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ХАРАКТЕРИСТИКА КАТЕГОРІЙ «ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ»                                       
ТА «ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА»

В статті досліджено сутність понять «економічного аналізу» та 
«економічної діагностики», дана порівняльна характеристика «економічного аналізу» 
та «економічної діагностики» за певними критеріями.

The article investigates the nature of concepts "economic analysis" and "economic 
diagnostics" given comparative characteristics of "economic analysis" and "economic 
diagnostics" according to certain criteria.

Постановка проблеми. На сьогоднішній час проблема невизначеності щодо 
трактування економічних категорій та визначень залишаються найважливішими у 
дослідженні та формуванні теоретичних та методологічних засад дослідження будь-
якого предмета, явища чи певного економічного процесу.  

Аналіз публікацій та постановка завдання. Часто вчені-економісти 
використовують поняття, не вивчивши та цілком не зрозумівши до кінця їх сутності, 
поля використання, мети, завдань, функцій, тощо тільки аргументуючись на своєму 
розумінні певної економічної категорії. Так, сьогодні, в навчальній літературі, 
монографіях та наукових статтях вчені використовують схожі поняття такі, як 
«аналіз», «діагностика» та «оцінка», але вони схожі тільки на перший погляд.

Основна частина. Серед авторів немає єдності щодо визначення таких 
понять, як аналіз та діагностика. В наукових працях вчених-економістів  діагностика 
ототожнюється з аналізом або вказується, що вона є ширшим поняттям чи навпаки 
– є складовою аналізу. 

Виокремлюють:
- Економічну діагностику як частину аналізу.
- Економічну діагностику як напрямок аналізу.
- Економічну діагностику як аналітичну процедуру.
- Аналіз як частину економічної діагностики.
- Економічну діагностику як метод аналізу.
- Тотожність економічної діагностики та аналізу.
- Економічну діагностику як оцінку.
- Економічну діагностику як сукупність методів.
- Економічну діагностику як процес. 

Вище перераховане обґрунтовує мету даної статті. Відсутність єдиної думки 
на це питання потребує встановлення взаємозв’язку економічної діагностики та 
економічного аналізу.

Аналіз (від грецької analisis) – розчленування, розкладання досліджуваного 
об’єкта на частини, елементи, на внутрішньо властиві цьому об’єкту складові (уявні 
або реальні)[3, c.38].



126

Perspektywy rozwoju nauki
Слово «діагноз» (від грецької «διάγνωσις» «diagnosis» - розпізнавання, 

визначення) - це конкретний, цілком визначений фіксований в часі стан, що має 
адресну прив’язку, об’єкт аналізу[5, 79 с.].  

Поняття «діагностика» вперше з’явився в медицині. Під цим терміном 
розумівся метод спеціального дослідження людини з метою встановлення медичного 
висновку про стан здоров’я і, в разі виявлення відхилень, визначення виду хвороби 
та причин її появи.  

Широке застосування методів діагностики знайшли і в техніці. Під 
діагностуванням складних технічних систем, що функціонують у межах заданих 
режимів, розуміють комплекс завдань щодо контролю, перевірки і прогнозування їх 
технічного стану[4, с. 10, 11].

Таким чином, запозичені від медицини і техніки діагностичні процедури 
можуть бути застосовані і в економіці.

Як і в медицині й техніці, в економіці важливе значення має раннє виявлення 
ознак «хвороби», розпізнавання причин, які її викликали і прийняття заходів щодо 
поліпшення стану об’єкта діагностики.

Проблема специфічних властивостей економічної діагностики, які не 
реалізуються в медичній і технічній сферах залишається актуальною.

Досвід науки і практики медичної і технічної сфер діяльності стосовно 
діагностики можна врахувати при вивченні положень економічної діагностики.

На нашу думку потрібне узагальнення теорії діагностики, синтез підходів 
до трактування поняття «діагностика», «економічна діагностика», визначення її 
напрямків.

Метою такого розподілу є виявлення структури, чіткої ідентифікації 
складових частин, а також визначення відношень (зв’язків) між ними.

Економічний аналіз як інструмент пізнання навколишньої економічної 
дійсності виник одночасно з бухгалтерським обліком в Стародавньому Єгипті 
приблизно за 4000 років до нашої ери. Вдосконалювавшись паралельно з методами та 
практикою керування, він отримав значне теоретичне і практичне поширення лише 
в епоху бурхливого розвитку капіталістичних форм господарювання. Незважаючи на 
те що окремі методи і процедури аналізу отримали широко визнання при прийнятті 
управлінських рішень ще в перші десятиліття ХХ ст., в самостійний розділ аналіз 
фінансово-господарської діяльності виділився порівняно нещодавно - лише в 
1960-і роки. Це було обумовлено двома основними закономірностями суспільного 
розвитку: практичною потребою в систематизації методів і методик аналізу в умовах 
значного ускладнення господарських зв'язків, необхідністю переходу від евристичних 
і описових методів пізнання до математичних і ймовірнісних; диференціацією наук 
як об'єктивною закономірністю розвитку наукової діяльності[2, с. 6].

