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3.27. ДІАГНОСТИКА КРИЗОВОГО СТАНУ ТА ЗАГРОЗИ БАНКРУТСТВА
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Троц І.В.
аспірантка
Хмельницький національний університет

Питання попередження і запобігання банкрутству підприємств стоїть
особливо гостро в кризових умовах розвитку економіки, у зв’язку з чим
виникає необхідність пошуку ефективних форм управління діяльністю
підприємства, підвищення його стійкості та стабілізації поточного стану
розвитку.
Нестабільні умови сучасної ринкової економіки, наростання кризових
процесів призводить до збільшення рівня неплатоспроможності та банкрутства
підприємств, серед яких не малу частину складають підприємства
машинобудування.
Варто відзначити, що машинобудівна галузь є «серцевиною» економіки,
оскільки забезпечує засобами праці більшість інших галузей економіки, займає
найбільшу питому вагу в загальному промисловому виробництві та відображає
рівень розвитку економіки в цілому. Крім того, машинобудування є
пріоритетною галуззю економіки, що забезпечує конкурентоспроможність
продукції, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку.
На жаль, більшість сучасних машинобудівних підприємств знаходяться
на сьогодні на межі банкрутства. Причинами цього послугували: фінансовоекономічна криза; низький рівень рентабельності та погіршення матеріальнотехнічної забезпеченості; висока зношеність основних фондів, застарілі
технології виробництва і технічного складу; висока ресурсо-, енерго- і
матеріаломісткість продукції машинобудування; відсутність масштабних
інвестиційних проектів по оновленню виробництва; відсутність державної
підтримки галузі, а також джерел фінансування; нераціональне використанням
наявних виробничих потужностей; низькі темпи розробки, освоєння і випуску
нової продукції.
Основні завдання, що постають перед сучасними машинобудівними
підприємствами полягають у збереженні своїх ринкових позицій, підвищенні
рівня конкурентоспроможності та стабілізації фінансового стану за кризових
умов розвитку економіки. Зростаючий рівень банкрутства підприємств
спонукає до пошуку шляхів ідентифікації появи кризових явищ, що
визначаються через погіршення тенденцій показників, які характеризують
фінансовий стан: платоспроможність, ліквідність, ділову активність,
рентабельність.
Для успішного функціонування всі суб’єкти господарювання повинні
враховувати можливі та наявні фактори дестабілізації їх діяльності, які
можливо попередньо визначити за допомогою проведення діагностики
діяльності підприємства.
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У перекладі з грецької «діагностика» трактується як розпізнавання,
визначення. Загалом, діагностика являє собою систему, що складається з
комплексу дослідницьких процедур для визначення стану об’єкта чи явища та
виявлення в них «вузьких» місць. Тому, за сучасних нестабільних умов
господарювання для підприємств дуже важливо вчасно виявити «хворобу»,
установити правильний діагноз, зрозуміти причини негараздів та їх можливі
наслідки. Саме діагностика може точно вказати чи зможе підприємство
розрахуватися у встановлений термін за своїми зобов’язаннями, викрити
причини наявного стану, розробити та реалізувати заходи з питань виходу
підприємства з кризи. Під діагностикою банкрутства розуміють своєчасне
розпізнавання симптомів фінансової кризи на підприємстві [1, с.201].
Діагностика
кризи
розвитку
підприємства
–
це
система
ретроспективного, оперативного і перспективного цільового аналізу,
спрямованого на виявлення ознак кризового стану підприємства, оцінку загрози
банкрутства та подолання кризи.
Діагностика кризи визначається одним з необхідних етапів процесу
антикризового управління, оскільки саме її результати дають змогу визначити
ступінь розвитку кризи, її масштаби, реальність та очікуваний час виникнення
ситуації банкрутства, обґрунтувати заходи, необхідні для її подолання, оцінити
можливості підприємства щодо подолання кризи та прогнозування наслідків
подальшого розвитку ситуації [1, с.166].
Діагностика банкрутства підприємства залежно від цілей і методів
здійснення підрозділяється на дві основні системи:
1) система експрес-діагностики банкрутства;
2) система фундаментальної діагностики банкрутства.
Експрес-діагностика являє собою миттєвий погляд на господарську
ситуацію, коротке дослідження різних аспектів діяльності підприємства з
