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Abstract. In modern conditions, the complicated nature of the company’s activities requires improvement of management 
tools, and especially methods of research and evaluation of their activities. As a result, it became necessary to use such a tool 
as economic diagnostics, which makes it possible to conduct a detailed study, get complete and truthful information about the 
company’s activities. This would make it possible to make more effective management decisions. In the process of managing the 
production and economic activities of the enterprise, the use of economic diagnostics will allow you to identify the state of the 
enterprise on indirect grounds in time. Today, considering the problems of efficiency, there is no generally accepted approach, 
both by definition and by conducting diagnostics of the efficiency of economic activities of organizations and enterprises in 
any sphere. Such diagnostics should take into account various characteristics of successful business conduct and represent 
indicators of various types of evaluation. Taking this into account, the issue of determining and conducting effective diagnostics 
of enterprises is particularly relevant. The purpose of this work is to conduct diagnostics of PJSC “Kobeliatskyi plant of food 
products «Mriya»”, to determine the theoretical and methodological aspects of its implementation, and to develop program 
measures to improve its effectiveness. The object of the work is the economic activity of PJSC “Kobeliatskyi plant of food 
products «Mriya»”. The subject is the process of economic activity of PJSC “Kobeliatskyi plant of food products «Mriya»” 
and the development of its efficiency program. In the course of the study formulated the following objectives, in particular to 
determine the theoretical basis of the diagnosis; identify and analyze current approaches to diagnostics research companies; 
develop a program to improve the efficiency of economic activities of PJSC “Kobeliatskyi plant of food products «Mriya»” 
based on the diagnosis. The article uses methods of theoretical generalization, system and financial analysis, and diagnostics of 
the financial state of performance by type of economic activity.
Key words: diagnostics; efficiency; economic activity; company.

Анотація. У сучасних умовах ускладнений характер діяльності підприємства вимагає покращення інструментів 
управління, а особливо методів дослідження й оцінки їх діяльності, результатом чого стало необхідним застосувати 
такий інструмент, як економічна діагностика, який дає змогу проводити детальне дослідження, одержувати повну і 
правдиву інформацію про діяльність підприємства. Це дало б змогу приймати більш ефективні управлінські рішен-
ня. У процесі керування виробничо-господарською діяльністю підприємства застосування економічної діагности-
ки дасть змогу вчасно виявити стан підприємства за непрямими ознаками. Нині немає загальноприйнятого підходу 
як щодо визначення, так і щодо проведення діагностики ефективності господарської діяльності організацій і під-
приємств будь-якої сфери. Така діагностика має враховувати різноманітні характеристики успішного ведення біз-
несу і представляти показники різних видів оцінювання. З огляду на це особливо актуальним є питання визначення 
та проведення ефективної діагностики підприємств. Метою роботи є проведення діагностики ПрАТ «Кобеляцький 
завод продовольчих товарів “Мрія”», визначення теоретичних та методичних аспектів її проведення, розробка про-
грамних заходів із підвищення її ефективності. Об’єктом роботи є господарська діяльність ПрАТ «Кобеляцький 
завод продовольчих товарів “Мрія”». Предметом виступає процес господарської діяльності ПрАТ «Кобеляцький 
завод продовольчих товарів “Мрія”» та розробка програми її ефективності. В процесі проведеного дослідження 
сформульовані завдання, зокрема, визначити теоретичні основи діагностики, визначити та проаналізувати сучасні 
підходи до проведення діагностики діяльності дослідного товариства, сформувати програму підвищення ефектив-
ності господарської діяльності ПрАТ «Кобеляцький завод продовольчих товарів “Мрія”» на основі проведеної діа-
гностики. У статті застосовані методи теоретичного узагальнення, системного та фінансового аналізу, діагностики 
стану фінансової результативності за видами господарської діяльності. 
Ключові слова: діагностика; ефективність; господарська діяльність; товариство.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
У сучасних умовах ускладнений характер діяль-

