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FINANCIAL DIAGNOSTICS AND REGULATION OF THE POTENTIAL OF 

STRATEGIC COST-ORIENTED DEVELOPMENT OF CORPORATE ENTERPRISES 
 
Предметом дослідження є теоретичні, методологічні основи і практичні аспекти 
фінансової діагностики потенціалу стратегічного вартісно-орієнтованого розвитку різних 
за розміром корпоративних підприємств і розробка рекомендацій із його  регулювання. 
Об’єктом дослідження є процеси генерування вартості вітчизняних корпоративних 
підприємств, закономірності її зростання, структурної динаміки. Для написання статті 
використано загальнонаукові методи дослідження аналізу і синтезу, індукції і дедукції, 
фінансового аналізу.  
Проаналізовано динаміку вартості статей балансу корпоративних підприємств протягом 
2013-2018 рр. загалом і за окремими групами: великі, середні, малі, мікропідприємства. 
Визначено, що загальною тенденцією усіх груп підприємств є чітко виражений тренд до 
зростання вартості, проте відмітною особливістю великих підприємств є вищі темпи 
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росту необоротних активів порівняно з оборотними, що свідчить про нарощування 
виробничого потенціалу великих господарюючих суб’єктів і процеси зростання концентрації 
в національній економіці. Стратегічний фінансовий потенціал зростання вартості великих 
підприємств визначено як стійкий, оскільки джерелом її приросту є власний капітал. 
Ситуацію зростання вартості середніх і малих підприємств діагностовано як 
«інституціональну пастку», скільки воно відбувається на фоні скорочення власного 
капіталу і суттєвого збільшення поточних зобов’язань. 
Якість фінансового потенціалу стратегічного вартісно-орієнтованого розвитку 
корпоративних підприємств визначено як низьку, оскільки його статичними ознаками є: 
недостатня капіталізація і ліквідність, брак власного оборотного капіталу; динамічними 
властивостями – зменшення коефіцієнтів концентрації власного капіталу і загального 
коефіцієнта покриття оборотними активами поточних зобов’язань, перехід від додатних 
до від’ємних значень власного оборотного капіталу. Найбільшу конкурентоспроможність 
фінансового потенціалу стратегічного зростання вартості мають великі підприємства з 
огляду на найвищі значення коефіцієнтів фінансової автономії і загальної ліквідності, чітко 
виражений поліноміальний тренд до зростання власного оборотного капіталу у першому 
квадранті декартової площі координат. Середню якість фінансового потенціалу 
стратегічного вартісно-орієнтованого розвитку мають малі і мікро- підприємства, які 
пройшли дно в динаміці власного оборотного капіталу, найгіршу якість – середні 
підприємства, які мають чітко виражений поліноміальний до зростання дефіциту власного 
оборотного капіталу.  
 
The subject of the research is theoretical, methodological bases and practical aspects of financial 
diagnostics of strategic value-oriented development of different size corporate enterprises and 
development of recommendations for its regulation. The object of research is the processes of 
generating the value of domestic corporate enterprises, patterns of growth, structural dynamics. 
General scientific methods of analysis of analysis and synthesis, induction and deduction, financial 
analysis were used for writing the article. 
The dynamics of the value of corporate balance sheet items during 2013-2018 as a whole and by 
individual groups are analyzed: large, medium, small, micro enterprises. It is determined that the 
general tendency of all groups of enterprises is a clear trend to increase in value, but the 
distinguishing feature of large enterprises is higher growth rates of non-current assets than current 
assets, which indicates an increase in production capacity of large economic entities and processes 
of concentration in the national economy. The strategic financial potential for large enterprises to 
grow in value has been identified as sustainable, since equity is the source of its growth. The 
medium-sized and small-enterprise value growth situation has been diagnosed as an "institutional 
trap" as it comes against the backdrop of a decline in equity and a significant increase in current 
liabilities. 
The quality of the financial potential of the strategic value-oriented development of corporate 
enterprises is defined as low, since its static features are: insufficient capitalization and liquidity, 
lack of working capital; dynamic properties - decrease in the concentration coefficients of the 
equity and the total ratio of current assets current assets coverage, the transition from positive to 
negative working capital values. The largest competitiveness of the financial potential of strategic 
value growth is held by large enterprises, given the highest values of financial autonomy and 
overall liquidity ratios, a clear polynomial trend towards an increase in working capital in the first 
quadrant of the Cartesian coordinate area. The average quality of the financial potential of 
strategic value-oriented development is given by small and micro-enterprises that have bottomed 
out in the dynamics of their working capital, the worst quality is the medium-sized enterprises, 
which have a clear polynomial to the growth of the deficit of their working capital. 
 
