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В статті узагальнено науковий зміст поняття «діагностика» в різних галузях знань. Розкрито сучасні підходи щодо тлумачення 
та запропоновано авторське бачення сутності поняття «економічна діагностика». Уточнено мету та завдання економічної діа-
гностики на сучасному етапі розвитку підприємств.
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В статье обобщено научное содержание понятия «диагностика» в различных областях знаний. Раскрыты современные под-
ходы к толкованию и предложено авторское видение сущности понятия «экономическая диагностика». Уточнено цели и задачи 
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SCIENTIFIC THOUGHT

The scientific content of the term «diagnostics» in various fields of knowledge is summarized in the article. Modern approaches to 
the interpretation are revealed and the author’s vision on the essence of the concept of «economic diagnosis» is suggested. Objective 
and tasks of economic diagnostics are specified at the modern stage of enterprises’ development.
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Постановка проблеми. У зв’язку із високими тем-
пами виробництва у всьому світі значну увагу приділя-
ють питанням якісної економічної діагностики. Кожне 
підприємство має за мету рухатись за чітко визначе-
ним шляхом до задуму. Реалії сьогодення відіграють 
велике значення у запланованому процесі досягнення 
цілі, виникають розбіжності реальної траєкторії руху 
від запланованої, які можуть мати як позитивні, так 
і негативні наслідки для діяльності підприємства, що 
вимагає їх завчасного діагностування.

Невизначеність і швидкоплинність сучасного рин-
кового середовища також викликає появу низки про-
блем в господарській діяльності підприємства, які 
призводять до зниження ефективності діяльності. 
Найчастіше це є наслідком впливу факторів вну-
трішнього та зовнішнього середовища як результат 
несвоєчасного проведення економічної діагностики. 

Кризові явища в Україні також зумовлюють необ-
хідність глибокого вивчення стану діяльності підпри-

ємств задля впровадження механізму запобігання їх 
банкрутству. За таких обставин економічна діагнос-
тика виступає важливим інструментом своєчасного 
розпізнавання кризового стану на підприємстві.

Отже, багатозначність застосування економічної 
діагностики в управлінні підприємствами вимагає 
дослідження трансформації сутності даного поняття, 
уточнення його змісту, мети і завдань на сучасному 
етапі економічного розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значну 
увагу висвітленню змісту поняття «економічна діагнос-
тика» приділено у наукових працях українських та 
зарубіжних вчених сучасності. Зокрема, Н. Визгунов 
розкриває еволюцію підходів до системної діагностики 
підприємства [1]. А. Воронкова та А. Донець зосеред-
жують увагу сутності та на особливостях діагностики 
конкурентоспроможності підприємства [3; 4]. Такі 
вчені як О. Дробишева [5] та О. Коваленко [6] узагаль-
нюють підходи до визначення поняття «економічна 
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діагностика». Теоретичне забезпечення діагностики як 
превентивний захід запобігання банкрутства підприєм-
ства знаходить своє відображення в роботі Л. Соколо-
вої [20]. Низка авторів розкриває поняття діагностики 
з позицій забезпечення економічної безпеки промис-
лового комплексу та підприємств зокрема [8; 13]. 
І. Кривов’язюк пропонує застосовувати комплексний 
підхід в процесі визначення сутності та реалізації еко-
номічної діагностики, звертає увагу на особливості 
фінансової діагностики підприємства [9; 10]. Він також 
вказує на необхідність застосування діагностики в умо-
вах кризи [11]. Ю. Саликов розглядає діагностику як 
пріоритетну умову створення інтеграційних формувань 
[17]. М. Самсонова пропонує застосовувати економічну 
діагностику з метою оцінювання стану ринку науково-
технічної продукції [18].

Проте, ще й досі не існує чіткого розуміння сут-
ності економічної діагностики, тому що як наука 
остання виникла віднедавна, а відтак існує чимало 
невирішених питань, які супроводжують її розвиток: 
походження поняття, змістовне наповнення, ціле-
спрямування, завдання.

Постановка завдання. Мета статті полягає у 
дослідженні сутності економічної діагностики під-
приємства, встановленні її змісту, мети та завдань на 
сучасному етапі розвитку теорії управління. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сут-
ність поняття «діагностика» пройшла складний 
шлях еволюції, спочатку його трактували з точки 
зору медицини. У дослівному перекладі із грецької 
«діагноз» перекладається як ідентифікація, вияв-
лення. Тобто процес дослідження носія діагнозу 
задля одержання медичного висновку про стан 
здоров’я [5, с. 172]. Головною відмінною особливістю 
економічної діагностики від медичної, окрім об’єкта 
дослідження є те, що медична діагностика покли-
кана вирішувати проблему, коли вона вже існує, а 
економічна – задля запобігання її виникненню.

