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Анотація. Висвітлено теоретичні засади діагностики фінансового стану підприємства в сис-
темі контролінгу та практичне застосування моделей на прикладі реального підприємства. Авто-
ри статті виділяють основні проблеми сучасного стану діагностики фінансового стану підприєм-
ства як дієвого інструменту контролінгу.
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СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЛИНГА

DIAGNOSTICS OF THE FINANCIAL
CONDITION OF THE COMPANY

IN CONTROLLING SYSTEM

Аннотация. В данной статье освещено
теоретические основы диагностики финансо-
вого состояния предприятия в системе конт-
роллинга, а также практическое применение
моделей на примере реального предприятия.
Авторы статьи выделяют основные пробле-
мы современного состояния диагностики фи-
нансового состояния предприятия как дейст-
венного инструмента контроллинга.

Ключевый слова: диагностика, контрол-
линг, финансовое состояние, банкротство, мо-
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Abstract. This article highlights the theoretical
basis of the diagnosis of the financial condition of
the company in controlling system, as well as the
practical application of the model in the real
enterprise.The authors distinguish the main
problems of the current state of diagnosis financial
condition of the company as an effective tool of
controlling.
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Актуальність. Одним із дієвих інструментів інформаційного забезпечення прийняття управ-
лінських рішень і важливим елементом забезпечення інформаційної функції фінансового конт-
ролінгу на підприємстві є фінансова діагностика. Незвaжaючи нa знaчну кількість нaукoвих
прaць, присвячeних питaнням фінансової діагностики тa oцінки фінaнсoвoгo стaну підприємства,
a тaкoж нa ширoкe висвітлeння зaзнaчeних питaнь у нaвчaльній фaхoвій літeрaтурі, питaння
мeтoдики й oргaнізaції aнaлітичнoї oцінки фінaнсoвoї звітнoсті й діяльнoсті підприємства, щo
впливaє нa її фінaнсoвий стaн, пoтрeбують пoдaльших дoсліджeнь з oгляду нa їх aктуaльність тa
склaдність прoвeдeння. Нeoднoзнaчність тeoрeтичних пoлoжeнь і нeдoстaтність відпoвідних
прaктичних рoзрoбoк у цій oблaсті вкaзують нa пoтрeбу в кoмплeкснoму дoсліджeнні тeoрeтикo-
мeтoдoлoгічних і прaктичних зaсaд дaнoї теми.

Аналіз досліджень і публікацій з проблеми. Розповсюджений у вітчизняній теорії і
практиці традиційний підхід до фінансової діагностики, який ґрунтується на горизонта-
льному та вертикальному аналізі, розрахунку відносних показників, трендовому аналізі,
порівнянні фінансових показників із середньогалузевими значеннями досить вичерпно
описаний у працях О. Бандурки, М. Білик, В. Ковалева, Л. Лахтіонової, Л. Лігоненко,
В. Мец. Цей підхід характеризується окремими недоліками, які не дозволяють методикам,
розробленими на його основі у повній мірі забезпечувати функції, що покладаються на
фінансову діагностику.

Прогресивні підходи до інформаційного забезпечення управлінських рішень і діагностики
фінансового стану підприємств, які передбачають широке використання економетричних мето-
дів обробки фінансової інформації досліджуються у працях В. Галасюка, І. Зятковського, В. Ко-
рнєєва, Л. Костирко, О. Мендрула, О. Островської, С. Науменкової, О. Терещенка, А. Турила,
М. Чумаченка. Однак, системна інформаційна підтримка управлінських рішень на основі сучасних
економетричних методів фінансової діагностики у вітчизняних наукових розробках досі відсутня.

Проблематика статті: Неоднозначність теоретичних положень і недостатність відповід-
них практичних розробок у сфері діагностики фінансово-господарської діяльності підпри-
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ємств вказують на потребу в системному дослідженні цієї проблеми, зважаючи на актуаль-
ність даної теми з точки зору дієвого інструменту контролінгу на підприємстві.

