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DIАGNОSTIСS ОF FINАNСIАL СОNDITIОN ОF АGRIСULTURАL ЕNTЕRРRISЕ

У статті виокремлено значення діагностики фінансового стану на прикладі сільськогосподарського підприємB
ства, розглянуто методологічні підходи щодо сутності і необхідності проведення аналізу фінансового стану підприєB
мства. Розглянуто сутність поняття "фінансовий стан" та запропоновано авторське уточнення цього поняття. ВизнаB
чено основні завдання аналізу фінансового стану на прикладі сільськогосподарського підприємства. Також автораB
ми було визначено, що фінансовий стан сільськогосподарського підприємства залежить від результатів його комерB
ційної, виробничої та фінансової діяльностей. Було виділено основні чинники, що позитивно впливають на фінансоB
вий стан підприємства: безперебійний випуск якісної продукції та її реалізація. Представлено основні прийоми анаB
лізу фінансового стану підприємства. Доведено, що фінансовий стан підприємства треба систематично й усебічно
оцінювати з використанням різних методів, прийомів та методик аналізу, оскільки це одна з найважливіших характеB
ристик результатів діяльності кожного підприємства, що визначається взаємодією всіх складових фінансових відноB
син підприємства, сукупністю усіх виробничоBгосподарських факторів.

У статті наявні розробки методики комплексної оцінки фінансового стану підприємства. Вони можуть виступаB
ти основою для діагностики банкрутства підприємств. Обгрунтовано систему показників для аналізу фінансового
стану підприємства з огляду ефективності використання фінансових ресурсів. Проведено оцінку важливості аналізу
фінансового стану підприємства. Було проведено дослідження прогнозування банкрутства на прикладі сільськогосB
подарського підприємства на основі системи моделей, розроблених західними спеціалістами; зокрема Е. Альтманом,
Спрінгейтом та О. Терещенко. Розраховано та викладено результати проведення оцінки за досліджуваними моделяB
ми у сільськогосподарському підприємстві.

Nowadays, in the course of economic activity, enterprises of all forms of ownership and branch affiliation tend to
find indicators that adversely affect the operation of the enterprise and worsen its financial status. This аrtiсlе idеntifiеs
thе imроrtаnсе оf diаgnоsing а finаnсiаl stаtе оn thе ехаmрlе оf аn аgriсulturаl еntеrрrisе. Thе еssеnсе оf thе соnсерt оf
"finаnсе оf stаtеs" is соnsidеrеd аnd thе аuthоr's сlаrifiсаtiоn оf this соnсерt is оffеrеd. Thе mаin tаsks оf thе аnаlysis оf
thе finаnсiаl situаtiоn оn thе ехаmрlе оf аn аgriсulturаl еntеrрrisе аrе dеtеrminеd. The authors also determined that the
financial condition of an agricultural enterprise depends on the results of its commercial, production and financial
activities. It is possible to distinguish the following main factors that positively affect the financial condition of the
enterprise: uninterrupted production of quality products and its sale. It is proved that the financial condition of the
enterprise should be systematically and comprehensively evaluated using different methods, techniques and methods of
analysis, because it is one of the most important characteristics of the results of the activity of each enterprise, which is
determined by the interaction of all components of the financial relations of the enterprise, the totality of all production
and economic factors. The basic methods of analysis of the financial state of the enterprise are presented. The system of
indicators for analysis of the financial state of the enterprise in view of the efficiency of use of financial resources is
substantiated. The importance of the analysis of the financial condition of the enterprise was evaluated.This article presents
the development of a methodology for comprehensive assessment of the financial condition of the enterprise. They can
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах сьогодення при здійсненні госпо�

