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Вирішення сучасних проблем стабілізації національної економіки, досягнення 
високих темпів стійкого економічного зростання, забезпечення соціального розвитку 
суспільства вимагає вдосконалення процесу управління. Цей процес реалізується 
через управлінські рішення, які визначають результати діяльності і окремого 
підприємства. Забезпечення високої якості управлінських рішень є комплексною 
проблемою, яка залежить від багатьох чинників. За цих умов актуальності набуває 
створення такої системи підтримки прийняття рішення, яка б дозволяла вчасно 
ідентифікувати стан керованої системи навіть за обмеженої інформації і непрямих 
ознаках посилення кризових тенденцій, а також створювати базу для прогнозування 
можливих наслідків. Ці задачі вирішуються в процесі діагностики фінансового стану 
підприємства як складової частини антикризового управління.

Діагностика фінансового стану є багатофакторною системою підтримки 
прийняття управлінських рішень, заснованою на принципово новій антисипативній 
концепції управління. Така система покликана забезпечувати комплексне виявлення, 
аналіз, ліквідування та прогнозування проблем підприємства з метою забезпечення 
прийняття випереджуючих управлінських рішень, спрямованих на досягнення його 
стратегічних та тактичних цілей.

Аналіз існуючих підходів до визначення сутності антикризового управління 
дозволяє зробити висновок, що більшість вітчизняних науковців та економістів під 
таким управлінням розуміють лише управління в умовах кризи та виходу з неї, тобто
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звужують поняття антикризового менеджменту до проблем банкрутства 
підприємства, його санації та реструктуризації, тоді як превентивний аспект 
антикризового управління можна розцінювати як визначальну його складову. 
Антикризове управління підприємством -  це система управлінських заходів та 
рішень з діагностики, попередження, нейтралізації і подолання кризових явищ та 
їхніх причин за умов мінімізації втрат та негативних наслідків. Ключовим моментом 
антикризового управління є саме попередження кризових ситуацій, тому будь-яке 
управління повинно мати антикризовий характер.

В сфері антикризового управління виділяють наступні функції антикризового 
управління, це аналітична функція, яка і включає діагностику фінансового стану, 
аналіз та облік, планування, організація, мотивація та контроль. Дана класифікація 
відображає те, наскільки загальні функції управління відповідають цілям його 
функціонування та є найбільш узагальненою і логічною.

Діагностика в антикризовому управлінні включає дослідження базових 
показників господарської діяльності соціально-економічної системи, всебічний аналіз 
впливу внутрішніх і зовнішніх факторів на фінансово-економічний і техніко- 
технологічний стан підприємства та експертне оцінювання розроблених заходів, 
перспектив фінансового оздоровлення та превентивної санації, а також досягнення 
цілей прогнозування. Відповідно, сутність діагностики полягає у здатності 
оперативно розпізнавати дестабілізуючі фактори та процеси на підприємстві, 
забезпечувати прийняття випереджуючих управлінських заходів з метою запобігання 
виникнення проблем у розвитку організації та підвищення ефективності системи 
управління в цілому.

В контексті такого розгляду проблеми відправною точкою діагностики в 
системі антикризового управління є діагностика фінансового стану підприємства, 
оскільки фінансовий стан підприємства як комплексне поняття, що є результатом 
взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається 
сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою 
показників, які відображають наявність, розміщення і використання фінансових 
ресурсів. Оптимізація фінансового стану є однією з умов успішного розвитку 
підприємства в майбутньому, а погіршення фінансового стану свідчить про загрозу 
його можливого банкрутства як заключного етапу фінансової кризи.

Враховуючи наведену вище аргументацію, під діагностикою фінансового 
стану підприємства потрібно розуміти ідентифікацію стану об’єкта через реалізацію 
комплексу дослідницьких процедур, направлених на виявлення домінантних 
факторів такого стану, симптомів та причин виникнення проблеми або можливих 
ускладнень, оцінку можливостей підприємства реалізувати стратегічні і тактичні цілі, 
підготовку необхідної інформаційної бази для прийняття рішення.