ності підприємства вимагає покращення інструментів 
управління, а особливо методів дослідження й оцінки 
їх діяльності, результатом чого стало необхідним за-
стосувати такий інструмент, як економічна діагности-
ка, який дає змогу проводити детальне дослідження, 
одержувати повну і правдиву інформацію про діяль-
ність підприємства. Це дало б змогу приймати більш 
ефективні управлінські рішення. У процесі керування 
виробничо-господарською діяльністю підприємства 
застосування економічної діагностики дасть змогу 
вчасно виявити стан підприємства за непрямими озна-
ками. Основні задачі проведеного дослідження поляга-
ють у тому, щоб визначити теоретичні основи діагнос-
тики, визначити та проаналізувати сучасні підходи до 
проведення діагностики діяльності ПрАТ «Кобеляць-
кий завод продовольчих товарів “Мрія”», сформувати 
програму підвищення ефективності господарської ді-
яльності ПрАТ «Кобеляцький завод продовольчих то-
варів “Мрія”» на основі проведеної діагностики.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І 
ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням проведення економічної та фінансо-
вої діагностики підприємств, механізмам побудови 
оптимальної системи діагностики та її сутності при-
свячені праці В. В. Добровольського [1], С. М. Валяв-
ського, В. В. Скриль [2], Т. А. Городні, Н. В. Білущак 
[3], Т. М. Ковальчук, А. І. Вергун [4], В. В. Краснової, 
В. Н. Ямшанова [5], Г. М. Сидоренко-Мельник [6],  
Л. С. Туркомана [7]. Також питання пошуку та оцінки 
ефективності діяльності підприємств представлені в ро-
ботах Л. Г. Мельника [8], Ю. В. Ушкаренко, М. О. Шуль-
ги [9] та інших провідних вчених-економістів.

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

У межах теорій ефективності є проблема відсут-
ності загальноприйнятого підходу, як щодо визна-
чення, так і щодо проведення діагностики ефектив-
ності господарської діяльності підприємств, яка має 
враховувати різні аспекти функціонування бізнесу  
й охоплювати показники як поточної, так і динамічної 
оцінки. З огляду на це питання визначення та прове-
дення ефективної діагностики є актуальним. Акту-
альність та недостатня інформаційна основа зазначе-
ної проблеми, її теоретичне та практичне значення зу-
мовили необхідність проведення цього дослідження, 
визначили його мету.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження полягає в проведенні діагнос-

тики ПрАТ «Кобеляцький завод продовольчих товарів 
“Мрія”», визначенні теоретичних та методичних ас-
пектів її проведення, розробці програмних заходів із 
підвищення її ефективності.

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

У статті застосовані методи теоретичного уза-
гальнення, системного та  фінансового аналізу, діа-
гностики стану фінансової результативності за ви-
дами господарської діяльності. Об’єктом роботи  
є господарська діяльність ПрАТ «Кобеляцький завод 
продовольчих товарів “Мрія”». Предметом виступає 
процес господарської діяльності ПрАТ «Кобеляцький 
завод продовольчих товарів “Мрія”» та розробка про-
грами її ефективності.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Для цього товариства визначення ефективності його 

діяльності має важливе як наукове, так і практичне зна-
чення. За її допомогою можна не тільки оцінити ефек-
тивність роботи товариства, проаналізувати сумарний 
ефект різних структурних підрозділів та напрямів ді-
яльності, а й визначити стратегію розвитку, розробити 
прогноз та план дій на перспективу, встановити ре-
зультати використання витрачених ресурсів. На основі 
таблиці 1 розрахуємо показники ефективності діяль-
ності ПрАТ «Кобеляцький завод продовольчих товарів 
“Мрія”» протягом 2016–2018 рр. (табл. 1). Аналізуючи 
розраховані показники ефективності діяльності ПрАТ 
«Кобеляцький завод продовольчих товарів “Мрія”» за 
досліджуваний період, можна зазначити, що протягом 
усього періоду спостерігається поступове зниження по-
казників ефективності основної діяльності товариства.  
Це є негативним явищем, оскільки основну масу гро-
шових доходів підприємство отримує від основної 
діяльності, при цьому покриваючи адміністративні 
витрати, витрати на збут, інші операційні витрати та 
інші незначні. Ефективність фінансової діяльності 
протягом трьох аналізованих років знаходиться на ну-
льовому рівні, і це не призводить до зміни розміру та 
складу власного і позикового капіталу.  Інша операцій-
на діяльність ПрАТ «Кобеляцький завод продовольчих 
товарів “Мрія”» не є прибутковою, і як вже зазнача-
лося, витрати на проведення цієї діяльності покриває 
основна діяльність.