метою виявлення проблемних сфер в управлінні і отримання попередніх оцінок
поточного стану [3, с.182]. Система експрес-діагностики забезпечує раннє
виявлення ознак кризового розвитку підприємства і дозволяє вчасно прийняти
оперативні заходи з їх нейтралізації.
При глибокій фінансовій кризі або фінансовій катастрофі система
експрес-діагностики повинна доповнюватися системою фундаментальної
діагностики так як саме на основі її результатів проводиться активне
антикризове управління. Внаслідок проведення такої діагностики банкрутства
відбувається: поглиблення результатів проведеної оцінки кризових параметрів
фінансового розвитку підприємства, підтвердження отриманої попередньої
оцінки масштабів кризового фінансового стану підприємства, прогнозування
можливих негативних наслідків та оцінка здатності підприємства
нейтралізувати загрозу банкрутства за рахунок власного ресурсного потенціалу.
Отже, фундаментальна діагностика банкрутства дозволяє обрати ефективні
методи майбутнього фінансового оздоровлення підприємства [2, с.49].
Крім того, фундаментальна діагностика дає змогу визначити поточний
стан справ і оцінити інноваційний потенціал підприємства, детально вивчити
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проблеми, окреслені на етапі експрес-діагностики, і виявити причини їхнього
виникнення [3, с.183].
Кожна із запропонованих методик є ефективною та використовується
залежно від цілей та завдань, що на неї покладаються: експрес-діагностика –
коротке і швидке дослідження найбільш інформативних показників діяльності
підприємства; фундаментальна діагностика – повна і глибока діагностика
діяльності підприємства.
На нашу думку, для отримання достовірної оцінки результатів діяльності
машинобудівного підприємства, визначення його поточного стану та
подальшого розвитку доцільним є проведення комплексної діагностики, яка в
свою чергу включатиме поєднання двох вищезгаданих підсистем.
Крім того, для об’єктивності оцінки пропонується для проведення
діагностики кризового стану підприємства залучення одразу двох фахівців,
один з яких буде проводити експрес-діагностику, інший – фундаментальну.
Після проведення діагностики двома експертами варто детально дослідити
отримані результати та звернути увагу на можливі розбіжності і з’ясувати в
першу чергу їх причину. До прикладу, причинами розбіжностей в результатах
діагностики експертами можуть слугувати: похибки, помилки в розрахунках,
недостовірність даних, використовуваних експертом або не врахування, певних
чинників, факторів, показників. Перевагою проведення діагностики означеним
способом є по-перше, самоперевірка (в разі підтвердження результатів), подруге, виявлення додаткових відхилень виявлених лише одним експертом (або
за рахунок ширшого поля дослідження – якщо це фундаментальна діагностика,
або за рахунок не врахування одним з експертів певних показників).
Процес діагностики банкрутства підприємства можна умовно поділити на
певні послідовні етапи її проведення. Більш детальне дослідження питання
проблеми діагностики діяльності підприємства дало змогу розробити та
сформувати механізм проведення діагностики кризового стану та визначення
загрози банкрутства для машинобудівного підприємства, що представлений на
рис.1.
Діагностика стану банкрутства підприємства здійснюється за допомогою
проведення комплексного аналізу його фінансово-господарської діяльності.
Адже фінансовий стан є найважливішою характеристикою фінансової
діяльності підприємства. Він визначає конкурентоздатність підприємства та
його потенціал у діловому співробітництві, є гарантом ефективної реалізації
економічних інтересів усіх учасників фінансових відношень: як самого
підприємства, так і його партнерів [5, с.119].
В Україні розроблено методику проведення поглибленого аналізу
фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств і організацій,
затверджену Агентством з питань запобігання банкрутству підприємств і
організацій (у новій редакції від 26.10.2010 №1361) [4].
Методичні рекомендації розроблено з метою визначення однозначних
підходів під час аналізу фінансово-господарського стану підприємств на
предмет виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та дій з
приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до
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▪ фінансові результати
▪ ділова активність
▪ рентабельність
▪ прибутковість

