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Постановка проблеми. Важливе місце в процесі оцінювання функціонування підприємства 

має діагностика ефективності його діяльності. За твердженням науковців та провідних економістів, 
саме діагностика ефективності стає ключовим чинником формування стратегії діяльності для 
досягнення кращих результатів.  

Стан вивчення проблеми. Питання діагностики  ефективності діяльності підприємств 
досліджені досить широко. Проте питання концептуальних підходів щодо інструментарію аналітичних 
та узагальнюючих показників потребують більш детального та поглибленого дослідження. 

Мета дослідження. Метою статті є дослідження етапів процесу оцінювання ефективності 
діяльності підприємства, класифікація та узагальнення існуючого   інструментарію діагностики 
ефективності діяльності підприємства, групування внутрішніх показників для системної оцінки 
ефективності діяльності підприємства. 

 Анализ останніх досліджень та публікацій. Проблемам теорії, методології і практичним 
питанням діагностики ефективності діяльності підприємств присвятили велику кількість наукових 
праць закордонні і вітчизняні економісти: О.І. Амоша, Дж. Блэк, А. Браверман, С.Г. Дзюба, П.В. 
Журавльов, Дж.М. Іванцевич, В.М. Колпаков, А.А. Лобанов, В.Д. Пагрушев , Ф.Ю. Поклонський, М.Г. 
Рак, Д.С. Синк, Г.М. Скударь, А.А. Томпсон, С.В. Шекшня та ін. Однак внаслідок складності й 
багатоаспектності цієї проблеми в сучасних умовах існують питання, які потребують більш детального 
та поглибленого дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Термін „діагностика" (від грец. diagnostikos - спроможний 
розпізнавати) дослівно перекладається з давньогрецької як розпізнавання стану об'єкта за 
другорядними ознаками. Інший можливий переклад цього терміна - вивчення стану об'єкта, у тому 
числі й економічного. Існують різні підходи до визначення сутності діагностики. Слід зазначити, що 
поняття «діагностика» раніше, в економічному значенні, вживалося здебільшого як синонім 
дослідження, вивчення чинників впливу на підприємницьку діяльність. Сьогодні під діагностикою слід 
розуміти процес оцінки (на основі комплексу методичних прийомів) стану об'єкта, предмета, явища чи 
процесу управління, що дає змогу виявити в них слабкі ланки та «вузькі місця» [6, с.5].  

Схематично процес оцінювання ефективності діяльності підприємства представлено на рис. 1.  
 

 
Рис. 1. Схема процесу оцінювання ефективності діяльності підприємства 
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Джерелами інформації для проведення діагностики та оцінки ефективності діяльності 
підприємства є дані статистичної та фінансової звітності підприємства. Отримана із цих джерел 
інформація опрацьовується, будуються аналітичні таблиці одиничних (аналітичних) показників, на 
підставі яких розраховується система узагальнюючих (синтетичних) показників. Вони є базою 
розрахунку інтегрального показника, на підставі якого можна зробити оцінку ефективності діяльності 
підприємства. На цій основі визначаються кращі співвідношення розподілу капіталу підприємства, 
основні резерви підвищення продуктивності праці, зниження собівартості продукції, прийнятні 
джерела фінансування, резерви поліпшення ефективності використання основного та оборотного 
капіталу, оптимізується організаційна структура. На базі дослідження всіх сторін діяльності 
підприємства розробляються рекомендації з удосконалення механізму організації виробництва, 
підвищення ефективності функціонування підприємства, створення та впровадження технологій 
аналізу та контролю за фінансово-економічним станом.  

Процес діагностики — це не одноразова дія, а постійна систематична діяльність, ефективність 
якої значною мірою обумовлюється нагромадженим досвідом. 

Діагностика розглядається як необхідний етап дослідження проблем, що мають місце у процесі 
життєдіяльності певної системи, який відбувається після виявлення проблеми у результаті контролю. 
Отже, діагностика - це процес розпізнавання й визначення позитивних, або негативних (кризових) 
тенденцій у діяльності підприємства на основі виявлених локальних змін, установлених залежностей, а 
також показників, що мають особливо великий вплив на ефективність діяльності підприємства.  

Залежно від характеру дослідження виділяються: 
1) етіологічна діагностика; 
2) симптоматична діагностика. 

Так, під етіологічною діагностикою слід розуміти систему аналізу економічної діяльності 
підприємства, що побудована за принципом «від причини до симптому», тобто за принципом 
зосередження основної уваги на встановленні причинно-наслідкових зв'язків між подіями 
внутрішнього та зовнішнього середовища господарювання. Така система діагностики дає змогу 
передбачати розвиток позитивних чи, навпаки, деструктивних процесів на підприємстві. 

Симптоматична діагностика — це система аналізу, що передусім фіксує позитивні чи негативні 
вияви різноманітних чинників, а потім досліджує їхні причинно-наслідкові зв'язки. За створення такої 
системи основна увага приділяється достовірності та повноті фіксації змін внутрішнього та 
зовнішнього середовища, тобто система працює за принципом «від симптому до причини». Таким 
чином, процес діагностики економічної діяльності підприємства передбачає побудову системи аналізу, 
що уможливлює задоволення потреб як внутрішніх, так і зовнішніх користувачів. 