Отже, у 2018 р. відбулося погіршення ефектив-
ності діяльності товариства, адже саме від основної 
та фінансової діяльності мають бути найбільші суми 
доходів. Про це також свідчать показники ефектив-
ності звичайної діяльності, які є підсумком  показ-
ників ефективності  основної, іншої операційної, 
фінансової діяльності товариства, і вони мали високі 
значення у 2016 р., у наступних роках відбувалося їх 
зниження, у середньому на 47%  кожного року. 

Варто зазначити, що діяльність товариства не є 
збитковою,  але таке стрімке зниження показників 
ефективності діяльності товариства є ризиковим і 
може мати негативні наслідки в майбутньому.

Спираючись на методику оцінки показників фінан-
сової ефективності за видами діяльності підприємства,  
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яка представлена в таблиці 2 та критерії діагности-
ки стану ефективності діяльності товариства, що 
наведені в таблиці 2, продіагностуємо фінансову 
ефективність за кожним із видів діяльності ПрАТ  
«Кобеляцький завод продовольчих товарів “Мрія”» за 
2016–2018 рр. 

Як можемо спостерігати, показники фінансо-
вої ефективності ПрАТ «Кобеляцький завод про-
довольчих товарів “Мрія”» набувають високого 
значення за основною діяльністю, що, зрештою, 
визначає оптимальний стан фінансової ефектив-
ності звичайної діяльності підприємства. Поряд 
із тим чітко видно негативні тенденції наявності 
від’ємних значень фінансової ефективності за під-
сумками іншої операційної діяльності та нульових 
значень за підсумками фінансової діяльності, що 
визначають стан фінансової ефективності іншої 
операційної та фінансової діяльності як кризовий 
та середній відповідно.

Проаналізуємо стан фінансової ефективності за 
видами господарської діяльності ПрАТ «Кобеляць-

кий завод продовольчих товарів “Мрія”» за 2017 р. 
(табл. 3). 

Показники фінансової ефективності за основною 
діяльністю набувають високих значень. Підвищились 
показники фінансової ефективності за підсумками 
іншої операційної діяльності порівняно з попереднім 
роком і визначили стан фінансової ефективності як 
нестійкий. Залишився незмінним середній стан фі-
нансової ефективності за підсумками фінансової ді-
яльності. Як підсумок стан фінансової ефективності 
звичайної діяльності товариства характеризується ви-
сокими показниками і визначається як оптимальний.

Представимо таблицю 4, зокрема показники фі-
нансової ефективності ПрАТ «Кобеляцький завод 
продовольчих товарів “Мрія”» у 2018 р. 

Зазначимо, що показники фінансової ефектив-
ності набувають високого значення за основною ді-
яльністю, при цьому порівнюючи ці значення з показ-
никами за попередні роки (табл. 2–3) спостерігаємо 
негативну спадаючу тенденцію. Проте, як і в 2017 р., 
незмінними залишились негативні тенденції наяв-

Таблиця 1. Показники ефективності діяльності ПрАТ «Кобеляцький завод продовольчих товарів “Мрія”» 
протягом 2016–2018 рр.

Вид діяльності

Формула розрахунку показника
Фінансова ефективність 

активів (ФЕа), %
Фінансова ефективність  

власного капіталу (ФЕвк), %
Фінансова ефективність 

інвестицій (ФЕі), %
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Основна діяльність 29,99 16,13 10,35 33,30 17,66 11,22 411,76 223,38 219,21

Інша операційна 
діяльність -8,24 -2,52 -2,74 -9,15 -2,76 -2,97 -85,76 -22,77 -32,38

Фінансова 
діяльність 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Звичайна діяльність 21,75 13,61 7,61 24,15 14,90 8,25 326,19 200,61 186,83

Таблиця 2. Діагностика стану фінансової ефективності за видами господарської діяльності  
ПрАТ «Кобеляцький завод продовольчих товарів “Мрія”» у 2016 р.

