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Об’єктом дослідження є удосконалення діагностики фінансового стану 

авіаційного підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища. 

Предмет дослідження – теоретичні підходи та практичний інструментарій 

удосконалення діагностики фінансового стану ДП «ЛДАРЗ». 

Метою кваліфікаційної роботи є дослідження теоретичних та практичних 

підходів до удосконалення діагностики фінансового стану авіаційного 

підприємства. 

В процесі написання кваліфікаційної роботи були використані 

загальнонаукові методи дослідження  – метод наукової абстракції, метод індукції 

та дедукції, метод аналізу та синтезу та спеціальні методи – абстрактно-логічний, 

статистико-економічний, методи групування та порівняння, графічний та 

табличний методи. 

Інформаційною  базою кваліфікаційної роботи є Закони України, Постанови 

Кабінету Міністрів України, наукові праці вітчизняних і зарубіжних авторів, 
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Інтернет,  фінансова  звітність ДП «ЛДАРЗ» за 2017-2019 рр.  

Результати дослідження можуть бути використані у навчальному процесі та 

практиками для вирішення проблеми удосконалення діагностики фінансового 

стану авіаційних підприємств. 
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ВСТУП 

 

 Для  сучасних умов функціонування авіаційних підприємств в умовах 

кризової ситуації, спричиненої пандемією, є характерною нестача фінансових 

ресурсів та нестабільність фінансових джерел, різке зменшення рівня 

прибутковості, що приводить до загрози продовження їх діяльності та 

виникнення банкрутства. 

       Здатність підприємств до адаптивної реакції в умовах затяжної в часі форс-

мажорної ситуації у великій мірі визначається наявністю у підприємств 

налагодженої системи забезпечення інформацією щодо рівня фінансового стану 

в поточному періоді та в перспективі з виділенням існуючих і потенційних 

проблем його розвитку.  

       Реалізація якісних процесів управління фінансовими ресурсами є можливим 

при наявності ефективної фінансової діагностики, яка забезпечить топ-

менеджмент та інших відповідальних осіб підприємства інформацією щодо 

досягнення цілей в усіх сферах його діяльності, на основі комплексного та 

систематичного моніторингу, і створить підґрунтя для прийняття раціональних 

управлінських рішень. 

       Діагностика фінансового стану авіаційного підприємства представляє собою 

дослідження системи елементів, які є взаємопов’язаними та постійно 

взаємодіючими, для виявлення типу та ступеня зв’язків між ними та їх зміни за 

рахунок впливу внутрішніх та зовнішніх чинників. Ситуація, що склалась 

сьогодні  в авіаційній і в авіапромисловій галузях підтверджує необхідність 

удосконалення діагностики фінансового стану підприємств на основі 

застосування сучасних методів та моделей, включаючи і інструментарій 

діагностики імовірності банкрутства,  для розуміння вектору раціоналізації 

поведінки підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища.  

        Процес удосконалення діагностики фінансового стану підприємства 

повинен базуватись на використанні досвіду зарубіжних та передових 

вітчизняних підприємств, переслідуючи ціль – забезпечення такого рівня 
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прийняття рішень, що б приносили результативність на всіх етапах розвитку 

підприємства з точки зору відповідності параметрам економічної ефективності. 

Фінансова діагностика повинна слугувати основою для формування та 

реалізації фінансової стратегії підприємства, гармонізованою із загальною 

стратегією, ураховуючи, що сталий розвиток підприємства можливий лише за 

умови вибору із можливих стратегічних альтернатив тієї, яка забезпечить 

попередження кризових ситуацій та дасть можливість використання комплексу 

заходів щодо виходу із них без загрози подальшому функціонуванню 

підприємства.  

Дослідженню проблем діагностики фінансового стану підприємств та 

пошуку напрямів його удосконалення присвячено праці таких вчених, як 

М.Бердар, Н.Любенко, М.Коробов, О.Курінєнко, І.Олександренко, С.Онисько, 

П.Марич, Є.Рясних, Г.Савицька, В.Сопка, Н.Тарасенко, І.Вагнер, А.Маргуліс.  

Метою кваліфікаційної роботи є дослідження теоретичних та практичних 

підходів до удосконалення діагностики фінансового стану авіаційного 

підприємства. 

Для здійснення поставленої мети потрібно вирішити наступні завдання: 

– розглянути сутність та підходи до діагностики фінансового стану 

авіаційного підприємства; 

– проаналізувати сучасні  методи та моделі діагностики фінансового стану 

авіаційного підприємства; 

– дослідити особливості застосування вітчизняних та зарубіжних методів і 

моделей діагностики імовірності  банкрутства авіаційних підприємств; 

– здійснити  організаційно-економічну характеристику ДП «ЛДАРЗ»; 

– провести анaлiз фiнaнcoвo-eкoнoмiчниx пoкaзникiв дiяльнocтi ДП 

«ЛДАРЗ»; 

– провести аналіз фінансового стану ДП «ЛДАРЗ»: розрахувати  показники 

та оцінити  рівень фінансової стійкості, ліквідності, майнового стану, ділової 

активності, рентабельності ДП «ЛДАРЗ»; 

– провести діагностику імовірності банкрутства ДП «ЛДАРЗ», 
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використовуючи різні моделі, основані на дискримінантних методах аналізу; 

– оцінити доцільність впровадження ЄРП-системи на підприємстві ДП 

«ЛДАРЗ» як умову покращення діагностики його фінансового стану; 

– визначити значущість антикризового управління для ДП «ЛДАРЗ» та 

заходів запобігання фінансовій кризі на підприємстві. 

Об’єктом дослідження є удосконалення діагностики фінансового стану 

авіаційного підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища. 

Предметом дослідження є теоретичні підходи та практичний інструментарій 

удосконалення діагностики фінансового стану ДП «ЛДАРЗ». 

В процесі виконання вищеприведених завдань були використані 

загальнонаукові методи дослідження  – метод наукової абстракції, метод індукції 

та дедукції, метод аналізу та синтезу та спеціальні методи – абстрактно-логічний, 

статистико-економічний, методи групування та порівняння, графічний та 

табличний методи. 

Інформаційною  базою кваліфікаційної роботи є Закони України, Постанови 

Кабінету Міністрів України, наукові праці вітчизняних і зарубіжних авторів, 

офіційні матеріали Державної авіаційної служби України, ресурси мережі 

Інтернет,  фінансова  звітність ДП «ЛДАРЗ» за 2017-2019 рр.  

До складу роботи входить вступ, три розділи, висновки та додатки. У 

першому розділі  розглянуті теоретичні засади діагностики фінансового стану 

авіаційного підприємства. У другому розділі здійснений аналіз фінансового 

стану ДП «ЛДРАЗ». У третьому розділі досліджені питання удосконалення 

діагностики фінансового стану ДП «ЛДРАЗ». 

Результати дослідження можуть бути використані у навчальному процесі та 

практиками для вирішення проблеми удосконалення діагностики фінансового 

стану авіаційних підприємств. 

 По результатам дослідження опублікована стаття «Банкрутство авіаційних 

підприємств в Україні: моделі оцінки ймовірності настання» (Причорноморські 

економічні студії. – Одеса, 2019. – Вип. 44. – С.66-71 , фахове видання, 

наукометр. база Index Copernicus) 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ  ДІАГНОСТИКИ  ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

АВІАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

         1.1. Сутність та підходи до діагностики фінансового стану авіаційного 

підприємства 

 

Найважливішим елементом по управлінню та прийняттю рішень в 

діяльності господарюючих суб’єктів є діагностика фінансового стану, який 

представляє інтерес для суб’єктів, що інвестують кошти, надають кредити, 

постачають технічно-матеріальні ресурси, державних органів управління.  

Кожне підприємство, і це стосується в повній мірі і авіаційних підприємств,  

прагне досягти стабільності фінансового стану, що дає йому змогу відповідати 

по всім своїм зобов’язанням перед іншими суб’єктами фінансово-кредитної 

системи, працівниками самого підприємства.  

Є очевидним, як важливо мати своєчасний та якісний аналіз фінансового 

стану певного підприємства, оскільки лише отримавши реальні дані про 

результати фінансово-господарської діяльності, можна одержати можливість 

дійсно оцінити ситуацію, яка склалась на підприємстві, та спланувати подальші 

правильні рішення для її покращення [4]. 

Саме здатністю авіаційного підприємства до ефективного управління з 

урахуванням всіх аспектів фінансової діяльності і визначається  його фінансовий 

стан. Як результуюча цього управління – наявність у підприємства фінансових 

ресурсів, які здатні забезпечувати його стабільну роботу  за рахунок реалізації 

зваженої політики їх формування та розміщення.  

Виходячи з цього, особливої значущості набуває дослідження сутності 

фінансового стану авіаційних підприємств та визначення підходів до його 

діагностики з урахуванням особливостей функціонування підприємств, 

виходячи із їх галузевої приналежності.  

Хоча сучасній науковій думці є властивим широкий спектр трактувань 
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фінансового стану підприємства, їх дослідження дає змогу визначити базисні 

елементи, які є превалючими при формулюванні узагальнюючого поняття. Не 

зважаючи на достатню різноманітність існуючих підходів, що існують в 

наукових джерелах, окреслюються певні ключові підходи до розуміння поняття 

фінансового стану підприємства (табл.1.1).  

Таблиця 1.1 

Сучасні підходи до трактування поняття «фінансовий стан підприємства» 

Автори Сутність підходу 

1 2 

Бердар М. 

[9, с. 323] 

Фінансовий стан підприємства розглядається з точки зору 

багатоаспектності фінансових відносин, що виникають на 

підприємстві, може характеризуватись сукупністю показників, 

які відтворюють явища та процеси, пов’язані з наявністю, 

розміщенням та використанням фінансових ресурсів 

Бунда О.М., 

Перова О.М. 

[11, с. 99] 

Поняття фінансового стану пов’язується із забезпеченістю 

власними оборотними коштами, оптимальним 

співвідношенням величини запасів товарно-матеріальних 

цінностей і потреб виробництва, своєчасним проведенням 

розрахункових операцій та платоспроможністю 

Івченко Л.В., 

Федорченко О.Є. 

[22, с. 201] 

Підхід до визначення фінансового стану як до складної, 

інтегрованої за рядом показників характеристики діяльності 

підприємства за певний термін часу, що надає можливість 

відображення рівня його фінансової конкурентоспроможності, 

наявності власних оборотних коштів щодо виконання 

зобов’язань та можливості ефективного господарювання в 

наступних періодах 

Колосінська М.І.,  

Бойда С.В., 

Семенко О.О. 

[24] 

Розглядається фінансовий стан як економічна категорія, яка 

пов’язана з визначенням стану капіталу підприємства, як 

власного, так і залученого, та здатністю господарюючого 

суб’єкта здійснювати саморозвиток з урахуванням фіксованого 

моменту часу 

Корбутяк А.Г.,  

Бута М.М. 

[25, с. 152] 

Поняття фінансового стану трактується як результуюча 

діяльності підприємства, як явище, що потребує його аналізу як 

в статичному, так і динамічному аспектах, як окремий об’єкт 

фінансового управління 

Онисько С.М., 

Марич П.М. 

[39, с. 311]. 

Поняття фінансового стану визначається, виходячи із наявних 

фінансових ресурсів, які спроможні забезпечити нормальний 

хід діяльності підприємств, з урахуванням фінансових відносин 

з різними суб’єктами, в якості яких можуть виступати як 

юридичні, так і фізичні особи 

Філімоненков О.С. 

[55, с. 246] 

 Фінансовий стан підприємства трактується з точки зору 

наявності необхідного обсягу фінансових ресурсів, які здатні 

забезпечити ефективну господарську діяльність та своєчасні 

грошові розрахунки по своїм зобов’язанням 
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                                                                                         Продовження табл.1.1 

 
Яцух О.О.,  

Захарова Н.Ю. 

[64, с. 174] 

Виділяються п’ять підходів до визначення фінансового стану: 

1) розуміння фінансового стану з точки зору рівня ефективності 

або збалансованості фінансових ресурсів з урахуванням 

часового чинника; 2) підхід до визначення фінансового стану 

як спроможності суб’єкта господарювання здійснювати свою 

діяльність; 3) розуміння фінансового стану як комплексного 

поняття з наявними відповідними характеристиками; 4) підхід 

до фінансового стану як до економічної категорії; 5) 

визначення фінансового стану на основі системи показників 

 

Отже, з усього вищесказаного можемо зробити висновок, що розуміння 

сутності фінансового стану підприємства є відправною точкою для оцінки 

результатів діяльності підприємства та зумовлюється взаємодією численної 

кількості господарсько-виробних чинників, які пов’язані зі ступенем 

злагодженості організації всіх напрямків діяльності підприємства. 

 Оцінка фінансового стану підприємства за певний термін часу створює 

можливість діагностики реальної та потенційної здатності підприємства до 

забезпечення достатнього рівня фінансування господарсько–фінансової 

діяльності в поточному періоді та ефективність здійснення її у майбутньому. 

Особливо важливою є своєчасна та об'єктивна оцінка фінансового стану  

підприємства, виходячи із закономірної зацікавленості будь-якого власника та 

топ-менеджменту підприємства у знаходженні додаткових резервів одержання 

прибутку, що може бути з’ясовано лише в результаті якісної діагностики 

фінансового стану на основі розрахунку комплексу показників, що дозволять 

сформувати уяву про рівень ліквідності, платоспроможності та фінансової 

стійкості.  

Прагнення до забезпечення високого рівня фінансової стійкості 

підприємства за рахунок створення умов, що дадуть можливість раціонально 

формувати та розміщувати фінансові ресурси, визначаються необхідністю 

своєчасного виконання зобов’язань підприємства у взаємовідношеннях із 

суб’єктами фінансової системи, з якими складаються безпосередні чи 

опосередковані контакти. 

Основна ціль діяльності підприємства у фінансовій сфері повинна бути 
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підпорядкована оптимізації процесів, пов’язаних із надходженням фінансових 

ресурсів та знаходженні зваженого рівня співвідношення між величиною 

власних, запозичених та залучених ресурсів. 

Здійснюючи діагностику фінансового стану, підприємством повинен бути 

окреслений перелік показників, які дадуть можливість оцінити рівень його 

фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності, ефективність 

використання наявного у підприємства майна, ділову активність тощо. 

Отже, враховуючи вищевикладене, приходимо до висновку фінансовий стан 

авіаційного підприємства доцільно розглядати як результативність взаємодії 

всього комплексу взаємовідносин, які виникають у фінансовій сфері у процесі 

функціонування підприємства та безпосередньо пов’язані з формуванням та 

використанням фінансових ресурсів. 

Для досягнення авіаційним підприємством належного рівня фінансового 

стану, його фінансовій діяльності повинно бути властивим націленість на 

удосконалення структури активів, відслідковування процесів здійснення 

кредитних та розрахункових операцій, вироблення зваженої політики щодо 

співвідношення власних та запозичених коштів. 

Основуючись на вітчизняному та зарубіжному досвіді, вважаємо доцільним 

для діагностики фінансового стану авіаційного підприємства застосування 

системи відносних та абсолютних показників, які зможуть бути використаними 

як для проведення внутрішнього, так і зовнішнього аналізу.  

Результати внутрішнього аналізу представляють інтерес насамперед для 

користувачів, які знаходяться на підприємстві – керівництву підприємства та 

персоналу, який є відповідальним за ключові напрямки діяльності; результати 

зовнішнього аналізу – для суб’єктів фінансових відносин в податковій, 

банківській, інвестиційній, аудиторських сферах тощо. 

