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ВСТУП
В умовах нестабільності і непередбачуваності стану сучасної економіки діяльність підприємств супро-

воджується різними кризовими ситуаціями, результатом яких може стати фінансова неспроможність. За
останні чотири роки загострилась проблема погіршення фінансової спроможності вітчизняних підприємств:
показники платоспроможності не досягають мінімально допустимих значень за всіма галузями, значна част-
ка збиткових підприємств, фінансова залежність, низька частка чистих оборотних активів і майна виробни-
чого призначення. Дієвість управління багато в чому визначається здатністю реагувати на зміни, що загро-
жують нормальному функціонуванню підприємства, і не допускати виникнення ситуацій, здатних істотно
погіршити фінансові результати. Це зумовлює необхідність перегляду і розвитку основних положень управ-
ління фінансовою спроможністю підприємства в умовах динамічного змінного зовнішнього середовища.
Мова йде, перш за все, про розвиток методичних основ аналізу і діагностики потенційних кризових станів
підприємств, що охоплюють виявлення симптомів, чинників і причин зниження рівня фінансової спромож-
ності та глибоке і комплексне дослідження її складових. Тому представляється важливим вдосконалення
аналітичного забезпечення управління фінансовою спроможністю через розробку інтегральних показників
і використання порогових (рекомендованих) значень показників платоспроможності, фінансової стійкості
та рентабельності як індикаторів передкризових ситуацій.

Загальні проблеми фінансової діагностики як функції управління досліджено в роботах таких вчених як
Градов А.П., Данілочкіна Н.Г., Коласс Б., Рапопорт В.Ш., Скоун Т. Загальним для більшості робіт є розгляд
теорії і методології фінансового управління підприємством в стані банкрутства, що вже наступив. Мето-
дичні підходи до проведення діагностики підприємства з використанням методів аналізу фінансових показ-
ників запропоновані Бартолі М., Ковальовим А.І., Ковальовим В.В., Костирко Л.А., Маріон А., Савицькою Г.В.,
Савчуком В.П., Стояновим Є.А., Шершньовою З.Є. [2; 5]. Частина публікацій з даної проблематики присвя-
чена порівняльній характеристиці методик діагностики банкрутства та питанням щодо експрес-діагностики
за слабкими сигналами [1; 3; 6]. Прогнозування банкрутства за допомогою статистичних методів ускладне-
но у зв’язку з особливостями вітчизняної економіки: відсутність реальної статистики банкротств, банкрот-
ство як результат переділу власності, корупція, тіньова економіку. В той же час в економічній літературі не
склалося однозначного уявлення про зміст і роль діагностики в управлінні фінансовою спроможністю підприє-
мства, її взаємозв’язку з аналізом і способах узагальнення інформації для прийняття управлінських рішень.
Тому виникає необхідність розробки таких методів і моделей, які могли б забезпечити прийняття ефектив-
них попереджуючих (превентивних) антикризових рішень на основі діагностики і аналізу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — розвиток методичного забезпечення діагностики як інструменту управління фінансовою

спроможністю підприємства.
РЕЗУЛЬТАТИ
В умовах ринкових відносин взаємозв’язки показників носять переважно імовірнісний, стохастичний ха-

рактер, не всі процеси підкоряються детермінованим, строго визначеним кількісним залежностям. Тому су-
часною парадигмою методології діагностики і аналізу є орієнтація на нелінійну нерівномірну динаміку роз-
витку господарюючих суб’єктів. Аналіз і діагностика розуміються як засіб, метод та інструмент аналітичного
дослідження для оцінки кількісних і якісних аспектів прояву кризи на мікрорівні з метою їх запобігання. Це
означає, що управлінські рішення, направлені на запобігання фінансовій неспроможності, мають бути прий-
няті та реалізовані на передкризових стадіях, коли рух до кризи ще не набув неминучого характеру.