Ключові слова: фінансова діагностика; регулювання; потенціал; стратегічний; вартісно-
орієнтований; розвиток; корпоративні підприємства. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями. У ринковій економіці  стратегічною метою функціонування корпоративного 
підприємства є максимізація його справедливої вартості як показника потенціалу зростання добробуту 
акціонерів та стейкхолдерів. В умовах фінансіалізації економіки цей критерій набуває все більшої економічної 
ваги та стає рушійною силою при прийнятті стратегічних  управлінських рішень. Макроекономічне 
середовище, в якому функціонують суб’єкти господарювання, визначає умови залучення додаткових 
фінансових ресурсів і пов’язані з цим ризики. Забезпечення траєкторії стійкого розвитку потребує проведення 
постійного моніторингу фінансового стану корпоративного підприємства, фінансової діагностики  публічності, 
прозорості, потенціалу створення вартості для інвесторів та акціонерів. Погоджуємося з Масловою В. О., 
Акуловою Я. Ю., що використання стратегічного підходу в управлінні фінансовим потенціалом підприємства 
обумовлено зваженим підходом до процесів: формування та використання фінансових ресурсів; врахування їх 
цільового призначення; аналізу можливості отримання додаткових ефектів, у т.ч. синергетичних; контролю 
джерел, строків та цілей фінансування [1, с. 107]. Нарощування фінансового потенціалу підприємств 
забезпечуватиме їх стійкий поточний і перспективний розвиток. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на 
які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Питання фінансової діагностики стійкості і потенціалу стратегічного розвитку корпоративних 
підприємств знаходиться у центрі уваги багатьох учених. У рамках дослідження зазначених питань Костирко Л. 
А., Євтушенко М. В. надають дефініцію економіко-вартісного тяжіння показників як комплексної категорії, яка 
визначає напрям, щільність зв'язку і силу їх впливу на узагальнюючий показник фінансового стану 
корпоративного підприємства — фінансову стійкість [2]. Як зазначають Кіндрат О. В., Максимчук О. С., 
Станінов С. Б. управління стійкістю фінансово-економічного стану є формою цілеспрямованого впливу на 
економічну систему з урахуванням реальних ситуацій з метою отримання конкретного результату і 
забезпечення стратегічної гнучкості підприємства [3; 4]. Юсвалієва А. В. також вважає, що найбільш 
концентрованим показником, який комплексно і системно відображає фінансовий потенціал та спроможність 
підприємства виконувати свої функції в мінливих умовах внутрішнього і зовнішнього середовища, є фінансова 
стійкість суб’єкта господарювання [5]. Галузеві аспекти стратегічної фінансової діагностики суб’єктів 
господарювання досліджуються Викиданець І. В. [6], Чернишовим В. В. [7]. Ковтуненко К. В., Шаповал Я. В. в 
рамках концепції стратегічного вартісно-орієнтованого управління розробляють теорію життєвого циклу 
фінансового потенціалу з позицій минулого і перспектив розвитку підприємства [8]. Високо оцінюючи 
науковий доробок зазначених авторів, слід визнати корисним проведення кількісних оцінок потенціалу 
стратегічного розвитку корпоративних підприємств за результатами фінансової діагностики.  

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є фінансова діагностика 
потенціалу стратегічного вартісно-орієнтованого розвитку різних за розміром корпоративних підприємств і 
розробка рекомендацій із його  регулювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Стратегічне вартісно-орієнтоване управління є ефективним засобом своєчасної реакції 
підприємства на зміну зовнішнього середовища і його внутрішніх можливостей щодо нарощування вартості  на 
основі усвідомлення  цілей і завдань усіма структурними підрозділами, максимального врахування існуючих 
резервів, оптимального використання ресурсів, гнучкого реагування на зміни в навколишньому середовищі, 
використання збалансованої системи показників тощо [9, с. 311]. Стратегія регулювання фінансового 
потенціалу розвитку підприємств є складовою загальної фінансової стратегії, орієнтованої на зростання 
ринкової вартості [10, с. 89]. Запорукою ефективності зазначеної стратегії є відповідність стратегічних цільових 
векторів реальним можливостям фінансового та інвестиційно-інноваційного потенціалів, гнучкість і 
адекватність методів її реалізації змінам зовнішнього середовища.  