Мета статті полягає у визначенні місця діагностики фінансового стану підприємства в
системі контролінгу та удосконаленні методичних підходів до фінансової діагностики.

Об’єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність підприємств. 
Предметом дослідження є методичний інструментарій фінансової діагностики підпри-

ємств як складової системи контролінгу. 
Виклад основного матеріалу. Одне з ключових завдань, які розв’язуються службою ко-

нтролінгу на підприємстві, це аналіз і діагностика фінансового стану підприємства. Діагнос-
тика є аналітичною процедурою, що має на меті встановлення «слабких сторін» фінансового
механізму підприємства. Крім того, за допомогою діагностики можна передбачити подаль-
ший розвиток подій на основі тенденцій, що спостерігаються.

Головною метою, якою служить діагностика фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства, є підвищення ефективності роботи суб’єкта, засноване на системному вивченні всіх
видів його діяльності й узагальненні отриманих результатів.

Результати діагностики мають велике значення як для керівників і спеціалістів підпри-
ємств для обгрунтованого прийняття управлінських рішень, так і для акціонерів і засновни-
ків, кредиторів та інвесторів, постачальників і покупців, для держави в цілому і місцевих ор-
ганів самоврядування, що визначають податкову політику в країні та регіоні.

Вивчення наукових джерел з окресленої тематики вказує на те, що теорія діагностики фі-
нансового стану підприємства формується на поєднанні знань з економічної діагностики,
економічного і фінансового аналізу, контролінгу, а також теорії фінансового та антикризово-
го управління. Розглянемо існуючі в економічній літературі підходи до визначення сутності
поняття «діагностика фінансового стану підприємства «.

А. І. Муравйов надає визначення діагностики фінансового стану як способу встановлення
характеру збоїв нормального перебігу господарського процесу на підставі типових ознак,
властивих тільки даному об’єкту. Автор акцентує увагу лише на аналізі і контролі відхилень
від нормального перебігу господарської діяльності підприємства. Але це не розкриває повні-
стю зміст діагностики, її потенційні можливості як сучасного управлінського інструменту.
Крім того, поняття «нормальний перебіг господарського процесу» може трактуватися неод-
нозначно, що не дозволяє зробити кінцевих висновків про стан об’єкту дослідження [1, с.34].

О. О. Гетьман, В.М. Шаповал дають таке визначення діагностики фінансового стану під-
приємства: це спосіб розпізнавання соціально-економічної системи за допомогою реалізації
комплексу дослідницьких процедур і виявлення в них слабких ланок і «вузьких місць»
[2, с. 26].

О. А. Сметанюк у своїх працях зазначає, що діагностика фінансового стану — це іденти-
фікація стану об’єкта через реалізацію комплексу дослідницьких процедур, направлених на
виявлення домінантних факторів такого стану, симптомів та причин виникнення проблеми
або можливих ускладнень, оцінку можливостей підприємства реалізувати стратегічні і так-
тичні цілі, підготовку необхідної інформаційної бази для прийняття рішення». Діагностика
покликана забезпечувати комплексне виявлення, аналіз, ліквідування та прогнозування про-
блем підприємства з метою забезпечення прийняття випереджуючих управлінських рішень,
спрямованих на досягнення його стратегічних та тактичних цілей [3, с.21—22].
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Рис. 1. Еволюція суті поняття «діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства»

Загалом, визначенн сутності поняття «діагностика фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства» пройшло ряд етапів еволюції. На початковому етапі використання даного виду дослі-
джень стану підприємства, діагностика фінансово-господарського стану розглядалась як один із
видів економічного (фінансового) аналізу. Тобто діагностика не мала відокремленого практичного
значення і розглядалась лише в контексті фінансового аналізу, як один із етапів.

Згодом даний вид дослідження було адаптовано до системи управління на підприємстві, що
надало діагностиці більш практичного значення. Діагностика фінансово-господарського стану по-
чалась розглядатись з точки зору функції управління, складової системи аналітичного управління
підприємством та дослідження стану підприємства з метою інформаційної підтримки прийняття
управлінських рішень.