Відповідальним працівникам підприємства при формуванні системи 

показників, що будуть застосовані для оцінки фінансового стану, треба 

ураховувати ключові позиції, які повинні бути відображеними цими 

показниками, насамперед, це стосується рівня платоспроможності та ліквідності 
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підприємства, ступені конкурентоспроможності на сегментах ринку, де працює 

підприємство, імовірності настання банкрутства та ін. 

До сукупності показників для діагностики фінансового стану авіаційного 

підприємства слідує включити наступні групи [16] : 

1) показники, що дають можливість оцінити рівень платоспроможності та 

ліквідності підприємства  і представляють собою характеристику його здатності 

своїми фінансовими можливостями погашати заборгованість, покривати 

позичкові кошти;  

2)  показники, які оцінюють прибутковість – міру раціонального вкладення 

у виробництво та реалізацію капіталу, іншими словами, дають змогу порівняти 

отриманий прибуток з сумою початкового вкладеного капіталу; 

        3)  показники оцінки ділової активності, які виступають характеристикою 

кругообігу засобів підприємства; 

4) показники, на основі яких можна оцінювати фінансову стійкість, що 

забезпечують можливість охарактеризувати ступінь оптимальності 

співвідношення власних та залучених коштів.  

Результуюча інформація, яка отримуються внаслідок діагностування 

фінансового стану підприємства, повинна бути чіткою  та читабельною для усіх 

тих, хто має економічний зв’язок із підприємством, відповідати на питання щодо 

надійності підприємства як ділового партнера та служити основою для 

прийняття рішень щодо економічної доцільності співпраці з ним як в 

найближчому періоді часу, так і в довгостроковій перспективі. 

Для розуміння реального фінансового стану підприємства величини 

відносних показників, які були одержані в результаті діагностики, необхідно 

порівнювати з аналогічними даними  діяльності підприємства за минулі роки, з 

показниками інших підприємств, що діють на ринку, із існуючими 

нормативними значеннями. 

Фінансовий стан підприємства може носити стійкий, нестійкий та кризовий 

характер. 

Для стійкого фінансового стану є характерним здатність до своєчасного 
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здійснення платіжних операцій та процесів фінансування; стійкий стан 

формується як результат ефективної виробничої, комерційної та фінансової 

діяльності підприємства. 

Під стійкістю підприємства розуміється його здатність розвиватись в 

умовах конкурентного протистояння; на рівень стійкості здійснюють вплив як 

внутрішні, та і зовнішні чинники.  

До них можна віднести процеси виробництва продукції чи надання послуг, 

на які існує попит на ринку, де функціонує підприємство; конкурентна позиція 

підприємства в порівнянні із іншими гравцями ринку; ефективність застосування 

сучасних технологій та результативність господарсько-фінансової діяльності; 

співпраця з діловими партнерами, що забезпечує виникнення бажаного 

синергичного ефекту. Поєднання указаних чинників сприяє виникненню 

внутрішнього та зовнішнього стійкого стану підприємства. 

Внутрішня стійкість підприємства виникає завдяки його потенціалу, 

реалізованої ефективної виробничої структури, вдалої політики щодо 

формування та використання матеріальних та грошових ресурсів, що приводить 

до сталого функціонування та можливості динамічного розвитку. Внутрішня 

стійкість підприємства може створюватись в умовах виважених управляючих дій 

як по відношенню до внутрішніх, так і зовнішніх чинників, що здійснюють вплив 

на діяльність підприємства [28]. 

Досягнення зовнішньої стійкості підприємства визначається особливостями 

економічного середовища, в якому воно функціонує, а також специфікою 

застосовуваних важелів регулювання макроекономічних процесів. 

Стан загальної стійкості може досягатись підприємством лише у випадку 

достатньої величини реалізованої продукції, що забезпечить одержання доходу, 

достатнього для виконання зобов’язань як стосовно бюджету, так і по 

відношенню кредиторів, постачальників, власного персоналу тощо.  

Умовою нарощування темпів розвитку підприємства є наявність такого 

розміру прибутку, який буде залишатись у підприємства після відшкодування 

обов’язкових платежів, і дасть можливість підтримувати рівень його 



 

15 

конкурентоспроможності.  

Якщо для підприємства є властивим збереження сталого розвитку навіть у 

випадку виникнення загрозливих явищ зі сторони безпосереднього оточення чи 

макросередовища, можна констатувати, що підприємство знаходиться у стані 

вищої стійкості.  

Для того, щоб набути цього стану, підприємством повинна застосовуватись 

грамотна політика управління фінансовими ресурсами; воно повинне у випадку 

необхідності користуватись джерелами залучення позикових коштів, 

підтримувати достатній рівень кредитоспроможності. 

Поняття кредитоспроможності підприємства пов’язується  з наявністю умов 

для отримання кредиту та змогою вчасно повернути борг, сплативши належну 

суму відсотків за рахунок прибутку чи інших фінансових ресурсів.  

Для подальшої успішної роботи підприємство має інвестувати кошти у 

капітальні витрати, а не лише відповідати перед своїми зобов'язаннями. 

Збереження фінансової стійкості забезпечується не лише за умови зростання 

абсолютних показників прибутку, необхідним є і наявність прийнятного рівня 

показників рентабельності, що відображають основні аспекти діяльності 

підприємства у фінансовій сфері. 

Якщо підприємство не володіє достатньою кількістю власних оборотних 

засобів, прослідковується нестабільна фінансова дисципліна, порушення 

термінів надходження коштів на поточний рахунок, зниження рівня показників 

прибутковості – це може свідчити про те, що підприємство знаходиться в 

нестійкому (передкризовому) стані. 

Повна втрата платоспроможності свідчить про настання кризового 

фінансового стану підприємства, фінансування підприємства здійснюється з 

використанням кредиторської заборгованості, виникає реальна загроза 

банкрутства. 

Варто зазначити, що передбанкрутний стан  виникає із-за того, що у свій час 

ніхто не відреагував на симптоми слабких сигналів фінансової кризи, які в 

подальшому (процес зростання фінансової кризи є тривалим у часі) стали 
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сильними. Управлінський персонал уже не в силах самостійно здолати такі 

сильні сигнали як, наприклад, довготривале отримання збитку, наявність 

прострочки по своїм заборгованостям; виникає необхідність застосування 

санаційних заходів для стабілізації та покращення діяльності. 

Діагностика фінансового стану підприємства забезпечує знаходження 

резервів покращення прибутковості діяльності, сприяючи стабільному 

функціонуванню підприємства та виконання ним зобов'язань по відношенню до 

партнерів-суб’єктів зовнішнього середовища. 

У широкого кола учасників фінансових відносин  є зацікавленість в 

проведенні діагностики фінансового стану підприємства: 

– власне у самого підприємства, яке прагне об’єктивно оцінити свою 

діяльність та сформувати заходи щодо її покращення; 

– у акціонерів, які вклали кошти та продовжують це робити у власний 

капітал підприємства, насамперед мають інтерес до стабільності його 

функціонування; 

– у інвесторів, яких цікавить ступінь доцільності та прийнятні ризики 

інвестування своїх коштів; 

– у кредиторів та постачальників, які хочуть переконатись у 

платоспроможності підприємства; 

– у партнерів по бізнесу, які хочуть встановити з підприємством надійні 

ділові відносини [6]. 

Хоча кожним підприємством застосовується методика діагностики 

фінансового стану, що має певні особливості, загальним є слідування певній 

логіки її здійснення, що передбачає наявність певних етапів діагностики [45]: 

1. До першого етапу відноситься попередня діагностика фінансового стану 

підприємства. 

2. До другого етапу – поглиблена діагностика фінансового стану 

підприємства. 
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3. До третього етапу – формування висновків відносно отриманих 

результатів діагностики  фінансового стану підприємства та прийняття рішень  

щодо його оздоровлення (у випадку необхідності). 

4. До четвертого етапу – застосування методів передбачення фінансового 

стану підприємства на довгострокову перспективу [62]. 

Здійснюючи попередню діагностику, необхідно перш за все перевірити 

фінансову звітність по суті. Проаналізувати, чи повністю  укомплектована 

фінансова звітність, чи правильно вона заповнена, чи наявні важливі  реквізити. 

Проводяться розрахунки і аналіз важливих аналітичних показників, вивчаються 

висновки аудиторської перевірки.  

Оцінку показників зазвичай здійснюють за ряд періодів,  порівнюючи зі 

значеннями, які вважаються нормативними (якщо такі існують), результатами 

схожих по своїй діяльності підприємств. Отримані результати використовують 

для формування відповідних висновків. 

Успішне проведення поглибленої діагностики фінансового стану можливе 

при умові якісного вивчення фінансової звітності, що формується на 

підприємстві, враховуючи і попередні періоди, що дозволяє виробити низку 

заходів щодо подальшого вектору розвитку підприємства. 

Одержані результати діагностики є основою для оцінки та контролю 

формування та розміщення фінансових ресурсів, складання ефективного 

фінансового плану, вибору та реалізації раціональної поведінки підприємства в 

найближчому та довгостроковому терміні часу.  

Уміння об’єктивно діагностувати фінансовий стан, виявляти резерви для  

підвищення ефективності фінансової та господарської діяльності забезпечує 

сприятливі умови для подальшого забезпечення конкурентоспроможності 

підприємства.  

Оцінити кількісні та якісні зміни у фінансовому стані підприємства, 

спрогнозувати зміни на майбутнє, розпізнати та з’ясувати ступінь впливу 

факторів – усе це дозволяє здійснити діагностика фінансового стану 

підприємства, роль якої з часом набуває все більшої значущості. 
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        1.2.  Методи та моделі діагностики фінансового стану авіаційного 

підприємства 

 

Діагностику фінансового стану авіаційного підприємства доцільно 

здійснювати, застосовуючи інструментарій фінансового аналізу, особливості 

використання якого насамперед залежать від мети та завдань аналітичного 

дослідження. 

Фінансовий аналіз забезпечує можливість оцінки ефективності 

здійснюваних фінансових процесів та операцій, економічного потенціалу та 

рівня фінансового стану підприємства. Результати якісно проведеного 

фінансового аналізу приводять до виявлення причин, які слугують чинниками 

формування рівня раціонального формування та розміщення фінансових 

ресурсів, здійснення всіх напрямків фінансово-господарської діяльності 

авіаційного підприємства. 

 Реалізація процесів фінансового аналізу повинна бути підпорядкованою: 

 –  оцінці таких показників, як платоспроможність, фінансова стійкість і 

рентабельність діяльності авіаційного підприємства;   

– виявленню достатності інформаційного забезпечення реалізації тактичних 

і стратегічних цілей підприємства;  

– забезпеченню високого рівня достовірності і можливості верифікації 

результатів аналізу. 

Якість одержаних результатів фінансового аналізу залежить від вибору 

методів його проведення, з урахуванням особливостей функціонування 

підприємств авіаційної галузі, та ступеня кваліфікації фахівців, здатних грамотно 

застосовувати ці методи і робити об’єктивні висновки. 

Методи фінансового аналізу представляють собою цілісну сукупність 

наукових положень та методичного інструментарію, основаних на використанні 

системи принципів, що створює умови для ефективної діагностики фінансового 

стану авіаційного підприємства. 
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Основним критерієм класифікації застосовуваних методів є ступінь їх 

формалізації. Формалізованим методам властива чіткість та передбачуваність 

здійснюваних процедур, виходячи із існуючих взаємозалежностей між явищами 

та процесами, що здійснюються у фінансовій сфері підприємства. 

Неформалізовані методи (евристичні) основуються на використанні 

експертних оцінок, на  знаннях  експертів (групи експертів), які, опираючись на 

свою ерудицію в предметній області та практичний досвід, можуть оцінити якісні 

зміни в поведінці досліджуваного об’єкта та процеса. Ці методи є особливо 

корисними у тих випадках, коли поведінка об’єктів і процесів характеризується 

великим ступенем нерівномірності. 

Якщо мова іде про необхідність здійснення прогнозування фінансового 

стану підприємства, то формалізовані методи, в силу властивих їм обмежень, 

використовуються для оперативних і короткострокових прогнозів; евристичні 

методи частіше застосовуються для середньострокових та перспективних 

прогнозів.  

Формалізовані методи дозволяють одержувати в якості прогнозу кількісні 

показники; при цьому припускається, що об’єкт або процес, який аналізується, 

володіє властивістю інерційності, що означає його можливість розвитку у 

майбутньому по тим же законам, по яким він розвивався в минулому і даному 

періодах. Недоліком формалізованих методів є те, що для прогнозу можуть бути 

використані лише історичні дані, які знаходяться в межах еволюційного циклу 

розвитку об’єкта чи процесу. 

Незалежно від методики, на ефективність прогнозу в найбільшій мірі 

впливає те, якою є ступінь його корисності для планування діяльності 

підприємства, що зумовлює необхідність детального осмислення всіх його 

компонентів  і явного представлення існуючих обмежень. Крім цього, виникає 

питання щодо вибору джерел інформації; визначити, наскільки є корисним 

досвід минулого і чи не настільки є швидкими зміни, що оснований на досвіді 

попередніх років прогноз виявиться даремним; встановити, які фінансові витрати 

необхідні для того, щоб одержати надійну інформацію. 
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В багатьох випадках найкращий результат може бути одержаним за рахунок 

комбінації формалізованого підходу з експертними оцінками (комплексне 

прогнозування). 

Особливої уваги заслуговують підходи, основані на математично-

статистичних методах, до яких відносять методи кореляційного аналізу, 

дисперсійного аналізу, методи, що базуються на визначенні основних 

компонентів та інші. 

Метою  фінансового аналізу є не тільки оброблення наявної інформації, а і 

формування певних уявлень щодо характеру явищ та процесів, які описуються 

відповідними даними, що дає можливість перевірити гіпотези і прийняти 

адекватні управлінські рішення. Досягненню цієї мети може сприяти побудова 

моделі, яка б в достатній мірі відображала головні характеристики фінансового 

стану підприємства. 

За видом моделювання розрізняють наступні моделі: 

– емпіричні, які розробляються на базі емпіричних фактів та залежностей; 

– теоретичні, розроблені на основі математичних описів та законів; 

– змішані, напівемпіричні, які формуються із використанням емпіричних 

залежностей і математичних описів. 

При виборі підходу до моделювання фахівцям необхідно визначитись щодо 

їх ефективності з урахуванням умов діяльності підприємства – аналітичного чи 

інформаційного. Аналітичний підхід до моделювання оснований на виборі із 

наявних тієї моделі, яка в найбільшій мірі відповідала б реальним умовам 

функціонування підприємства. Одержані результати можуть виявитися такими, 

що не відповідають дійсності, так як просте накладення аналітичних методів, 

залежностей на існуючу ситуацію в багатьох випадках не приносить бажаного 

успіху. 

Інформаційний підхід до моделювання, на відміну від традиційного 

аналітичного, передбачає такий спосіб використання моделі, коли її параметри 

«підлаштовуються» під дані, які характеризують поведінку об’єкта. Коригування 

параметрів відбувається за рахунок використання зворотнього зв’язку, що дає 
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можливість  виявити відхилення результатів моделювання від реальної ситуації. 

Процес удосконалення моделі в більшості випадків носить ітерактивний 

(циклічний) характер. 

Розроблення моделі діагностики фінансового стану авіаційного 

підприємства включає наступні етапи: 

1. Формулювання мети побудови моделі. 

        2. Збір і підготовка даних, необхідних для здійснення процесу моделювання. 

       3. Вибір моделі, параметри якої відповідають наявним даним; у випадку 

необхідності – доповнення додатковими параметрами. 

       4. Перевірка відповідності моделі шляхом зіставлення із реальною 

ситуацією. 

       5. У випадку прийнятного рівня якості моделі – перехід до етапу 

використання; в протилежному випадку, в залежності від типу виявлених 

невідповідностей, – повернення до другого етапу та здійснення процедур 

«очищення» та «збагачення» даних, або до третього етапу для коригування 

параметрів моделі. 

