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МЕХАНІЗМ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
У статті досліджується механізм діагностики фінансового стану підприємства. Обґрунтовано

пропозиції щодо сутності та змісту цього механізму, його елементів, інструментів та методів.
Виділені основні етапи проведення діагностики фінансового стану підприємства.
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ВСТУП
За останні роки в Україні відбуваються суттєві економічні, політичні та соціальні перетворен-

ня, що обумовлені процесами побудови ринкової економіки розвиненого типу. За період, що ми-
нув від початку радикального реформування адміністративно-командної економіки, у значній мірі
трансформувалися умови функціонування всіх ланок економіки, у тому числі сфера суб’єктів гос-
подарювання. Це пов’язано із процесами роздержавлення власності, корінним реформуванням
процесів взаємовідносин підприємств із бюджетною системою, розвитком фінансово-банківсько-
го сектору економіки, фондового ринку, а також процесами євроінтеграції, транснаціоналізації
тощо.

Водночас процеси перебудови економіки держави обумовили виникнення кризових явищ у
внутрішньогосподарських процесах функціонування вітчизняних підприємств. Яскравим підтвер-
дженням цього є ріст неплатоспроможних підприємств і підприємств, що перебувають на грані
банкрутства. Збільшилася практика навмисного доведення підприємств до банкрутства з метою
запобігання погашення заборгованості по податках, зборах і інших обов’язкових платежах.

За період 2007-201 рр. кількість збиткових підприємств збільшилася на 11% і досягла познач-
ки у 44%. Така негативна тенденція спостерігається у всіх галузях економіки, особливо гостро
проявляючись у промисловості. Це привело до того, що недомобілізація ресурсів у бюджетну
систему й державні фонди цільового призначення наближається до 2136 млрд. грн. і вже переви-
щує ВВП у 2,1 рази. У тіньовій економіці України в цей час обертається більш 47% ВВП.

Тому на сучасному етапі розвитку нашого суспільства головним завданням є формування ефек-
тивного проактивного антикризового управління підприємствами, головним елементом якого є
діагностика фінансового стану підприємств, здатна забезпечити соціально-економічне відродження
на основі збільшення обсягів ВВП та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних
підприємств.

Питання діагностики фінансового стану підприємств досліджували вітчизняні та російські
вчені: Альтман Е.В., Бєляєв С.Г., Бланк І.А., Брюховецька Н.Ю., Булєєв І.П., Градов А.П., Іонін Є.Є.,
Загорський В.С., Ковальов В.В., Коротков Е.М., Кузьмін О.Є., Поддєрьогін А.М., Слав’юк Р.А., Со-
рока Р.А., Стоянова Е.С., Терещенко О.О., Тридід О.М., Уткін Е.А., Шило А.П. і т.д. Теоретичні та
методологічні аспекти антикризового управління відображено у працях таких зарубіжних вчених,
як Акофф Р., Друкер П., Дюпон П., Хорн Дж., Винер Н., Каплан Р., Мескон М., Мілер Д., Нортон Д.
і т.д. Позитивно оцінюючи їх суттєвий внесок у вирішення багатьох теоретичних і практичних
питань антикризового управління підприємствами, слід вказати на деякі аспекти, що потребують
подальшого наукового обґрунтування та розвитку. Недостатньо вирішеними залишаються питан-
ня формування ефективних механізмів діагностики фінансового стану, що враховували б вимоги
ринкової економіки, етапи життєвого циклу та галузеву специфіку підприємств. У зв’язку з цим
обрана тема статті є актуальною.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є узагальнення існуючих підходів щодо сутності, змісту та етапів проведення

діагностики фінансового стану підприємства як засобу дослідження кризових явищ для запобі-
гання банкрутства, розробка елементів механізм діагностики фінансового стану підприємства.

РЕЗУЛЬТАТИ
Трансформаційні процеси в національній економіці та кардинальні зміни умов господарюван-

ня на всіх рівнях значно розширили коло проблем, які є специфічними для сталого розвитку
підприємств [1]. Характерною особливістю ринкової економіки є закономірність прояву цикліч-
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ності економічних процесів, їх повторюваність і прояв кризових процесів, явищ, ситуацій, ста-
ну. Дослідження кризових процесів викликає необхідність вивчення прояву економічних за-
конів та категорій ринкової економіки на кожному етапі розвитку ринкових відносин, створен-
ня та реалізації прогнозованих та аналітичних технологій і систем інформаційної підтримки
прийняття рішень у системі державного управління в цілому, промисловій галузі та окремого
промислового підприємства.

Трансформування системи управління промислового підприємства за ринкових умов може
розглядатися як сукупність взаємопов’язаних заходів, які спрямовані на поступову зміну сутності
та характеру економічних відносин, що складаються між суб’єктами й об’єктами управління у
процесі господарювання. Охоплюючи внутрішні (виробничі) та зовнішні (ринкові) аспекти, ком-
плекс заходів з трансформування управління промисловими підприємствами як суб’єктами гос-
подарювання набирає всеосяжного характеру у стратегічних перетвореннях ринкового типу [2].