На сучасному етапі із засвоєнням практичного значення діагностики його було виділено в
окремий процес, цілеспрямована і систематична реалізація якого дає змогу ідентифіку-
вати фінансову ситуацію, причини і перспективи її зміни, оцінити ефективність госпо-
дарських рішень і на цій основі здійснювати економічно обґрунтоване та скоординоване
стратегічне управління відповідно до умов функціонування і етапу розвитку підприємс-
тва.

З подальшим досвідом популяризації даного процесу його можна впровадити в ана-
літичних, інформаційних та антикризових цілях безпосередньо на самому підприємстві,
або консалтингових цілях, в якості окремого процесу надання фінансових послуг.

Отже, ґрунтуючись на всі перерахованих визначеннях діагностики фінансового стану да-
мо авторське визначення : діагностика фінансового стану підприємства — це процес розпі-
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знавання диспропорцій і оцінки особливостей функціонування підприємства, що включає ці-
леспрямоване дослідження, аналіз отриманих результатів та їх узагальнення, а також знахо-
дження шляхів усунення існуючих диспропорцій.

У процесі організації аналітичної роботи на підприємстві домінуючі позиції займає фі-
нансовий контролінг. Контролер є «постачальником» фінансової інформації та показників
для прийняття фінансових рішень. Для цілей удосконалення фінансової діагностики можуть
використовуватися такі функціональні інструменти контролінгу, як планування, прогнозу-
вання, управлінський облік. Роль фінансової діагностики у зменшенні інформаційної асимет-
рії, а також пріоритетне місце інформаційного забезпечення в системі функцій контролінгу
дозволяють віднести фінансову діагностику до числа ключових функціональних інструмен-
тів контролінгу. Результати діагностики слугують інформаційною підтримкою прийняття
управлінських рішень у галузі фінансового та комерційного кредитування, інвестування, ак-
візицій, реорганізації, диверсифікації діяльності [4, с. 40].

Впровадження контролінгу, вибір його методів та інструментів повинні здійснюватися,
виходячи з індивідуальних умов функціонування кожного підприємства. Відсутність достат-
нього рівня знань про зміст цього управлінського інструменту та узагальненість інформації
про нього є сьогодні одними із головних стримуючих факторів успішного використання кон-
тролінгу на вітчизняних підприємствах. Українські менеджери потребують аналізу методик
та інструментів контролінгу, зокрема діагностики фінансового стан підприємства, як системи
управління бізнесом, що дозволяє своєчасно реагувати на тенденції ринку і формувати кон-
курентноздатні стратегії.

Можна сказати, що головною метою діагностики фінансово-господарського стану під-
приємства є підготовка інформації для прийняття управлінських рішень на всіх щаблях ієра-
рхічної драбини [4, с. 268—270].

Основна роль економічної діагностики полягає у трьох головних функціях, які вона вико-
нує. До них відносять: функцію оцінки (визначення стану функціонування об’єкта управлін-
ня); діагностичну (виявлення можливих змін стану об’єкта); пошукову (визначення можли-
вих заходів покращення або відновлення стану суб’єкта управління). Саме за допомогою цих
функцій визначено роль економічної діагностики в підвищенні ефективності управління фі-
нансовим станом підприємства. Таким чином економічна діагностика:

— дозволяє приймати обґрунтовані рішення з управління фінансовою діяльністю підприємства;
— дозволяє дослідити зміни в діяльності підприємства в результаті внутрішніх і зовніш-

ніх впливів, визначення виду цих змін, процесу їх протікання;
— дозволяє своєчасно виявляти і розпізнавати незадовільний фінансовий стан підприємс-

тва за непрямими ознаками;
— дає змогу виробити коректну фінансову політику, стратегію і тактику;
— дозволяє сформулювати висновки про фінансовий стан підприємства на дату завер-

шення цього дослідження і на перспективу;
— дає змогу визначити можливі заходи покращення фінансового стану суб’єкту управління.
Залежно від мети проведення діагностики фінансового стану підприємства можна виділити

безліч завдань. Так, на сьогодні досить суттєвими завданнями контролінгу можуть бути такі, як
оцінка динаміки економічного потенціалу підприємства, аналіз фінансової стійкості, аналіз дебі-
торської і кредиторської заборгованості, оцінка кредитоспроможності і платоспроможності (лікві-
дності) підприємства, аналіз оборотності засобів.