У економічній науці не склалося єдиної усталеної думки щодо співвідношення понять «аналіз» і «діагно-
стика». Діапазон різних точок зору з цього питання можна звести до трьох основних підходів:

1) діагностика — складова частина аналізу;
2) аналіз — складова частина діагностики;
3) діагностика — процес інтерпретації результатів аналізу з метою уточнення і конкретизації оцінок.
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Жодну з них не можна визнати достатньо обґрунтованою з теоретичних і практичних позицій. У зв’язку
з цим пропонується процесний підхід, що передбачає розгляд аналізу і діагностики як послідовних стадій
єдиного аналітичного процесу (рис. 1). В цій послідовності процедур дослідження аналіз і діагностика зай-
мають своє самостійне, обґрунтоване місце, мають своє призначення і значущість. Цільова установка діаг-
ностики в управлінні фінансовою спроможністю підприємства полягає у своєчасному попередженні про
переростання нормальних господарських ситуацій в проблемні, проблемні — в конфліктні для їх своєчасно-
го усунення. Процес діагностики є цілеспрямованою дослідницькою аналітичною діяльністю суб’єкта діаг-
ностики з метою визначення стану об’єкту, виділення проблеми і її системної інтерпретації через спостере-
ження, розпізнавання, розрізнення. Послідовність діагностики фінансової спроможності підприємства пред-
ставлена наступними етапами: 1) визначення пріоритетних цілей і завдань діагностики; 2) експрес-діагнос-
тика фінансової спроможності; 3) поглиблена діагностика фінансової спроможності підприємства за її скла-
довими; 4) формулювання діагнозу і узагальнення результатів.

Аналітичне дослідження фінансової спроможності
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Рис. 1. Представлення аналізу і діагностики як елементів аналітичного дослідження фінансової спро-
можності (Складено автором)

Діагностика фінансової спроможності має превентивний характер і дозволяє виявити назріваючі про-
блеми, симптоми кризи і запропонувати можливі заходи щодо подолання критичних ситуацій на самих ранніх
стадіях розвитку фінансової неспроможності підприємства. У випадку, якщо підприємство стійке, має пер-
спективи розвитку діагностика дозволяє визначити, якими чинниками це обумовлено і як довго можна збе-
рігати такі позиції.

Інформація щодо основних симптомів фінансової неспроможності присутня у звітності підприємства в
явному або прихованому вигляді (табл. 1). До явних ознак незадовільного стану фінансової спроможності
відносяться збитки, не погашені в строк кредити, кредиторська заборгованість постачальникам, простроче-
на кредиторська і дебіторська заборгованість. Ці показники слід оцінювати в динаміці. Якщо суми за цими
статтями відображені в балансах декількох звітних періодів, це свідчить про серйозні фінансові труднощі
підприємства.

До другої групи ознак незадовільного стану фінансової спроможності відносяться неявні ознаки, які
можливі не тільки для збиткових, але і рентабельних підприємств:

 різкі зміни статей активу і пасиву та структури балансу;
 зменшення і різке збільшення грошових коштів, запасів підприємства;
 збільшення заборгованості постачальникам і кредиторам, старіння кредиторської заборгованості, явна

заміна дебіторської заборгованості кредиторською;
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Таблиця 1. Результати виявлення ознак фінансової неспроможності досліджуваних підприємств Лугансь-
кого регіону *

Ознаки Негативні тенде-
нції

П АТ «Лу-
ганськтепло-

воз»

П АТ «Завод
гiрничор ятув

альної
технiки «Го -

ризо нт»

ПАТ «Стаха-
новський

вагонобудівн
ий завод»

ПАТ «Лу-
ганський
хіміко -

фармацев-
тичний за-

вод»
1 2 3 4 5 6

1. Явні комплексні ознаки, які свідчать про незадовільний стан фінансової спроможності підприємства

1 .1. Збитки Наявність і зр ос-
тання

1 .2. Кредити і позики, не погашені
в строк

Наявність і зр ос-
тання + 100% + 6 3,4%

1 .3. П рострочена деб іторська за-
боргованість

Наявність і зр ос-
тання в 3 рази в 6 разів в 4,5 рази

1 .4. П рострочена кредиторська
забо рго ваність

Наявність і зр ос-
тання

1 .5. Кредиторська забо рго ваність
постачальникам і підрядчикам

Наявність і зр ос-
тання у 15 разів в 2 р ази

2 . Неявні одиничні ознаки, що свідчать про окремі проблеми фінансо вої спр оможності підприємства
2 .1. Актив балансу
2 .1.1. Нематеріальні активи Зниження -86,3% -20,2%
2 .1.2. Основні засоби Зниження -4,1% -7,6 % -3,8 %
2 .1.3. Незавершене будівництво Наявність і зр ос-

