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Постановка проблеми. методичне забезпечення економічної діагностики потенціалу розвитку під-
приємства характеризується значною кількістю інструментів та підходів до її здійснення. Саме тому і 
виникає необхідність класифікації методів проведення економічної діагностики на підприємстві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні існує значна кількість методичних підходів до 
проведення економічної діагностики підприємства, які запропоновані вченимиекономістами: І. м. Ваг-
нером, О. О. гетьманом, Н. м. Дєєвою, а. І. Дмитренком, т. О. Загорною, Н. В. Ізмайловою, В. В. Ко
ва льо вим, Віт. В. Ковальовим, Є. В. мнихом, О. І. Олексюком, Н. В. тарасенком, В. м. Шаповалом,  
О. О. Ше реметом, Д. В. Шияном, г. О. Швиданенком тощо.

Мета і завдання дослідження. метою цієї статті є проаналізувати запропоновані погляди вітчизня-
них та зарубіжних вчених та подати свою думку щодо методичних підходів до економічної діагностики 
потенціалу розвитку підприємства.

Виклад основного матеріалу. У сучасних підходах до економічної діагностики підприємств нау
ковці пропонують використовувати деякі моделі чи застосовувати сукупність цих моделей та певних 
методів. 

так, вчений В. м. Івахненко під методом економічної діагностики розуміє спосіб, підхід до явища, які 
вивчаються, спланований шлях наукового пізнання дійсності та встановлення істини, прийом, засіб чи 
образ дії, або ціла сукупність взаємопов’язаних способів та принципів дослідження процесів, предметів 
і явищ [6, с. 29].

Вчені О. О. гетьман, В. м. Шаповал під методом економічної діагностики вбачають комплекс науко-
вометодичного інструментарію дослідження стану економічного підприємства [2, с. 192].

Парфентьєва О. г. Основні методи, які використовуються при проведенні економічної 
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Науковці О. Є. Кузьмін, О. г. мельник під методом економічної діагностики вважають способи та 
прийоми цільового оцінювання стану заданих об’єктів з метою інформаційного забезпечення прийняття 
управлінських рішень стосовно функціонування підприємства загалом та його окремих сфер [10, с. 18].

Отже, під методом економічної діагностики розуміють науково обґрунтовану систему принципів, 
способів та спеціальних прийомів дослідження, що дають змогу приймати обґрунтовані управлінські 
рішення й основуються на діалектичному методі пізнання. Особливості діалектичного методу полягають 
у тому, що всі явища, які досліджуються, розглядаються в їх взаємозв’язку та динаміці, при цьому розви-
ток розуміють як боротьбу протилежностей на засаді об’єктивних законів реальної дійсності.

Принципи економічної діагностики регулюють процедурну сторону її методології та методики. До 
них зараховують: системність та комплексність; періодичність; зрозумілість та адекватність тлумачення; 
достовірність та об’єктивність; доречність та своєчасність [4].

Системний підхід до вивчення явищ виявляється в комплексному взаємозв’язаному вивченні бага-
тосторонніх зв’язків і взаємозумовленості дії чинників виробництва. Принцип системності робить не-
можливим висновки на підставі лише окремо взятих фактів без урахування відповідних взаємозв’язків.

Принцип періодичності передбачає необхідність систематичного проведення діагностики за відпо-
відні звітні періоди з метою створення цілісного уявлення про динаміку господарських процесів на під-
приємстві.

Зрозумілість та адекватність тлумачення досягається через обов’язкове пояснення отриманих ре-
зультатів дослідження у вигляді відповідних висновків, коментарів, складання пояснювальних записок. 
адже, наявність аналітичних висновків є обов’язковим елементом методики економічної діагностики.

Достовірність та об’єктивність аналітичних досліджень передбачають відсутність арифметичних по-
милок у розрахунках, правильне застосування методики розрахунку окремих показників та оцінки впли-
ву окремих чинників.

Доречність та своєчасність аналітичної інформації визначають її вплив на прийняття управлінських 
рішень користувачами. Своєчасна та доречна інформація дає можливість оперативно оцінити минулі, 
теперішні чи майбутні події та вжити необхідних заходів для виправлення ситуації або її поліпшення. 
Дані діагностики мають не просто констатувати факти відхилення фактичних показників від норматив-
них, а насамперед слугувати інформацією для прогнозування майбутнього стану підприємства, його фі-
нансових результатів. Принцип доречності передбачає також брак зайвої інформації, яка непотрібна для 
прийняття управлінських рішень.

