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В статті розглянуто теоретичні аспекти понять «фінансовий стан підприємст-
ва» та «діагностика фінансового стану сільськогосподарського підприємства».  

In the article it is considered theoretical aspects of concepts «the financial state of 
enterprise» and «diagnostics of the financial state of agricultural enterprise». 

 
Постановка проблеми. Закони ринкової економіки вимагають ефекти-

вного використання фінансових ресурсів у процесі господарської діяльності, 
виживати в умовах конкуренції, враховувати інтереси споживачів, виробля-
ючи потрібну продукцію. Агропромислове підприємство, що програло у цій 
боротьбі, стає банкрутом, а тому не може сплатити вартість товару, розраху-
ватися з бюджетом по обов’язкових платежах та платежах до позабюджетних 
фондів, якщо ці зобов’язання перевищують вартість його майна. Щоб не ста-
ти неплатоспроможним підприємство мусить постійно стежити за ситуацією 
на ринку і забезпечувати високу конкурентоздатність підприємства. Це дося-
гається діагностикою фінансового стану підприємства [6]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання діагностики фінан-
сового стану підприємства розглядаються в працях вітчизняних науковців і 
практиків, зокрема: Сметанюка О.А., Мельника О.Г., Заярної Н.М., Онишке-
вича М.Ю., Лук’янової В.В., Швиданенка Г.О., Олексика О.І., Бондаренко 
Т.Ю., Волкова Д.П., Міценко Н.Г., Сороки У.П., Воронкової А.Е. та ін. Проте, 
досі не існує єдиної думки щодо визначення поняття «діагностика фінансового 
стану сільськогосподарського підприємства», що потребує удосконалення. 

Постановка завдання. Розкрити сутність понять «фінансовий стан 
підприємства» та «діагностика фінансового стану сільськогосподарського 



 343

підприємства» вітчизняними науковцями - дослідниками з послідуючим їх 
удосконаленням. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Своєчасна та об’єктивна 
діагностика фінансового стану підприємства різноманітних форм власності 
набуває особливого значення, оскільки жодний власник не повинен нехтува-
ти потенційними можливостями підвищення рівня конкурентоздатності під-
приємства, які можна виявити, тільки своєчасно й об’єктивно провівши діаг-
ностику фінансового стану підприємства [13]. 

Вважаємо за доцільне перед розкриттям сутності діагностики фінансо-
вого стану підприємства розглянути визначення поняття «фінансовий стан 
підприємства». 

Так, Філімоненков О.С. та Дема Д.І. [12 С. 415], досить стисло характе-
ризують поняття фінансового стану підприємства, як «здатність підприємст-
ва своєчасно погашати свої боргові зобов’язання». Згідно їхніх думок фінан-
совий стан може бути добрим чи поганим. 

На противагу вище викладеному, Карпенко Г.В. [5] дає визначення фі-
нансового стану підприємства з точки зору періоду часу за який характеризу-
ється діяльність підприємства, що визначає реальну та потенційну можливість 
підприємства забезпечувати достатній рівень фінансування фінансово-
господарської діяльності та здатність ефективно здійснювати її в майбутньо-
му. 

Цілком погоджуємось з групою авторів [10, 13], які розкривають по-
няття фінансового стану підприємства, як результат взаємодії всіх елементів 
системи фінансових відносин підприємства, який визначається сукупністю 
виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, 
що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. 
Автори звертають увагу на залежність фінансового стану від результатів його 
виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. 

Підсумовуючи вище викладене, вважаємо за доцільне наступне визна-
чення фінансового стану підприємства – це комплексне поняття, яке характе-
ризується системою показників що відображають ефективність фінансово-
господарської діяльності агропромислового підприємства та наявність, роз-
міщення та використання фінансових ресурсів підприємства. 

Діагностика не є чимось новим у розвитку економіки вітчизняних сіль-
ськогосподарських підприємств, від визначення і оцінки стану функціонуван-
ня суб’єктів економічного процесу залежить розроблення комплексу профіла-
ктичних заходів, рекомендацій і процедур, спрямованих на поліпшення цього 
стану або попередження несприятливих для його функціонування подій та си-
туацій у невизначеному ринковому середовищі. Тобто, діагностика фінансово-
го стану підприємства виступає як обґрунтована та достовірна процедура, від 
якої залежить подальший напрям дiй суб’єкта господарювання [7 С.53]. 