- можливість
залучення зовнішніх
джерел фінансування

2. Дискримінантний аналіз

- формування звіту
за результатами
діагностики

- формування
антикризової
програми

Узагальнення результатів
діагностики

▪ моделі Альтмана, Спрінгейта, Ліса,
Конана і Гольдера, Бівера, Таффлера і
Тішоу, Фулмера, Іркутська модель
▪ універсальна модель Терещенка

3. Порівняльні рейтингові оцінки

Розробка та застосування
шляхів виходу з кризи,
подолання негативних
тенденцій розвитку і
запобігання банкрутству
підприємства

▪ скорингові моделі
▪ багатовимірний рейтинговий
аналіз (метод еталонного
підприємства, метод суми різниць)

Рис.1. Механізм проведення діагностики кризового стану та визначення загрози банкрутства
машинобудівного підприємства [авторська розробка]

Стабілізація діяльності підприємства – досягнення докризового рівня господарювання

- мобілізація наявних
власних ресурсів для
подолання кризи

Дослідження та оцінка потенціалу
виживання підприємства

▪ майновий стан
▪ ліквідність
▪ платоспроможність
(фінансова стійкість)

Попередня оцінка
масштабів кризового
фінансового стану
підприємства

Фундаментальна діагностика

Аналіз фінансово-господарського стану підприємства:

Аналіз ранніх ознак
кризового стану
підприємства

Етапи діагностики

Комплексна діагностика

Визначення та
систематизація зовнішніх
та внутрішніх факторів
дестабілізації діяльності

1. Система показників та коефіцієнтів

Створення
інформаційної бази
дослідження

Експрес-діагностика

ДІАГНОСТИКА КРИЗОВОГО СТАНУ ТА ЗАГРОЗИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

Внутрішнє середовище

банкрутства; своєчасного виявлення формування незадовільної структури
балансу для вжиття заходів щодо запобігання банкрутству підприємств, а також
виявлення резервів підвищення ефективності виробництва та відновлення
платоспроможності підприємств шляхом їх санації.
Відповідно до наведених рекомендацій діагностика банкрутства
передбачає своєчасне виявлення неплатоспроможності, збитковості, фінансової
залежності від зовнішніх джерел фінансування, низької ділової активності. У
зв’язку з цим в класичних моделях діагностики банкрутства використовують
показники прибутковості, фінансової стійкості, ліквідності, ділової активності,
рентабельності.
Схема послідовності проведення аналізу фінансово-господарського стану
підприємства у відповідності до методичних рекомендацій наведена на рис.2.
АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Інформаційна база

Етапи проведення
аналізу

Результати аналізу
(звіт)

- фінансова звітність за останні два календарні
роки та останній звітний період
(основні форми – ф.1, ф.2, ф.5)
- оцінка майнового стану підприємства та
динаміка його зміни;
- аналіз фінансових результатів діяльності
підприємства;
- аналіз ліквідності;
- аналіз ділової активності;
- аналіз платоспроможності (фінансової
стійкості);
- аналіз рентабельності.

- стан фінансово-господарської діяльності
підприємства, структури його балансу
(задовільна чи незадовільна) та обґрунтування
визнання підприємства неплатоспроможним;
- тенденції динаміки основних показників
ефективності діяльності підприємства;
- можливості використання санаційних
процедур для поліпшення фінансовогосподарського стану підприємства та виведення
його з неплатоспроможного стану;
- наявність економічних ознак дій з
приховування банкрутства, фіктивного
банкрутства чи доведення до банкрутства.