Рівень
показника Вид господарської діяльності Рівень

показника

ФЕа, % основна інша операційна фінансова звичайна до 
оподаткування ФЕвк, %

Високий
ФЕа >  5

ФЕа=29,99
ФЕвк=29,73

Оптимальний стан

ФЕа=21,75
ФЕвк=24,15

Оптимальний стан

Високий
ФЕвк > 10

Середній
0≤ФЕа<5

ФЕа= 0
ФЕвк= 0

Середній стан

Середній
0≤ФЕвк<10

Низький
ФЕа >  -5

Низький
ФЕвк > - 7

Кризовий
ФЕа<  -5

ФЕа= -8,24
ФЕвк= -9,15

Кризовий стан

Кризовий
ФЕвк<  -7
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ності від’ємних значень фінансової ефективності за 
підсумками іншої операційної та нульових значень за 
підсумками фінансової діяльності. У результаті стан 
фінансової ефективності звичайної діяльності това-
риства  визначається як прогресивний.

Отже, можемо зазначити, що стан фінансової 
ефективності господарської діяльності ПрАТ «Ко-
беляцький завод продовольчих товарів “Мрія”» 
знаходиться на  середньому рівні і є прогресивним. 
Варто також  зазначити, що відбулося  зниження 
ефективності діяльності у 2018 р., у попередніх 
аналізованих роках вона знаходилась на оптималь-
ному рівні. Показники фінансової ефективності зі 
звичайної діяльності, що є підсумком  фінансової 
ефективності усіх видів господарської діяльності 
товариства, у 2018 р. знизились порівняно з попе-
редніми роками. Зокрема фінансова ефективність 
активів має значення (7,61%), що на 14,14% мен-
ше ніж у 2016 р., та на 6% ніж у 2016 р. Фінан-
сова ефективність власного капіталу знизилась на 
15,90% та на 6,65%  відповідно щодо 2016 і 2017 рр.  

і становить 8,25%. Динаміка показників фінансової 
ефективності зі звичайної діяльності ПрАТ «Кобе-
ляцький завод продовольчих товарів “Мрія”» зо-
бражена на рисунку 1. 

При розрахунках ефективності діяльності товари-
ства були використані середньорічні суми активів та 
власного капіталу, що є одним із ключових факторів, 
котрі впливають на ефективність діяльності

Отже, провівши розрахунок та аналіз показників 
ефективності діяльності ПрАТ «Кобеляцький завод 
продовольчих товарів “Мрія”», зазначимо, що това-
риство перебуває в прогресивному стані і потребує  
змін та удосконалень задля досягнення оптимального 
стану ефективності його діяльності.

Розробляючи програму підвищення ефективності 
господарської діяльності ПрАТ «Кобеляцький завод 
продовольчих товарів “Мрія”», зазначимо, що під-
вищення ефективності господарської діяльності – це 
один із найважливіших економічних важелів у сис-
темі управління виробництвом загалом та системою 
внутрішньогосподарського планування, контролю та 

Таблиця 3. Діагностика стану фінансової ефективності за видами господарської діяльності  
ПрАТ «Кобеляцький завод продовольчих товарів “Мрія”» у 2017 р.

Рівень
показника Вид господарської діяльності Рівень

показника

ФЕа, % основна інша операційна фінансова звичайна до 
оподаткування ФЕвк, %

Високий
ФЕа >  5

ФЕа=16,13
ФЕвк=17,66

Оптимальний стан

ФЕа = 13,61
ФЕвк = 14,90

Оптимальний стан

Високий
ФЕвк > 10

Середній
0 < ФЕа <5

ФЕа = 0
ФЕвк = 0

Середній стан

Середній
0<ФЕвк<10

Низький
ФЕа >  -5

ФЕа = -2,52
ФЕвк = -2,76

Нестійкий стан

Низький
ФЕвк > - 7

Кризовий
ФЕа <  -5  Кризовий

ФЕвк <  -7

Таблиця 4. Діагностика стану фінансової ефективності за видами господарської діяльності  
ПрАТ «Кобеляцький завод продовольчих товарів “Мрія”» у 2018 р.