Глибина і результативність економічної діагностики залежить від обсягу, своєчасності та
якості використовуваної інформації.

Формування системи інформаційного забезпечення регулювання результатів діяльності під-
приємства являє собою цілеспрямований підбір відповідних інформативних показників для аналі-
зу, планування та прийняття стратегічних і оперативних управлінських рішень [5, с. 303].

Науковці виділяють два підходи до фінансової діагностики :
1. Традиційний;
2. із застосування емпірично-індуктивних систем показників фінансової діагностики.
Традиційний підхід до фінансової діагностики полягає у застосуванні стандартних аналі-

тичних прийомів: горизонтальний і вертикальний аналіз, трендовий аналіз, аналіз відносних
показників, порівняльний аналіз.

Суттєвим недоліком традиційних вітчизняних методик є те, що вони не передбачають ви-
користання з аналітичною метою показників, які характеризують фінансову потужність під-
приємства. Мова йде про індикатори, що розраховуються з використанням інформації, яка
міститься у Звіті про рух грошових коштів, зокрема показники чистого грошового потоку
(Cash flow). Тим часом світова практика фінансового аналізу свідчить, що чистий грошовий
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потік використовується як база для розрахунку цілого ряду показників, у тому числі показ-
ників рентабельності (за Cash flow) [6, с. 256—257].

Інший недолік традиційних методик полягає в тому, що вони здебільшого передбачають
розрахунок двох і більше показників, які фактично характеризують один параметр фінансо-
вого стану, до того ж відповідні показники досить тісно корелюють між собою. З економет-
ричної точки зору така ситуація є неприпустимою, оскільки це призводить до суттєвого ви-
кривлення результатів аналізу.

Серед чинних в Україні офіційних методик діагностики доцільно визначити:
— Методику проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплато-

спроможних підприємств та організацій, затверджену наказом Агентства з питань запобіган-
ня банкрутству підприємств та організацій від 27.06.1997 р. №81. Ця методика охоплює всі
основні напрямки фінансово- господарської діяльності підприємства та її кінцевий висновок
дає змогу визначитись про подальший фінансово-економічний стан та перспективи суб’єкта
господарювання;

— Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємст-
ва та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до
банкрутства, затверджені Наказом Міністерства економіки України від 19.01.2006 р
№14 у редакції наказу Міністерства економіки України від 26.10.2010 р. №1361;

— Методику аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств державного
сектору економіки, затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 14.02.2006
р. №170. У цій методиці вперше були враховані галузеві особливості при визначенні
нормативів коефіцієнтів оборотності активів, рентабельності діяльності та рентабельно-
сті власного капіталу [1, с. 47];

— Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підля-
гають приватизації, затверджено наказом Міністерства фінансів України, Фонду державного
майна України від 26.01.2001р.[7, с. 81—84].

Іншим підходом до діагностики є емпірично-індуктивні системи показників, які ви-
водяться з використанням математично-статистичних методів обробки емпіричних да-
них та експертних оцінок. Підхід передбачає розрахунок інтегрального показника фі-
нансового стану, який є виразом певної сукупності показників (індикаторів)
фінансового стану.

Теорія і практика засвідчує, що найефективнішими методами, які використовуються у
процесі розроблення емпірично-індуктивних систем показників, є:

— дискримінантний аналіз;
— регресійний аналіз;
— експертні опитування;
— метод штучних нейронних мереж;
— методи нечіткої логіки [6, с. 254].
Існує безліч моделей оцінки фінансового стану підприємства, однак більшість не

