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У статті обґрунтовано актуальність проведення фінансової діагностики вітчизняними суб’єктами 
господарювання. Проаналізовано сутність понять «фінансовий стан підприємства» та «діагностика 
фінансового стану підприємства», визначено їхні основні властивості. Проведений аналіз наукових під-
ходів дав змогу сформувати механізм діагностики фінансового стану підприємства, основними елемен-
тами якого є: мета, основні завдання, що вирішуються під час проведення фінансової діагностики, основні 
завдання фінансової діагностики, функції, форми, методи, принципи, інструменти та результати діа-
гностики фінансового стану підприємства. Запропоновано напрями оптимізації фінансового стану під-
приємства, зокрема: збільшення грошових коштів, скорочення вихідних грошових потоків, оптимізація 
ліквідності підприємства, мобілізація внутрішніх резервів.

Ключові слова: діагностика фінансового стану, механізм фінансового стану, напрями оптимізації фі-
нансового стану підприємства, підприємство, платоспроможність, рентабельність, фінансовий стан.

В статье обоснована актуальность проведения финансовой диагностики отечественными субъекта-
ми хозяйствования. Проанализирована сущность понятий «финансовое состояние предприятия» и «диа-
гностика финансового состояния предприятия», определены их основные свойства. Проведенный анализ 
научных подходов позволил сформировать механизм диагностики финансового состояния предприятия, 
основными элементами которого являются: цель, основные задания, решаемые при проведении финансо-
вой диагностики, основные задания финансовой диагностики, функции, формы, методы, принципы, инстру-
менты и результаты диагностики финансового состояния предприятия. Предложены направления опти-
мизации финансового состояния предприятия, в частности: увеличение денежных средств, сокращение 
исходящих денежных потоков, оптимизация ликвидности предприятия, мобилизация внутренних резервов.

Ключевые слова: диагностика финансового состояния, механизм финансового состояния, направле-
ния оптимизации финансового состояния предприятия, предприятие, платежеспособность, рентабель-
ность, финансовое состояние.

The article substantiates the urgency of the need for financial diagnostics by domestic economic entities, since the 
integration conditions for the development of international economic relations require the formation and  justification 
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of new models, methods, tools and systems of indicators of financial diagnostics of the enterprise. The essence of 
the concepts of «financial state of enterprise» and «diagnostics of financial state of enterprise» were analyzed, and 
their basic properties were defined. Financial status should be understood as one of the important characteristics 
of the economic and financial activities of the enterprise from the standpoint of internal and external environment, 
which largely determines the potential of the business entity, its competitiveness, assesses the guarantees of eco-
nomic interests of the entities of the organization. Summarizing the above provisions of the authors on the definition 
of the concept of diagnostics of the financial condition of the company, it should be noted that its purpose should be 
a comprehensive analysis, which, with the right approach, will meet the needs of internal and external users, and its 
results can determine the effectiveness of the entity, changes in its financial and economic condition. The analysis 
of scientific approaches made it possible to form the mechanism of diagnostics of the financial state of the enter-
prise, the main elements of which are: purpose, main tasks solved in conducting financial diagnostics, basic tasks 
of financial diagnostics, functions, forms, methods, principles, tools and results of diagnostics of financial state of 
the enterprise. The proposed mechanism of diagnostics of the financial state of the enterprise enables: to respond 
in time to changes of factors of the external and internal environment of the enterprise, to reduce the influence of 
risk, the ability to make informed and rational management decisions. The directions of optimization of the financial 
state of the enterprise were offered, in particular: increase of cash, reduction of outgoing cash flows, optimization of 
liquidity of the enterprise, mobilization of internal reserves.