       «Збагачення» даних означає залучення додаткової інформації, яка приводить 

до збільшення їх цінності і значущості  з огляду на рішення аналітичної задачі. 

Внутрішнє «збагачення» не передбачає залучення зовнішньої інформації, і в 

цьому випадку підвищення інформативності і значущості даних досягається за 

рахунок зміни способу їх організації.  

        Зовнішнє «збагачення» звичайно пов’язане з одержанням і включенням в 

набір даних корисної інформації, яка відсутня в явному вигляді , але може тим 

чи іншим способом бути одержана за допомогою маніпуляції з наявними даними. 

Джерелами зовнішнього «збагачення» можуть виступати інші підприємства, що 

працюють в цій же сфері діяльності сабо суміжних сферах, включаючи як 

партнерів, так і конкурентів; фінансово-кредитні заклади, банки, страхові 

компанії; органи державного та муніципального управління.  
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       Під «очищенням» даних розуміється комплекс методів і процедур, 

направлених на ліквідацію причин, що можуть зашкодити коректному 

обробленню даних. 

        Діагностика фінансового стану авіаційного підприємства може 

здійснюватись на основі використання дескриптивних, предикативних та 

нормативних моделей. Дескриптивні моделі основуються на описі об’єктів, 

процесів та явищ і дають можливість виявити чинники, які впливають на 

поведінку об’єкта чи здійснення процесу, пояснити механізм реалізації впливу 

цих чинників, встановити взаємозв’язки між різними явищами. У якості 

методологічного підґрунтя, що використовується при застосуванні 

дескриптивних моделей, виступають методи математичної статистики, 

імітаційні методи  та інші.  

При використанні дескриптивних моделей діагностики фінансового стану 

авіаційних підприємств формується система звітних балансів, фінансова 

звітність надається у вигляді різних аналітичних розрізів та проводиться її аналіз, 

розраховуються аналітичні коефіцієнти; джерелом інформації для 

дескриптивних моделей є бухгалтерська звітність.  

Предикативні моделі основані на здійсненні процедур прогнозного 

характеру, їх застосування дає можливість одержати прогнозні величини 

грошових потоків підприємства, його фінансового стану в майбутніх періодах, 

очікуваних показників фінансових результатів та ін. Застосування нормативних 

моделей переслідує ціль – виявити відхилення фактичних значень результатів 

діяльності підприємства від нормативних, розрахованих за бюджетом. 

Основна мета проведення фінансового аналізу авіаційного підприємства – 

це отримання такої кількості основних, які описуються найбільшою кількістю   

інформації, параметрів, аналіз яких дозволяє одержати об’єктивне відображення 

всіх фінансових складових  за поточний та попередні періоди функціонування 

підприємства. 

Від того, які мають цілі суб'єкти, тобто певні користувачі фінансової 

інформації, залежить, якою буде мета фінансового аналізу. Мета аналізу 
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вважається досягнутою, якщо в результаті було вирішено певні взаємозалежні 

набори аналітичних задач; основним чинником, який є умовою здійснення 

ефективного аналізу, є рівень відповідності результуючої інформації цілям 

здійснюваного дослідження. 

Найбільш застосовуваними при здійсненні фінансового аналізу є наступні 

методи: 

– горизонтальний аналіз – при якому відбувається порівняння певного 

показника, відображеного у фінансовій звітності, з відповідним показником за 

попередній період;   

         – вертикальний (структурний) аналіз – при якому  визначається питома вага 

відповідного показника у підсумковій величині та ступінь його впливу на 

результуючу величину;   

– трендовий аналіз – який дає можливість описати вплив на інформаційний 

числовий ряд довгостроково діючих чинників, які визивають повільні і тривалі 

зміни цього ряду;  хоча на протязі окремих інтервалів часу ці показники будуть 

коливатись (наприклад, під дією інших чинників), в цілому тенденція буде 

зберігатись. Для опису тренду можуть використовуватись різні моделі, серед 

найбільш популярних із яких є прості лінійні моделі, поліноміальні, 

експоненціальні та логістичні; 

          – аналіз, оснований на обрахуванні  показників (коефіцієнтів) – при якому 

визначаються  відношення між окремими компонентами інформаційного 

числового ряду балансу або іншої фінансової звітності, що дає можливість 

зробити висновок про ступінь та вид взаємовпливу між різними показниками; 

        – аналіз, що базується на порівнянні показників і може бути як просторовим 

(синхронічним), так і часовим (діахронічним); дає можливість співставити 

показники  за даний період з вибраною базою порівняння; 

        – факторний аналіз – який дає можливість, використовуючи детерміновані 

або стохастичні засоби дослідження, встановити вплив цілого ряду факторів на 

величину результуючих показників; 
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– кореляційний аналіз – використовується в тому випадку, коли є зв'язок між 

показниками, при якому одні з них входять до факторів, що визначають інші, 

якщо немає загальних факторів, які впливають на обидва результативні 

показники, тобто, коли зв'язок між явищами прихований різними другорядними 

величинами, внаслідок чого неможливо безпосередньо встановити залежність 

цього явища від факторів. 

На нашу думку, є доцільним акцентувати увагу на методі аналізу, 

основаного на виборі системи показників (коефіцієнтів), застосування якого буде 

здійснено в процесі подальших аналітичних розрахунків. 

Ураховуючи вкрай мінливі зовнішні умови діяльності авіаційних 

підприємств, вибір системи показників для діагностики фінансового стану 

повинен гарантувати якісні рішення. Розуміння і слідування принципам 

формування ефективної системи показників дає можливість відтворення 

механізму функціонування підприємства і задовольнити потреби в одержанні 

об’єктивної інформації як топ-менеджменту та працівників самого підприємства, 

так і зацікавлених осіб, які є суб’єктами фінансових відносин і зацікавлені в 

стабільності функціонування підприємства.  

Вибір оптимальної системи показників є достатньо складною проблемою, 

виходячи з того, що формалізація бізнес-процесів представляє собою процес, в 

якому задіяний насамперед людський чинник, тому використання різних 

підходів до вирішення цієї проблеми може привести до різного тлумачення 

критеріїв формування системи показників та оцінки її ефективності. 

Сукупність показників, які характеризують фінансову діяльність 

підприємства, доцільно розділити на чотири групи: абсолютні, масштабні, 

відносні, приростні. Абсолютні і масштабні показники оцінюються в грошовому 

вираженні. Абсолютні показники представляють собою суму доходів або витрат 

за певний період; до них відносяться такі показники, як валовий прибуток, 

чистий фінансовий результат (прибуток), величина та елементи витрат і т.і. 

Масштабні показники дають можливість оцінити досягнутий рівень 

підприємства: основні і оборотні засоби, статутний капітал, заборгованість і т.і. 



 

25 

Відносні показники, які розраховуються при аналізі балансу, об’єднуються в дві 

групи: коефіцієнти розподілення і коефіцієнти координації. Перші 

характеризують частку одиничного показника  як частини в іншому; другі – 

відношення різнорідних показників. 

Процедура діагностики фінансового стану передбачає обчислення 

коефіцієнтів розподілення і коефіцієнтів координації, а також порівняння звітних 

значень з базисними (плановими, середніми за попередній період, звітними за 

попередній період, звітними за попередні періоди, середньогалузевими, 

показниками конкурентів, теоретичними, критичними і т.і.) і в побудові їх 

динамічного ряду. Відносні показники розраховуються як відношення 

абсолютних або масштабних показників підприємства. Представниками цієї 

групи є прибуток на одиницю вартості основних засобів, витрат або статутного 

фонду, продуктивність або фондоозброєність праці. 

Структурні показники характеризують частку окремих елементів в 

загальній сумі. Серед них можна відмітити структурні показники по витратам, 

капіталу, доходам. Приростні показники розраховуються як зміна показників за 

період. Ця зміна може бути виражена в абсолютному або відносному 

обрахуванні. Приростні показники показують зміну показників попередніх груп 

за період. Наприклад, зміни прибутку чи статутного капіталу за рік і т.і. 

В якості основних аспектів діяльності підприємства, які доцільно 

використовувати для діагностики фінансового стану, вибираючи відповідні 

показники,  фахівці розглядають його майновий стан, рівень ліквідності та 

платоспроможності, фінансову стійкість, ділову активність та рівень 

рентабельності [17]. 

До показників, які оцінюють майновий стан підприємства, відносять: 

1) величину майна, яким володіє підприємство і яке знаходиться у нього на 

балансі; збільшення величини цього показника є підтвердженням зростаючого 

майнового потенціалу; 

2) величину основних засобів, які розглядаються як їх активна частина; 

зазвичай, підвищення цього показника протягом певного періоду часу 
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відображається у позитивній тенденції коефіцієнта зносу. Оцінка цього 

показника дає характеристику частці вартості основних засобів, які можна 

списати для витрат у наступних періодах. 

3) коефіцієнт відновлення, який відображає величину основних засобів, які 

були введені протягом річного періоду по відношенню до загальної вартості всіх 

основних засобів; 

4)  коефіцієнт вибуття, який  відображає ту частину основних засобів, яка 

була в наявності на початку певного періоду, а потім вибула через старіння чи в  

зв’язку з іншими причинами. 

Використання показників діагностики платоспроможності та ліквідності 

авіаційного підприємства  вказують на можливість підприємства ефективно та 

безперебійно розраховуватись по своїм грошовим зобов'язанням перед іншими 

суб'єктами ринку. 

Спроможністю підприємства до закриття своїх теперішніх зобов'язань 

повністю та вчасно називається ліквідністю. Щоб підтримувати ліквідність на 

достатньому рівні, підприємству необхідно володіти достатньою кількістю 

грошей, а також іншими ліквідними активами, які при потребі легко 

перетворюються на готівку і використовуються для сплати зобов'язань. Кількість 

ліквідних активів має значно перевищувати кількість теперішніх зобов'язань, 

якщо ліквідність перебуває на досить високому рівні [14]. 

Співвідношення високоліквідних активів з короткостроковою 

заборгованістю  характеризує ліквідність  підприємства. При оцінці ліквідності 

слідує виходити не лише із наявних сум ліквідних активів, а й ураховувати 

можливі зміни щодо ліквідності в перспективі.  Незадовільний  стан ліквідності 

підприємства свідчить про недостатню величину реальних надходжень в 

порівнянні з потребами в коштах. 

При недостатній ліквідності підприємство не може використати вигідні 

комерційні можливості, що виникають, такий ступень ліквідності характеризує 

відсутність свободи вибору, і обмеження в свободі дій керівництва. Якщо 

нестача ліквідності значно більша – у підприємства виникають проблеми зі 
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сплатою поточних боргів та зобов’язань, і, як наслідок, виникнення ситуації, 

коли навіть можна констатувати передбанкрутний стан. 

А для власника підприємства недостатній рівень ліквідності означає 

пониження рівня прибутковості, втрата контролю та часткова або повна втрата 

вкладень капіталу. При необмеженій відповідальності, які несуть власники, 

збитки, які вони отримали, можуть бути навіть більшими, ніж початкові 

вкладення. 

Якщо говорити за кредиторів, то у випадку недостатньої ліквідності 

боржника, він отримає затримку оплати відсотків та самої боргової суми. Рівень 

ліквідності підприємства також впливає на взаємовідносини зі споживачами 

продукції  та діловими партнерами, насамперед, постачальниками, які, із-за 

невиконання умов контракту, можуть переглянути доцільність співробітництва 

на майбутнє. 

Важливою є також діагностика ліквідності балансу, під якою слідує 

розуміти здатність підприємства покривати його зобов’язання за рахунок таких 

активів, які можуть бути перетворені у грошові кошти в готівці за термін, який є 

відповідним терміну погашення платіжних зобов’язань. Для проведення аналізу 

визначаються групи активів відповідно до ступеня їх ліквідності; разом з тим, 

встановлюються групи  зобов’язань у складі пасивів в залежності від терміну їх 

погашення.  

Співставлення відповідних груп активів та пасивів (з дотриманням відомих 

співвідношень) дає можливість зробити висновки про фінансовий стан 

підприємства: у випадку наявності вільних коштів після того, як підприємство 

погасило найбільш термінові зобов’язання, воно має можливість здійснювати 

розрахунки з банківськими установами, постачальниками, кредиторами в 

коротший термін часу. Використовуючи загальний показник ліквідності балансу 

на основі визначення співвідношення величини платіжних ресурсів із величиною 

платіжних зобов’язань, можна зробити порівняння балансів підприємств 

протягом різних періодів, різних підприємств і  визначити більш ліквідні 

баланси. 
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Для оцінки ліквідності доцільним є застосування таких показників: 

коефіцієнта покриття,  коефіцієнта швидкої ліквідності та коефіцієнта 

абсолютної ліквідності. 

Коефіцієнт покриття визначається на основі співставлення величини 

оборотних активів з величиною поточних зобов’язань. Для нормально 

функціонуючих підприємств його значення має більше за 1,0;  якщо він зростає 

– це знак позитивної тенденції. Підприємство саме вирішує, яким буде приблизне 

значення показника, що буде залежати від його постійної потреби у вільних 

грошах. 

В якості інструмента для більш жорсткої оцінки ліквідності підприємства 

застосовується коефіцієнт швидкої ліквідності, який одержав назву «кислотного 

тесту» і визначається шляхом зіставлення такої частини поточних активів, як 

грошові кошти, швидко реалізовані цінні папери та дебіторська заборгованість, 

із величиною поточних зобов’язань (середнє значення показника – 0,5...0,6).  

Якщо потрібно прорахувати негайну сплату частини короткострокових 

зобов'язань, використовуємо коефіцієнт абсолютної ліквідності 

(платоспроможності), при якому нижньою межею вважатиметься 0,2. 

Стан, при якому використання активів у своєму обороті завершується 

позитивно, тобто підприємство отримує грошові кошти і є ліквідність, що в свою 

чергу необхідна умова – платоспроможності. При тому, що основа 

платоспроможності – це активи, які мають різну ступінь ліквідності. 

Здатністю погашати свої зобов'язання є платоспроможність. Слід 

аналізувати платоспроможності підприємства не лише за теперішній, а й на 

майбутній період. Використовуючи звітний баланс, можемо оцінити поточну 

платоспроможність, для цього слід здійснити порівняння платіжних засобів з 

терміновими зобов'язаннями, використовуючи платіжний календар. Саме 

відношення суми від надходжень коштів до постійних витрат є головним 

показником платоспроможності підприємства. 

Платоспроможність, ліквідність підприємства і ліквідність балансу 

взаємопов'язані між собою і це базується на рівновазі активів і пасивів – основа 
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ефективної діяльності підприємства. Інакше кажучи, ліквідністю є своєрідний 

спосіб для підтримання платоспроможності. Підприємству простіше 

підтримувати свою ліквідність, якщо воно постійно платоспроможне і має 

високий імідж. 

Оцінити взаємозв’язок між платоспроможністю та ліквідністю можна нижче 

на рис. 1.1. 

 

Рис. 1.1. Взаємозв'язок між ліквідністю й платоспроможністю 

авіаційного підприємства 

Здатність до генерування прибутку має значний вплив на його 

короткострокову ліквідність підприємства. Варто також взяти до уваги на такий 

важливий аспект у діяльності підприємства, як рентабельність, яка є якісним і 

кількісним показником ефективної діяльності будь-якого підприємства. 

Відносну прибутковість підприємства  можна оцінити завдяки показникам 

рентабельності, в основу класифікації яких можуть бути закладені різні ознаки. 

Використання часового критерію дає можливість одержувати показники 

рентабельності на даний момент часу чи оцінювати їх в статиці або в динаміці. 