Рівень
показника Вид господарської діяльності Рівень

показника

ФЕа, % основна інша операційна фінансова звичайна до 
оподаткування FEK, %

Високий
ФЕа >  5

ФЕа=10,35
ФЕвк=11,22

Оптимальний    стан

ФЕа=7,61
Оптимальний стан

Високий
ФЕвк > 10

Середній
0≤ФЕа<5

ФЕа= 0
ФЕвк= 0

Середній стан

ФЕвк= 8,25
Середній стан

Середній
0≤ФЕвк<10

Низький
ФЕа >  -5

ФЕа= -2,52
ФЕвк= -2,76

Нестійкий стан

Низький
ФЕвк > - 7

Кризовий
ФЕа<  -5

Кризовий
ФЕвк<  -7
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аналізу зокрема. Тому розробка за-
ходів із підвищення ефективності 
виробничо-господарської діяль-
ності є одним із головних завдань 
діяльності ПрАТ «Кобеляцький за-
вод продовольчих товарів “Мрія”». 
Конкурентне ринкове середовище 
потребує від товариства постійно-
го вдосконалення. Досягнення ви-
сокого рівня конкурентоспромож-
ності передбачає отримання  низки 
конкурентних переваг. Основними 
шляхами отримання яких є стати 
кращим самому шляхом впрова-
дження заходів щодо удосконалення 
власної діяльності та підвищення її 
ефективності, безпосередньо по-
слабити конкурентів, змінити рин-
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Рис. 2. Фактори впливу на ефективність діяльності ПрАТ «Кобеляцький завод продовольчих 
товарів “Мрія”»

 
Рис. 1. Динаміка показників фінансової ефективності звичайної діяльності 
ПрАТ «Кобеляцький завод продовольчих товарів “Мрія”» за 2016–2018 рр.
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кове середовище. Оскільки реалізація останніх двох 
напрямів потребує значних зусиль, основним засобом 
отримання конкурентних переваг залишається підви-
щення ефективності власної діяльності.

Проведений аналіз функціонування товариства 
дав змогу сформувати перелік факторів, які безпосе-
редньо здійснюють вплив на ефективність його діяль-
ності, і згрупувати їх (рис. 2).

Досягнення максимальної результативності мож-
ливе завдяки вчасному попередженню негативних 
факторів, що впливають на ефективність, та стиму-
люванню акторів підвищення ефективності, зокрема 
удосконалення організаційної структури, збалансу-
вання виробничого потенціалу, впровадження но-
вих технологій. Реалізація всіх факторів підвищен-
ня ефективності діяльності дослідного товариства  
забезпечить отримання значного економічного ефек-
ту (рис. 3).

ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Отже, з огляду на результати проведеної діагнос-

тики господарської діяльності  ПрАТ «Кобеляцький 
завод продовольчих товарів “Мрія”» товариству необ-
хідно домогтися підвищення рентабельності, продук-
тивності праці, приділити увагу залученню позико-
вих джерел фінансування та оновленню необоротних 
виробничих актив, передусім, шляхом підвищення 
ефективності виробничо-господарської діяльності. 
Кожен із виявлених напрямів на ефективність гос-
подарської діяльності товариства має різну ступінь 
впливу. Комплексне застосування вищевказаних на-
прямів дасть змогу не тільки покращити ефективність 
товариства, а і загалом його фінансово-економічну 
ситуацію, що є основою прибуткового функціонуван-
ня, як на національному, так і на міжнародних рин-
ках. Отже, підсумовуючи вищесказане та враховуючи 
проблеми та переваги, які має ПрАТ «Кобеляцький 

 

Внутрішні 

Економічний ефект (прибуток) 
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Формування умов ефективного 
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Фактори ефективності 
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Рис. 3. Механізм реалізації програми підвищення  ефективності господарської діяльності  
ПрАТ «Кобеляцький завод продовольчих товарів “Мрія”»
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завод продовольчих товарів “Мрія”» нині вкажемо 
найбільш важливі рішення для підвищення ефектив-
ності господарської діяльності товариства. 

ВИСНОВКИ

У результаті проведеного дослідження були роз-
раховані та проаналізовані показники ефективності 

діяльності ПрАТ «Кобеляцький завод продовольчих 
товарів “Мрія”» на основі запропонованого підходу 
до діагностики господарської діяльності товариства. 
Сформована програма підвищення ефективності гос-
подарської діяльності товариства, яка надалі дасть 
змогу оптимізувати виробничий процес та збільшити 
майбутні прибутки дослідного товариства.
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