враховують українські реалії розвитку бізнесу, тому об’єктивної і точної оцінки надати
не можуть. Для аналізу фінансового стану підприємства, що функціонує в умовах вітчи-
зняного ринку варто використовувати дискримінантну модель діагностики фінансового
стану українських підприємств, яка вперше була запроваджено «Порядком оцінки фі-
нансового стану бенефіціара та визначення виду забезпечення для обслуговування та
погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій»,
який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 1 квітня 2003 р. № 247. На
основі обробки інформації щодо фінансової звітності близько 15 тис. підприємств у
2010 р. автором методики були запропоновані оновлені моделі розрахунку інтегрально-
го показника фінансового стану для дев’яти груп підприємств залежно від виду еконо-
мічної діяльності (табл. 1). Моделі розроблені з метою визначення рейтингового класу
та кредитоспроможності підприємств. Залучення в процес дослідження підприємств
усіх видів діяльності (відповідно до класифікації видів економічної діяльності) забезпе-
чує повноту та завершеність дискримінантного аналізу, що дає можливість відповідні
результати повноцінно використовувати на практиці [8, с. 117—122].
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Таблиця 1
МОДЕЛІ РОЗРАХУНКУ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ

ВЕЛИКИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ

Група видів економічної діяльності Модель
1. Сільське господарство, мисливство, лісове господарство,
рибальство A, B (01—05)

Z =1,3*K3+0,03*K4+0,001*K5+0,61*K6+
+0,75*K7+2,5*K8+0,04*K9-0,2

2. Виробництво харчових продуктів, напоїв, тютюну
D (15—16)

Z = 0,035*K1+0,04*K2+2,7*K3+0,1*K6+
+1,1*K7+1,2*K8+0,05 *K9 — 0,8

3. Переробна промисловість 1 D (17—22, 36) Z = 0,95 *K3 + 0,03*K4+1,1*K6+1,4*K7+
+3,1*K8+0,04*K9+0,03*K10-0,45

4. Переробна промисловість 2 та добувна промисловість,
виробництво і розподіл газу, електроенергії, води C, D
(23—35, 37), E (40—41)

Z = 0,025 *K1 + 1,9 *K3 + 0,45 *K6 + 1,5 *
* K8 + 0,03 *K9 — 0,5

5. Будівництво F (45) Z = 0,02 *K1 + 1,7 *K3 + 0,01 *K4+
+0,3 *K6+0,4*K7 + 2,9 *K8 -0.1

6. Оптова та роздрібна торгівля, діяльність готелів
і ресторанів G(50-51)G-H(52-55)

Z = 1,03 *K3 + 0,001 *K4 + 0,16 *K6+
+ 0,6 *K7 + 2,9 *K8 +0,08 *K9 — 0,14

7. Транспорт і зв’язок (60—64) Z = 0,07 *K2 + 1,27 *K3 + 0,32 *K6+
 + 1,98 *K8 + 0,04 *K9 +0,04 *K10 — 0,15

8. Фінансові послуги J (65—67) Z = 0,025 *K1 + 2,7 *K3 + 0,005 *K4 +
+ 0,13 *K7 + 2,4 *K8 — 0,93

9. Інші послуги та операції (окрім фінансових)
K—Q (70—99)

Z = 0,03*K1+0,9*K3+0,01*K4+0,002*K5+
+0,15 *K6 +0,5 *K7 + 2,9 *K8 — 0,05

У табл. 2 наведено перелік фінансових коефіцієнтів, які включені в моделі фінансової діа-
гностики, і порядок їх розрахунку.

Таблиця 2
ФІНАНСОВІ КОЕФІЦІЄНТИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА

ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Фінансовий коефіцієнт Характеристика Формула розрахунку
К1 — коефіцієнт покриття (лік-
відність тертього ступеня)

Здатність підприємства покривати зобов’язання
оборотними активами Поточні зобов’язання

К2 — проміжний коефіцієнт
покриття

Здатність підприємства розраховуватись за своїми
поточними зобов’язаннями монетарними оборот-
ними активами

Поточні зобов’язання

К3— коефіцієнт фінансової не-
залежності

Питома вага власного капіталу в загальному обся-
зі джерел фінансування

Валюта балансу (па-
сив)