дарської діяльності підприємствами всіх форм
власності та галузевої приналежності спосте�
рігається тенденція щодо виявлення показ�
ників, що негативно впливають на роботу
підприємства та погіршують його фінансовий
стан. Особливо вразливою щодо фінансової
стабільності є галузь сільського господарства
через мінливість та сезонність виробництва, це
обумовлено нерівномірністю надходження
коштів і неспроможністю багатьох підприємств
здійснювати своєчасне фінансування усіх
етапів господарської діяльності. Тому актуаль�
ним залишається питання здійснення аналізу
фінансового стану сільськогосподарських
суб'єктів господарювання з метою виявлення
ознак кризи та превентивного управління ними
за допомогою якісної та поглибленої діагнос�
тики підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Останніми роками питання оцінки фінансо�
вої стійкості підприємства висвітлювали у своїх
працях такі вчені економісти: В. Андрійчук,
І. Біломістна, І. Бланк, А. Воронкова, М. Гол�
дер, О. Гудзь, М. Дем'яненко, Ж. Конант, В. Ко�
вальов, Л. Лігоненко, О. Островська, А. Подде�
рьогіна, І. Сокиринська, А. Спірингейт, Г. Тис�
шоу та інші. Але проведені дослідження вия�
вили, що в науковій літературі розкриваються
тільки окремі аспекти діагностики фінансово�
го стану без визначення його впливу на еконо�
мічну безпеку підприємства.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Попри глибоке вивчення загальної пробле�
ми фінансового забезпечення підприємств та
багатогранність вже існуючих теоретичних
підходів до аналізу кризи, використовуючи

serve as a basis for the diagnosis of bankruptcy of enterprises. Bаnkruрtсy fоrесаsting studiеs wеrе саrriеd оut оn thе
ехаmрlе оf аn аgriсulturаl еntеrрrisе оn thе bаsis оf а systеm оf mоdеls, similаr tо thоsе with similаr sресiаltiеs; in
раrtiсulаr Е. Аltmаn, Sрrinhеаd and O. Tereshenko. Thе rеsults оf еstimаtiоn оf thе mоdеls undеr study in thе аgriсulturаl
еntеrрrisе аrе саlсulаtеd аnd рrеsеntеd.

Ключові слова: діагностика, фінансовий стан, управління, фінансова стійкість,
ліквідність, сільськогосподарське підприємство.

Kеy wоrds: diаgnоstiсs, finаnсiаl stаtus, mаnаgеmеnt, finаnсiаl sustаinаbility, liquidity,
аgriсulturаl еntеrрrisе.

досвід вітчизняних й зарубіжних економістів
сформувати напрями оптимізації фінансового
стану сільськогосподарських підприємств з
метою уникнення кризових явищ. Це зумовлює
необхідність поглибленого вивчення та прове�
дення діагностики фінансового стану.

МЕТА СТАТТІ
Головною метою цієї роботи є здійснення

діагностики фінансового стану на прикладі
сільськогосподарського підприємства за допо�
могою моделей оцінки ймовірної кризи та бан�
крутства, а саме моделей: Е. Альтмана, Спрін�
гейта та О. Терещенко.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Перш ніж перейти до практичних аспектів

визначення фінансового стану будь�якого
підприємства необхідно дослідити сутність по�
няття "фінансовий стан". Так, на думку О. Ос�
тровської фінансовий стан — це складна та
інтегрована характеристика діяльності під�
приємства в певному періоді, що відображає
ступінь забезпеченості фінансовими ресурса�
ми, раціональності їх розміщення, достатності
власних оборотних коштів для своєчасного
проведення грошових розрахунків за своїми
зобов'язаннями та здійснення ефективної гос�
подарської діяльності в майбутньому [11, с. 53].
Жидяк О. визначає поняття "фінансовий стан"
як комплексне поняття, яке є результатом взає�
модії всіх елементів системи фінансових відно�
син підприємства, також визначається сукуп�
ністю господарських та виробничих факторів
та характеризується системою показників, які
відображають наявність, використання та роз�
міщення фінансових ресурсів [7, с. 138—142].