Із розвитком механіки, на початку ХХ ст., методи 
діагностики почали знаходити своє відображення 
у техніці. Нині дана сфера діяльності є предмет-
ною областю здійснення діагностики. Діагностика 
широко застосовується для проведення аналізу та 
моніторингу результатів при будівництві, рекон-
струкції та експлуатації будівель. 

На рисунку 1 нами узагаль-
нено зміст поняття «діагнос-
тика» в різних галузях знань та 
вказано на необхідність його тлу-
мачення як функції управління.

Застосування економічної діа-
гностики набуло найбільшого 
поширення для аналізу управ-
ління підприємством, її все час-
тіше визначають як одну із 
найважливіших галузей знань 
сучасної теорії управління. Однак, 
поки що не існує загальноприйня-
того понятійного апарату, порів-
няно із медичною і технічною 
науками, які мають достатню тео-
ретичну базу діагностики. Значні 
труднощі спостерігаються й при 
розробці термінологічної бази, що 
спричинено її новизною як інстру-
мента діагностики діяльності під-
приємства.

О. Муравйов, який провів 
перші загальні дослідження в 
області економічної діагностики 

в Росії у 80-і рр. XX ст. вважає, що «економічна 
діагностика... повинна служити цілям експрес-ана-
лізу, тобто аналізу швидкого і відносно дешевого... 
Можливо, що більш точним є визначення економіч-
ної діагностики як одного із прийомів аналізу, який 
дозволяє зробити висновок про будь-яку сторону 
діяльності об’єкта, не проводячи безпосередніх спо-
стережень (вимірів) у цій сфері, а лише складаючи 
динаміку відповідних показників» [14, с. 42–43]. 

Дане трактування економічної діагностики пока-
зує її динамічність, проводиться порівняння показни-
ків у часовому вимірі, є необхідність визначення нор-
мативних значень показників, які для різних періодів 
розвитку підприємства є найбільш інформативними. 
Із визначення О. Муравйова [14, с. 50], економічна 
діагностика розглядається з точки зору системи дій, 
які є необхідні для визначення діагнозу та виявлення 
певних порушень у діяльності підприємства.

На думку Н. Візгунова, діагностика підприємства 
являє собою процес управління і вивчення показни-
ків, які характеризують діяльність підприємства, 
ідентифікації відхилень фактичного стану об’єкта 
від планового і розробки на основі проведеного ана-
лізу рекомендацій щодо підвищення ефективності 
діяльності підприємства [2, с. 262]. Проте, автори 
лишили поза увагою методичний інструментарій, за 
допомогою якого власне й здійснюється процес діа-
гностики підприємства.

І. Кривов’язюк під економічною діагностикою 
розуміє процес дослідження стану об’єкта, встанов-
лення відхилення від нормального перебігу процесів 
за допомогою існуючого методологічного інструмен-
тарію з метою виявлення проблем, вузьких місць, як 
нині існуючих, так і таких, що виникатимуть в май-
бутньому, а також їх усунення та визначення шляхів 
подолання засобом прийняття ефективних управлін-
ських рішень [9, с. 12]. Разом з тим, автором не вка-
зано на причини виникнення відхилень, хоча цілком 
зрозуміло, що необхідність встановлення факторів 
впливу на перебіг даного процесу підлягає увазі.

На думку А. Рогового, економічна діагностика 
дозволяє здійснити не лише комплексний аналіз 
фінансово-майнового стану підприємства, встано-
вити фактори внутрішнього та зовнішнього впливів, 
але і визначає стратегічні пріоритети його подаль-

Медицина Техніка Економіка

Процес дослідження 
об’єкта з метою

отримання результату –
висновку про стан об’єкта 
та за наявності відхилень 

– визначення виду 
хвороби та її причини

[16, с. 133]

Галузь знань, що 
досліджує технічний 

стан об'єктів 
діагностування, прояв 

безлічі їх технічних 
станів, що

розробляє методи їх 
визначення [1, c. 6] 

Спосіб встановлення 
характеру порушень 
нормального ходу 

господарського процесу 
на основі типових ознак,
властивих тільки даному 
порушенню [14, с. 42] 

Це функція, яка через інформацію пов’язує 
дослідників з ринками, споживачами, конкурентами, 

усіма елементами зовнішнього середовища та 
безпосереднього оточення (авторське бачення)

Рис. 1. Тлумачення змісту поняття «діагностика» у різних науках
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шого функціонування [16, с. 457]. Проте, еконо-
мічна діагностика визначає не лише стратегічні, 
але й тактичні пріоритети, завдяки чому прискорю-
ється реагування на вплив факторів внутрішнього та 
зовнішнього середовища.