Key words: diagnostics of financial condition, directions for optimizing the financial condition of an enterprise, 
enterprise, financial condition, mechanism of financial condition, profitability, solvency.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
і її зв’язок з важливими науковими та практич-
ними завданнями. В умовах глобалізації світової 
економіки, посилення внутрішньої та зовнішньої 
конкуренції на ринку вітчизняні підприємства 
часто потрапляють у складне економічне ста-
новище, що зумовлює необхідність пошуку та 
оптимізації джерел фінансових ресурсів, які, 
своєю чергою, актуалізують такий важливий 
напрям аналітичної роботи, як фінансова діа-
гностика, оскільки без точної оцінки та аналізу 
фінансової діяльності підприємства неможливо 
визначити ефективні шляхи його подальшого 
розвитку. За допомогою фінансової діагнос-
тики можливо попередити відхилення в процесі 
фінансово-господарської діяльності, встановити 
причини цих відхилень і визначити шляхи їх усу-
нення. Значна увага аналізу фінансового стану 
підприємства та його оцінці приділяється тому, 
що, з одного боку, він є результатом діяльності 
підприємства, а з іншого – визначає передумови 
його розвитку. Таким чином, оцінка фінансового 
стану відіграє все більшу роль у процесі при-
йняття управлінських рішень. Вона становить 
інтерес для різних користувачів фінансових 
даних, які переслідують свої цілі і мають власні 
критерії оцінки фінансового становища. 

Достовірна оцінка фінансового стану під-
приємства є важливою частиною його діяль-
ності, від результатів якої безпосередньо зале-
жать обґрунтованість та дієвість управлінських 
рішень. Здійснення фінансової діагностики не є 
одноразовим заходом, а включає у себе дослід-
ницький, пошуковий та пізнавальний процеси. 
Потреба вдосконалення процесу управління 
підприємством шляхом упровадження фінан-
сової діагностики зумовлює актуальність і прак-
тичне значення дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спираються автори. У роботах зару-

біжних та вітчизняних економістів досліджено 
широке коло питань, пов’язаних з аналізом 
фінансового стану підприємств, його оцінкою 
та управлінням. Проблемам аналізу фінансо-
вого стану та фінансової діагностики діяльності 
підприємства присвячено низку напрацювань 
вітчизняних та закордонних учених, зокрема: 
А.М. Поддєрьогіна, М.Д. Білика, Л.Д. Буряка, 
С.О. Булгакової, А.П. Куліша, Н.Г. Міценка, 
А.Е. Воронкової, У.П. Сороки, Т.Ю. Бондаренко, 
Д.П. Волкова, О.А. Сметанюка, Г.О. Швиданенка, 
О.І. Олексюка, В.В. Чернишова, Т.А. Городні, 
І.П. Мойсеєнка, О.Є. Найденка, О.М. Підхомного, 
Г.В. Карпенка, О.М. Рудницької, Я.Р. Біленської, 
Я.А. Біленської, М.Ю. Аверіної, Н.О. Конєвої, 
І.О. Шаповалової, О.В. Ареф’євої, Д.М. Горо-
динської, В.С. Марцина. 

Водночас інтеграційні умови розвитку між-
народних економічних відносин вимагають 
формування та обґрунтування нових моде-
лей, методів, інструментів та систем показни-
ків фінансової діагностики діяльності суб’єктів 
господарювання. Отже, проблеми діагностики 
фінансового стану підприємств залишаються 
актуальними і потребують наукового та систе-
матизованого підходу до їх вивчення.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є визначення осо-
бливостей формування механізму діагностики 
фінансового стану підприємства

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. У зв’язку зі швидкими темпами 
трансформації вітчизняної економіки, інтегра-
цією фінансових ринків, постійним посиленням 
конкурентної боротьби вітчизняні суб’єкти гос-
подарювання будь-якої організаційно- правової 
форми власності вимушені нейтралізувати 
негативні впливи чинників внутрішнього та 
зовнішнього середовища, а також мінімізувати 
фінансові та економічні ризики. Для їх нейтралі-
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зації та мінімізації, а також з метою підвищення 
економічної ефективності функціонування під-
приємствам необхідно контролювати фінан-
сово-економічне середовище. Такий контроль 
можливий тільки під час здійснення всебічного 
аналізу майна, капіталу і фінансових результа-
тів, а також знаходження резервів підвищення 
фінансового стану підприємства, що можливо 
за умови використання ефективної моделі 
фінансової діагностики підприємства. Фінан-
сова діагностика дає змогу більш точно оцінити 
фінансовий стан підприємства та спрогнозувати 
управлінські рішення, які сприятимуть оптимі-
зації загальних показників ефективності діяль-
ності суб’єкта господарювання: рентабельності, 
фінансової стійкості, ліквідності, ділової актив-
ності тощо. 