Показники можуть також носити характер узагальнюючих, локальних та 
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часових. За ознакою урахування інфляції показники рентабельності 

розділяються на ті, які базуються на урахуванні інфляції та ті, що не 

передбачають її урахування [28]. 

Для діагностики показників рентабельності застосовується цілий ряд 

сучасних підходів, одним із яких є групування цих показників з використанням 

витратного, доходного та ресурсного підходів.  

Показники рентабельності, згруповані по витратному принципу, 

дозволяють оцінити рівень прибутковості понесених витрат. На основі дохідних 

показників оцінюється ступінь ефективності комерційної діяльності 

підприємства. Використання ресурсних показників рентабельності служить 

інтересам різних представників фінансових відношень – як власників,  керівного 

складу підприємства, так і ділових партнерів, певним чином залучених до 

процесів вкладення і використання капіталу. 

На рис.1.2 представлені основні показники рентабельності, які одержали 

найбільше застосування при діагностиці фінансового стану підприємств. 

При визначенні показника рентабельності сукупного капіталу на основі 

співставлення величини чистого фінансового результату (прибутку) з величиною 

сукупного капіталу можна одержати відповідь на питання, наскільки ефективно 

використовується підприємством наявний сукупний капітал. 

Показник рентабельності власного капіталу, який застосовується для оцінки 

рівня прибутковості власного капіталу і вираховується шляхом зіставлення 

величини чистого фінансового результату (прибутку) з величиною власного 

капіталу підприємства, знаходиться в тісному взаємозв’язку з рентабельністю 

сукупного капіталу.  

Ця залежність означає необхідність збільшення рівня фінансового ризику, у 

випадку зменшення величини рентабельності сукупного капіталу, для 

забезпечення очікуваного рівня доходності власного капіталу. 
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Рис.1.2. Показники рентабельності підприємства 

Показник рентабельності власного капіталу, який застосовується для оцінки 

рівня прибутковості власного капіталу і вираховується шляхом зіставлення 

величини чистого фінансового результату (прибутку) з величиною власного 

капіталу підприємства, знаходиться в тісному взаємозв’язку з рентабельністю 

сукупного капіталу.  

Ця залежність означає необхідність збільшення рівня фінансового ризику, у 

випадку зменшення величини рентабельності сукупного капіталу, для 

забезпечення очікуваного рівня доходності власного капіталу. 

Розрахунок показника рентабельності активів, який ще дістав назву 

економічної рентабельності, дає можливість оцінити величину прибутку, що 

створюється за рахунок всіх активів і свідчить про задовільну чи незадовільну 

роботу капіталу.  

Точки зору різних аналітиків щодо рівня рентабельності активів не 

співпадають: на думку одних, чим вищим є рівень цього показника – тим краще, 

інші вбачають взаємозв’язок між високою рентабельністю і уразливістю 

конкурентних переваг. 
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Отже, показниками рентабельності є відносні характеристики фінансових 

результатів і раціональної діяльності підприємства.  Фінансова рентабельність 

підприємства залежить від успіху виробничої діяльності та сприятливості умов 

кредитування.  

Якщо відсоток на позичені кошти менше відсотка їх рентабельності у 

виробничій експлуатації, стає вигідно працювати із позиченими коштами. В 

протилежному випадку, робота  з позиченими коштами приведе до погіршення 

результуючих показників діяльності підприємства. Різниця між рентабельністю 

активу і «ціною» позичених коштів характеризує важіль фінансових коштів. 

Діагностика фінансової стійкості, яка є критерієм успішної діяльності 

підприємства, дає можливість виявити, наскільки підприємство є здатним до 

збереження рівноваги активів і пасивів в умовах змінюваного економічного 

середовища, що забезпечує досягнення прийнятного рівня його 

платоспроможності та інвестиційної привабливості протягом тривалого терміну 

часу.  

Послідовність кроків при діагностиці фінансової стійкості передбачає 

першочергове обчислення низки коефіцієнтів, які є по своїй суті відносними 

показниками, після чого визначається тип фінансової стійкості підприємства з 

використанням абсолютних показників, які дають можливість співставити наявні 

запаси і джерела їх формування [10]. 

       Досягнення високого рівня фінансової стійкості можливе за умови наявності 

системи якісного управління нею з реалізацією наступної етапності: 

        – діагностики рівня показників; 

        – вибору доцільної стратегії управління параметрами фінансової стійкості, 

пов’язаної з відновленням, підтримкою чи нарощуванням рівня фінансової 

стійкості; 

        – конкретизацією заходів щодо реалізації стратегічних планів, їх реалізація 

та контролювання результативності; 

        – прогнозуванням щодо досягнення прийнятного рівня фінансової стійкості 

на майбутні періоди. 
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        У випадку виникнення проблеми із фінансовою стійкістю, шляхами її 

вирішення може бути зростання величини власних оборотних коштів, що може 

бути здійснене за рахунок збільшення реалізованої продукції, пошуку та 

ефективного використання резервів прибутковості.  

Що стосується підприємств авіаційної промисловості, особливо тих, які 

працюють виключно для потреб оборонної галузі, одним із рішень щодо 

підвищення рівня фінансової стійкості може бути диверсифікація діяльності, а 

саме освоєння сфери цивільної авіації. 

        Важливим є розширення сегментів діяльності підприємств на зарубіжних 

ринках, діагностика фінансового стану підприємств-споживачів для 

забезпечення вчасного повернення коштів за реалізовану продукцію, вивчення 

досвіду передових підприємств галузі, яким є властивим високий рівень 

фінансової стійкості. 

         Умовою стабільного функціонування підприємства є також високий рівень 

його ділової активності, яка установлюється шляхом розрахунку ряду 

показників, що характеризують рівень оборотності виробничих та фінансових 

ресурсів (активів, оборотних засобів, дебіторської та кредиторської 

заборгованості, матеріальних запасів).  

Важливим є оцінка, в якій мірі підприємством виконується «золоте правило 

економіки», що є причиною його порушення і чи можна це розглядати в якості 

зниження рівня ділової активності, наприклад, процеси реконструкції чи 

модернізації на виробництві, технологічні нововведення, розширення сфер 

застосування капіталу і т.і. 

       Отже, здійснення своєчасної та повної діагностики фінансового стану 

авіаційного підприємства за рахунок формування раціональної системи 

показників, що комплексно характеризують рівень фінансово-господарської 

діяльності підприємства, дозволяє уникнути кризових явищ та забезпечити 

стійке економічне зростання. 

 

 



 

34 

       1.3. Діагностика  імовірності банкрутства авіаційних підприємств 

 

З поняттям банкрутства невід’ємно пов'язаний сучасний розвиток ринкових 

відносин, що супроводжується виходом з ринку тих суб’єктів господарювання, 

які виявилися неспроможними ефективно здійснювати свою діяльність. 

Кризовий стан підприємства проявляється у його нездатності виконувати  

свої зобов’язання перед кредиторами та бюджетом, у порушенні параметрів, що 

в цілому характеризують життєздатність підприємства. 

Про виникнення перших симптомів загрози банкрутства можна уже 

говорити в тих випадках, коли зменшується об’єм реалізованої продукції, 

знижується попит на продукцію, спостерігається відтік клієнтів, падає 

прибутковість виробництва, порушується ритмічність виробництва та в цілому 

спостерігається зниження рівня використання фінансово-господарського 

потенціалу. 

Сучасні умови функціонування підприємств як авіаційної галузі, так і 

авіаційної промисловості в умовах пандемії зумовлюють посилення уваги до 

проблем банкрутства  підприємств як з позицій запобігання цього стану, так і 

визначення способу поведінки в умовах загрози банкрутства. 

По прогнозам Міжнародної асоціації повітряного транспорту (ІАТА), 

величина скорочення пасажирських перевезень в поточному році в порівнянні з 

попереднім роком складе до 70%, а можливо і більше, лише в межах 

європейського простору. Як відзначає ІАТА, друга половина 2020 року 

приносить втрати для авіакомпаній до 300 тис. дол. за одну хвилину [58]. 

Air Transport Action Group оприлюднила свої оцінки щодо загрози втрати 

працівниками, що пов’язані з функціонуванням повітряного транспорту, 4,8 млн. 

робочих місць. 

По заяві очільника ІАТА Олександра де Жунака, щоденні збитки світової 

авіаційної галузі складають 230 млн. дол., а в 2020 році в цілому досягнуть рівня 

84,3 млрд. дол. Прогнозується падіння доходів авіакомпаній в 2020 році до 419 

млрд. дол. (50% порівняно з попереднім роком) при одночасному скороченні 
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витрат до рівня 517 млрд. дол. (на 35%). По оцінкам Асоціації, навіть після 

прогнозованого відновлення діяльності у 2021 році, їх показники не зможуть 

досягнути величини докризового періоду: при зростанні величини перевезень 

пасажирів до 3,38 млрд. дол. дохід зросте до 598 млрд.дол., величина збитків 

знизиться до 15,8 млрд. дол. [54]. 

За оцінками фахівців, світовій індустрії на сьогодні є характерним тяжкий 

стан: скорочення персоналу, простій літаків (це стосується 26 тисяч літаків, що 

складають 2/3 світової кількості літаків), звертання до урядів своїх країн за 

наданням грошової допомоги. Більшість із авіакомпаній знаходяться під 

загрозою банкрутства, і цей стан є лише першим етапом авіакризи. 

Повноцінне відновлення діяльності стосується лише авіакомпаній Китаю і 

Близького Сходу; для європейських та американських компаній є властивою 

переорієнтація на вантажні перевезення, а не пасажирські. Lufthansa, Air France-

KLM, Virgin Atlantic – це авіакомпанії, які апелюють до урядів щодо фінансової 

допомоги, але вона дуже часто супроводжується умовами одержання частки 

акціонерного капіталу та місць у наглядових радах. 

Так, урядом Німеччини для авіакомпанії  Lufthansa було виділено 9 млрд. 

євро з умовою одержання двох місць в раді директорів та частини акцій (20%). 

Крім цього, для того, щоб Євросоюз схвалив програму урядової допомоги, 

авіакомпанія відмовилась від певної кількості слотів у франкфуртському та 

мюнхенському аеропортах [12]. 

Не зважаючи на це, авіакомпанія заявила про можливість банкрутства  (уже 

вдруге); перший раз за останні тридцять років вона вибула із основного індексу 

DAX (Франкфуртська фондова біржа), до якого належать 30 топ-компаній, і 

перейшла до другого біржового дивізіону MDAX, до якого належать шістдесят 

компаній із середнім рівнем капіталізації. 

Більш, ніж сто зарубіжних країн застосували різні форми надання допомоги 

авіакомпаніям. Нідерландами та Францією виділено 11 млрд. євро для допомоги 

Air France – KLM; Scandinavian Airlines (SAS) надано 500 млн. євро допомоги 

Швецією та 137 млн. євро Данією, причому ця допомога носить характер 
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довгострокового кредитування із застосуванням майже нульового відсотка. 

Деякими країнами, такими як, наприклад, Італія прийнято рішення про 

націоналізацію перевізника. 

У боротьбі за виживання найкрупніша авіакомпанія British Airways об’явила 

про відмову від експлуатації літаків Boeing 747, витратність яких особливо стала 

відчутною в період пандемії. Про стан банкрутства об’явлено британською 

авіакомпанією регіонального призначення Flybe. 

Цілий ряд європейських аеропортів (193 із 740) знаходяться в 

передбанкрутному стані, їм загрожує закриття [27]. 

В кризовій ситуації опинились не тільки перевізники, а і виробники. Гігант-

авіабудівник Boeing пішов на такі кроки, як випуск сорокарічних облігацій на 

суму 25 млрд .дол. та скороченні чисельності працівників, яка нараховує 160 тис. 

осіб, на 10 %. 

За період пандемії для вітчизняних авіакомпаній скорочення пасажирських 

перевезень склало 64,2% (у порівнянні з періодом січня-жовтня  2019 року) – до 

4,272 млн. пасажирів; величина міжнародних перевезень зменшилась на 65% – 

до 3,835 млн. пасажирів. За період січня-жовтня 2020 року відбулось зменшення 

кількості комерційних рейсів, які здійснювали українські авіакомпанії, на 57,2% 

– до 37,8 тис.; відбулось і зменшення міжнародних рейсів на 59,8% – до 30 тис. 

Для аеропортів України властива аналогічна ситуація: скорочення 

пасажиропотоків за січень-жовтень 2020 року склало 61,3% – до 7,657 млн. 

пасажирів. Міжнародним аеропортом «Київ» ім.Сікорського за цей період 

величина обслужених пасажирів зменшилась на 71,1% в порівнянні з 

відповідним періодом 2019 року і склала 646,6 тис. пасажирів [58]. 

Керівництвом міжнародного аеропорту «Бориспіль» заявлено про можливе 

банкрутство аеропорту із-за втрати третьої частини авіакомпаній та відсутності 

можливості розраховуватись по своїм кредитним зобов’язанням і здійснювати 

технічне обслуговування повітряного парку.  

Є і приклади позитивні, які демонструють уміння керівництва підприємств 

приймати результативні рішення по виходу із кризового стану: Львівський 
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аеропорт перейшов із збиткового стану в беззбитковий завдяки реалізованим 

заходам по оптимізації величини витрат. 

Несприятлива ситуація склалась і для підприємств авіаційної 

промисловості. АТ «Мотор Січ» призупинило свою діяльність, а працівники 

відправлені «в простій», за перший квартал 2020 року підприємством одержаний 

збиток у розмірі 219 млн. грн.  

Хоча, як відмічають фахівці, ситуація пандемії лише загострила проблеми, 

які склались  останні роки на підприємстві із-за втрати російського ринку і 

недостатніх зусиль керівництва по знаходженню нових ринків збуту своєї 

продукції, а також скорочення постачань на ринок Китаю із-за блокування 

доступу китайських акціонерів, які вклали близько 1 млрд. дол, до підприємства 

із-за арешту їх акцій.  

В скрутному становищі опинились і інші вітчизняна авіаремонтні 

підприємства: 410-й авіаремонтний завод, Харківський та Чугуєвський 

авіазаводи. 

Як підтверджує дійсність, насамперед в умовах виникнення кризової 

ситуації потерпають ті підприємства, які ще до настання кризи не відрізнялись 

сталим фінансовим станом, не мали сформованої антикризової програми та 

достатнього фінансового резерву (так званої «фінансової подушки») на випадок 

тривало діючої ситуації форс-мажору, не застосовували механізм діагностики 

настання банкрутства. 

Для існуючих методів діагностики імовірності банкрутства є властивою 

достатня різноманітність в залежності від вибору об’єктів спостереження, етапів 

здійснення діагностики, масштабів здійснюваних досліджень та формування 

системи показників, які служать базою для проведення діагностики.  

Виділяють два основні підходи до діагностики імовірності банкрутства:  

1) підхід із використанням фінансових показників;  

2) підхід, оснований на формуванні моделей прогнозування банкрутства 

підприємства, при якому застосовуються однофакторні  та багатофакторні 

функції дискримінантного аналізу [30]. 
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        Реалізація першого підходу можлива двома шляхами: із застосуванням 

експрес-аналізу, який дозволяє скласти загальне уявлення щодо фінансового 

стану підприємства і при якому використовуються форми зовнішньої 

бухгалтерської звітності; за рахунок проведення фундаментального фінансового 

аналізу, який дає можливість одержати обгрунтовану комплексну оцінку 

фінансового стану підприємства. 

        Враховуючи, що інші існуючі методики діагностики імовірності 

банкрутства основуються на достатньо складних і трудоємних розрахунках, а 

також супроводжуються можливими відхиленнями в процесах інтерпретації 

одержаних результатів, вищевказані підходи мають очевидну перевагу для 

передбачення загрози настання банкрутства та для своєчасного виявлення 

кризових симптомів на ранній стадії. 