Фінансовий потенціал є одним із головних складових економічного потенціалу підприємства, який 
віддзеркалює ефективність використання всіх ресурсів підприємства. Саух І. трактує фінансовий потенціал як 
комплексну категорією на основі поєднання ресурсної концепції, кібернетичного й системного підходів, теорій 
розвитку, самоорганізації та концепції динамічних здібностей, як сукупність фінансових можливостей розвитку 
підприємства, зумовлених наявністю достатнього обсягу фінансових ресурсів та ефективної системи 
управління фінансами, що спрямовані на досягнення стратегічної фінансової позиції підприємства в 
зовнішньому середовищі [11, с. 139]. Кінцева мета реалізації фінансового потенціалу визначається на 
альтернативній основі – зростання вартості підприємства, максимізація прибутку, зміцнення фінансової 
конкурентоспроможності тощо. Погоджуємося з Чобіток В. І., Астаповою О. В., що при формуванні та 
реалізації стратегії управління фінансовим потенціалом, спрямованої на підтримку його 
конкурентоспроможності, необхідно враховувати нестабільність зовнішнього середовища підприємства, 
мінливість кон’юнктури ринків збуту, перманентність змін вартості факторів виробництва та ціни фінансових 
ресурсів тощо [12, с. 163]. 
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Стратегічні фінансові цілі корпорації будуються за ієрархічним принципом і поділяються на основні і 
доповнюючі. Основні цілі мають бути незалежними, а оцінка потенціалу їх досягнення має бути автономною. 
Доповнюючі цілі є залежними, а оцінка потенціалу їх досягнення має бути послідовною, оскільки їх 
невиконання може поставити під сумнів виконання основних цілей. При оцінці фінансового потенціалу 
реалізації стратегії вартісно-орієнтованого розвитку підприємства перевиконання плану за одним показником 
не повинно враховуватись у недовиконання плану за іншим; те ж саме правило поширюється на неможливість 
перехресного заліку перевиконання і невиконання плану в різних часових періодах [13, с. 203].  

Фінансова діагностика є важливим інструментом формування і реалізації фінансової стратегії 
підприємства, яка дозволяє виявити загрози, оцінити передумови виникнення кризових явищ та імовірність 
настання банкрутства, виявити резерви зростання фінансового потенціалу  і вартості корпорацій на основі 
врахування факторів впливу внутрішнього і зовнішнього середовища [14, с. 82]. У процесі фінансової 
діагностики потенціалу стратегічного вартісно-орієнтованого розвитку підприємства можуть бути використані 
такі методи: бальний, інтегральний, матричний, методу відстаней. Запропонований  Колєснік Т. С. підхід до 
оцінки фінансового потенціалу на основі «розвитку фінансових компетенцій» передбачає послідовність таких 
етапів: вибір оціночних індикаторів відповідності наявних фінансових ресурсів джерелам їх формування, 
обґрунтування еталонних значень для індикаторів, стандартизація показників і переведення їх у бальні та 
інтегральні оцінки [15, с. 288].  

У табл. 1 наведено динаміку вартості статей балансу корпоративних підприємств протягом 2013-2018 
рр. Вартість активів усіх підприємств зросла з 5712,3 млрд. грн. до 10878,1 млрд. грн., або у 1,904 разів. 
Середньому рівню відповідає приріст вартості по малим підприємствам і мікропідприємствам – відповідно 
1,912 і 1,901. По великим підприємствам він більше (2,074), а по середнім менше (1,728). Темпи росту 
оборотних активів (2,048) по національній економіці, по середнім (2,046) і малим (2,106) підприємствам 
перевищують темпи росту необоротних – відповідно 1,737, 1,335 і 1,612.  

 
Таблиця 1. 

