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Ринкові умови господарювання формують високі вимоги до оцінки 
діяльності господарюючих суб'єктів. Особлива увага приділяється 
підприємству як первинній і провідній ланці економіки держави.

Ефективність діяльності підприємства та стабільність його фінансово- 
економічного стану забезпечуються перш за все внутрішніми факторами: 
рівнем і якістю функціонування провідних бізнес-процесів. Управлінські
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рішення повинні відповідати стану ринкового середовища, власного 
потенціалу і успішності його використання. Базою для обґрунтування 
управлінських рішень є економічна діагностика - процедура, від якої 
залежить подальша діяльність суб'єкта господарювання.

Діяльність підприємства в ринкових умовах характеризується значним 
ступенем ризику'. Для контролю ситуації підприємству необхідно мати 
систему діагностики, яка б, як мінімум, попереджала про виникнення І 
ризикової ситуації, як максимум, унеможливлювала її виникнення, а | 
оптимально - допомагала уникнути її. §

Механізм проведення діагностичного дослідження на рівні підприємства | 
необхідно подавати як систему елементів, призначених для перетворення 
вихідної інформації про стан об’єкта управління на можливі рекомендації 
щодо зменшення негативних впливів на об’єкт та покращення його стану.

Запровадження системи діагностики ризиків на підприємстві дозволить 
перейти від кількісних характеристик показників до якісної ідентифікації  ̂
стану об’ єкту дослідження. \

Механізм діагностики підприємства розкриємо шляхом визначеним ; 
завдань та аналізу дій на кожному з етапів.

На першому (підготовчому) етапі у взаємодії з керівництвом 
підприємства формулюється мета проведення діагностики, визначається 
об’єкт діагностики, предмет дослідження.

Другий етап передбачає визначення та обґрунтування системи | 
показників та побудову математичної моделі На етапі розробляється | 
забезпечення процесу діагностики, що включає: )

- інформаційну (збір і систематизація вхідних даних про об’єкт і 
дослідження і його окремі частини, визначення факторів ризику) процедуру;

- обчислювальну (перелік критеріальних показників, алгоритм їх : 
обробки, моделі оптимізації) процедуру;

- узагальнюючу (комплексна оцінка результатів обчислення, моделі і 
оптимізації значень показників). [ 1 ]

Третій етап передбачає виконання різних за ступенем складності | 
аналітичних процедур для оцінки стану підприємства. Склад конкретних 
процедур визначається видом діагностованих ризиків, доступності та 
адекватності інформації про стан невизначеності, а також можливості 
передбачень та оцінки ймовірності настання. ;

Четвертий етап передбачає кількісну та якісну ідентифікацію 
економічних і фінансових ризиків на основі обраної системи показників. На 
етапі встановлюється діагноз стану об'єкта діагностики, наявність і склад 
ризиків, ступінь їх загрози для підприємства та визначаються причини їх 
виникнення.

На п’ятому етапі формуються висновки суб’єкта управління щодо 
результатів діагностики, розробляються профілактичні заходи, рекомендації
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та процедури, призначені для поліпшення стану системи чи попередження 
несприятливих ситуацій і подій.

Запропонований механізм діагностики діяльності підприємств з 
врахуванням ризику сприятиме вирішенню проблем функціонування
суб’єктів господарювання в нестабільному ринковому середовищі
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