Передуючи аналізу етимологічних основ 
поняття та сутності діагностики фінансового 
стану підприємства, доцільно охарактеризувати 
поняття «фінансовий стан підприємства». 

Відповідно до положень чинного законодав-
ства України, фінансовий стан підприємства 
визначається як сукупність показників, що відо-
бражають наявність, розміщення і використання 
ресурсів підприємства, реальні й потенційні 
фінансові можливості підприємства [1].

Г.В. Савицька характеризує фінансовий стан 
підприємства як економічну категорію, яка відо-
бражає стан капіталу в процесі його кругообігу і 
здатність суб’єкта господарювання до самороз-
витку на певний момент часу [16].

Отже, фінансово-господарська діяльність 
підприємства включає у себе безперервний 
процес кругообігу капіталу зі змінною структу-
рою засобів та джерел їх формування, наяв-
ністю й потребою у фінансових ресурсах і, як 
наслідок, зміною фінансового стану підприєм-
ства, зовнішнім проявом якого виступають пла-
тоспроможність та стійкість розвитку.

М.І. Баканов та А.Д. Шеремет відзначають, 
що фінансовий стан характеризує розміщення 
і використання коштів підприємства. Це зумов-
лено ступенем виконання фінансового плану й 
мірою поповнення власних коштів за рахунок 
прибутку та інших джерел, а також швидкістю 
обороту виробничих фондів, особливо за раху-
нок оборотних коштів [4]. 

О.С. Філімоненков досить стисло характери-
зує поняття фінансового стану як одну з найваж-
ливіших характеристик виробничо-фінансової 
діяльності підприємства. Відповідно, фінансо-
вий стан може бути стійким або нестійким [18].

Особливим є твердження групи авторів, які 
розкривають фінансовий стан підприємства 
як комплексне поняття, що є результатом вза-
ємодії всіх елементів системи фінансових від-
носин підприємства, визначається сукупністю 
виробничо-господарських факторів і характери-
зується системою показників, що відображають 
наявність, розміщення та використання фінан-
сових ресурсів [14].

Отже, під фінансовим станом слід розуміти 
одну з важливих характеристик економічної та 
фінансової діяльності підприємства з позицій 
внутрішнього та зовнішнього середовища, яка 
значною мірою визначає потенціал господарю-
ючого суб’єкта, його конкурентоспроможність, 
надає оцінку гарантіям економічних інтересів 
суб’єктів організації. Отже, фінансовий стан 
необхідно розглядати як складову частину еко-
номічного потенціалу підприємства, яка відо-
бражатиме фінансові результати його діяль-
ності.

Різноманітне трактування має й термін 
«фінансова діагностика підприємства». Досить 
узагальнене визначення дають Н.Г. Міценко та 
У.П. Сорока, які розглядають діагностику фінан-
сового стану підприємства як процес оцінки 
стану об’єкта, його ліквідності та платоспро-
можності, не беручи до уваги інші показники, 
що може спотворювати результати діагностики 
фінансового стану підприємства і не відобра-
жати загальний економічний стан підприємства 
[12].

Найбільш широко висвітлив поняття 
фінансової діагностики французький учений 
Б. Коласа, який зазначив, що для відповідаль-
ного фінансиста займатися діагностикою озна-
чає розглядати фінансове становище підпри-
ємства так, щоб виявити в динаміці симптоми 
явищ, які можуть перешкоджати досягненню 
встановлених цілей та вирішенню поставлених 
завдань, що передбачає вироблення коригу-
вальних рішень і/або перегляд цілей та прогно-
зів [9, с. 106].

Часто фінансову діагностику ототожнюють із 
поняттям фінансового аналізу, оскільки і аналіз, 
і діагностика є інструментами пізнання світу у 
фундаментальних та прикладних досліджен-
нях. Проте фінансова діагностика якісно від-
різняється від фінансового аналізу. Діагностика 
являє собою процес розпізнавання стану, поста-
новки діагнозу й прийняття рішень, як підтри-
мувати суб’єкт господарювання в належному 
економічному стані. Аналіз же являє собою про-
цедуру уявної, а також реальної декомпозиції 
об’єкта чи явища на частини.