К4 — коефіцієнт покриття не-
оборотних активів власним ка-
піталом

Рівень фінансування необоротних активів
за рахунок власного капіталу підприємства Необоротні активи

К5 — коефіцієнт рентабельнос-
ті власного капіталу

Ефективність використання капіталу, інвестова-
ного у підприємство власниками Капітал

К6 — коефіцієнт рентабельнос-
ті продажу EBIT

Рентабельність продажу за фінансовими резуль-
татами від операційної діяльності до оподатку-
вання та здійснення витрат, пов’язаних із запози-
ченнями

Чиста виручка реалі-
зації

К7 — коефіцієнт рентабельнос-
ті продажу EBITDA

Рентабельність продажу за фінансовими резуль-
татами від звичайної діяльності до оподаткуван-
ня, здійснення витрат і нарахування амортизації

+ інші операційні до-
ходи

К8 — коефіцієнт рентабельнос-
ті активів за чистим прибутком

Ефективність використання(рентабельність) ак-
тивів підприємства

Валюта балансу (ак-
тив)

К9 — коефіцієнт оборотності
оборотних активів

Ефективність використання оборотних активів
підприємства Оборотні активи

К10 — коефіцієнт оборотності
позичкового капіталу
за EBITDA

Здатність підприємства розраховуватись з борга-
ми за рахунок внутрішніх фінансових
джерел
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Залежно від значення інтегрального показника підприємству присвоюється один із
дев’яти рейтингових класів за рівнем імовірності дефолту. Рейтинг при цьому розглядається
як інструмент фінансової діагностики (оцінки кредитоспроможності) на основі визначення
показника ймовірності дефолту (Probability of Default,PD) [6, с. 257].

У табл. 3 наведено інтерпретацію рейтингових класів підприємств за рівнем імовірності
дефолту. Наприклад, якщо підприємству присвоєно рейтинговий клас IV, то це відповідає
ймовірності дефолту від 11 до 20 %. Це означає, що вкладення коштів у підприємство харак-
теризується як «спекулятивні вкладення» з нижчим за середній рівнем спроможності вико-
нувати зобов’язання. Фінансовий стан підприємства дуже залежить від актуальної економіч-
ної кон’юнктури.

Таблиця 3
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЙТИНГОВИХ КЛАСІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ЙМОВІРНОСТІ ДЕФОЛТУ

Клас Ймовірність дефолту Інтерпретація

I
0,01—0,02 Високий рівень спроможності виконувати зобов’язання та най-

менша ймовірність дефолту

II
0,03—0,06 Вищий за середній рівень спроможності виконувати зобов’язання,

однак існуюь окремі недоліки в економічному розвитку

III
0,07—0,10 Достатній рівень спроможності виконувати зобов’язання. Висока

залежність від актуальних тенденцій економічного розвитку

IV
0,11—0,20 Спекулятивні вкладення з рівнем нижчим за середній спроможності

виконувати зобов’язання. Висока залежність від актуальної
кон’юнктури

V 0,21—0,35 Спекулятивні вкладення з недостатнім рівнем спроможності вико-
нувати зобов’язання у довгостроковому періоді

VI 0,36—0,50 Високий спекулятивний рівень. Небезпека припинення виконання
зобов’язань

VI 0,51—0,75 Високий спекулятивний рівень. Висока ймовірність дефолту.
Сумнівна заборгованість

VIII 0,76—0,99 Дуже високий спекулятивний рівень

IX 1,0 Безнаійна заборгованість, дефолт

Проведемо розрахунки згідно описаних моделей для підприємства ПАТ «Мотор Січ».
Для порівняння результатів скористаємося методикою діагностики банкрутства за моделлю
Терещенка.