тання +13,3%

2 .1.4. Запаси Різке збільшення
Різке зниження +6 5,9% +67%

2 .1.5. Товари відвантажені Зниження -11,4% -91,4%
2 .1.6. Витрати майбутніх періодів Зростання +1 1,1% у 116 разів +22,6%
2 .1.7. Дебіторська заборгованість
терміном по гашення більше 1 2
місяців

Наявність і зр ос-
тання

2 .1.8. Дебіторська заборгованість
терміном по гашення пр отягом 12
місяців

Зниження
-32,3%

2 .1.9. Грошові кошти Зменшення
Різке збільшення -31,5% +51,6% -43,0%

2 .2. П асив балансу
2 .2.1. Неро зподілений прибуток
(непо критий збиток)

Зниження (зрос-
тання) (+3,7%) -8,6 %

2 .2.2. Кредитор ська заборгованість Зростання +3 5,1% +50,6% +72,9%
2 .2.3. Коро ткострокова заборгова-
ність

Зростання +5 6,9% в 3 рази

2 .2.4. Співвідношення між влас-
ним и і по зиковими засобами

Зростання +13,5% +40,9%

2 .3. Актив і пасив балансу, звіт про фінансові р езуль-
тати
2 .3.1. Робочий (ф ункціонуючий)
капітал

Зниження - 11,2 %

2 .3.2. Робочий капітал за вираху-
ванням запасів сиро вини і матері-
алів

Зниження
- 28,7 % -6,5 %

2 .3.3. Виручка
Зниження
Швидке зрос-
тання

+6 4,2% +66,3% в 6 разів

2 .3.4. Оборо тність матеріальних
запасів

Зниження -27,9%

Кількість ознак ф інансової не-
спромо жності

2 явні та 12
неявних

ознак

5 неявних
ознак

3 явні та 5
неявних ознак

2 явні та 11
неявних

о знак
* Складено за даними Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку [4]
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 зниження або швидке зростання виручки, зростання накладних витрат, зниження величини граничного
прибутку (зростання прибутку відстає від зростання виручки).

За наявності показників, що характеризують незадовільну діяльність і нестабільну платоспроможність
підприємства, констатуються кризові симптоми в діяльності підприємства і його фінансовій спроможності.
Позитивний висновок за результатами діагностики дозволяє перейти до розробки заходів щодо подальшої
стабілізації і розвитку діяльності підприємства. Таким чином, за допомогою методів діагностики здійснюється
попередня оцінка рівня фінансової спроможності та формування інформації для розробки випереджаючих
рішень щодо запобігання розвитку неспроможності.

Визначальною передумовою удосконалення методів аналізу і діагностики фінансової спроможності
підприємства є модифікація їх інформаційного забезпечення. Використання системного підходу до органі-
зації інформаційного забезпечення аналізу і діагностики фінансової спроможності підприємства обумов-
лює розмежування інформації на (табл. 2):

Таблиця 2. Структура інформаційного забезпечення аналізу і діагностики фінансової спроможності
підприємства *

Вхідна інформація
АКТИВ БАЛАНСУ ПАСИВ БАЛАНСУ

1 2
Прострочена дебіторська заборгова-
ність +  Непокритий збиток +

Запаси виробничі  
Товари відвантажені 
Грошові кошти  ()

Кредити і позики, не погашені в
строк +

Дебіторська заборгованість терміном
погашення більше 12 місяців + 

Прострочена кредиторська забор-
гованість +

Дебіторська заборгованість терміном
погашення протягом 12 місяців  

Кредиторська заборгованість по-
стачальникам і підрядчикам +

Нематеріальні активи  
Основні засоби  

Нерозподілений прибуток 

Незавершене будівництво +  Поточні зобов’язання  
Витрати майбутніх періодів  Кредиторська заборгованість  
Оборотні активи  Власний капітал 
Активи  Довгострокові зобов’язання 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Виручка від реалізації продукції  () Чистий прибуток (збиток)  (+)
Модифікована інформація
Фінансові показники:
 платоспроможності