Теоретичні аспекти діагностики та аналізу досить сильно представлені в 
працях таких вітчизняних та закордонних економістів як, Б.Є. Бачевського, Й.А. 
Бланка, В.А. Верби, О.Є. Воронкова, В.Г. Герасимчука, О.О. Гетьмана, М.М. Глазова, 
Т.О. Загорної, Н.М. Євдокімової, ,О.К. Єлисеєва, Б. Коласса, З.М. Короткова, 
Т.Д. Костенко, Л.А.Костирко, Т.Ф. Косянчука, І.В. Кривов’язюка, В.В. Лук’янової, 
А.І. Муравйова, Н.Н. Погостинської, С.С. Рижикова, Б.Ю. Сербиновського,                                                           
О.М. Скібницького,  В.М. Шаповала, В.В.Швира,  тощо.
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Вони визначили природу і форми діагностики, дослідили процедури і 

методи діагностики, розробили прийоми практичного застосування діагностики 
на підприємствах. Але єдиної думки щодо співвідношення понять «економічна 
діагностика» та «економічний аналіз» автори не знайшли через психологічну 
близькість понять «аналіз» і діагностика».

Проте, цих досліджень явно не вистачає в новітніх умовах формування 
основ інноваційної економіки України. За такої ситуації питання діагностики стає 
актуальне як в теоретичній, так і в практичній площинах.

Економічна діагностика – це вид діяльності, який може використовувати 
певні методи і технології у встановлений спосіб для досягнення конкретних цілей.

Економічна діагностика підприємства – оцінка економічних показників 
діяльності підприємства на основі вивчення окремих результатів, неповної 
інформації з метою виявлення можливих перспектив його розвитку і наслідків 
ухвалення поточних управлінських рішень[1, c. 6].

Економічний аналіз вивчає економічні явища та процеси і виявляє резерви. 
Економічний аналіз – це система специфічних (спеціальних) знань з 

дослідження причинно-наслідкових зв’язків і тенденцій у господарському розвитку[6, 
c. 21].

Наведемо узагальнення взаємозв’язку економічного аналізу  і економічної 
діагностики підприємства (табл.1).
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Таблиця 1

Характеристика економічного аналізу та економічної діагностики за 
критеріями порівняння

Критерій 
порівняння

Економічний аналіз Економічна діагностика

1 2 3
Мета Дослідження економічних результатів 

господарської діяльності, як наслідок 
економічних процесів та явищ, причин 
їх отримання чи змінення

Дослідити та визначити 
стан об’єкта 

Завдання 1. Оцінка результатів 
господарської діяльності підприємства
2. Виявлення резервів 
підвищення ефективності діяльності 
підприємства
3. Оцінка бізнес-планів та 
контроль за їх виконанням
4. Виявлення впливу факторів 
на показники діяльності та причин 
відхилення за показниками
5. Узагальнення результатів 
аналізу для прийняття управлінських 
рішень

1. В и я в л е н н я 
відхилень параметрів 
об’єкта від нормального 
стану
2. В и я в л е н н я 
причин відхилень 
параметрів від 
нормального стану
3. П і д г о т о в к а 
варіантів управлінських 
рішень, які спрямовані 
на усунення відхилень 
показників роботи 

1 2 3
Об’єкт Процеси і явища господарської 

діяльності підприємства
Підприємство як єдине 
ціле та його структурні 
складові та види 
діяльності

Предмет Причинно-наслідкові зв’язки між 
економічними явищами і процесами 
господарської діяльності підприємства

Кількісна характеристика 
та якісна ідентифікація 
параметрів стану 
діяльності підприємства 
(його підрозділів) чи 
сфери діяльності
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Основні 

принципи
- Науковість
- Системність
- Комплексність
- Дієвість
- Оперативність
- Об’єктивність
- Ефективність
- Конкретність
- Своєчасність 

- Достовірність
- Об’єктивність
- Точність
- Комплексність
- Ефективність 

Функції - Оціночна
- Прогнозна
- Діагностична 

- Аналітична
- Інформаційна
- Прогнозна
- Регулююча
- Дослідницька 

Продовж. таблиці 1
1 2 3

Джерела 
інформації

Пакет економічної інформації 
підприємства

Внутрішні і зовнішні 
(дані статистичного, 
бухгалтерського обліку, 
нормативна база діяльності 
підприємства), форми 
публічної фінансової звітності

Користувачі 
інформації

Внутрішні, сторонні, 
зацікавлені

Внутрішні, сторонні, 
зацікавлені

Періодичність 
проведення

В міру необхідності В міру необхідності 

Доступність 
результатів 
проведення

Доступні всім, хто має 
певний інтерес у діяльності 
підприємства

Доступні всім, хто має 
певний інтерес у діяльності 
підприємства 

Якщо методи та прийоми фінансової діагностики на сьогоднішній день досить 
добре вивчені і широко застосовуються при проведенні аудиторських перевірок, при 
аналізі фінансової сторони діяльності організації, то економічна діагностика поки що 
не отримала поширення через специфіку її виконання для організації різних галузей 
економіки. Однак не виникає сумнівів в тому, що економічна діагностика повинна 
займати особливе місце у проведенні оцінки та аналізу виробничо-господарської 
діяльності підприємства. Попередньо знаючи і оцінюючи відхилення, їх причини та 
форми прояву, можна з певним ступенем достовірності встановити характер, місце й 
час виникнення відхилень від заданих параметрів.

Економічна діагностика, використовуючи результати оперативного 
і подальшого аналізу, слугує для обґрунтування рішень щодо регулювання 
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виробництва, а також дає інформацію для планування. 

Висновок. Економічна діагностика базується на порівняннях, 
використовує ту ж первинну інформацію і спрямована на вдосконалення 
господарської діяльності як і економічний аналіз. Потреба в її розвитку 
пов'язана з великою кількістю інформації, що надходить як із зовнішнього, так 
і з внутрішнього середовища (у зв'язку з цим необхідно зосереджуватись на 
головному), прагненням скоротити терміни і затрати на підготовку оптимальних 
управлінських рішень, спростити та розширити доступ до інформації про 
положення справ широким масам трудящих.
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