На противагу вищевикладеному А.Е. Ворон-
кова розглядає діагностику фінансової діяль-
ності підприємства як творчий процес, різно-
манітний за змістом, який здійснюється за 
допомогою різних аналітичних прийомів з ура-
хуванням специфіки виробництва, його органі-
зації на конкретному підприємстві [7]. 

Т.Ю. Бондаренко та Д.П. Волков під діагнос-
тикою фінансового стану розуміють процес 
дослідження діяльності суб’єкта господарю-
вання з метою виявлення зовнішніх і внутріш-
ніх чинників для мінімізації їхнього негативного 
впливу в майбутньому та вироблення стратегії 
розвитку [5, с. 178].

О.А. Сметанюк під діагностикою фінансового 
стану підприємства розуміє ідентифікацію стану 
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об’єкта через реалізацію комплексу дослід-
ницьких процедур, спрямованих на виявлення 
домінантних факторів такого стану, симптомів 
та причин виникнення проблеми або можливих 
ускладнень, оцінку можливостей підприємства 
реалізувати стратегічні й тактичні цілі, підго-
товку необхідної інформаційної бази для при-
йняття рішення [17].

Узагальнюючи зазначені положення авторів 
щодо визначення поняття діагностики фінансо-
вого стану підприємства, доцільно відзначити, 
що її метою повинно бути проведення комп-
лексного аналізу, що за правильного підходу 
забезпечить задоволення потреб внутрішніх та 
зовнішніх користувачів, а її результатами можна 
визначити результативність діяльності суб’єкту 
господарювання, зміни у його фінансовому та 
економічному стані. 

Аналіз положень напрацювань вітчизняних 
та зарубіжних авторів щодо мети, завдань, про-
цесу, методик, методів, інструментів, результатів 
діагностики фінансового стану, їх узагальнення 
дав змогу сформувати механізм діагностики 
фінансового стану, який, на думку авторів, є 
комплексним та відповідним трансформацій-
ним динамічним умовам функціонування вітчиз-
няних суб’єктів господарювання (рис. 1).

Пропонований механізм діагностики фінан-
сового стану підприємства дає змогу: 

по-перше, вчасно відреагувати на зміну чин-
ників зовнішнього і внутрішнього середовища 
підприємства; 

по-друге, зменшити вплив ризику, що вини-
кає з невизначеності; 

по-третє, здатність прийняти обмірковані та 
раціональні управлінські рішення. 

Поліпшення фінансового стану підприєм-
ства можливе за рахунок збільшення вхідних та 
зменшення вихідних грошових потоків. Підви-
щення розмірів вхідних грошових потоків мож-
ливе через: 

– збільшення виручки від реалізації;
– продаж частини основних фондів;
– рефінансування дебіторської заборгова-

ності [13]. 
Скорочення вихідних грошових потоків мож-

ливе через:
– зниження витрат, які відносяться на собі-

вартість продукції; 
– зниження витрат, які покривають за раху-

нок прибутку. 
Основним заходом поліпшення фінансо-

вого стану є збільшення виручки від реалізації. 
Своєю чергою, розмір виручки від реалізації 
залежить від обсягів реалізації продукції, ціни 
одиниці продукції, що реалізується [8]. 

Першочерговим етапом поліпшення фінан-
сового стану вітчизняних підприємств пови-
нен стати пошук оптимального співвідношення 
власного і позикового капіталу, що забезпечило 
б мінімальний фінансовий ризик за максималь-
ної рентабельності власного капіталу. Оптимі-

зація ліквідності підприємства реалізується за 
допомогою оперативного механізму фінансо-
вої стабілізації – системи заходів, спрямова-
них, з одного боку, на зменшення фінансових 
зобов’язань, а з іншого – на збільшення грошо-
вих активів, що забезпечують ці зобов’язання 
[15, с. 134].

Доцільно також звернути увагу на те, що для 
поліпшення фінансового становища виробники 
товарів та послуг повинні реалізовувати всю 
продукцію, що зберігається на складах. Для роз-
ширення ринків збуту підприємство може ство-
рити пункти роздрібної торгівлі. Це призведе до 
збільшення прибутку та збільшення оборотності 
капіталу. 