Коефіцієнти поточної, абсолютної, критичної ліквідності, забезпеченості
власними коштами

 рентабельності Коефіцієнти рентабельності підприємства (активів), продаж, власного
капіталу, трансформації

 фінансової стійкості
Коефіцієнти фінансової автономії, структури капіталу, маневреності,
довгострокового залучення позикових коштів, співвідношення мобіль-
них та іммобілізованих коштів, майна виробничого призначення

Прогнозні фінансові
показники

Прогнозні показники балансу і фінансових результатів.
Прогнозні показники платоспроможності, рентабельності, фінансової
стійкості.
Результати експертної оцінки фінансових показників

Вихідна інформація
Результати:
діагностики

симптоми, чинники і причини зниження рівня фінансової спроможності

комплексного аналізу стан фінансової спроможності та її складових
Позначення: «+» — наявність,  — зростання,  — різке збільшення,  — зниження,  — різке
зниження,  — дані використовуються для комплексного аналізу

— явні комплексні ознаки незадовільного стану фінансової спроможності підприємства

— неявні одиничні ознаки, що свідчать про окремі проблеми фінансової спроможності
* Складено автором
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 вхідну — первинні дані, що містяться в бухгалтерському балансі та звіті про фінансові результати, які
використовуються для експрес-діагностики та розрахунку показників другого рівня;

 модифіковану — результати обробки вхідних даних, що являють собою фактичні та прогнозні фінансові
показники за складовими фінансової спроможності та використовуються в процесі аналізу і діагностики;

 вихідну — результати діагностики і аналізу фінансової спроможності, які використовуються для роз-
робки фінансової політики.

Методичною основою діагностики фінансової спроможності підприємства є система показників плато-
спроможності, яку розширено блоками показників фінансової стійкості та рентабельності. Діагноз стану
фінансової спроможності встановлюється на підставі використання методів бальної оцінки (5 балів — абсо-
лютна фінансова спроможність, 4 бали — нормальна, 3 бали — порушена, 2 бали — передкризова, 1 бал —
кризова) та результатів аналізу розподілу показників за рівнями фінансової спроможності. Рівень фінансо-
вої спроможності визначається за наступною шкалою: 63-70 — абсолютна, 49-62 — нормальна, 35-48 —
порушена, 21-34 — передкризова, 14-20 — кризова фінансова спроможність.

Результати діагностики фінансової спроможності підприємств Луганського регіону, наведені в табл. 3,
свідчать про передкризовий стан ПАТ «Луганськтепловоз». Нормальний стан фінансової спроможності ха-
рактерний для ПАТ «Луганський хіміко-фармацевтичний завод», порушений — для ПАТ «Стахановський
вагонобудівний завод».

Таблиця 3. Постановка діагнозу за результатами діагностики фінансової спроможності підприємств Лу-
ганського регіону *

Розподіл показників за рівнями фінансової спроможності
Підприємство Абсолют-

ний
Нормаль-

ний
Поруше-

ний
Передкри-

зовий Кризовий
Бальна
оцінка

Діагноз стану
фінансової

спроможності

ПАТ «Луганськ-
тепловоз» 1

8

4

0
1

24 Передкризовий

ПАТ «Лугансь-
кий хіміко-
фармацевтичний
завод»

4

11
2

6

53 Нормальний

ПАТ «Стахановсь-
кий вагонобудівний
завод»

3
1

33
4

48 Порушений

* Розраховано автором

Аналіз фінансової спроможності підприємств засновується на таких положеннях: визначення типів фінан-
сової спроможності; визначення критеріїв та умов досягнення фінансової спроможності; розрахунок інтег-
ральних показників фінансової спроможності; визначення стану фінансової спроможності підприємства.
Для вдосконалення методичної бази оцінки фінансової спроможності пропонується розраховувати інтег-
ральний показник за нормативним, динамічним і нормативно-динамічним критеріями:
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де ПЗСk — показник значущості k-ої складової фінансової спроможності; m — кількість складових;
іНП  — нормовані показники фінансової спроможності; nk — кількість показників, що характеризують k-туу