Таблиця 4
ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «МОТОР СІЧ» У 2014 Р

Показник Значення

Робочий капітал 4939610,50

Сума активів 7168051,50

Резерв нерозподіленого прибутку 3280536,50

Валовий прибуток 2864600

Рівень прибутковості активів 0,40

Власний капітал 4454265

Позичковий капітал 2441115,50

Чиста виручка від реалізації 5792524

Відповідно до Касифікації видів економічної діяльності ДК 009: 2010, затвердженої Дер-
жавний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики України від
29 листопада 2010 року № 530 досліджуване нами підприємство належить до групи №4 за
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моделі діагностики банкрутства, розробленої для українських підприємств. Це означає, що
нам потрібно обчислити коефіцієнти K1, K3, K6, К8 і К9. Провівши розрахунок коефіцієнтів,
визначених у таблиці розрахунку фінансових коефіцієнтів, що використовуються для обчис-
лення інтегрального показника фінансового стану підприємства отримаємо наступні значення :

K1=5625754/2452129=2,29;

K3=5108798/8182339=0,62;

К6=1588398/5001803=0,31;

К8=1248028/5625754=0,22;

К9=5001803/5625754=0,89.
Сформуємо нашу модель діагностики фінансового стану :

Z = 0,025 *K1 + 1,9 *K3 + 0,45 *K6 + 1,5 *K8 + 0,03 *K9 – 0,5=
= 0,025 *2,29 + 1,9 *0,62 + 0,45 *0,31 + 1,5 *0,22 + 0,03 *0,89 – 0,5=1,24.

Відповідно до таблиці визначення класу великого або середнього підприємства залежно
від ймовірності банкрутства за розрахованими нами результатами можемо визначити місце
досліджуваного підприємства.

Так, відповідно до оціночної моделі наша компанія належить до II класу компаній. Ін-
терпретація ймовірності дефолту показує нам, що наша компанія має більший за середній
рівень спроможності виконувати збовязання, однак існують окремі недоліки в економіч-
ному розвитку.

Висновки
Отже, діагностика фінансового стану підприємства — це процес розпізнавання диспропо-

рцій і оцінки особливостей функціонування фірми, що включає цілеспрямоване дослідження,
аналіз отриманих результатів та їх узагальнення, а також знаходження шляхів усунення іс-
нуючих диспропорцій. Зміст і основна цільова установка діагностики фінансового стану —
це оцінка фінансового стану і виявлення можливості підвищення ефективності функціону-
вання господарюючого суб’єкта за допомогою раціональної фінансової політики.Аналіз і ді-
агностика фінансового стану на підприємстві полягають в обробці великої кількості інфор-
мації, що міститься в основних звітних документах.

На практиці використовуються численні методи і прийоми діагностики, спільно з якими
важливо застосовувати елементи творчого підходу. У будь-якому випадку доцільно виходи-
ти з конкретної ситуації і професійного рівня спеціалістів, які здійснюють діагностування та
сфери економічної активності підприємства, адже результати діяльності компанії значною
мірою піддаються впливу збоку факторів вітчизняного ринку та його середовища.

На сьогоднішній день існує ряд проблем щодо діагностики фінансового стану підпри-
ємств, які потребують вирішення.

По-перше, у багатьох випадках на практиці діагностика фінансового стану фірми зво-
диться до розрахунків структурних співвідношень, темпів зміни показників, значень фінан-
сових коефіцієнтів.

По-друге, найчастіше результати діагностики фінансового стану фірми ґрунтуються на
недостовірній інформації, при цьому вона може бути викривлена як з суб’єктивних, так і з
об’єктивних причин.

По-третє, прагнення до деталізації діагностики фінансового стану фірми зумовило
розробку, розрахунок і поверхневе використання надмірної кількості фінансових коефіці-
єнтів, тим паче більшість з них знаходиться у функціональній залежності між собою.

По-четверте, порівняльна діагностика фінансового стану фірми вітчизняних компаній
практично неможлива через відсутність адекватної нормативної бази і доступних середньо-
галузевих показників.

По-п’яте, західні інтегральні показники, які використовуються багатьма вітчизняними
аналітиками для оцінки ймовірності банкрутства компаній є досить віддаленими від вітчиз-
няної практики.

По-шосте, вихідна звітність аналізованих компаній спотворюється через інфляційні про-
цеси в економіці, які головним чином впливають не на вертикальний (основні пропорції за-
лишаються незмінними), а на горизонтальний аналіз.
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