Все це зумовлює запозичення та активне використання в теорії управління та практиці бага-
тьох понять, методів економічного і фінансового аналізу. Сучасні тенденції розвитку економічно-
го та фінансового аналізу на рівні мікроекономічних процесів (поведінка суб’єктів господарю-
вання на галузевих ринках) припускають підвищення ролі та значення економічного діагносту-
вання і як результат — використання в економіці терміна «діагностика», методів та підходів діаг-
ностики, які дозволять гнучко реагувати на зміни зовнішнього та внутрішнього середовища, ак-
тивно втручатися у хід виробничих процесів і постійно змінюваних господарських ситуацій з
метою ліквідації «вузьких місць», сприяти зменшенню ризику, пов’язаного з невизначеністю й
вибором альтернативних рішень з управління господарськими ситуаціями.

Діагностика — це дослідницький, пошуковий, пізнавальний процес стану об’єкта, що
здійснюється в часі й у просторі, щодо встановлення та дослідження причин відхилень від нор-
мального перебігу процесів за допомогою існуючого методологічного інструментарію з метою
ідентифікації диспропорцій, що сприяють прояву проблем, слабких ланок та «вузьких місць», як
поточних, так й таких, що виникатимуть в майбутньому, а також їх усунення та формування реко-
мендацій для прийняття зважених і адекватних управлінських рішень.

Незважаючи на те, що дослідження теоретичних основ кризових явищ на підприємстві та особ-
ливостей проактивного антикризового управління дозволило ідентифікувати такі локальні кризи
як криза збуту, фінансова криза, криза постачання, виробничо-технологічна криза, криза управ-
ління персоналом та організаційна криза, особливе значення у механізмі проактивного антикри-
зового управління займає діагностика фінансового стану підприємства. Це обумовлено тим, що
будь-які кризові явища, що виникають на підприємстві, так чи інакше впливають на його фінан-
сове становище, до того ж заходи щодо запобігання або подолання кризи потребують впровад-
ження програми фінансового оздоровлення.

На основі узагальнення існуючих підходів щодо сутності, змісту та етапів проведення діагно-
стики фінансового стану підприємства як засобу дослідження кризових явищ з метою запобіган-
ня банкрутства дістав подальшого розвитку механізм діагностики фінансового стану підприєм-
ства (рис. 1).

На відміну від існуючих підходів запропонований механізм діагностики фінансового стану
дозволяє на основі обґрунтованих інструментів, методів, етапів діагностики, запропонованих ко-
ефіцієнтів та їх нормативних значень, шляхом застосування методу вирішення багатокритеріаль-
них задач, своєчасно передбачити кризу, запобігти їй та обирати оптимальні механізми фінансо-
вої стабілізації за критерієм їх економічної доцільності.

Дослідження кризових явищ на підприємстві потребує ретельного дослідження зовнішньої
середи його функціонування, застосування економічних законів, врахування особливостей техно-
логічного циклу підприємства та галузевих рис. Важливою складовою прогнозування та запобі-
гання банкрутства підприємств є проведення економічного аналізу, складовими якого є фінансо-
вий і внутрішньогосподарський аналіз, зумовлений, насамперед, розмежуванням системи госпо-
дарського обліку [3].

Вивчення існуючих тенденцій методичного забезпечення діагностики кризових явищ та засто-
сування їх на практиці дало змогу виділити основні етапи проведення діагностики фінансового
стану підприємства у рамках проактивного антикризового управління:

 визначення кола осіб, які будуть проводити діагностику, розподіл між ними функціональних
обов’язків;



35
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2012 - №6

Шепеленко О.В. Механізм діагностики фінансового стану підприємства

Механізм діагностики фінансового стану підприємства

Мета — своєчасне виявлення несприятливих тенденцій у розвитку підприємс-
тва і прогнозування симптомів кризи, знаходження адекватних шляхів виходу
з кризи

Елементи діагностики

Інструменти діагностики

Методи діагностики

Діагностика ефективності інвестицій

Діагностика вартості підприємства

Діагностика руху грошових коштів

Діагностика техніко-технологічної бази
виробництва

Діагностика фінансових результатів

Діагностика якості та конкурентоспромо-
жності продукції

Діагностика рівня економічної безпеки

Діагностика ліквідності та платоспромож-
ності

Діагностика ділової активності

Діагностика рентабельності

Діагностика ефективності випуску та обігу
акцій

Діагностика ефективності забезпечення
підприємства трудовими ресурсами

Стратегічне планування Тактичне планування Бюджетування

Прогнозування

Контроль

Кількісні
індексний, балансовий
абсолютних та відно-
син величин, еліміну-
вання, ряди динаміки