Динаміка вартості статей балансу корпоративних підприємств протягом 2013-2018 рр. млн. грн. 
у тому числі 

Рік  Усього великі 
підприємства 

середні 
підприємства 

малі 
підприємство 

з них мікро-
підприємства 

 Загальні активи    
2013 5712274,8 2048258,6 2038943,8 1625072,4 917380,7 
2014 5994265,6 2233062,3 2057525,5 1703677,8 980670,5 
2015 8073783,4 3470687,3 2465718,5 2137377,6 1162719,5 
2016 9991791,2 3979950,0 2893450,2 3118391,0 1789377,8 
2017 9961779,1 4127316,6 3103750,2 2730712,3 1485347,4 
2018 10878050,6 4247346,1 3524045,4 3106659,1 1744217,1 
Коефіцієнт росту 
2018/2013 1,904 2,074 1,728 1,912 1,901 

 Необоротні активи  
2013 2639813,2 1088994,5 912957,2 637861,5 342656,6 
2014 2717620,3 1147129,5 840329,1 730161,7 465391,2 
2015 3960148,9 2137937,8 960445,0 861766,1 508447,1 
2016 4212813,1 2427715,9 1024650,1 760447,2 429714,1 
2017 4303282,8 2299691,0 1087090,3 916501,5 499132,0 
2018 4584315,6 2337011,6 1219110,2 1028193,8 574723,5 
Коефіцієнт росту 
2018/2013 1,737 2,146 1,335 1,612 1,677 

 Оборотні активи   
2013 3069041,6 958666,8 1124884,7 985490,0 574051,7 
2014 3271954,0 1084050,9 1216334,3 971568,9 514147,6 
2015 4108602,7 1331339,4 1503874,9 1273388,3 653240,6 
2016 5772816,5 1550548,0 1867027,6 2355240,9 1358625,6 
2017 5650817,4 1825480,6 2015383,0 1809953,8 985005,1 
2018 6285066,6 1907877,7 2301710,3 2075478,6 1167679,2 
Коефіцієнт росту 
2018/2013 2,048 1,990 2,046 2,106 2,034 

 Власний капітал     
2013 1950374,9 828069,0 642382,7 479923,1 273293,0 
2014 1480658,0 736008,0 397083,1 347566,9 233956,2 



2015 2288741,4 1511745,7 392176,2 384819,5 263155,5 
2016 2445803,7 1801021,0 420074,8 224708,0 121550,8 
2017 2458527,6 1695328,1 484322,3 278877,3 128141,5 
2018 2708576,9 1778067,8 514036,8 416472,3 216932,5 
Коефіцієнт росту 
2018/2013 1,389 2,147 0,800 0,868 0,794 

 Поточні зобов’язання  
2013 2689338,2 850380,3 994180,5 844777,5 494126,1 
2014 3151253,0 1025878,6 1124249,6 1001124,8 563500,3 
2015 4114903,2 1300897,9 1480588,7 1333416,6 703792,1 
2016 5846688,7 1559321,8 1847412,3 2439954,5 1439296,5 
2017 5769539,0 1827293,4 2050138,3 1892107,3 1054077,8 
2018 6408553,7 1865476,0 2458800,5 2084277,3 1194712,5 
Коефіцієнт росту 
2018/2013 2,383 2,194 2,473 2,467 2,418 

                                                Джерело: побудовано за даними [16] 
 
По великим підприємствам темпи зростання необоротних активів (2,146) перевищують темпи 

зростання оборотних (1,990). 
У структурі джерел фінансування темп росту поточних зобов’язань по усім групам суб’єктів 

господарювання знаходиться в інтервалі [2,194; 2,473] і перевищує темпи росту власного капіталу (табл. 2). По 
усім підприємствам він склав 1,389 і обумовлений зростанням вартості власного капіталу великих підприємств 
(2,147). Скорочення власного капіталу в умовах середніх підприємств склало 20%, в малих – 13,2%, в 
мікропідприємствах – 20,6%. 