Ще одним напрямом поліпшення фінансо-
вого стану підприємства є збільшення грошо-
вих коштів на розрахунковому рахунку підпри-
ємства, що збільшить коефіцієнт абсолютної 
ліквідності та дасть змогу отримувати довго- і 
короткострокові позики в банку для фінансу-
вання поточної діяльності. Збільшення гро-
шових коштів можна забезпечити за рахунок 
реалізації зайвих виробничих та невиробничих 
фондів, здачі їх в оренду [2, с. 94]. 

Окрім того, заходами підтримки фінансового 
стану на достатньо високому рівні можуть стати: 

– постійний моніторинг зовнішнього і вну-
трішнього середовища підприємства; 

– розроблення заходів зі зниження зовніш-
ньої вразливості підприємства; 

– розроблення планів діяльності у разі 
виникнення проблемних ситуацій, здійснення 
превентивних заходів;

– упровадження планів практичних заходів 
у разі виникнення кризової ситуації, прийняття 
ризикових та нестандартних рішень; 

– координація дій усіх учасників та контр-
оль над виконанням заходів та їх результатами 
[10, с. 59]; 

– розрахунок прогнозних значень реалізації 
продукції (планів продажів) і планів капітало-
вкладень, собівартості продукції тощо;

– визначення джерел фінансування госпо-
дарської діяльності, а також бюджетне фінансу-
вання, довго- та короткострокове кредитування 
тощо; 

– координація фінансових підрозділів під-
приємства [3, с. 83]; 

– проведення реструктуризації активів під-
приємства; 

– сукупність заходів, пов'язаних зі зміною 
структури та складу активів балансу;

перетворення у грошову форму наявних 
матеріальних та фінансових активів підприєм-
ства [11, с. 29].

На основі зазначеного доцільно узагальнити 
основні напрями оптимізації фінансового стану 
вітчизняних підприємств (рис. 2).

У ході дослідження було визначено осно-
вні заходи, виконання яких забезпечить поліп-
шення фінансового стану підприємства. Голо-
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вне завдання, яке ставить перед собою керівник 
підприємства, – збільшення доходів та змен-
шення витрат, тому для забезпечення фінансо-
вої стійкості необхідно не лише усунути дефор-
мації, викликані як недоліками господарської 
діяльності підприємств, так і прорахунками еко-
номічної політики держави, а й створити пере-

думови для зміцнення фінансів підприємств 
шляхом запровадження сучасних механізмів 
діагностики фінансового стану підприємства.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. У фінан-
сово-економічній діяльності вітчизняних суб’єктів 
господарювання зростає роль своєчасного й 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета діагностики фінансового стану підприємства – досягнення прибутковості 
підприємства і пошук резервів зміцнення фінансового стану підприємства для 
ефективного розвитку видів діяльності й отримання максимального прибутку 

Основні завдання, що вирішуються під час проведення фінансової діагностики:  
− визначення стану підприємства на момент дослідження (фінансовий стан, майновий стан, достатність 
капіталу для поточної діяльності та довгострокових інвестицій, потреба в додаткових джерелах 
фінансування, здатність до нарощування капіталу, раціональність використання позикових засобів, 
ефективність діяльності підприємства); 
− визначення «вузьких» місць, що негативно впливають на фінансовий стан підприємства; виявлення 
резервів, які підприємство може використовувати для поліпшення фінансового стану;  
− виявлення тенденцій і закономірностей розвитку підприємства 

Основні завдання фінансової діагностики:  
− вивчення стану і тенденцій економічного розвитку підприємства за попередні періоди; 
−  оцінка результатів та ефективності поточної діяльності;  
− оцінка раціональності використання грошових коштів;  
− пошук резервів підвищення результативності економічної системи підприємства на основі 
вивчення передового досвіду і досягнень науки та практики. 