Рис. 2. Схема проведення аналізу фінансового стану підприємства
Cформовано автором на основі джерела [4]
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Таблиця 2
Система показників оцінки фінансово-господарського стану підприємства*
№
п/п

Показник

Нормативне
значення

Формула розрахунку

1. Аналіз майнового стану підприємства.
1.1

Коефіцієнт зносу основних засобів

зменш.

ф.1 р.032/ф.1 р.031

1.2

Коефіцієнт оновлення

збільш.

ф.5р.260(гр.5)/ф.1р.031(гр.4)

Коефіцієнт вибуття

> к-т 1.2

ф.5р.260(гр.8)/ф.1р.031(гр.3)

1.3

2. Аналіз ліквідності підприємства.
2.1

Коефіцієнт покриття

2.2

Коефіцієнт швидкої ліквідності

2.3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

2.4

Чистий оборотний капітал (тис.грн.)

3.1
3.2
3.3
3.4

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

>1

ф.1 р.260/ ф.1р.620

0,6-0,8

ф.1(р.260-Σ(р.100-140))/ ф.1р.620

>0, збільш.

ф.1(р.220+230+240)/ ф.1р.620

>0, збільш.
3. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства.

ф.1 (р.260 - р.620)

Коефіцієнт платоспроможності (автономії)
Коефіцієнт фінансування
Коефіцієнт забезпеченості власними
оборотними засобами
Коефіцієнт маневреності власного
капіталу
4. Аналіз ділової активності підприємства.
Коефіцієнт оборотності активів
Коефіцієнт оборотності кредиторської
заборгованості
Коефіцієнт оборотності дебіторської
заборгованості
Строк погашення дебіторської
заборгованості (днів)
Строк погашення кредиторської
заборгованості (днів)
Коефіцієнт оборотності матеріальних
запасів
Коефіцієнт оборотності основних засобів
(фондовіддача)
Коефіцієнт оборотності власного капіталу

>0,5

ф.1р.380/ ф.1р.640

<1, зменш.

ф.1(р.430+480+620+630)/ф.1р.380

>0,1

ф.1 (р.260 - р.620)/ф.1р.620

>0, збільш.

ф.1 (р.260 - р.620)/ф.1р.380

збільш.

ф.2р.035/ ф.1(р.280(гр.3)+р.280(гр.4))/2
ф.2р.035/ ф.1(Σ(р.520-р.600)гр.3+
+Σ(р.520-р.600)гр.4)/2
ф.2р.035/ ф.1(Σ(р.150-р.210)гр.3+
+Σ(р.150-р.210)гр.4)/2

збільш.
збільш.
зменш.
зменш.
збільш.
збільш.
збільш.

трив.періоду/ к-т 4.3
трив.періоду/ к-т 4.2
ф.2р.040/ ф.1(Σ(р.100-р.140)гр.3+
+Σ(р.100-р.140)гр.4)/2
ф.2р.035/ ф.1(р.031(гр.3)+
+(р.031(гр.4))/2
ф.2р.035/ ф.1(р.380(гр.3)+
+(р.380(гр.4))/2

5. Аналіз рентабельності підприємства.
5.1

Коефіцієнт рентабельності активів

5.2
5.3

Коефіцієнт рентабельності власного
капіталу
Коефіцієнт рентабельності діяльності

5.4

Коефіцієнт рентабельності продукції

>0, збільш.
>0, збільш.
>0, збільш.
>0, збільш.