М. Самсонова сучасну економічну діагностику 
ринку розглядає як ефективну комплексну систему 
спостережень, контролю і управління розвитком 
ринку і окремих її сегментів. Її використання дозво-
лить отримати агреговане уявлення про ринок на 
основі синтезу будь-якої інформації, виявити най-
більш значущі фактори, які впливають на розвиток 
даного ринку [18, с. 169]. Разом з тим, авторка лишає 
поза увагою вплив ринку на управління діяльністю 
підприємств, що має місце і в ринковій, і у регуля-
торній економіці.

С. Слуцька та Л. Чебикіна трактують економічну 
діагностику як процес збору (шляхом постійного 
моніторингу) та обробки необхідної повної та досто-
вірної інформації про стан управлінського об’єкту 
та являється інструментом об’єктивної оцінки ефек-
тивності економічної діяльності [19, с. 128]. Проте, 
автори не зазначають, з якою метою буде здійснюва-
тись діагностування.

Л. Соколова та Т. Полозова вважають, що діа-
гностика економічної системи – це сукупність дослі-
джень щодо визначення цілей функціонування під-
приємства, методів їхнього досягнення і виявлення 
недоліків [20, с. 154]. Дане визначення, на нашу 
думку, є вузько спрямованим і може стосуватись 
багатьох процесів, наприклад, стратегічного плану-
вання, формування потенціалу підприємства тощо. 
Відтак, визначення є неповним і потребує удоскона-
лення змісту. 

Проведений нами аналіз сутності поняття «еко-
номічна діагностика», дозволяє виокремити наступні 
підходи до його визначення (табл. 1).

Аналіз наукової економічної літератури показав, 
що серед підходів до тлумачення сутності поняття 
«економічна діагностика» домінують системний та 
процесний підходи.

Це дозволяє трактувати поняття «економічна 
діагностика» наступним чином: це системний збір, 
аналіз, та опрацювання даних діяльності підпри-
ємства спеціальними методами, який передбачає 
послідовний підхід до формування цілей економіч-
ної діагностики, розроблення та реалізації діагнос-
тичних процедур, заходів поліпшень щодо встанов-
лення стану підприємства і визначення шляхів його 
адаптації до реальних та перспективних умов рин-
кового середовища.

Головною метою економічної діагностики є вста-
новлення діагнозу досліджуваного об’єкта та вияв-
лення змін його стану з ціллю формування майбутніх 
перспектив розвитку. Лише при досягненні визна-
ченої мети на основі формування аналітичної бази 
даних діагностики, ми можемо говорити про перехід 
до вибору економічної політики та стратегії шляхом 
розробки та прийняття управлінських рішень.

У зв’язку із мінливістю ринкових умов, функці-
онування підприємства є нестабільним і невизначе-
ним як у зовнішньому, так і внутрішньому серед-
овищі. За допомогою діагностичних процедур ми 
можемо всебічно проаналізувати економічну діяль-
ність підприємств, а також виявити перспективи 
його розвитку.

Основними завданнями економічної діагностики 
підприємства є [6, с. 23]: 

Таблиця 1
Критичний аналіз сутності поняття «економічна діагностика» 

Автор Підхід до тлумачення Переваги Недоліки

Н. Візгунов 
[2, с. 262-269] Процесний

- вказано на взаємозв’язок управління 
з діагностованими показниками;
- спрямування рекомендацій на підви-
щення ефективності діяльності.

- не розкрито етапи реалізації 
діагностики підприємства;
- лишається поза увагою інстру-
ментарій здійснення діагнос-
тики.

А. Воронкова 
[3, с. 138] Управлінський

- діагностика конкурентоздатності 
потенціалу;
- акцентується увага на зовнішньому 
середовищі.

- не розкрито механізм реаліза-
ції діагностики.

А. Донець 
[4, с. 58-59] Ресурсний

- діагностика зводиться до оцінки 
ресурсного потенціалу підприємства та 
ефективності його використання.

- аналізується вузьке коло про-
блем діяльності підприємства.