Систематична та усебічна діагностика фінансового стану підприємства 
уможливить критичну оцінку фінансових результатів діяльності підприємст-
ва як у статиці за певний період, так і в динаміці – за ряд періодів, дасть змо-
гу визначити «больові точки» у фінансовій діяльності та способи ефективні-
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шого використання фінансових ресурсів, їх раціонального використання [11].  
Термін «діагностика» в перекладі з грецької означає розпізнавання, 

розпізнання, визначення ознак, знання прикмет: розпізнання явищ за їх симп-
томами [2]. 

Автор монографії «Інноваційні системи економічної діагностики під-
приємств на засадах індикаторів. Теоретико-методологічні та методичні за-
сади» [8 С. 9] розглядає діагностику фінансового стану, як «…цільове оціню-
вання його стану, тенденцій та перспектив розвитку на основі системи інди-
каторів з метою інформаційного забезпечення прийняття обґрунтованих 
управлінських рішень, спрямованих на усунення проблемних моментів та 
слабких сторін організації чи використання шансів умов функціонування і 
сильних позицій підприємства». Він вважає, що однією з ключових проблем 
побудови на підприємствах систем діагностики є вибір переліку та складу ді-
агностичних індикаторів. 

Досить узагальнене визначення дають Міценко Н.Г. та Сорока У.П. [9], 
які розглядають діагностику фінансового стану підприємства, як процес оці-
нки стану об’єкта, його ліквідності та платоспроможності, не беручи до уваги 
інші показники, що на нашу думку не правильно, адже тоді діагностика фі-
нансового стану підприємства не дає повного уявлення про загальний стан 
підприємства. 

Досить стисло Городня Т.А. та Мойсеєнко І.П. [3 С.9] охарактеризову-
ють поняття діагностики, як «…розпізнавання стану підприємства через ви-
вчення його діяльності за певний період з використанням відповідних джерел 
даних, спрямованих на визначення впливу факторів та запобігання кризовим 
ситуаціям». 

Повністю погоджуємось з визначенням, яке дають Бондаренко Т.Ю., 
Волков Д.П. [1 С.178], під діагностикою розуміють «…процес дослідження 
діяльності суб’єкта господарювання з метою виявлення зовнішніх і внутрі-
шніх факторів, для мінімізації їх негативного впливу в майбутньому та виро-
блення стратегії розвитку». 

На противагу вище викладеному автори монографії «Діагностика стану 
підприємства: теорія і практика» [4], розглядають діагностику діяльності під-
приємства, як творчий процес, різноманітний за змістом, який здійснюється 
за допомогою різних аналітичних прийомів з урахуванням специфіки вироб-
ництва, його організації на конкретному підприємстві. Отже, всі працівники 
підприємства, що займаються аналізом його фінансово-господарської діяль-
ності, повинні постійно вдосконалювати свої знання в цій галузі. 

Швиданенко Г.О. та Олексюк О.І. [14], позиціонують діагностику з фі-
нансово-економічним аналізом підприємства, автори вважають що система 
діагностики базується на використанні алгоритмів, технологій, методів і по-
казників економічного аналізу, тобто поняття «економічна діагностика» і 
«економічний аналіз» є тотожним. Але це не доцільно, адже економічний 
аналіз дає можливість правильно оцінити роботу всього підприємства, тоді як 
діагностика виявляє вагомі причини неефективної діяльності підприємства, 
дає можливість покращити рівень всієї економічної роботи, підвищити ефек-
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тивність виробництва за результатами економічного аналізу.  
З вище викладеного можна дати наступне визначення діагностики фі-

нансового стану сільськогосподарського підприємства – це оцінка фінансо-
вого стану за певний проміжок часу з метою отримання висновку про поточ-
ний стан та перспектив розвитку його в майбутньому. 

Висновки. Основною діяльності підприємства є його ефективна фінан-
сово-господарська діяльність та забезпеченість фінансовими ресурсами. Все 
це створює «добрий» фінансовий стан підприємства, проте все це може мати 
тимчасовий характер, тому підприємство має потребу до систематичного 
проведення діагностики фінансового стану підприємства. Проведення діаг-
ностики фінансового стану підприємств АПК сприяє інформаційному забез-
печенню всіх учасників виробничого процесу, а саме для розроблення планів 
і прогнозів фінансового оздоровлення підприємств, мінімізації ризиків за по-
зиками та внесками, диверсифікації відсоткових ставок тощо.  
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