ф.2р.220 або р.225/
ф.1(р.280(гр.3)+р.280(гр.4))/2
ф.2р.220 або р.225/
ф.1(р.380(гр.3)+р.380(гр.4))/2
ф.2р.220 або р.225/ ф.2 р.035
ф.2 (р.100 (або р.105)+090-060)/ ф.2
(р.040+070+080)

6. Аналіз прибутковості.
6.1
Коефіцієнт прибутковості акцій
ф.2р.320/рин.вартість 1 акції
6.2
Коефіцієнт дивідендного доходу
ф.2р.340/рин.вартість 1 акції
6.3
Коефіцієнт виплати дивідендів
ф.2р.340/ ф.2 р.320
Примітки: ф.1 – «Баланс», ф.2 – «Звіт про фінансові результати», ф.5 – «Примітки до річної фінансової звітності»
* Cформовано автором на основі джерела [4]
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Загалом кожному етапу проведення аналізу відповідає певна група
показників (коефіцієнтів), що характеризують результати діяльності
підприємства.
В табл. 2 наведена система показників для проведення аналізу та оцінки
фінансово-господарського стану підприємства. На основі відхилень означених
показників від нормативних значень та тенденцій їх зміни протягом останніх
трьох років робляться відповідні висновки щодо фінансового стану
підприємства та розробляються рекомендації для покращення його діяльності.
Варто відзначити, що ефективність, результативність та практична
значущість наведеної в табл. 2 методики оцінки фінансово-господарського
стану підприємства була підтверджена та апробована при проведенні аналізу і
оцінки фінансового стану 10 машинобудівних підприємств Хмельниччини за
період 2007-2011 роки.
Діагностика
діяльності
машинобудівних
підприємств
повинна
здійснюватись комплексно та систематично для завчасного виявлення та
попередження кризових явищ та процесів.
Для комплексного проведення діагностики діяльності машинобудівних
підприємств пропонуємо застосовувати наступні методики:
1. Систематичний моніторинг зовнішнього та внутрішнього середовища
підприємства для визначення всіх можливих та наявних загроз і ризиків;
здійснення їх оцінки, групування та розробки основних шляхів нейтралізації.
2. Визначення фінансового стану підприємства за допомогою аналізу
його фінансової звітності та основних показників фінансово-господарської
діяльності (рекомендується проводити згідно законодавчо визначених
Методичних рекомендацій з врахуванням нормативних значень).
3. Використання зарубіжних та вітчизняних багатофакторних
дискримінантних моделей визначення та прогнозування ймовірності
банкрутства підприємства (рекомендується для порівняння і підвищення
точності результатів використання декількох різних моделей).
4. Проведення порівняльної рейтингової оцінки підприємства з іншими
машинобудівними підприємствами для визначення місця та рейтингу в галузі.
Своєчасне виявлення фінансової кризи на підприємстві дозволить
підприємству не тільки продовжити свою діяльність, але і дозволить виявити
його слабкі сторони, ліквідація яких призведе до підвищення ефективності і
прибутковості діяльності підприємства. Несвоєчасне ж виявлення фінансової
кризи на підприємстві та його поглиблення може призвести до банкрутства. У
зв’язку з цим, пропонуємо ряд рекомендацій щодо попередження і подолання
фінансової кризи на підприємстві. Отже, на нашу думку, дуже важливими для
ефективної роботи підприємства є:
1. Постійне планування, аналіз і перевірка результатів його діяльності, що
забезпечить попереднє виявлення та недопущення фінансової кризи на
підприємстві.
2. Своєчасна фінансова діагностика діяльності підприємства з
використанням сучасних методик (вітчизняних і зарубіжних).
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3. Організація та використання на підприємстві системи раннього
попередження та реагування.
4. Впровадження системи контролінгу на підприємстві для запобігання
кризовим явищам.
5. Визначення виду, фази, стадії фінансової кризи на підприємстві на
основі яких будуть використовуватися ті чи інші антикризові заходи.
6. Миттєве реагування на фінансову кризу, застосування всіх необхідних
антикризових заходів і недопущення поглиблення кризи, яка може призвести до
банкрутства.
Отже, превентивні заходи можуть убезпечити підприємство від
банкрутства шляхом попереднього виявлення кризових умов розвитку та
застосування всіх необхідних контрзаходів для стабілізації його стану і
поліпшення умов подальшого розвитку.
Таким чином, підсумовуючи, можемо зробити наступні висновки щодо
доцільності та необхідності проведення діагностики банкрутства підприємства:
1. Діагностика ймовірності банкрутства передбачає поглиблений аналіз
діяльності підприємства з метою виявлення кризових тенденцій розвитку, їх
нейтралізації та стабілізації діяльності для подальшого розвитку підприємства.
2. Безсумнівною перевагою застосування діагностики є не лише
виявлення кризових умов розвитку підприємства, а й визначення можливостей
їх подолання. Тобто, діагностика являє собою глибоке дослідження діяльності
суб’єкта господарювання з подальшою розробкою заходів нейтралізації
кризових явищ.
3. Діагностика є базою для впровадження антикризових заходів. Оскільки
діагностика, відстежуючи і оцінюючи ключові сфери діяльності підприємства –
аналізуючи тим самим його фінансовий стан, беззбитковість, матеріальні і
фінансові потоки оцінює ризик виникнення банкрутства й можливості його
подолання.
Отже, в результаті проведеного дослідження можемо зробити висновок,
що на даний момент не існує єдиного та універсального методичного підходу
щодо визначення ймовірності банкрутства для машинобудівних підприємств.
Однак варіативність методик дає змогу оцінити назріваючі проблеми з різних
сторін: визначити фінансовий стан підприємства, виявити проблемні сторони у
діяльності на основі оцінки зміни тенденцій динаміки основних фінансових
показників (ліквідність, платоспроможність, фінансова стійкість), попередньо
визначити загрозу ймовірності банкрутства за декілька років до його настання
(1-5 років), визначити місце підприємства в загальному рейтингу галузі.
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3.28. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Тяжкороб І.В.
канд. екон. наук, доцент
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Інститут хімічних технологій, Луганська обл., м. Рубіжне