Неоднорідна структурна динаміка суттєво позначилася на коефіцієнті концентрації власного капіталу. 
У цілому по національній економіці він скоротився протягом 2013-2018 рр. із 0,341 до 0,249, або більше ніж на 
чверть. Суттєвішим  є скорочення концентрації власного капіталу по середнім підприємствам (із 0,315 до 
0,146), по малим підприємствам (із 0,295 до 0,134), по мікропідприємствам (із 0,298 до 0,124), або більше ніж 
вдвічі. Збільшення фінансової автономії мало місце лише у великих підприємств – із 0,404 до 0,419, або на 
3,5%. Загалом рівень фінансової стійкості суб’єктів господарювання в національній економіці є недостатнім. 
Аналогічний висновок можна зробити і щодо коефіцієнта загальної ліквідності, нормативний рівень якого 
становить 2,0. На початок аналізованого періоду 2013 р. по усіх за розміром підприємствам значення показника 
перевищувало 1 (найменше значення 1,127 – у великих підприємств, найбільше 1,167 – у  малих підприємств). 
Протягом 2013-2018 рр. відбулося скорочення показника по усім групам підприємств – найменшими темпами 
(9,3%) по великим підприємствам, найбільшими (17,3%) по середнім підприємствам. 

Важливим індикатором потенціалу зростання вартості є наявність власного оборотного капіталу. На 
початок аналізованого періоду по усім групам підприємств має місце додатна його величина, на кінець 
аналізованого періоду – від’ємна по усім групам, окрім великих підприємств (табл. 3).  

Динаміка власного оборотного капіталу формалізуються поліноміальним трендом із високим 
значенням коефіцієнту множинної детермінації, R2, який перевищує 0,9. Значення коефіцієнта перед 
квадратичним членом є додатним в усіх рівняннях, за виключенням середніх підприємств. Це єдина група 
підприємств, яка формалізується параболою із гілками донизу і демонструє стійку тенденцію до скорочення 
власного оборотного капіталу – із 130,7 млрд. грн. до (-157,1) млрд. грн., що позначилося на динаміці його 
загального обсягу – стійке скорочення із 379,7 млрд. грн. до (-123,5) млрд. грн.  

Динаміка власного оборотного капіталу великих, малих і мікро- підприємств описується параболою з 
гілками догори, оскільки їм вдалося подолати спад на межі 2017-2018 рр. Протягом 2013-2017 рр. вартість 
власного оборотного капіталу великих підприємств скоротилася з 108,3 млрд грн до (-1,8) млрд грн, а у 2018 р. 
повернулася до додатного рівня. Знижувальний тренд власного оборотного капіталу мав місце по малим і 
мікро-підприємствам протягом 2013-2017 рр. – відповідно із 140,7 млрд грн до (-82,2) млрд грн, із 79,9 млрд грн 
до (-69,1) млрд грн. Утім у 2018 р. дефіцит власного оборотного капіталу скоротився відповідно до (-8,8) млрд 
грн і  (-27,0) млрд грн. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблиця 2. 
Динаміка показників фінансової стійкості і платоспроможності корпоративних  

підприємств протягом 2013-2018 рр. 
у тому числі 

Рік Усього великі 
підприємства 

середні 
підприємства 

малі 
підприємство 

з них мікро-
підприємства 

 Концентрація власного капіталу   
2013 0,341 0,404 0,315 0,295 0,298 
2014 0,247 0,330 0,193 0,204 0,239 
2015 0,283 0,436 0,159 0,180 0,226 
2016 0,245 0,453 0,145 0,072 0,068 
2017 0,247 0,411 0,156 0,102 0,086 
2018 0,249 0,419 0,146 0,134 0,124 
Коефіцієнт росту 
2018/2013 0,729 1,035 0,463 0,454 0,417 
 Коефіцієнт загальної ліквідності    
2013 1,141 1,127 1,131 1,167 1,162 
2014 1,038 1,057 1,082 0,970 0,912 
2015 0,998 1,023 1,016 0,955 0,928 
2016 0,987 0,994 1,011 0,965 0,944 
2017 0,979 0,999 0,983 0,957 0,934 
2018 0,981 1,023 0,936 0,996 0,977 
Коефіцієнт росту 
2018/2013 0,859 0,907 0,827 0,854 0,841 
 Власний оборотний капітал, млн. грн. 
2013 379703,4 108286,5 130704,3 140712,6 79925,6 
2014 120701,0 58172,2 92084,7 -29555,9 -49352,6 
2015 -6300,5 30441,5 23286,3 -60028,3 -50551,4 
2016 -73872,1 -8773,8 19615,3 -84713,6 -80670,9 
2017 -118721,6 -1812,8 -34755,3 -82153,5 -69072,7 
2018 -123487,2 42401,7 -157090,2 -8798,7 -27033,3 
Коефіцієнт росту 
2018/2013 -0,325 0,392 -1,202 -0,063 -0,338 