Ефективність функціонування кожного підприємства залежить насамперед від того, 
відповідають чи не відповідають управлінські рішення реальному стану ринкового середовища 
господарювання (з урахуванням власного потенціалу підприємства). Базою для обґрунтування і 
прийняття оптимальних управлінських рішень має бути діагностика ефективності діяльності 
підприємства, етапи якого подано на рис. 2.  

У ході діагностики всі сфери діяльності підприємства аналізуються та оцінюються з позицій 
досягнення кращого економічного результату за рахунок оптимально ефективного (у тому числі і з 
погляду ліквідності, уникнення ризику банкрутства) використання наявних ресурсів, передусім 
фінансових. 

Для оцінки ефективності діяльності підприємства пропонується модель діагностики таких 
показників ефективності: 

1) виробничої діяльності; 
2) використання необоротних активів; 
3) використання трудових ресурсів; 
4) використання матеріальних ресурсів; 
5) використання фінансових ресурсів; 
6) розрахунків з дебіторами і кредиторами. 

Статичний аналіз цих показників покаже досягнутий рівень ефективності діяльності 
підприємства. Ретроспективний, оперативний, прогнозний та комплексний аналіз через визначення 
факторів впливу на ефективність діяльності підприємства буде індикатором виявлення 
трансформаційних процесів відтворення ресурсів підприємства, а оцінка управління ефективністю 
діяльності підприємства через методи моніторингу,  експрес-діагностики та моделі «результат-витрати»  
дасть об’єктивне визначення ефективності діяльності підприємства. 

Під системою діагностики слід розуміти єдність концепції, підходів, принципів, механізмів, 
технологій та конкретних алгоритмів постійного простежування цільових точок соціально-економічної 
системи підприємства.  З цією метою пропонуються групи внутрішніх індикаторів - складових 
показників ефективності діяльності підприємства. Їх пропонується розробляти індивідуально для 



кожного підприємства з урахуванням його цілей і стратегій, що відображає пріоритети ефективного 
функціонування [10, с.136]. Методика визначення рівня показників ефективності внутрішніх складових 
підприємства проводиться відповідно до запропонованого підходу (табл. 1). 

При експрес-оцінці рівня внутрішніх індикаторів складових ефективності функціонування 
підприємства достатньо розглянути три-чотири ключових узагальнюючих показники оцінки кожної 
складової внутрішніх індикаторів складових оцінки ефективності функціонування підприємства, при 
деталізованій оцінці кількість аналізованих показників може бути значно вищою. 

 

 
 

Рис. 2. Етапи діагностики ефективності діяльності підприємства 
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Фондовіддача 
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Фактичний фонд робочого часу 
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завантаження 

Коефіцієнт інтенсивного завантаження ● 
Коефіцієнт екстенсивного завантаження 

Середньорічний виробіток 
продукції одним робітником  

Річний обсяг виробництва___________ 
Середньорічна чисельність працівників 

Трудомісткість продукції Середня кількість годин, відпрацьованих одним 
працівником______ 
Обсяг виробництва 

Індекс продуктивності праці Середній виробіток за звітній період 
Середній виробіток за базисний період 
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Планова потреба в матеріальних ресурсах 

Матеріаловіддача 
 

Сума матеріальних витрат____ 
Вартість виробленої продукції 

Матеріаломісткість Вартість виробленої продукції 
Сума матеріальних витрат 

4 Використання 
матеріальних ресурсів 
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, система діагностики ефективності 

функціонування підприємства створює достовірні й надійні інформаційні масиви для прийняття 
раціональних рішень в напряму стратегії перспективного розвитку підприємства. 

Застосовуючи систему діагностики для оцінювання ефективності діяльності підприємств, 
потрібно постійно порівнювати позитивні наслідки застосування цієї системи та поточні витрати на 
підтримування її функціонування. Удосконалення системи діагностики для оцінювання ефективності 
діяльності підприємств особливо актуальне для перспектив діяльності кожного підприємства, тому що 
якісно проведена діагностика створює необхідне аналітичне підґрунтя для формування умов 
ефективної діяльності підприємства, визначення переліку раціональних заходів щодо підвищення 
прибутковості, а отже є запорукою успішного розв'язання завдань з локалізації неефективної роботи 
підприємств регіону. 

З цією метою запропоновано здійснювати діагностику ефективності на основі структуризації 
факторів впливу внутрішнього середовища підприємства шляхом розрахунку аналітичних, 
узагальнюючих показників та аналізу інтегрального показника ефективності результатів діяльності 
підприємств. 
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Представлены результаты исследований сущности, этапов и инструментария диагностики эффективности 

деятельности предприятия. 
Ключевые слова: диагностика, капитал предприятия, система анализа, социально-экономическая система 

предприятия. 
 
Grechan A.P., Radionova N.J. 
Diagnostics of efficiency of activity of enterprises 
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