Вчений�економіст Ковальов В. вважає важ�
ливим показником під час аналізу фінансового
стану підприємства фінансову стійкість, під
яким розуміють такий ступінь використання
фінансових ресурсів на підприємстві, при яко�
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му воно вільно розпоряджається власними гро�
шовими коштами, забезпечує безперебійний
процес виробництва і реалізації продукції, що
дає змогу покрити витрати на розширення та
оновлення виробництва [9, с. 266]. Економіст
Андрійчук В. у своїх працях вказує, що одним
з найважливіших показників діяльності під�
приємств у ринковій економіці є ліквідність. Він
зазначає, що такий показник вказує на на�
явність в обороті підприємства достатньої
кількості грошових коштів для покриття поточ�
них витрат й здійснення виробничої діяльності
[1, с. 67].

На думку економіста вченого І. Бланка, ви�
сока ліквідність підприємств забезпечує їм
можливість використовувати кошти на покрит�
тя витрат у будь�який момент. У той час як
низька ліквідність спричинює ускладнення збу�
тової діяльності сільськогосподарських това�
ровиробників та зниження ефективності їх ма�
теріально�технічного забезпечення [3, с. 780].

Діагностування фінансового стану є обо�
в'язковою складовою фінансового менеджмен�
ту для будь�якого сільськогосподарського під�
приємства.

Систематична та усебічна діагностика фі�
нансового стану підприємства уможливить
критичну оцінку фінансових результатів діяль�
ності підприємства як у статиці за певний пе�
ріод, так і в динаміці — за ряд періодів, дасть
змогу визначити "больові точки" у фінансовій
діяльності та способи ефективнішого викори�
стання фінансових ресурсів, їх раціонального
використання [11, с. 20; 17, с. 55—59].

Термін "діагностика" в перекладі з грецької
означає розпізнавання, розпізнання, визначен�
ня ознак, знання прикмет: розпізнання явищ за
їх симптомами [2, с. 93]. Автор монографії
"Інноваційні системи економічної діагностики
підприємств на засадах індикаторів. Теорети�
ко�методологічні та методичні засади" розгля�
дає діагностику фінансового стану, як "…цільо�
ве оцінювання його стану, тенденцій та перс�
пектив розвитку на основі системи індикаторів
з метою інформаційного забезпечення прий�
няття обгрунтованих управлінських рішень,
спрямованих на усунення проблемних моментів
та слабких сторін організації чи використання
шансів умов функціонування і сильних позицій
підприємства". На думку автора, однією з клю�
чових проблем побудови на підприємствах си�
стем діагностики є вибір переліку та складу
діагностичних індикаторів [10, с. 212].

Діагностика фінансового стану передбачає
здійснення повномасштабного аналізу за ре�
зультатами його господарської діяльності, яка,

в свою чергу вважається ефективною, якщо
підприємство [5, с. 19]:

— раціонально використовує реальні ресур�
си;

— своєчасно погашає зобов'язання;
— має маржинальний дохід.
З вищевикладеного матеріалу можна дати

таке визначення діагностики фінансового ста�
ну сільськогосподарського підприємства — це
оцінка фінансового стану за певний проміжок
часу з метою отримання висновку про поточ�
ний стан та перспектив розвитку його в майбут�
ньому.

На умовах трансформації економіки Украї�
ни в ринкову систему господарювання, значно
зростає роль своєчасного й насамперед якісно�
го аналізу фінансового стану суб'єктів госпо�
дарювання, оцінки ліквідності, платоспромож�
ності та фінансової стійкості, також пошук
шляхів підвищення й зміцнення фінансової ста�
більності. Вийняткового значення набуває об�
'єктивна оцінка потенційних можливостей
збільшення прибутку підприємства. Про це по�
відомляє вчений�економіст І. Біломістна у своїх
працях на тему аналізу фінансового стану [2,
с. 90—96].

Виходячи з вище наведеного, основними
завданнями діагностики фінансового стану під�
приємства визначають такі:

— здійснення дослідження рентабельності
та фінансової стійкості підприємства;

— визначення ефективності використання
майна підприємства, забезпеченості його влас�
ними оборотними активами;

— аналіз оцінки динаміки ліквідності, пла�
тоспроможності та фінансової стійкості
підприємства [5, с. 171—175].