                                                Джерело: побудовано за даними [16] 
 

Таблиця 3. 
Формалізація трендів динаміки власного оборотного капіталу 

Група підприємств Рівняння тренду Коефіцієнт множинної 
детермінації, R2 

Усього y = 28568x2 - 294311x + 626482 R² = 0,9889 

великі підприємства y = 10900x2 - 91976x + 194714 R² = 0,9498 

середні підприємства y = -6444x2 - 6982,2x + 134480 R² = 0,9528 
малі підприємства y = 24112x2 - 195353x + 297288 R² = 0,9542 

з них мікро-підприємства y = 16210x2 - 131303x + 180911 R² = 0,9077 
                                                 Джерело: побудовано за даними [16] 
 
Функціонування підприємств в умовах дефіциту власного оборотного капіталу  потребує активного 

залучення капіталу ззовні, використовуючи можливості фінансового і банківського ринку. Акумулювання 
фінансових ресурсів суб’єктів господарювання, призначених для досягнення визначених завдань із позицій 
стратегії і тактики, потребує синтезу потенціалів інститутів фінансового ринку та суб’єктів реального сектора 
економіки, системними елементами якого виступають можливості, ресурси, засоби та здатності. При цьому на 
вході в дану систему знаходяться можливості, що формують потенціал, а на виході – кінцевий результат 
використання потенціалу. Застосування потенційних особливостей окремих інститутів фінансового ринку 
сприятимете виникненню синергетичного ефекту щодо формування капіталу суб’єктів господарювання [17, с. 
150].  

 
 



Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.  
1. Проаналізовано динаміку вартості статей балансу корпоративних підприємств протягом 2013-2018 

рр. загалом і за окремими групами: великі, середні, малі, мікропідприємства. Загальною тенденцією усіх груп 
підприємств є чітко виражений тренд до зростання вартості, проте відмітною особливістю великих підприємств 
є вищі темпи росту необоротних активів порівняно з оборотними, що свідчить про нарощування виробничого 
потенціалу великих господарюючих суб’єктів і процеси зростання концентрації в національній економіці.  

2. Стратегічний фінансовий потенціал зростання вартості великих підприємств можна визначити 
стійким, оскільки джерелом її приросту є власний капітал. Ситуацію зростання вартості середніх і малих 
підприємств можна діагностувати як «інституціональну пастку», скільки воно відбувається на фоні скорочення 
власного капіталу і суттєвого збільшення поточних зобов’язань. 

3. Якість фінансового потенціалу стратегічного вартісно-орієнтованого розвитку корпоративних 
підприємств можна визначити як низьку, оскільки його статичними ознаками є: недостатня капіталізація і 
ліквідність, брак власного оборотного капіталу; динамічними властивостями – зменшення коефіцієнтів 
концентрації власного капіталу і загального коефіцієнта покриття оборотними активами поточних зобов’язань, 
перехід від додатних до від’ємних значень власного оборотного капіталу.  

4. Найбільшу конкурентоспроможність фінансового потенціалу стратегічного зростання вартості 
мають великі підприємства з огляду на найвищі значення коефіцієнтів фінансової автономії і загальної 
ліквідності, чітко виражений поліноміальний тренд до зростання власного оборотного капіталу у першому 
квадранті декартової площі координат. Середню якість фінансового потенціалу стратегічного вартісно-
орієнтованого розвитку мають малі і мікро- підприємства, які пройшли дно в динаміці власного оборотного 
капіталу, найгіршу якість – середні підприємства, які мають чітко виражений поліноміальний до зростання 
дефіциту власного оборотного капіталу.  

Перспективами подальших досліджень є стратегічна діагностика фінансової результативності 
підприємств як джерела зростання вартості за видами економічної діяльності.  
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