Основним елементом методу економічної діагностики є її науковий інструментарій, тобто сукупність 
загальнонаукових та специфічних способів і прийомів дослідження стану суб’єктів господарювання. 
Відокремити прийоми та способи, які притаманні лише конкретній економічній науці, практично не-
можливо, оскільки науковий інструментарій різних наук є надто взаємозв’язаним. В економічній діа-
гностиці також застосовуються різні прийоми, які були спочатку розроблені в межах тієї чи іншої еконо-
мічної науки: статистики, математики, бухгалтерського обліку та програмування. Водночас економічна 
діагностика має і свої специфічні прийоми дослідження.

Згідно із обґрунтуваннями при діагностиці потенціалу розвитку підприємства можуть бути викорис-
тані три основні підходи [15, с. 49–51]:

1) ресурсний підхід – орієнтований на визначення потенціалу розвитку підприємства як сукупності 
ресурсів, встановлені його величини як сукупності фізичних і вартісних оцінок окремих елементів;

2) структурний підхід – зорієнтований на визначення раціональної структури потенціалу підприєм-
ства, виходячи з певних встановлених нормативних співвідношень;

3) цільовий (проблемноорієнтований) підхід – спрямований на визначення відповідності наявного 
потенціалу досягненню поставлених цілей.

Ресурсний підхід діагностики потенціалу розвитку підприємства, якого дотримуються такі науковці, 
як О. С. Федонін, О. І. Олексюк, І. м. Репіна [14], передбачає використання методів, які дозволяють оці-
нити вартість потенціалу підприємства.

методи, які використовуються для оцінки ринкової вартості підприємства, поєднуються в три тради-
ційні підходи: майновий, порівняльний та дохідний.

– майновий – визначає вартість об’єкта за сумою витрат на його створення та використання;
– порівняльний – визначає вартість на базі зіставлення з аналогами, що вже були об’єктами ринкових угод;
– дохідний – оцінює вартість об’єкта за результатами розрахунку величини чистих вигод від його 

використання.
головна мета управління потенціалом на основі вартісних критеріїв – пошук джерел розвитку підпри-

ємства на основі внутрішніх і зовнішніх чинників, що сприяють розширенню можливостей його госпо-
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дарської діяльності. Управління вартістю засноване на впливі на певні чинники і здійснюється відповід-
но до конкретних стратегій підприємства.

Структурний і цільовий підходи діагностики потенціалу розвитку підприємства передбачають засто-
сування інструментарію економічного аналізу.

Формування нових наук і дисциплін, на сьогодні, спричиняє появу нових методів пізнання або при-
стосування до потреб дослідження вже наявних.

У науковій літературі існують різні підходи до класифікації способів і прийомів діагностики. За од-
ним із таких підходів в основу класифікації закладають рівень об’єктивності.

За рівнем об’єктивності розрізняють формалізовані та неформалізовані способи економічної діагнос-
тики.

В основу формалізованих методів діагностики покладені науковообґрунтовані та доведені аналітич-
ні залежності. Ці методи є більш об’єктивними і тому найчастіше використовуваними в практиці оцінки 
діяльності підприємств. Діагностика з використанням формалізованих методів передбачає проведення 
дослідження за допомогою статистичної інформації, з використанням різних математичних методів.

Неформалізовані методи ґрунтуються на характеристиці аналітичних процедур на логічному рівні, 
тобто на використанні інтуїції, досвіду і знань аналітика, тому відрізняються певним суб’єктивізмом. 
Неформалізовані передбачають встановлення діагнозу на основі узагальнення оцінок та інформації, які 
надаються експертами.

Формалізовані прийоми поділяють на логікоекономічні та економічноматематичні прийоми.
До логікоекономічних (традиційних) прийомів належать ті, які використовують з часу виникнення 

економічного аналізу (як окремої галузі спеціальних знань) та здебільшого призначені для елементар-
ного оброблення інформації та її відповідного оформлення. Частина таких прийомів запозичені з інших 
наук і пристосовані до умов економічного аналізу (відносні й середні величини, ряди динаміки, групу-
вання, порівняння, балансові, табличні, графічні). Особливе місце займають прийоми оформлення ре-
зультатів аналізу – табличний та графічний.

Окрім традиційних методів економічної статистики (середніх та відносних величин, групування, 
графічний, індексний, методи обробки рядів динаміки), також у діагностиці широко використовуються 
методи математичної статистики (кореляційниї аналіз, регресійний, дискримінантний, факторний, кова-
ріаційний, кластерний, дисперсійний аналіз, метод головних компонентів).