        Експрес-діагностика виявлення загрозливих симптомів, як правило, 

включає наступні етапи:  

        1) виділення тих об’єктів, дослідження стану яких може безпосередньо 

інформувати про настання кризових явищ; 

        2) вибір сукупності показників, які дають можливість оцінити можливу 

загрозу настання банкрутства; 

        3) діагностика ключових напрямків діяльності підприємства з позицій 

можливих проявів загроз банкрутства; 

        4) визначення ступеня прояву загрозливих явищ та ранжування їх за силою 

впливу на фінансовий стан підприємства. 

  До позитивних сторін діагностики з використанням експрес-аналізу 

відносяться: обмежена кількість показників, яка використовується; достатня 

простота розрахунків; застосування доступних джерел інформації, що забезпечує 

своєчасне прийняття відповідних управлінських рішень. 

 Для моделей дискримінантного аналізу, які використовуються для 

діагностики імовірності банкрутства підприємства, є характерним співставлення 

розрахункових величин показників із їх встановленими граничними значеннями. 

Дискримінантний аналіз, оснований на використанні математично-
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статистичних методів, передбачає побудову функції та обчислення інтегрального 

показника, значення якого є підставою для формулювання висновків щодо 

імовірності настання стану банкрутства для господарюючих суб’єктів.    

         До найбільш відомих моделей однофакторного дискримінантного аналізу 

відносяться моделі В.Бівера та П.Вайбеля. Модель В.Бівера базується на 

результатах дослідження, які підтвердили, що за п’ятирічний період, що передує 

настанню фінансової кризи, спостерігається велика розбіжність між показниками 

діяльності підприємств, яким властиві ознаки нестабільного стану, та 

підприємств зі стабільним фінансовим станом.  

У модель прогнозування імовірності банкрутства автором був включений 

один показник, який вибирався в результаті групування цілого ряду показників 

(тридцяти, найчастіше застосовуваних) та подальшого вибору одного показника 

із кожної групи [45]. 

       Недоліком цієї моделі є достатня обмеженість щодо відображення всіх 

аспектів діяльності підприємства та достатній розкид значень різних показників, 

що можуть давати протилежні характеристики стану підприємства. 

В.Бівером була запропонована  шкала , яка відповідає граничним значенням 

показників, які використовувались американськими підприємствами.  

         Дослідження П.Вайбеля охоплювало швейцарські підприємства, яким був 

властивий кризовий стан. Для вибраних для оцінки стану шести показників були 

побудовані діаграми з представленими шкалами, які відображали динаміку 

значень показників за п’ятирічний період, що передував наступленню стану 

фінансової неспроможності.  

Висновки про відсутність загрози банкрутства робились у випадку 

знаходження всіх показників у безпечній зоні; якщо значення більш ніж трьох 

показників знаходились у зоні проблемних підприємств – для даного 

підприємства є загроза банкрутства; якщо у цій зоні знаходиться менше ніж три 

показники, на думку автора, є необхідність проведення додаткового аналізу.                                                 

 Багатофакторний дискримінантний аналіз, в порівнянні з однофакторним, 

володіє більшою можливістю об’єктивного прогнозування банкрутства і 
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основується на підборі ряду показників, кожний з яких має певну вагу, яка 

ураховується при побудові дискримінантної функції. 

 Світова практика підтверджує ефективне застосування різноманітних 

моделей, основаних на дискримінантних методах аналізу: двофакторної та 

п’ятифакторної моделей Е.Альтмана, а також адаптованої моделі цього ж автора 

(для підприємств США), моделі Г.Спрінгейта (для канадських підприємств), 

дискримінантної моделі Р.Ліса (для підприємств Великобританії), моделі 

Р.Таффлера і Г.Тішоу (для британських підприємств), моделі К.Беермана ( для 

підприємств Німеччини) та ряду інших [8,13,45,51]. 

 Вітчизняні науковці висловлюють достатньо розбіжні думки щодо 

можливості використання приведених моделей для діагностики імовірності 

банкрутства українських підприємств. Одні з них відмічають повну адекватність 

даних моделей умовам функціонування вітчизняних підприємств; інші 

розподіляють їх на ті, що можуть бути застосованими і на ті, що не можуть бути 

застосованими ( в залежності від осіб фахівців, ці погляди можуть носити прямо 

протилежний характер).  

Існують також пропозиції щодо можливості використання моделей після 

відповідного адаптування, а також достатньо негативне відношення до такого 

виду інструментарію. 

        Що стосується використання моделей вітчизняних авторів та науковців 

пострадянського простору, незважаючи на ряд переваг, які їм властиві, 

відмічаються і певні недоліки, пов’язані з певною їх обмеженістю –

призначеність для конкретної галузі або відсутність достатньої деталізації щодо 

різних  рівнів сталості фінансового стану підприємства.  

        Основні переваги та недоліки найбільш застосовуваних зарубіжних та 

вітчизняних моделей з огляду доцільності їх застосування для діагностики 

імовірності банкрутства українських  підприємств представимо в табл. 1.2. 
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Таблиця 1.2 

Переваги та недоліки моделей діагностики імовірності банкрутства підприємств 

Назва моделі Переваги Недоліки 

Модель Е.Альтмана 

 (1968 р.) 

Можливість розподілення 

суб’єктів господарювання на дві 

групи: підприємства-потенційні 

банкрути та підприємства зі 

сталим фінансовим станом 

Прийнятність для 

застосування тільки для 

великих компаній; 

відсутність урахування 

впливу рентабельності 

капіталу 

Модель Г.Спрінгейта  

(1978 р.) 

Можливість застосування для 

широкого кола підприємств (не 

тільки для акціонерних 

товариств) 

Залежність точності 

прогнозування від терміну 

прогнозу 

Модель Р.Ліса 

(1972 р.) 

Простота здійснюваних 

розрахунків та однозначність 

інтерпретування одержаних 

результатів 

Дещо перевищена ступінь 

позитивності отриманих 

розрахунків із-за 

використання показників, 

що не в повній мірі 

охоплюють всі аспекти 

фінансового стану 

підприємства 

Модель Р.Таффлера  

(1977 р.) 

Використання інструментарію, 

що забезпечує прозорість і 

простоту здійснюваних 

розрахунків 

Недостатня об’єктивність 

одержаних результатів, 

відтворення реальної 

ситуації з наданням їй 

більш оптимістичного 

характеру, ніж у дійсності 

Модель О.Терещенка  

(2003 р.) 

За рахунок існування різних 

модифікованих варіантів базової 

моделі є можливість застосування 

з урахуванням галузевої 

приналежності підприємств; 

одночасно ураховані умови 

функціонування вітчизняних 

підприємств та результати 

міжнародного досвіду 

Наявність значної зони 

невизначеності 

результуючого показника, 

що потребує додаткових 

досліджень; недостатня 

обґрунтованість 

використаних нормативних 

значень фінансових 

коефіцієнтів 

Модель А.Матвійчука  

(2006 р.) 

Високий рівень адекватності при 

при оцінці імовірності 

банкрутства 

 

 

Спрощена система 

віднесення фінансового 

стану підприємства до 

певного рівня: задовільного 

чи незадовільного; в 

більшій мірі адаптована до 

діяльності банків 

        Все вищесказане дозволяє зробити висновок щодо необхідності 
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комплексного використання різних моделей діагностики імовірності банкрутства  

підприємств для співставлення одержаних результатів і розуміння  превалюючих 

тенденцій у їх фінансовому стані. 

        Достатньо ефективним, на думку фахівців, є підхід до діагностики 

імовірності банкрутства підприємства з використанням моделей на нечіткій 

логіці, які дають можливість врахування експертних знань в процесі проведення 

аналізу. Відмінність даних моделей від інших заключається у налаштуванні 

параметрів стосовно реальних даних та використанні в процесі аналізу не тільки 

кількісних, а і якісних показників. 

 Перспективним є застосування підходу до діагностики банкрутства 

підприємств, основаному на інструментарії нейронних мереж. Вітчизняними 

науковцями запропоновані різні типи моделей нейромереживого типу. Одна із 

груп цих моделей базується на використанні такого типу нейронних мереж як 

багатошаровий персептрон, розробником якої є Розенблат. 

         Особливостями таких нейронних мереж є здатність до відтворення 

взаємозв’язку між вхідними та вихідними параметрами у всіх випадках, навіть і 

у тому випадку, коли між ними відсутні вагомі кореляційні залежності. Це 

пояснюється наявністю апроксимуючої властивості, яку забезпечує нелінійний 

функціональний перетворювач, внаслідок чого виникає можливість виявлення 

нелінійних функціональних залежностей та умови для здійснення прогнозу 

майбутнього стану досліджуваних об’єктів з більшою точністю у порівнянні з 

економетричними моделями [36]. 

       Проведені експерименти дозволили встановити більшу ефективність 

нейронних мереж, ніж дискримінантних, щодо розподілу підприємств на дві 

групи – ті, що є фінансово стабільними та ті, що відносяться до потенційних 

банкрутів. Однак, виявилося, що нейронним мережам властива менша 

ефективність в порівнянні з нечіткими моделями щодо визначення терміну до 

виникнення стану банкрутства, попри те, що в процесі аналізу увага приділялась 

лише тим фінансовим показникам, які мають кількісну природу. 

         Використання моделей діагностики імовірності банкрутства з 
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використанням карт самоорганізації Кохонена  дозволило зробити висновок 

щодо високої трудоємності їх формування та недостатньої ефективності щодо 

передбачення банкрутства, насамперед, із-за низької спроможності 

забезпечувати необхідний рівень точності інтерпретування результатів, 

одержаних після здійснення кластеризації. 

 

        1.4.Opгaнiзaцiйно-економічна cтpуктуpa ДП «ЛДАРЗ» 

 

Державне підприємство «ЛДАРЗ» є структурною одиницею Державного 

Концерну «Укроборонпром» і функціонує на умовах збереження господарської 

самостійності. 

Концерн володіє правами регулювання провадження в наступних напрямках 

діяльності підприємства: науковій, проектній, виробничій, фінансовій, ціновій, 

інвестиційній, інноваційній та зовнішньоекономічній, які здійснюються з ціллю 

розробки, реалізації та обслуговування продукції військового та спеціального 

призначення.   

       Діяльність підприємства почалась зі створення ремонтної  авіабази 

військово-повітряних сил (1939 рік). Згодом авіабаза стала функціонувати як 

авіаремонтний завод (з 1953 року); з 1992 року заводом отримана назва, яка 

використовується і в даний час; грудень 2010 року – дата входження 

підприємства в Державний Концерн «Укроборонпром». 

        ДП "ЛДАРЗ" у своїй діяльності керується Статутом, затвердженим наказом 

ДК «Укрборонпром» від 21.12.2018 року No432. В Статуті ДП «ЛДАРЗ» 

викладені базові умови функціонування підприємства як державного 

комерційного підприємства, з державною формою власності, управління яким 

здійснюється Державним концерном «Укроборонпром». Концерн виступає в 

якості суб’єкта господарювання, який володіє повноваженнями займатися 

питаннями управлінської діяльності щодо об’єктів, які мають державну 

власність, в межах оборонно-промислового комплексу. 

      Підприємство здійснює свою діяльність як юридична особа, що володіє 
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самостійним балансом та має право формування валютного, поточного та інших 

рахунків в банках.  

        В Статуті представлена позиція щодо відповідальності ДП «ЛДАРЗ» 

відповідно до своїх зобов’язань (всі належні кошти та інше майно, яке підпадає, 

у відповідності до чинного законодавства України, під стягнення). Оговорено 

також, що підприємство не повинно нести відповідальність щодо зобов’язань на 

рівні держави чи зобов’язань ДК «Укроборонпром». ДП «ЛДАРЗ»  вписано до 

ЄДРПОУ та має ідентифікаційний код – 07684556 та присвоєно основний вид 

діяльності згідно КВЕД : 30.30 «Виробництво повітряних і космічних літальних 

апаратів, супутнього устаткування». 

       Підприємство працює з метою задоволення боєздатності авіаційної 

військової техніки, створення, відновлення та обслуговування спеціальної та 

військової техніки за державним запитом, виготовленням товарів громадського 

призначення, вмілого використання держмайна, виконання соціальних та 

економічних інтересів трудового колективу, отримання прибутку.  

       Предмет діяльності підприємства – виготовлення кінцевого товару, а саме: 

повне відновлення воєнної техніки за державним запитом, а також для 

закордонних та інших вітчизняних замовників за укладеними певним чином 

договорами, заохочення потреб товарами народного споживання. Основні 

напрями діяльності підприємства: виробництво, технічне обслуговування 

повітряних та космічних літаків; ремонт, виготовлення та відновлення військової 

техніки, зброї; перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом, як 

всередині країни, так і за кордоном; виробництво теплової енергії й її 

транспортування тепловими мережами та постачання.  

В межах перерахованих видів діяльності підприємство займається:  

       – ремонтом агрегатів та систем планерів таких типів літаків як МіГ-21, МіГ-

23, МіГ-27, МіГ-29;  

       – технічним супроводженням всіх перерахованих літальних апаратів;  

       – модернізацією літальних апаратів  та їх відповідного обладнання;  

       – діагностикою технічного стану авіатехніки з отриманими значними 
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пошкодженнями; 

       – діагностикою стану авіатехніки з прийняттям рішення про можливість 

продовжити ресурсні показники; 

       – виготовленням, модернізацією та реалізацією нестандартного 

технологічного обладнання, створеного представниками підприємства для 

здійснення ремонту; 

       – навчанням спеціалістів для оволодіння знаннями, що можуть бути 

використані при ремонті нових типів авіатехніки. 

        Можливість виконання указаного переліку робіт зумовлює потужна 

виробничо-технічна база, оснащеність технікою, що дозволяє випробувати 

системи літаків та їх обладнання. Підприємство володіє сертифікатом щодо 

права ремонту літаків МіГ-29, виданим Міністерством оборони України, та 

міжнародним сертифікатом ISO 9001:2015, який одержаний в 2018 році. 

        До споживачів продукції підприємства відносяться наступні замовники: 

      1.Міністерство оборони України, яке здійснює замовлення: 

     –  для Збройних Сил України відповідно до договорів закупівлі за рахунок 

державних коштів (питома вага одержаного чистого доходу складає 14% від 

загальної величини чистого доходу від реалізації продукції); 

     – по державним контрактам у вигляді Державного оборонного замовлення 

(питома вага чистого доходу – 40%); 

    – для військових частин у вигляді окремих угод (питома вага чистого доходу 

– 0,25%). 

      2. Підприємства, організації, установи, що купують продукцію війського 

призначення (питома вага чистого доходу – 0,08%). 

      3. Підприємства, які входять до складу ДК «Укроборонпром» ( питома вага 

чистого доходу – 0,02%). 

      4. Іноземні замовники, які співпрацюють з підприємством за посередництвом 

«Укрспецекспорту» та його дочірніх підприємств ( питома вага чистого доходу 

– 49,4%). 

    5. Сторонні організації, які замовляють продукцію цивільного призначення 
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(питома вага чистого доходу – 0,03%). 

       Отже, найбільшу величину доходів ДП «ЛДАРЗ» одержує від іноземних 

підприємств-замовників, які розташовані в Польщі, Азербайджані, Казахстані та 

інших країнах Європи, Південній та Північній Америці та Африці, що 

підтверджує високий рівень якості виконуваного ремонту авіаційної техніки і 

наявність попиту на продукцію підприємств на міжнародному ринку. 

         Організаційна структура управління підприємством сформована за лінійно-

функціональним принципом. На чолі підприємства стоїть керівник (директор), 

питання його призначення та звільнення на посаду вирішується ДК 

«Укрборонпром». На керівника покладені функції організації виробничо- 

господарської та соціально - побутової діяльності.  