Якісні
А-рахунку, Скоу-

па, латентно-
структурного

аналізу, еталонний

Фінансового та еко-
номічного аналізу

коефіцієнтний горизонталь-
ний і вертикальний аналіз,

система Дюпон, трендовий,
порівняльний аналіз

Економіко-математичні
факторний аналіз, кластер-

ний аналіз, дискримінантний
аналіз, імітаційне моделю-

вання, формування інте-
гральних показників

Етапи діагностики
Визначення мети діагностики Збір та обробка інформації Аналіз фінансового стану підприємства

Контроль за
впровадженням
рекомендацій у
господарську

діяльність

Розробка рекомендації
щодо покращення

фінансового стану та
вибору методів стабілі-

зації

Математичні
розрахунки щодо
тенденцій розвит-
ку підприємства

Визначення причин вини-
кнення кризи

Прогнозування фінансового стану

Діагностика собівартості продукції
Діагностика фінансової незалежності

Моніторинг Контролінг Управлінський облік

Регулювання
планування

Фінансовий аналіз Бухгалтерський та фінансовий облік

Рис. 1. Механізм діагностики фінансового стану підприємства (Складено автором)
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 аналіз організаційної структури і структури управління підприємством, його внутрішньогос-
подарських зв’язків;

 оцінювання ресурсного потенціалу підприємства;
 створення інформаційної бази діагностики;
 вибір методів діагностики та показників аналітичних індикаторів фінансового стану;
 діагностика процесу розвитку кризи в цілому по підприємству;
 експрес-аналіз фінансового стану та загрози банкрутства;
 прогнозування, обговорення, узгодження результатів дослідження;
 оцінювання потенційних можливостей виживання підприємства;
 формування висновків та їх документальне оформлення.
В результаті проведеного дослідження доведено необхідність включення до складу елементів

діагностики фінансового стану підприємства в системі проактивного антикризового управління
діагностики ліквідності та платоспроможності, фінансової незалежності, ділової активності, рен-
табельності, руху грошових коштів, собівартості продукції, вартості підприємства, ефективності
інвестицій, ефективності забезпечення підприємства трудовими ресурсами, техніко-технологіч-
ної бази виробництва, якості та конкурентоспроможності продукції, фінансових результатів, рівня
економічної безпеки.

Діагностика ліквідності та платоспроможності націлена на визначення забезпеченості підпри-
ємства активами для погашення поточної або загальної заборгованості. Вона передбачає групу-
вання активів підприємства за ступенем їх ліквідності та пасивів за терміном погашення сукуп-
них зобов’язань. Для цього слід розраховувати загальновідомі коефіцієнти абсолютної, проміжної
та загальної ліквідності, платоспроможності, долю абсолютно ліквідних активів у загальній сумі
поточних активів, долю дебіторської заборгованості у загальній сумі поточних активів, долю най-
менш ліквідних активів у загальному обсязі майна підприємства [4].

Діагностика фінансової незалежності передбачає визначення структури джерел фінансування
майна підприємства з позиції їх платності та повернення. З цією метою слід розраховувати такі
коефіцієнти як коефіцієнт фінансової автономії, доля власного капіталу у загальному обсязі май-
на підприємства, співвідношення власного та запозиченого капіталу, наявність власних обігових
коштів тощо [5].

Діагностика ділової активності підприємства здійснюється з метою визначення кількості обо-
ротів, які здійснюють сукупні активи або окремі їх елементи за рік або операційний цикл, що
дозволяє їм отримувати додаткові прибутки за рахунок прискорення оборотності коштів або залу-
чати додаткові ресурси у зв’язку із уповільненням обігу активів. З цією метою розраховують кое-
фіцієнти обігу оборотних активів, дебіторської заборгованості, виробничих запасів та тривалості
їх обігу, а також економічний ефект від прискорення оборотності активів [6].

Діагностика руху грошових коштів націлена на визначення збалансованості грошових потоків
від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності у часі та напрямами руху. Це дозволяє
заздалегідь передбачити нестачу або надлишок вільних грошових коштів, що прямим чином впли-
ває на платоспроможність та фінансову незалежність підприємства [7].

ВИСНОВКИ
В результаті проведеного дослідження доведено необхідність включення до складу елементів

діагностики фінансового стану підприємства в системі проактивного антикризового управління
діагностики вартості підприємства, ефективності інвестицій, ефективності забезпечення підпри-
ємства трудовими ресурсами, техніко-технологічної бази виробництва, якості та конкурентоспро-
можності продукції, рівня економічної безпеки. На основі проведеного економічного аналізу ре-
зультатів діяльності провідних підприємств чорної металургії та машинобудування України, було
запропоновано нормативні значення коефіцієнтів, що складають основу діагностики фінансового
стану підприємства, з урахування галузевої специфіки.

На відміну від існуючих підходів запропонований механізм діагностики фінансового стану
дозволяє, на основі обґрунтованих інструментів, методів, етапів діагностики, запропонованих
коефіцієнтів та їх нормативних значень, шляхом застосування методу вирішення багатокритері-
альних задач, своєчасно передбачити кризу, запобігти їй та обирати оптимальні механізми фінан-
сової стабілізації за критерієм їх економічної доцільності.
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