Б. Коллас [7, с. 478] Процесний
- небажані відхилення у господар-
ській діяльності враховуються на етапі 
вибору корегуючих рішень.

– 

І. Кошкіна та Е. 
Мубаракшина 
[8, с. 11]

Системний

- в основі діагностики лежать індика-
тори, які оцінюють внутрішні ресурси, 
готовність до сприйняття змін, управ-
лінську та організаційну мобільність.

- не здійснює констатацію стану 
фінансово-господарської діяль-
ності на момент проведення 
діагностики.

І. Кривов'язюк 
[9, с. 15] Процесний

- встановлення відхилень від нормаль-
ного перебігу процесів, включаючи 
існуючий методичний інструментарій.

- увага зосереджується на вузь-
ких місцях.

Ю. Саликов 
[17, с. 97-98]

Фінансово-аналітич-
ний

- дослідження системи управління, яка 
визначає її регулярну оцінку параме-
трів за даними фінансового обліку на 
основі стандартних процедур аналізу.

- основний акцент робиться на 
оцінці фінансового стану на 
основі аналітичної інформації.

М. Самсонова 
[18, с. 169-171]; 
С. Слуцька та 
Л. Чебикіна 
[19, с. 128]

Інформаційно-аналі-
тичний

- агреговане уявлення про стан системи 
та фактори впливу;
- використання моніторингу;
- формування інформаційної бази 
даних.

- залишається поза увагою 
вплив ринку на управління під-
приємством;
- не визначено мети діагнос-
тики.

З. Соколовська 
[21, с. 164-165] Системний

- всебічна оцінка стану об'єкта;
- виявлення проблем функціонування 
та визначення шляхів їх вирішення, 
враховуючи коливання параметрів 
системи.

–
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– об’єктивна оцінка результатів комерційної 

діяльності, комплексне виявлення невикористаних 
резервів, мобілізація їх для підвищення ефектив-
ності підприємства в майбутніх планових періодах, 
а також виявлення прорахунків у роботі їх винуват-
ців, досягнення повної відповідності, матеріального 
та морального стимулювання за результатами праці 
та якості роботи; 

– постійний контроль раціональності функціону-
вання господарських систем, контроль за виконан-
ням планів і бюджетів, контроль за процесами вироб-
ництва та реалізації продукції, а також своєчасне 
виявлення і використання поточних внутрішньови-
робничих резервів з метою забезпечення виконання і 
перевиконання плану; 

– прогнозування господарської діяльності, нау-
кове обґрунтування перспективних планів, оцінка 
очікуваного виконання плану.

Таким чином, економічна діагностика покликана 
стати тим ефективним інструментом, який може 
застосовуватись управлінцями з метою запобігання 
виникнення проблем в процесі функціонування під-
приємств, а також з метою встановлення перспектив-
ності їх розвитку.

Висновки з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можна зробити наступні висновки. 

Економічна діагностика виступає важливою пере-
думовою ефективного функціонування підприємств. 
Під час реалізації цілей та завдань управління діяль-
ністю підприємства важливе значення відіграє дослі-
дження наукових підходів щодо визначення змісту 
поняття «економічна діагностика», критичний ана-
ліз яких дозволяє встановити змістовну основу та 
сфери її застосування.

На основі виявлених недоліків у трактування 
змісту поняття «економічна діагностика» вважа-
ємо, що дане поняття слід тлумачити як системний 
збір, аналіз, та опрацювання даних діяльності під-
приємства спеціальними методами, який передбачає 
послідовний підхід до формування цілей економічної 
діагностики, розроблення та реалізації діагностич-
них процедур, заходів поліпшень щодо встановлення 
стану підприємства і визначення шляхів його адап-
тації до реальних та перспективних умов ринкового 
середовища.

Для науки є досить важливим розвиток нових 
принципів та методів, за допомогою яких здійсню-
ється економічна діагностика, яка допомагає підпри-
ємствам покращити свій економічний стан, стан сис-
теми управління, а також покращити використання 
потенціалу. Щоб здійснити усе вище перераховане 
в організації процесу економічної діагностики необ-
хідно використовувати системно-процесний підхід, 
який має узгоджуватись з метою та завданнями еко-
номічної діагностики. Лише при детальному плану-
ванні, моделюванні і постійному контролі знизиться 
ризик отримання недостовірних результатів діагнос-
тики підприємства.

Перспективи подальших досліджень, відтак, слід 
спрямувати в напрямку розробки методичної бази 
проведення економічної діагностики підприємства на 
засадах системно-процесного підходу.
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