         До функцій заступника директора з виробництва відноситься організація 

технічної підготовки виробництва, керівництво здійсненням  поточного і 

перспективного планування технічного розвитку підприємства, прийняття 

участь у прийнятті рішень щодо проектів змін по впровадженню більш 

досконалих технологічний процесів, націлених на покращення техніко-

економічних показників діяльності підприємства.  

          Головний інженер підприємства є відповідальною особою за роботу 

виробничих підрозділів – цехів, що займаються: розборкою, дефектацією та 

ремонтом літаків; ремонтом та зборкою літаків; ремонтом та випробуванням 

агрегатів; ремонтом авіаобладнання, електромереж та засобів вимірювальної 

техніки; ремонтом радіотехнічного обладнання і авіаційного озброєння. 

Головному інженеру підпорядковується також механічний цех, контрольно-

випробувальна станція та станція льотних випробувань.  

       Заступник директора по розвитку здійснює формування узгодженої з вищим 

керівництвом  загальної стратегії, яка визначає розвиток підприємства; очолює 

процеси реалізації програм розвитку; розробляє пропозиції щодо нових 

напрямків діяльності підприємства; здійснює аналіз ринку для знаходження 

нових сегментів для реалізації продукції та можливостей для їх освоєння. 

      До функцій заступника директора із зовнішньоекономічної діяльності 
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відноситься: розробка стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства, 

координація дій щодо проведення експортно-імпортних операцій, вирішення 

питань щодо підвищення рівня конкурентоспроможності продукції 

підприємства. 

       Заступником директора підприємства з економіки та фінансів реалізуються 

наступні функції: управління фінансово-економічною діяльністю ДП «ЛДАРЗ», 

визначення перспектив економічного розвитку підприємства, розроблення та 

впровадження пропозицій щодо збільшення рівня ефективності діяльності 

підприємства за рахунок зростання продуктивності праці, зниження собівартості, 

забезпечення високої якості продукції.  

     На рис.1.4 представлена організаційна структура вищого рівня управління ДП 

«ЛДАРЗ». 

 

      Рис.1.4.  Організаційна структура вищого рівня управління ДП «ЛДАРЗ» 

       Майно ДП «ЛДАРЗ»,  яке представляє собою державну власність і є 

закріпленим за ним на основі господарського відання, формується із виробничих 

і невиробничих засобів, об’єктів прав інтелектуальної власності, а також інших 
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цінностей, що відтворюються у «Звіті про фінансовий стан (балансі)» 

підприємства. 

        Майно підприємства формується за рахунок: державного майна, отриманого 

від ДК «Укрборонпром»; доходів, які підприємство одержує, реалізуючи 

продукцію, послуги та від інших видів господарювання; доходів, одержаних від 

цінних паперів; залучення банківських кредитів чи кредитів інших суб’єктів 

кредитування; капітальних вкладень та бюджетних дотацій; безоплатних та 

благодійних внесків; наявних нематеріальних активів. 

Розмір статутного капіталу ДП «ЛДАРЗ» складає 30 млн.грн. і може 

збільшуватись або зменшуватись на основі рішення ДК «Укрборонпром» по 

результатам аналізу річних бухгалтерських звітів. 

Оцінка діяльності підприємства здійснюється на основі ряду фінансових 

показників, основним із яких є прибуток. Величина прибутку ДП «ЛДАРЗ» 

залежить від коштів, що одержує підприємство у результаті здійснення 

господарської діяльності, за вирахуванням таких витрат як матеріальні, на 

оплату праці, відсотки по кредитам, сплата податків та інші платежі до бюджету, 

відрахування для створення фондів. Підприємство володіє правом використання 

прибутку відповідно до норм чинного законодавства. 

         Прибуток підприємства є джерелом  формування спеціальних (цільових) 

фондів, що дозволяє покрити витрати, понесені в процесі діяльності: 

амортизаційного фонду, фонду розвитку виробництва, фонду споживання, 

резервного фонду. При створенні амортизаційного фонду використовуються 

амортизаційні відрахування; ціль формування такого фонду – відтворити основні 

засоби, що піддались зносу.  

        Відрахування від чистого прибутку ідуть на створення фонду розвитку 

виробництва, який забезпечує розвиток матеріально-технічної бази ДП 

«ЛДАРЗ». Розмір резервного фонду, який використовується для компенсації 

понесених витрат, які виникли за рахунок відщкодування збитків та понесених 

незапланованих витрат,  визначається фінансовим планом підприємства. 

        Відповідно до щорічного рейтингу підприємств оборонно-промислового 
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комплексу України, оприлюдненого 24.02 2020 року та доповненого 12.04.2020 

року, на основі співставлення таких показників діяльності підприємств, як 

чистий дохід від реалізації продукції, собівартість продукції, валовий прибуток, 

чистий прибуток, ДП «ЛДАРЗ» займає одинадцяте місце. До десятки лідерів 

ввійшли такі підприємства, як АТ «Мотор Січ», ДП «Антонов», ДП «Завод 

ім.Малишева», ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор», ДК «Укрспецекспорт», 

ДП «Павлоградський хімічний завод, НВО», ДП «Завод 410 ЦА», ДП «Прогрес, 

СЗТФ», ДП «Львівський бронетанковий завод, КП «Іскра, НВК». 

         Подальші перспективи розвитку ДП «ЛДАРЗ» для підвищення рівня його 

конкурентоспроможності пов’язані з: 

– ремонтом літаків лінійки МіГ-29 та їх модернізацією на основі 

реконструкції та технічного переоснащення виробничих потужностей, що 

дозволить виготовляти запасні частини та складні металовироби; 

– освоєнням процесів ремонту редуктора ВР-14;  

– створенням дільниці на основі використання сучасного 

високотехнологічного обладнання; 

– подальшою реалізацією процесів імпортозаміщення, передбачених 

комплексною програмою; 

– впровадженням нових засобів неруйнівного контролю та обладнання, що 

дозволить удосконалити процедури ремонту електронних пристроїв; 

– застосуванням сучасної системи управління підприємством ІТ- 

Enterprise, яка відноситься до повнофункціональних ERP-систем і       представляє 

собою потужний інструмент для здійснення реінжинірингу та оптимізації бізнес-

процесів; 

– удосконаленням системи забезпечення рівня кваліфікації персоналу 

підприємства. 

          Для нарощування  розвитку ДП «ЛДАРЗ» потребує значних інвестицій, як 

і весь оборонно-промисловий комплекс України, і в першу чергу, підприємства 

державної форми власності. Виробничі потужності підприємства достатньо 

зношені, частина обладнання одержана ще після Другої світової війни по ленд-
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лізу, це стосується австрійського та німецького верстатного обладнання.   

         Підприємством, враховуючи високу вартість нового обладнання,  

поступово здійснюється ряд заходів по  переоснащенню верстатного парку: 

закуплений високошвидкісний обробний центр американської фірми HURCO, 

відбувається закупівля токарного обробного центру. Підвищенню рівня якості 

діагностики радіоелектронної апаратури буде сприяти придбання 

автоматизованого діагностичного комплексу «Діана – 4.6». Відремонтована та 

реконструйована гальванічна дільниця в механічному цеху; здійснена установка 

гальванічних ванн вітчизняного виробництва, в яких використані сучасні 

термопластичні матеріали.  

         Продовжується модернізація літаків МіГ-29; презентований 

модернізований варіант МіГ-29МУ2 володіє сучасною кабіною з цифровими 

аналоговими індикаторами та сучасними системами  VOR, ILS, DME для 

автоматичного режиму здійснення контролю за посадками та виконання польотів 

на міжнародних трасах.  

         У 2019 році ДП «ЛДАРЗ» було модернізовано та передано військовим 

силам шість винищувачів відповідно до державного оборонного замовлення. Не 

зважаючи на карантинні обмеження, підприємство в 2020 році виконало всі 

зобов’язання, здійснивши ремонт та модернізацію авіатехніки для державного 

оборонного замовлення достроково. У відповідності до здійснення програми по 

імпортозаміщенню, процеси ремонту та модернізації літаків на підприємстві 

здійснюються за рахунок використання 70% комплектуючих та запасних частин 

вітчизняного виробництва. 

       Останнім часом на окремих українських і російських сайтах 

розповсюджується інформація про незадовільні показники виробничого та 

фінансового стану ДП «ЛДАРЗ» та його можливе банкрутство, але, за 

повідомленням директора підприємства Дмитра Мартинчука, ця інформація не 

відповідає дійсності, і підтвердженням цього є результати діяльності 

підприємства за перше півріччя 2020 року – реалізована продукція та послуги на 

131 млн.грн. та сплачені податки та збори до бюджетів усіх рівнів у сумі 33 
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млн.грн. 

      Прийняття Закону України «Про оборонні закупівлі» та розроблення ряду 

законопроектів, що стосуються здійснення реформ в оборонно-промисловому 

комплексі, порядку іноземного інвестування в стратегічно важливі для 

вітчизняної національної безпеки суб’єкти господарювання, в першу чергу 

вплинуть на діяльність державних підприємств, в тому числі ДП «ЛДАРЗ». 

     Будуть створені можливості для вітчизняних підприємств щодо закупівель 

продукції, що має оборонне призначення, від безпосередніх виробників за 

сприяння міжнародних організацій, в тому числі і Агенції НАТО по підтримці та 

постачанню. Введення нового механізму утворення цін з використанням 

критерію «вартість життєвого циклу», в противагу раніше існуючому порядку 

ціноутворення зі значними обмеженнями рівня прибутковості для виконавців 

контракту, дозволить встановлювати більш ефективні та конкурентні відносини 

між учасниками – замовниками та учасниками – постачальниками. До того ж, 

розроблення трирічних планів закупівель буде сприяти одержання більш точних 

прогнозів щодо виробничих показників та показників фінансової 

результативності діяльності підприємства. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Виконані дослідження дозволили встановити сучасні ключові підходи до 

розуміння сутності фінансового стану підприємства, що є відправною точкою 

для оцінки результатів діяльності підприємства та зумовлюється взаємодією 

численної кількості господарсько-виробних чинників, які пов’язані зі ступенем 

злагодженості організації всіх напрямків діяльності підприємства. 

Проаналізована роль внутрішньої та зовнішньої діагностики фінансового 

стану підприємства та поняття стійкого, нестійкого та кризового стану; 

розглянута сутність етапів здійснення діагностики авіаційного підприємства. 

Дослідження методів діагностики фінансового стану авіаційного 

підприємства дозволило встановити доцільність застосування методів 
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фінансового аналізу, які  представляють собою цілісну сукупність наукових 

положень та методичного інструментарію, основаних на використанні системи 

принципів, що створює умови для ефективної діагностики фінансового стану 

авіаційного підприємства.  

Розглянуті формалізовані та неформалізовані методи, зроблений висновок 

про доцільність використання в подальших аналітичних розрахунках методу 

аналізу, основаного на виборі системи показників (коефіцієнтів), та обґрунтована 

система показників, яка є доцільною при здійсненні діагностики фінансового 

стану авіаційного підприємства. 

Досліджена роль діагностики банкрутства для попередження кризових 

ситуацій в діяльності авіаційних підприємств. Проаналізовані загрози 

банкрутства як для світової, так і вітчизняної авіаційної та авіапромислової 

галузей. Проаналізовані існуючі підходи до діагностики імовірності банкрутства 

із застосуванням однофакторних та багатофакторних функцій дискримінантного 

аналізу. Виділені переваги та недоліки зарубіжних та вітчизняних моделей для 

діагностики імовірності банкрутства українських підприємств. 

        Охарактеризована  організаційно-економічна структура ДП «ЛДАРЗ», яке є  

структурною одиницею Державного Концерну «Укроборонпром», його мета та 

предмет діяльності. Визначені основні нормативні документи, якими керується 

підприємство у своїй діяльності, та охарактеризовані основні напрямки 

діяльності підприємства. Представлена характеристика основних споживачів 

продукції підприємства, як військового, так і цивільного призначення. 

      Проаналізована організаційна структура управління підприємством, її 

особливості, функції керівних працівників. Розглянуті  подальші перспективи 

розвитку ДП «ЛДАРЗ» для підвищення рівня його конкурентоспроможності. 
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РОЗДІЛ 2  

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ДП «ЛДАРЗ» 

 

2.1. Джерела діагностики фінансового стану ДП «ЛДАРЗ» 

 

При здійсненні діагностики фінансового стану ДП«ЛДАРЗ» буде 

використано в якості інформаційної бази «Консолідований баланс (Звіт про 

фінансовий стан)» та «Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід)»  ДП «ЛДАРЗ» за період 2017-2019 роки. Проаналізуємо склад 

та динаміку активів за 2017–2019 роки (табл.2.1), використовуючи 

«Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)»  ДП «ЛДАРЗ». 

Для точнішого аналізу вартісного стану активів оцінюються зміни, що 

виникли у структурі господарських засобів, де співвідносяться основні та 

оборотні активи; динаміка виробничих запасів та незавершеного виробництва. 

Таблиця 2.1 

Склад та динаміка активів ДП «ЛДАРЗ» за 2017-2019 рр. 

№ 

п/ 

п 

Найменування 

статті 

2017 р. 2018 р. 2019 р. 
Абсолютне 

відхилення, 

тис. грн. 

Відносне 

відхилення,% 

Сума, 

тис. 

грн 

Питома 

вага,  

% 

Сума, 

тис. 

грн 

Питома 

вага,  

% 

Сума, 

тис. 

грн. 

Питом

а вага, 

 % 

2018 

до 

2017 

2019 

до 

2018 

2018 

до 

2017 

2019 

до 

2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9    10    11    12 

                           І.Необоротні активи  

1 
Нематеріальні 

активи 
32907 6,13 33197 6,44 33225 6,99 290 28 0,88 0,08 

2 
Основні 

засоби 
34077 6,34 46151 8,95 57354 12,069 12074 11203 35,43 24,27 

ІІ. Оборотні активи 

4 Запаси 123578 23,00 223374 43,35 192607 40,53 99796 -30767 80,75 -13,77 

5 

Дебіторська 

заборгованість 

за продукцію, 

товари, 

роботи, 

послуги 

97756 18,20 15808 3,07 22693 4,76 -81948 6885 -83,82 43,55 
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Продовження табл.2.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6 
за виданими 

авансами 
52015 9,68 4734 0,91 7654 1,61 -47281 2920 -90,89 61,68 

7 з бюджетом 32829 0,11 49250 9,55 33616 7,07 16421 -15634 50,02 -31,7 

8 
у тому числі 

з податку на 

прибуток 

7169 1,33 8376 1,63 2613 0,54 1207 -5763 16,83 -68,8 

9 

Інша 

поточна 

дебіторська 

заборгова- 

ність 

844 0,15 1026 0,19 890 0,19 182 -136 21,56 -13,3 

10 
Гроші та їх 

еквіваленти 
156814 29,18 126262 24,50 109026 22,94 -30552 -17236 -19,48 -13,7 

11 Готівка 24 0,0044 14 0,0027 26 0,005 -10 12 -41,66 85,71 

12 
Рахунки в 

банках 
156790 29,18 126248 24,50 109000 22,94 -30542 -17248 -19,47 -13,7 

12 
Усього 

активів 
537292 100 515246 100 475234 100 -22046 -40012 -4,10 -7,77 

 

Дослідивши дані, вказані вище, можемо зробити висновок, що величині 

активів  ДП «ЛДАРЗ» властива тенденція до зменшення : у 2017 році їх величина 

складала 537292 тис. грн., у 2018 році – 515246 тис. грн., у 2019 році – 475234 

тис. грн. Також звернувши увагу на дані, наведені в табл. 2.1., бачимо, що запаси 

займають найбільшу питому вагу в активах  ДП «ЛДАРЗ», у 2018 р. їх частка 

мала найбільше значення та складала  43,35%; в  порівнянні з 2017 р. їх величина 

збільшилась на 99796  тис. грн. Питома вага запасів у 2017 році в активах 

підприємства складала 23,00 %, у 2019 році – 40,53%. У 2017 році обсяг запасів 

складав  123578 тис. грн., у 2018 році - 223374 тис. грн., і, відповідно, у 2019 році 

– 192607 тис. грн. 