Децентралізація системи управління економікою країни, зміщення
економічних пріоритетів у бік мікрорівня, посилення комерційної таємниці
призвели до практично повної відсутності досліджень у сфері галузевого
аналізу. Багато з розроблених сучасних методик комплексного аналізу
господарської діяльності підприємств мають універсальний характер та частіше
за все не враховують специфіку окремих галузей, що може спотворити
правильність аналітичних висновків. Тому для підвищення обґрунтованості
економічної політики, яка проводиться в країні, необхідним є розвиток даного
виду економічного аналізу.
Великий інтерес в цьому напрямі представляє економічний аналіз діяльності
підприємств хімічної промисловості, особливості якого, з одного боку, обумовлені
техніко-економічними особливостями галузі, а з іншого – тенденціями та
характером змін, що відбуваються в економіці хімічних підприємств в сучасних
умовах господарювання. Так, в спеціальній літературі визначено, що технікоекономічними особливостями хімічної промисловості є: особливості хімічних
продуктів (виробляються в результаті багатостадійної й складної взаємодії двох
та більше реагуючих речовин декількома способами; мають газоподібний,
рідкий або твердий вигляд; потребують наявності у складі підприємства
ремонтно-механічного цеху, енергослужби та служби з охорони навколишнього
середовища; взаємозв’язок хімічних виробництв здійснюється за допомогою
систем трубопроводів, газопроводів, транспортерів, ліній електропередач;
визначають особливості складування хімпродукції); особливості хімікотехнологічних процесів (відрізняються за характером протікання, агрегатним
станом взаємодіючих речовин, технологічним змістом; виробництво хімічного
продукту може включати декілька різних процесів); багатоваріантність
виробництва та споживання хімічних продуктів; багатоваріантність
використання вихідної сировини для виробництва хімічних продуктів;
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