Отже, аналіз наукової літератури з питан�
ня сутності поняття "фінансовий стан" дав змо�
гу зробити визначення цієї дефініції. Фінансо�
вий стан — це показник, що обумовлений гру�
пою чинників, які позитивно впливають на ве�
дення господарської діяльності, а саме на без�
перебійний випуск якісної продукції та подаль�
шу її реалізацію, що забезпечено результата�
ми комерційної, виробничої та фінансової
діяльності підприємства [15, с. 114].

Діагностику фінансового стану підприєм�
ства здійснюється за такими основними напря�
мами:

— вивчення фінансової звітності підприєм�
ства за результатами його фінансово�госпо�
дарської діяльності — складання економічно�
го паспорту підприємства;

— аналіз конкурентних переваг та порів�
няльний аналіз із підприємствами�конкурента�
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ми, аналіз асортименту продукції
підприємства — визначення ринко�
вої позиції [5, с. 172—173].

Заключним етапом діагностики
фінансового стану сільськогоспо�
дарського підприємства як підгрун�
тя забезпечення його економічної
безпеки є етап оцінки ефективності
його діяльності та відповідних під�
розділів щодо запобігання можли�
вих негативних чинників на фінансо�
вий стан підприємства.

З метою більш об'єктивної діагностики кри�
зового стану підприємства необхідно провес�
ти оцінку ймовірності банкрутства. Черненко
В.А. зазначає у своїх працях, що діагностика
банкрутства — це система цільового фінансо�
вого аналізу, що спрямована на виявлення па�
раметрів кризового розвитку, які можуть при�
звести до банкрутства підприємства у майбут�
ньому [17, с. 55—59].

Для прогнозування банкрутства сільсько�
господарського підприємства у світовій прак�
тиці використовується певна система моделей,
розроблених західними спеціалістами, зокре�
ма:

1. У 1968 р. Е. Альтман запропонував п'яти�
факторну модель, факторами якої є окремі
показники фінансового стану підприємства. Ця
модель має такий вигляд:

50,146,033,324,112.1 ххххх ++++=Ζ (1),
де Z— рівень ризику банкрутства; 1,2; 1,4;

3,3; 0,6; 1,0 — константи.
Значення показника Z (імовірність банкрут�

ства):
до 1,8 — дуже висока;
1,81 — 2,70 висока;
2,71 — 2,99 можлива;
3,00 і більше — дуже низька.
Попри поширеність моделі Альтмана та її

переваги, деякі вчені виділяють й недоліки. Зок�
рема О.М. Барановська вважає, що необхідно
акцентувати увагу на тому, що незважаючи на
відносну простоту моделі Альтмана для оцін�
ки кризового стану підприємства, використан�
ня її у наявному вигляді не дає змогу для отри�
мання об'єктивного результату в сучасних умо�
вах України [6, с. 411].

2. Модель Спрінгейта передбачає розвиток
інтегрального показника, за допомогою якого
здійснюється оцінка ймовірності, а також виз�
нання підприємства банкрутом. Така модель
була побудована М. Спрінгейтом у 1978 р. за
допомогою покрокового дискримінантного
аналізу методом, що розробив Е. Альтман у
1968 р. [10, с. 580].

Точність його моделі є досить високою та
становить більше 90%. У загальному модель
Спрінгейта має такий вигляд:

44,0366,0207,3103,1 хххх +++=Ζ (2).
3. Також в Україні використовують поши�

рену модель діагностики банкрутства підприє�
мства — О.О. Терещенка, яка базується на за�
стосуванні методології дискримінантного ана�
лізу на основі фінансових показників вибірко�
вої сукупності підприємств і комплексної оці�
нки фінансового стану підприємства на основі
використання матричних моделей [12, с. 184].
Модель О.О. Терещенка визначається за фор�
мулою:

61,053,045310208,015,1 хххххх +++++=Ζ (3).
Якщо значення показника Z:
Z > 2 — підприємство є фінансовою стійким

і йому не загрожує банкрутство; 1 < Z < 2 — у
підприємства порушено фінансову рівновагу
(фінансову стійкість), але йому не загрожує
банкрутство за умови переходу на антикризо�
ве управління;

0 < Z < 1 — підприємству загрожує банк�
рутство, якщо воно не здійснить санаційних
заходів;

Z < 0 — підприємство є напівбанкрутом.
Розглянемо на прикладі сільськогоспо�

дарського підприємства АВ ТОВ "Агроцентр К"
рівень ризику банкрутства за трьома моделя�
ми.