Значне місце по величині частки в активах  ДП «ЛДАРЗ» займають гроші та 

їх еквіваленти. У 2017 році їх частка склала 29,18 %, у 2018 році – 24,50 %, а у 

2019 році – 22,94 %. У 2017 році гроші та їх еквіваленти складали 156814 тис. 

грн.,  у  2018 році їх величина зменшились на 30552 грн. і становила 126262 тис. 

грн., у 2019 році – 109026 тис. грн. 

Що стосується основних засобів, то можемо спостерігати тенденцію до 

зростання. У 2017 році їх величина складала 34077 тис. грн., у 2018 році – 46151 
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тис. грн., у 2019 році – 57354 тис. грн. 

Динаміку активів за період 2017-2019 рр. зображено на рис. 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Рис. 2.1. Динаміка активів ДП «ЛДАРЗ» за період 2017-2019 рр.,тис.грн.  

 

Доцільним буде проаналізувати головні складові пасивів ДП «ЛДАРЗ» за 

2017-2019 роки ( табл.2.2). 

Таблиця 2.2 

Склад та динаміка пасивів ДП «ЛДАРЗ» за 2017-2019 рр. 

№ 

 

п/п 

 

 

Найменуваня 

статті 

 

2017 р. 

 

2018 р. 

 

2019 р. 

Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення 

Сума, 

тис. 

грн. 

Пито-

ма 

вага, 

% 

Сума, 

тис. 

грн. 

Пито- 

ма 

вага, 

% 

Сума, 

тис. 

грн. 

Пито- 

ма 

вага, 

% 

тис. грн. % 

2018 

до 

2017 

2019 

до 

2018 

2018 

до 

2017 

2019 

до 

2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 І.Власний капітал 

1 Зареєстрований 

капітал 
30000 6 30000 6 30000 6 0 0 0 0 

2 Додатковий 

капітал 
44310 8 60859 12 77843 16 16549 16984 37,34 27,90 

3 Капітал у 

дооцінках 
5467 1 5881 1 5637 1 414 -244 7,57 -4,14 
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Продовження  табл.2.2 
 

   1       2 3 4 5 6 7 8 9 10     11 12 

4 
Нерозподі-

лений 

прибуток  

217252 40,4 239766 46 246454 51 22514 6688 10,36 2,79 

 ІІ.Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

5 

Довгостро- 

кові 

забезпе 

чення 

10168 2 - - - - - - - - 

6 
Цільове 

фінансу- 

вання 

- - 6052 1 284 0,05 - -5768 - -95,3 

ІІІ.Поточні зобов’язання і забезпечення 

7 Поточна 

креди-

торська 

заборгова-

ність за: 

товари, 

роботи, 

послуги 

21247 3,9 57759 11 28667 6 36512 -29092 171,8 -50,4 

8 розрахунки 

з бюджетом 
5218 0,9 4623 0,8 2588 0,5 -595 -2035 -11,40 -44,0 

9 розрахунки 

зі 

страхування 

3876 0,7 2717 0,5 1409 0,2 -1159 -1308 -29,90 -48,1 

10 розрахунки 

з оплати 

праці 

14956 2,7 11676 2,2 6410 1,3 -3280 -5266 -21,93 -45,1 

11 за одержа- 

ними 

авансами 

170803 31,7 79448 15 57677 12 -91355 -21771 -53,48 -27,4 

12 Інші 

поточні 

зобов’я- 

зання 

13995 2,6 679 0,1 1300 0,2 -13316 621 -95,14 91,4 

13 Усього 

пасивів 
537292 100 515246 100 475234 100 -22046 -40012 -4,10 -7,77 

 

Динаміку пасивів за період 2017-2019 рр. зображено  на рис. 2.2. 

У 2017 р. основну частину власного капіталу займає нерозподілений 

прибуток:  частка нерозподіленого  прибутку – 40,4 %  у 2017 р.  від загальної 
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суми пасивів, у 2018 р. — 46 %, та у 2019 р. — 51 %. Величина додаткового 

капіталу у 2017 р. – 44310 тис. грн.,  у 2019 р. збільшилась і склала 77843 тис. грн. 

Незмінним протягом 2017-2019 рр. залишається частка зарєєстрованого 

(пайового) капіталу – 30000 тис. грн. (6% від загальної суми пасивів); У 2017 р. 

сума власного капіталу підприємства нараховувала 297029  тис. грн., у 2018 р. –  

336506  тис. грн., а у 2019 р. – величина зросла до 359934 тис. грн., що є 

позитивною тенденцією. 

 

Рис. 2.2. Динаміка  пасивів ДП «ЛДАРЗ» за період 2017-2019 рр., тис. грн. 

Основну частку поточних зобов'язань і забезпечень підприємства у 2017 

році займає поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами – 

31,7% від загальної суми пасивів, у 2018 році – 15%, у 2019 році – 12%. Поточна 

кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги  у 2017 році складає 

3,19 %  від загальної суми пасивів, поточні забезпечення, у 2018 році –  11 %, а у 

2019 році – 6%. 

У 2017 р. основну частину власного капіталу займає нерозподілений 

прибуток:  частка нерозподіленого  прибутку – 40,4 %  у 2017 р.  від загальної 

суми пасивів, у 2018 р. — 46 %, та у 2019 р. — 51 %. Величина додаткового 

капіталу у 2017 р. – 44310 тис. грн., у 2019 р. збільшилась до 77843 тис. грн. 

Незмінною протягом трьохрічного періоду є величина зарєєстрованого 
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(пайового) капіталу – 30000 тис. грн., що становить 6% величини пасивів. У 2017 

р. власний  капітал  ДП «ЛДАРЗ»  нараховував  297029 тис.грн., у 2018 році – 

336506 тис. грн., у 2019 р. – величина зросла до 359934 тис. грн., що можна 

розцінювати як позитивну тенденцію. 

Оцінюючи поточні зобов’язання і забезпечення, робимо висновок, що 

найбільша питома вага в них належить кредиторській заборгованості за 

одержаними авансами – 31,7% величини пасивів у 2017 році; у наступних роках 

цей показник суттєво зменшився і склав у 2018 році 15%, а в 2019 році – 12%. 

Показник поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи та 

послуги складає 3,9%  величини пасивів у 2017 році, зростає до 11% у 2018 році 

та зменшується до 6% у 2019 році.  

 

2.2.Aнaлiз фiнaнcoвo-eкoнoмiчниx пoкaзникiв дiяльнocтi ДП «ЛДАРЗ» 

  

ДП «ЛДАРЗ» протягом 2017-2019 рр. є прибутковим підприємством, на це 

вказують дані, наведені у фінансовій звітності (консолідовані звіти про фінансові 

результати за 2017-2019 роки) (табл.2.3). 

Таблиця 2.3 

Фінансові результати діяльності ДП  «ЛДАРЗ» у 2017-2019 рр. 

№ 

п/п 
Показники 

2017р., 

тис. грн. 

2018р., 

тис. 

грн. 

2019р., 

тис. грн. 

Абсолютне 

відхилення, 

тис.грн.  

Відносне 

відхилення, 

% 

 

2018 

 до 

 2017 

 

2019 

до  

2018 

2018 

до 

2017 

2019 

до 

2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Чистий дохід від 

реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 

548381 619921 652636 71540 32715 13,1 5,3 

2 Собівартість 

реалізованої продукції 

(товарів, робіт, 

послуг) 

300880 347264 387706 46384 40442 15,4 11,6 
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 Продовження табл.2.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Валовий прибуток 
247501 272657 264930 25156 -7727 10,2 -2,8 

4 Інші операційні 

доходи 
17167 20673 21796 3506 1123 20,4 5,4 

5 Адміністративні 

витрати 
26257 35256 40570 8999 5314 34,27 15,1 

6 Витрати на збут 69780 98653 71093 28873 -27560 41,4 -27.9 

7 Інші операційні 

витрати 
103642 100910 140811 -2732 39901 -2,6 39,5 

8 Фінансовий 

результат від 

операційної 

діяльності: прибуток 

64989 58511 34252 6478 -24259 -10 -41,5 

9 Інші  доходи 1710 9998 9626 8288 -372 484,7 -3,7 

10 Фінансовий 

результат до 

оподаткування: 

прибуток 

66169 68509 44039 2340 -24470 3,5 -35,7 

11 Чистий фінансовий 

результат: прибуток 53400 55857 34286 2457 -21571 4,6 -38,6 

     

 

Усе ж, рівень прибутковості змінювався, і протягом 2017-2019 рр. 

найбільший прибуток підприємство мало саме в 2018 р. – 55857 тис. грн. Тому 

важливим буде проведення аналізу основних фінансових показників ДП 

«ЛДАРЗ», що дозволить зрозуміти тенденції в змінах їх величин за останній 

трьохрічний період, встановити взаємозв’язок між ними та вплив на формування 

чистого фінансового результату підприємства (табл.2.3). 

Проаналізувавши основні фінансові показники, розуміємо, що показнику 

чистого доходу від реалізації продукції властива тенденція до зростання: 

збільшення з 548381 тис. грн. у 2017 році до 652636 тис. грн. у 2019 році.  

Динаміку чистого доходу від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) за 

період 2017-2019 рр. зображено  на рис. 2.3. 
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Рис. 2.3. Динаміка чистого доходу від реалізації продукції  

(товарів, робіт, послуг) ДП«ЛДАРЗ», тис. грн. 

Дослідивши собівартість реалізованої продукції протягом 2017-2019 рр., 

бачимо, що даний показник також має тенденцію до зростання, спочатку 

зростання з 300880 тис. грн. у 2017 р. до 347264 тис. грн. у 2018 р., а потім до  

387706 тис. грн. у 2019 р. Динаміка собівартості реалізованої продукції за період 

2017-2019 рр. представлена  на рис. 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4. Динаміка собівартості реалізованої продукції ДП «ЛДАРЗ», тис. грн. 

 

Показник валового прибутку має нестабільну тенденцію: спочатку  

збільшення з  247501 тис. грн. у 2017 році до 272657  тис. грн. в 2018 році, а потім 
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скорочення  у 2019 році до  264930 тис. грн.  Динаміку валового прибутку за 

період 2017-2019 рр. зображено  на рис. 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5. Динаміка валового прибутку ДП «ЛДАРЗ, тис. грн. 

 

Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток) значно 

скорочується протягом 2017-2019 рр., так,  у 2017 р. він становив 64989 тис. грн. 

у 2018 р. – 58511   тис. грн. Найменшого значення він набуває у 2019 році – 34252 

тис. грн. Динаміку фінансового результату від операційної діяльності (прибутку) 

за період 2017-2019 рр. зображено  на рис. 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6. Динаміка фінансового результату від операційної діяльності 

(прибутку) ДП «ЛДАРЗ» у 2017-2019 рр., тис. грн. 

Динаміку чистого фінансового результату (прибутку) за період 2017-2019 
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рр. зображено  на рис. 2.7. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.7. Динаміка чистого фінансового результату (прибутку) ДП  «ЛДАРЗ» 

протягом 2017-2019 рр., тис. грн. 

 

Для наглядності та порівняння зміни величин проаналізованих показників 

представимо їх динаміку на рис.2.8. 

 

 

Рис. 2.8. Динаміка фінансових результатів ДП «ЛДАРЗ» протягом  

2017-2019 рр.,тис.грн. 
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Чистий фінансовий результат (прибуток) протягом 2017-2018 рр. 

збільшився на 2457 тис. грн. з 53400 тис. грн. у 2017 році  до  55857 тис. грн. у 

2018 році. У 2019 році бачимо значне скорочення показника до 34286 тис. грн., 

яке може бути обумовлене тим, що протягом 2018-2019 рр.. відбулось 

збільшення (на 40442 тис. грн.) собівартості реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг).   

 

2.3. Аналіз фінансового стану ДП «ЛДАРЗ» 

 

Важливою в аналізі фінансового стану підприємства є діагностика 

фінансової стійкості. Фінансова стійкість виступає в якості індикатора, який 

дозволяє оцінити ефективне формування, розподіл та використання наявних у 

підприємства фінансових ресурсів і є головною складовою економічної стійкості 

господарюючого об’єкта. Фінансова стійкість є якісною характеристикою 

фінансового стану господарюючого суб’єкта, яка дає можливість оцінити його 

спроможність зберігати необхідний рівень платоспроможності та незалежності 

від зовнішніх джерел кредитування впродовж тривалого терміну часу із 

забезпеченням оптимального співвідношення власного та позикового капіталу. 

До основних показників, які дають можливість здійснити кількісну оцінку 

фінансової стійкості підприємства, відносять показники, що відображають 

структуру джерел створення капіталу підприємства.  

На основі оцінки величини коефіцієнтів автономії, фінансової залежності, 

фінансової стабільності, фінансового левериджу, забезпечення, маневреності 

можна одержати характеристику рівня залежності суб’єкта господарювання від 

позикових коштів та визначити, який запас фінансової стійкості властивий 

даному підприємству в умовах негативної дії чинників зовнішнього середовища 

та у випадку прийняття неефективних рішень в межах самого підприємства. 

Для здійснення аналізу вищевказаних коефіцієнтів виконаємо розрахунки їх 

величин (табл. 2.4). 
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Таблиця 2.4 

Показники фінансової стійкості ДП «ЛДАРЗ» у 2017-2019 рр. 

№ 

п/

п 

Показники 
Порядок 

розрахунку 

Нормат

ивне 

значенн

я 

2017 

р. 

2018 

р. 
2019 р. 

Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення,% 

2018 

  до 

2017 

2019 

 до 

2018 

2018 

 до 

2017 

2019 

 до 

2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Коефіцієнт 

автономії 

ф.№1 

1495/1900 
>0,5 0,5 0,6 0,7 0,1 0,1 20 16,7 

2 
Коефіцієнт 

фінансової 

залежності 

ф.№1 

1900/1495 
<0,2 1,8 1,5 1,3 -0,3 -0,2 -16,7 -13,3 

3 

Коефіцієнт 

маневреності 

власних 

засобів 

ф.№1 (1195-

1690)/1495 
>0,5 1,5 1,3 1,0 -0,2 -0,3 -13,3 -23,1 

4 

Коефіцієнт 

маневреності 

робочого 

капіталу 

ф.№1 

(1195+1695)/14

95 

>0,5 2,4 1,8 1,3 -0,6 -0,5 -25 -27,8 

5 
Коефіцієнт 

фінансової 

стабільності 

ф.№1 

1495/(1595+169

5) 

>1 1,2 1,9 3,1 0,7 1,2 58,3 63,1 

6 

Коефіцієнт 

співвідношен

ня залученого 

і власного 

капіталу 

ф.№1 

(1595+1695)/14

95 

<0,5 0,8 0,5 0,32 -0,3 -0,18 -37,5 -36 

7 

Коефіцієнт 

концентрації 

позикового 

капіталу 

ф.№1  

1595+1700/130

0 

0,4-   

0,6 
0,02 0,01 0,0006 -0,01 -0,009 -50 -94 

 

На основі проведених розрахунків можна зробити наступні висновки:  

1. Показнику коефіцієнта автономії властива тенденція до зростання – від 

0,5 у 2017 році до 0,7 в 2019 році; також варто зауважити, що його величина в 

2017 році була на рівні критичного значення, враховуючи, що нормативне 

значення повинно бути більшим за 0,5. Подальше зростання цього показника є 

підтвердженням збільшення фінансової незалежності підприємства щодо 

зовнішніх джерел фінансування. 