складову фінансової спроможності; zk, sk — кількість нормативних співвідношень темпів зростання та
кількість показників у динамічному нормативі k-ої складової; ПВij — показник відповідності нормативному
порядку між і-м і j-м показниками; Ik — інтегральний індекс зміни показників k-ої складової фінансової
спроможності; ПЗТq — показник значущості q-ої тенденції; h — кількість тенденцій; Biq  — елементи мат-
риці відповідності темпу приросту показників фінансової спроможності q-й тенденції.

Переваги використання розробленого інтегрального показника фінансової спроможності підприємств
полягають у наступному: врахування основних чинників фінансової спроможності; доступність з погляду
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наявності достатньої статистичної інформації; можливість прогнозування рівня фінансової спроможності
на підставі результатів трендового аналізу показників платоспроможності, рентабельності та фінансової
стійкості підприємств; придатність для проведення досліджень на мікро- і макрорівнях (підприємство, вид
економічної діяльності, галузь промисловості).

Результати аналізу і діагностики стану фінансової спроможності підприємства є підставою розробки
системи заходів, спрямованих на її відновлення, підтримку і підвищення за наступних обставин.

1. За умов повної втрати підприємством фінансової спроможності (кризовий стан) здійснюється сана-
ційний аудит і приймається рішення щодо визнання або невизнання підприємства банкрутом. Подолання
цієї проблеми залежить від своєчасності виявлення загрози та розробки і впровадження відповідних анти-
кризових заходів, що дозволять відновити ліквідність і платоспроможність та запобігти процедурі банкрут-
ства і ліквідації підприємства [8, с. 157]. Криза закінчується змінами структурно-організаційних форм підпри-
ємства: переходом підприємства після реструктуризації в більш досконалий стан (криза зростання), переве-
денням підприємства на випуск нової продукції (криза видозміни) або деструкції й заміни новою системою
(криза розпаду) [9, с. 193].

2. В передкризовій ситуації стан підприємства стає предметом антикризового управління, в межах якого
здійснюються заходи з фінансової стабілізації: усунення неплатоспроможності, відновлення фінансової
стійкості та забезпечення фінансової рівноваги в довгостроковій перспективі. Послідовність цих заходів
відображає виконання завдання з усунення загрози банкрутства за ознакою часу: у короткостроковому пері-
оді, на більш тривалому відрізку часу, у довгостроковому періоді. Розроблені заходи можуть носити як за-
хисно-адаптаційний, так і наступальний характер, повинні відповідати масштабам кризового стану підпри-
ємства та враховувати прогноз розвитку основних факторів, що визначають загрозу банкрутства [7, с. 224;
8, с. 158]. Мета заходів з фінансової стабілізації вважається досягнутою, якщо відбулося відновлення фінан-
сової спроможності підприємства.

3. Для фінансово спроможних підприємств пріоритетним завданням є підтримка і розвиток досягнутого
рівня фінансової спроможності за рахунок реалізації комплексу заходів, які направлені на забезпечення
можливостей підвищення рівня більшості основних її показників.

ВИСНОВКИ
Сучасна економічна ситуація в Україні характеризується розвитком кризових явищ на мікрорівні, що

підтверджується значними диспропорціями в діяльності підприємств. В цих умовах особливої актуальності
набуває формування механізму своєчасного виявлення ознак неспроможності і розробки випереджаючих
управлінських рішень щодо запобігання розвитку цих процесів. Ключовим при вирішенні цих проблем є
розробка підходів до оцінки фінансової спроможності підприємств, впровадження яких дозволить виявити
проблемні ситуації за допомогою методів аналітичного дослідження — аналізу і діагностики в комплексі.
Запропонований методичний підхід до діагностики і аналізу фінансової спроможності надає можливість
сформувати інформаційний базис для прийняття рішень та розробки фінансової політики щодо поперед-
ження фінансової неспроможності підприємств.
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