На основі досліджених даних показників
таблиці 1 інтегральний показник рівня загрози
банкрутства за моделлю Альтмана протягом
2016—2018 рр. є високим, виходячи з цього
можна зробити висновок, що рівень загрози
банкрутства за визначеною моделлю у дослід�
женому підприємстві АВ ТОВ "Агроцентр К" —
низький. АВ ТОВ "Агроцентр К" є фінансово
надійним. Досліджуване підприємство АВ ТОВ
"Агроцентр К" за моделлю Спрінгейта не є по�
тенційним банкрутом, оскільки значення Z зна�
ходиться у межах мінімального ризику. Дина�
міка показників за досліджуваний період
(2016—2018 р.) вища за показник Z>2, це озна�

За моделлю: Альтмана Спрінгейта Терещенко 
Роки/змінні 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 
Х1 0,63 0,64 0,63 0,63 0,64 0,63 4,79 3,64 2,53 
Х2 0,13 0,29 0,09 0,13 0,29 0,09 5,18 4,09 3,76 
Х3 0,79 0,76 0,57 1,56 0,43 0,55 0,29 0,26 0,05 
Х4 4,81 4,18 3,09 0,79 0,76 0,57 0,38 0,23 0,08 
Х5 0,79 0,76 0,57 - - - 0,45 0,24 0,51 
Х6 - - - - - - 0,76 1,14 0,62 
Z 7,22 6,95 5,18 2,39 2,14 1,52 12,58 9,75 4,8 

Таблиця 1. Оцінка банкрутства сільськогосподарського
підприємства АВ ТОВ "Агроцентр К"

Джерело: власні розрахунки авторів на підставі фінансової звітності підприє�
мства, що досліджується.
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чає, що АВ ТОВ "Агроцентр К" є фінансово
стійким сільськогосподарським підприєм�
ством, яке не має загрози фінансового банкрут�
ства.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
На думку авторів, для зміцнення фінансо�

вого стану сільськогосподарських підприємств
необхідно: оптимізувати собівартість продукції
шляхом оптимізації постійних витрат на управ�
лінський персонал; модернізувати оптиміза�
ційну структуру капіталу, де можливість вико�
ристання залучених коштів для удосконален�
ня матеріально�технічної бази є ефективною;
покращити співвідношення основного та обо�
ротного капіталів, для поліпшення показників
ліквідності підприємства; форсування оборот�
ності грошових потоків з метою запобігання
виникнення ризику неплатоспроможності, ви�
значення попереднього моніторингу фінансо�
вої стійкості покупця; врахувати оптимальне та
ефективне співвідношення власного й позико�
вого капіталів. У ході розрахунків автори дій�
шли до висновку, що здійснена оцінка ймовір�
ності кризи та банкрутства за моделлю Альт�
мана дає змогу оцінити стан суб'єкта господа�
рювання найкраще, оскільки розкритий по�
етапний алгоритм моделі є оптимальним спо�
собом виявлення проблем у виробничій діяль�
ності саме для сільськогосподарських під�
приємств. Для оптимізації своєї діяльності су�
б'єктам господарювання необхідно провести
відповідні заходи для запобігання виникнення
кризи та банкрутства.

Передусім необхідно використовувати ан�
тикризові програми, оскільки кожна з програм
вирішує завдання стабілізації положення у
конкретних сферах діяльності сільськогоспо�
дарських підприємств, а саме: організаційній,
постачально�збутовій, виробничо�техноло�
гічній, інноваційній, фінансовій сфері, інвес�
тиційній, кадровій та управлінській.
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