Економікоматематичні прийоми включають прийоми детермінованого факторного аналізу, прийоми 
стохастичного аналізу, прийоми оптимізації показників.

Прийоми детермінованого факторного аналізу включають:
– моделювання факторних систем;
– способи факторних розрахунків (ланцюгові підстановки, спосіб відносних різниць, спосіб абсолют-

них різниць, індексний спосіб, інтегральний спосіб, пропорційного ділення);
– способи детермінованої комплексної оцінки (середня геометрична, метод сум, метод відрізків).
Прийоми стохастичного аналізу забезпечують визначення впливу чинників, для яких неможливо по-

будувати жорстку детерміновану факторну модель або які не можуть бути наведені одним кількісним 
показником (кореляційний, регресійний, дисперсійний, багатомірний тощо).

Прийоми оптимізації показників (лінійне, нелінійне, динамічне програмування; дослідження опера-
цій, теорія ігор, теорія масового обслуговування, сітьові методи планування, теорія управління запаса-
ми; імітаційне моделювання, метод нечітких множин, кластерний аналіз).

До неформалізованих прийомів належать методи експертних оцінок (індивідуальних чи колективних).
Специфіка діагностики потенціалу розвитку підприємства передбачає використання, крім розгляну-

тих методів, ще й методів стратегічного аналізу, які дозволяють дослідити систему за параметрами, що 
визначають її майбутній стан. У процесі проведення стратегічного аналізу об’єкта зазвичай застосову-
ються такі прикладні прийоми та методи, як: STEP – аналіз, SWOT – аналіз, SPACE – аналіз, GAP – ана-
ліз, PIMS – аналіз, метод вивчення профілю об’єкта, модель макКінсі [1].

так, відповідно до вищезазначеного, подамо узагальнену нами класифікацію методів економічної діа-
гностики графічно (рис. 1).

Отже, спираючись на підкреслене вище, потрібно зауважити, що в процесі економічної діагности-
ки, аналітичної обробки економічної інформації застосовується низка спеціальних способів і прийомів. 
Вони ще більше розкривають специфічність діагностики, відображають її системний, комплексний ха-
рактер.
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 Методи економічної діагностики 

Формалізовані Неформалізовані 

Логіко-економічні: 
- Відносні і 

середні 
величини 

- Ряди динаміки 
- групування 
- Порівняння 
- Балансові 
- табличні 
- графічні 
- тощо 

Економіко-
математичні: 
- Прийоми 

детерміновано
го факторного 
аналізу 

- Прийоми 
стохастичного 
аналізу 

- Прийоми 
оптимізації 
показників 

- тощо 

Традиційні методи 
економічної та 
математичної 
статистики: 

- Кореляційний 
аналіз 

- Регресійний 
аналіз 

- Кластерний 
аналіз 

- Факторний 
аналіз 

- Дисперсійний 
аналіз 

- тощо 

Методи 
стратегічного 

аналізу 

Методи 
індивідуальних 

експертних оцінок: 
- метод 

інтерв’ю 
- аналітичні 

записки 
- тощо 

1. STEP-аналіз 
2. SWOT-

аналіз 
3. SPACE-

аналіз 
4. GAP-аналіз 
5. PIMS-аналіз 
6. метод 

вивчення 
профілю 
об’єкта 

7. модель мак-
Кінсі 

8. тощо 

Методи 
колективних 

експертних оцінок: 
- методи 

дискусії 
- метод 

«мозгового 
штурму» 

- метод 
Делфі 

- тощо 

Рис. 1. Класифікація методів економічної діагностики

Висновки. Отже, за результатами проведеного аналізу літературних джерел вітчизняних та зарубіж-
них вченихекономістів [1–18] щодо цієї тематики, можемо стверджувати про існування різних класифі-
кацій методів економічної діагностики та аналізу.

таким чином, діагностика потенціалу розвитку підприємства дозволяє оцінити ефективність його ви-
користання і розробити комплекс заходів, які найбільш повно враховують вплив усіх чинників зростання 
і сформувати збалансований у всіх відношеннях потенціал підприємства.

У ринкових умовах економічна діагностика має не лише виявляти хиби, а й розкривати можливості 
подальшого зростання економіки. Діагностика потенціалу розвитку підприємства потребує наявності 
методики її проведення, сформованої системи критеріїв, які спроможні відобразити стан потенціалу роз-
витку підприємства, оптимальні та граничні значення меж його змін з урахуванням чинників, що впли-
вають на нього в той чи інший період часу.
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