Форми:  
− оцінювання діяльності 
суб’єкта господарювання згідно 
зі стратегічними цілями 
підприємства;  
− здійснення експрес-
діагностики фінансового стану 
підприємства;  
− здійснення контролю 
фінансових показників, що 
визначать наслідки фінансової 
діяльності, для нейтралізації 
негативної динаміки 

Методи:  
− метод порівняння, 
утому числі: 
горизонтальний аналіз 
вертикальний аналіз 
трендовий аналіз; 
− метод відносних і 
середніх величин; 
− балансовий метод; 
− графічний метод; 
− метод угруповання; 
− індексний метод 

Принципи:  
− фінансові показники повинні 
аналізуватися в комплексі з іншими 
«нефінансовими» показниками; 
− принцип розумної достатності; 
− принцип порівнянності; 
− принцип тимчасової узгодженості; 
− принцип завершеності; 
− для цілей діагностики слід 
використовувати тільки ті показники, які 
є інформаційною основою для прийняття 
управлінських рішень 

Функції:  
− функція зменшення інформаційної асиметрії між особами, відповідальними за прийняття фінансових рішень, 
та об’єктом управління;  
− функція прогнозування фінансового стану;  
− функція ідентифікації слабких (сильних) сторін підприємства. 
 

Інструменти:  
− дослідження рентабельності підприємства;  
− дослідження фінансової стійкості підприємства;  
− об'єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості підприємства; 
− дослідження ефективності використання майна (капіталу) підприємства, забезпечення підприємства 
оборотними коштами; 
− оцінка конкурентоспроможності підприємства; 
− аналіз ділової активності підприємства та його стану на ринку цінних паперів; 
− визначення ефективності використання фінансових ресурсів: 
− загальна оцінка фінансового стану і чинників його зміни; 
− вивчення співвідношення між джерелами оборотних коштів, їх розміщенням та ефективністю використання;  
− додержання підприємством фінансової, розрахункової та кредитної дисципліни;  
− визначення ліквідності і фінансової стійкості підприємства; 
− довго- і короткострокове прогнозування стійкості фінансового стану 

Результат діагностики фінансового стану підприємства – розроблення та реалізація управлінських рішень 
для підтримки та поліпшення фінансового стану підприємства 

Рис. 1. Механізм діагностики фінансового стану підприємства [2; 6; 7; 10; 14; 19]
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якісного аналізу фінансового стану, оцінки ліквід-
ності, платоспроможності та фінансової стійкості, 
а також пошуку шляхів підвищення і зміцнення 
фінансової стабільності. Особливого значення 
набуває об’єктивна оцінка потенційних можли-
востей збільшення прибутку підприємства.

Визначено, що фінансовий стан підприєм-
ства є результатом взаємодії всіх елементів 
системи фінансових відносин підприємства; він 
визначається сукупністю виробничо-господар-
ських факторів і характеризується системою 
показників, що відображають наявність, розмі-
щення та використання фінансових ресурсів. 
Отже, фінансовий стан підприємства залежить 
від результатів його виробничої, комерційної 
та господарської діяльності. Разом із цим слід 
пам’ятати, що фінансова діяльність підприєм-
ства спрямована на забезпечення систематич-
ного надходження й ефективного використання 
фінансових ресурсів, дотримання платіжної 
дисципліни, здійснення ефективної кредитної 
політики, досягнення раціонального співвідно-
шення власних і залучених коштів, фінансової 
стійкості з метою ефективного функціонування 
підприємства.

Проведений аналіз наукових підходів 
також дав змогу сформувати механізм діа-

гностики фінансового стану підприємства, 
який містить мету, основні завдання, що вирі-
шуються під час проведення фінансової діа-
гностики, основні завдання фінансової діа-
гностики, функції, форми, методи, принципи, 
інструменти та результати діагностики фінан-
сового стану підприємства. Власне, визна-
чення знання принципів, методів, функцій та 
форм діагностики дає змогу точно поставити 
діагноз та виявити причини будь-яких нега-
тивних або позитивних показників та тенден-
цій. А вміння діагностувати фінансовий стан 
дає підприємству змогу підтримувати стійкий 
розвиток. 

На основі узагальнення визначено напрями, 
спрямовані на оптимізацію фінансового стану 
підприємства, зокрема: збільшення грошових 
коштів, скорочення вихідних грошових пото-
ків, оптимізація ліквідності підприємства, мобі-
лізація внутрішніх резервів. Перспективою 
подальших досліджень може стати формування 
оптимальної системи показників діагностики 
фінансового стану підприємства, яка водночас 
не була б переобтяжена кількістю показників 
та надавала більш точну та об’єктивну оцінку 
фінансового стану вітчизняного суб’єкта госпо-
дарювання.
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Рис. 2. Напрями оптимізації фінансового стану підприємства [2; 8; 11; 15]
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