2. Показник  фінансової залежності, який є оберненим до показника 

автономії,  зменшується від 1,8 у 2017р., до 1,5 в 2018 р. та до 1,3 в 2019 р. , що 
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свідчить про те, що частка позикових коштів, які підприємство використовує у 

фінансуванні, постійно зменшується. 

3. Коефіцієнт маневреності власних засобів демонструє тенденцію до 

зниження (у 2017 році його величина складала 1,5;  в 2018 році – 1,3; в 2019 році 

– 1,0), однак, значення показника перебуває в межах, що відповідає  

нормативному і підтверджує можливість підприємства покривати свої найбільш 

термінові зобов'язання за рахунок використання власних обігових коштів. 

4.  Аналізуючи зміну величини показника маневреності робочого капіталу, 

виявляємо постійне зниження за трьохрічний період – від 2,4 в 2017 році до 1,8 

у 2018 році  та 1,3 до 2019 році , разом з цим, ці зміни відбувались в межах 

допустимих нормативних значень. 

5. Відмічається також позитивне явище у зміні величини показника 

фінансової стабільності  – постійне зростання протягом вказаного періоду від  1,2 

у 2017 році до 1,9 у 2018 році та 3,1 у  2019 році; враховуючи, що у відповідності 

до нормативного значення його величина повинна бути більшою за одиницю, це 

вказує на зниження для підприємства рівня фінансових ризиків. 

6. Значення показника співвідношення позикового і власного капіталу, який 

характеризує величину залучених підприємством коштів на одну гривню 

власного капіталу,  має тенденцію до скорочення – від 0,8 у 2017 році до 0,32 у 

2019 році,  відповідає нормативному значенню у 2018-2019 рр. та свідчить про 

те, що підприємству вдається зменшувати залежність від позичених коштів. 

7. Величина коефіцієнта концентрації позикового капіталу, який дає 

можливість зробити висновок щодо частини активів, фінансування яких 

здійснюється за рахунок зобов’язань,  є значно нижчою за нормативне значення, 

яке встановлене в межах 0,4-0,6.  У 2017 році цей показник мав значення 0,02, у 

2018 році – 0,1 та 0,0006 у 2019 р.), і це може вказувати на низький рівень 

застосування виробничих та фінансових можливостей, якими володіє 

підприємство. 

Характеризуючи фінансовий стан підприємства, слід приділити особливу 

увагу показникам платоспроможності та ліквідності. Розрахунки показників 



 

66 

ліквідності ДП «ЛДАРЗ» представимо в табл.2.5. 

Таблиця 2.5 

Показники ліквідності ДП «ЛДАРЗ» за 2017-2019 рр. 

№ 

п/п 
Показники 

Порядок 

розрахунку 

Нормативне 

значення 

2017 

р. 

2018 

р. 

2019 

р. 

Абсолютне 

відхилення 

 

Відносне 

відхи - 

лення, % 

2018 

   до 

2017 

2019 

  до 

2018 

2018 

до 

2017 

2019 

до 

2018 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Коефіцієнт 

покриття 
ф.№1 1195/1695 >2 2,0 2,5 3,2 0,5 0,7 25 28 

2 
Коефіцієнт 

швидкої 

ліквідності 

ф.№1 (1195 - 

1100)/1695 
>1 1,5 1,2 1,5 -0,3 0,3 -20 25 

3 
Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності 

ф.№1 

(1165+1160)/1695 
>0,2 0,7 0,7 0,9 0 0,2 0 28,6 

 

Визнаючи той факт, що платоспроможнiсть (лiквiднiсть) є найважливішим 

показником дiяльностi пiдприємства, який відображає здатність пiдприємства 

здiйснювати  платежi, вчасно розрахуватись з боргами в потрібному обсязi та в 

зазначений термін наявними у нього коштами або такими, якi постійно надходять 

за рахунок його дiяльностi, керiвництво ДП «ЛДАРЗ» звертає значну увагу на 

приріст основних джерел забезпечення лiквiдностi та проводить постiйний 

контроль за фiнансовими показниками ліквідності. 

 Станом на 2018 рік коефiцiєнт покриття (поточної лiквiдностi) становить 

2,5 при нормативному показнику > 2, крім того цей коефiцiєнт має тенденцiю до 

зростання в порiвняннi з показником на 2017 рік, в якому його величина 

дорівнювала 2,  у 2019 році  досягнула позначки – 3. 

 Станом на 2017 рік коефіцієнт швидкої лiквiдностi дорівнює 1,5 i також 

перевищує нормативний показник –1. Але у 2018 році бачимо зменшення до 1,2, 

що вiдбулось за рахунок зменшення дебiторської заборгованостi за виданими 

авансами. У 2019 році показник знову дорівнює 1,5. 

Коефiцiент абсолютної лiквiдностi станом на 2017-2018 рр. становить 0,7 

при нормативному показнику >0,2, що є достатньо високим. У 2019 році цей 

показник уже становить 0,9.  
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Основними джерелами забезпечення лiквiдностi пiдприємства є дебiторська 

заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги та грошовi кошти.  

Доцільною є оцінка  майнового стану підприємства з використанням ряду 

показників, розрахунок яких дає можливість  одержання висновку щодо складу, 

розміщення, структури майна підприємства, включаючи основний та оборотний;  

технічного та морального стану основних засобів; зрозуміти, наскільки 

ефективно використовуються основні засоби на підприємстві. 

 Розрахунок показників майнового стану  ДП «ЛДАРЗ» представимо в 

табл.2.6. 

Таблиця 2.6 

Показники майнового стану ДП «ЛДАРЗ» 

№ 

п/п 
Показник 

 

Порядок 

розрахунку 

Роки 

 

 

Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення,% 

 

2017 2018 2019 
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Частка основних 

засобів в активах 
ф.№1, 1010 /1300  0,06 0,08 0,12 0,02 0,04 33 50 

2 

Частка 

оборотних 

виробничих 

фондів в 

обігових коштах 

ф.№1(1101+1102)/ 

1195  
0,3 0,5 0,5 0,2 0 66 0 

3 Показник зносу 

основних засобів 
ф.№1, 1012 /1011 0,66 0,62 0,6 -0,04 -0,02 -6,06 -3,2 

4 
Коефіцієнт 

оновлення 

основних засобів 

ф.№1 (1101 за 

пот.рік-1101 за 

попер.рік)/ 

1101  за пот. рік  

0,4 0,2 -0,01 0,2 -0,2 -50 -100 

5 
Коефіцієнт 

мобільності 

активів 

ф.№1, 1195 /1095  6,8 4,9 3,6 -1,9 -1,3 -28 -27 

        

       Проведені розрахунки свідчать про наступне:      

1. Частка основних засобів в активах підприємства за трьохрічний період 

набула незначних змін: у 2017 р.  цей показник мав значення 0,06, у 2017р.– 0,08 

та у 2019р. – 0,12. Величина обігових коштів, що задіяні у виробничій сфері, у 

порівнянні із загальною величиною обігових коштів, змінилась у 2018 році (їх 

частка склала 0,5, у 2017 році вона складала 0,3), у 2019 році змін не відбулось 

(їх частка склала також 0,5).  

https://www.finalon.com/98-slovnik-ekonomichnikh-terminiv/267-koefitsient-mobilnosti-aktiviv
https://www.finalon.com/98-slovnik-ekonomichnikh-terminiv/267-koefitsient-mobilnosti-aktiviv
https://www.finalon.com/98-slovnik-ekonomichnikh-terminiv/267-koefitsient-mobilnosti-aktiviv
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2. Аналіз показника зносу основних засобів свідчить про те, що його 

величина залишається майже незмінною протягом періоду 2017-2019 рр.:  0,66 у 

2017 році, 0,62 – у 2018 році та 0,6 – у 2019 році. Зміна  коефіцієнта оновлення 

основних засобів демонструє тенденцію до постійного зниження: від 0,4 у 2017 

році до 0,2 у 2018 році та до -0,01 у 2019 році. 

3. Величині коефіцієнта мобільності активів властива тенденція до 

скорочення:  у 2018 році  порівняно з 2017 роком вона зменшилась на 1,9, а в 

2019 році  порівняно з 2018 роком – на 1,3. Це говорить нам про те, що станом на 

2019 рік підприємство погіршило здатність транформації активів з однієї форми 

у іншу. 

Показники ділової активності у значній мірі відображають рівень 

фінансового стану підприємства, демонструють рівень його ефективного 

господарювання, доцільне використання тих ресурсів, які є у наявності, 

характеризують інвестиційну привабливість підприємства. 

Розрахуємо показники ділової активності підприємства ДП «ЛДАРЗ» за 

період 2017-2019 рр.(табл.2.7). 

Таблиця 2.7 

Показники ділової активності ДП «ЛДАРЗ» 

№ 

п/п 
Показники Порядок розрахунку 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

 

Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення,% 

 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

1         2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Чистий дохід 

від реалізації 

продукції, 

тис.грн. 

Ф.№2, р.2000 548381 619921 652636 71540 32715 13 5,3 

2 
Валовий 

прибуток, 

тис.грн. 

Ф.№2, р.2090 247501 272657 264930 25156 -7727 10,2 -2,8 

3 

Прибуток від 

реалізації в 

загальній 

сумі 

прибутку, 

тис..грн. 

Ф.№2 (2090-2190) 182512 214146 230678 31634 16532 17,3 7,7 
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 Продовження табл.2.7 

 
1         2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 

Коефіцієнт 

стійкості 

економічно-

го зростання 

Ф.№2,р.2350/Ф.№1,р.149

5 
0,18 0,17 0,09 -0,01 -0,08 -5,5 -47 

5 Фондовід-

дача 

Ф.№2,р.2000/Ф.№1,р.101

0 
16,1 13,4 11,4 -2,7 -2 -16,8 15 

6 
Фондо-

місткість 
1/фондовіддача 0,06 0,07 0,09 0,01 0,02 16 29 

7 

Коефіцієнт 

оборотності 

оборотних 

засобів 

Чистий дохід від 

реал./сер.варт.об.а 
1,1 1,2 1,3 0,1 0,1 9,1 8,3 

8 

Тривалість 

обороту 

оборотних 

засобів, днів 

360/Коеф.об.засобів 327 300 277 -27 -23 -8,3 -8 

9 

Коефіцієнт 

оборотності 

виробничих 

запасів 

Собівартість 

реалізованої продукції 

/середня вартість запасів 

2,8 2 1,9 -0,8 -0,1 -28,6 -5 

10 

Тривалість 

обороту 

виробничих 

запасів, днів 

365/Коеф.об.вир.запасів 130,4 182,5 192,1 52,1 9,6 40 5,3 

 

Аналіз показників, наведених в табл.2.7, дозволяє  зробити заключення про 

постійне зростання показника чистого доходу від реалізації продукції за 

аналізований період: від  548381  тис. грн. у 2017 році  до 619921 тис. грн. у 2018 

році (зростання склало  71540 тис. грн.) та до  652636 тис. грн. у 2019 році  

(величина зростання –  32715 тис. грн.).  

Тенденція до зростання властива також показнику валового прибутку (від 

247501 тис. грн. в 2017 році до 264930 тис. грн. в 2019 році) та показнику  

прибутку від реалізації продукції  (від 182512 тис. грн. в 2017 році до 230678 тис. 

грн. у 2019 році). 

Для коефіцієнта стійкості економічного зростання є характерною негативна 

тенденція до зменшення його величини: від 0,18 у 2017 році до 0,09 у 2019 році. 

Зменшення рівня показника фондовіддачі (від 16,1 в 2017 році до 11,4 в 2019 

році) свідчить про зниження ефективності використання основних засобів на 

підприємстві. Зміна показника фондомісткості демонструє тенденцію до 
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зростання: у 2017 році він дорівнював 0,06; у 2018 році – 0,07; у 2019 році – 0,09.  

Термін тривалості обороту оборотних засобів скорочується протягом  2017-

2019 рр., у 2017 році він становив 327 днів, у 2018 році – 300 днів, у 2019 році – 

277 днів, що свідчить про те, що підприємству властиве покращення 

ефективності управління оборотними активами. 

Показнику тривалості обороту виробничих запасів характерне постійне 

зростання протягом 2017-2019 років: у 2017 році цей показник мав значення 

130,4 днів, у 2018 році – 182,5 дня, у 2019 році –192,1 днів, що дає можливість 

зробити висновок про необхідність активізації зусиль підприємства щодо 

управління формуванням та використанням запасів.  

Не менш значущим для діагностики фінансового стану підприємства є 

розрахунок показників рентабельності, на основі яких можна дати 

характеристику відносній прибутковості підприємства, співставляючи прибуток 

і чинники, які здійснюють на нього вплив. 

Розрахуємо показники рентабельності ДП «ЛДАРЗ»  за період 2017-2019 

років (табл.2.8). 

Таблиця 2.8 

Показники рентабельності ДП «ЛДАРЗ»,%   

№ 

п/п 
Показник 

Алгоритм 

розрахунку 

2017 

р. 

2018 

р. 

2019 

р. 

Абсолютне 

відхилення  

 

Відносне відхи- 

лення,% 

2018/     

2017 

2019/ 

2018 

2018/     

2017 

2019/ 

2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Рентабельність 

активів за 

фінансовим 

результатом від 

операційної 

діяльності: 

прибутком 

Ф.№2, р.2190 

/ Ф№1, р. 

1300 

12 11,4 7,2 -0,6      -4,2 -50 -36,8 

2 

Рентабельність 

активів за 

чистим 

фінансовим 

результатом: 

прибутком 

Ф.№2 ,р. 2350 

/ Ф.№1,р. 

1300 

9,9 10,8 7,2 0,9 -3,6 9 -33,3 
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  Продовження табл.2.8 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 Рентабельність 

власного 

капіталу 

Ф.№2, р.2350 

/ Ф.1, р.1495 

17,9 16,6 13,9 -1,3 -2,7 -7,3 -16,3 

4 

Рентабельність 

виробничих 

фондів (загальна 

рентабельність) 

Ф.№2, р.2350 

/ 

Ф.№1,р.1010+ 

р.1100 

33,9 20,7 13,7 -13,2 -7 -38,9 -33,8 

5 Валова 

рентабельність 

реалізованої 

продукції  

Ф.№2,р.2090 / 

Ф.№2, р.2000 

45,1 43,9 40,5 -1,2 -3,4 -2,7 -7,7 

6 Операційна 

рентабельність 

реалізованої 

продукції 

Ф.№2, р.2190 

/ Ф№.2, 

р.2000 

11,9 9,43 5,2 -2,47 -4,23 -20,7 -44,8 

7 Чиста 

рентабельність 

реалізованої 

продукції 

 

Ф.№2, р.2350 

/ Ф №2,р.2000 

9,7 9,0 5,2 -0,7 -3,8 -7,2 -42,2 

 

Здійснюючи аналіз результатів проведених розрахунків, можна зробити 

наступні висновки:    

1. Значення показника рентабельності активів за фінансовим результатом 

від операційної діяльності (прибутком) зменшується протягом 2017-2019 рр.: у 

2017 році його величина складала 12%,  у 2018 році – 11,4%, у 2019 році–7,2%.  

2.  Величина рентабельності активів за чистим фінансовим результатом 

(прибутком) має нестабільну тенденцію: у 2017 році його величина складала 

9,9%, у 2018 році – 10,8%, у 2019 році –7,2%.  

3. Значення показника рентабельності власного капіталу також  

зменшується протягом 2017-2019 рр.:  у 2017 році складало 17,9 %, у 2018 році – 

16,6 %, у 2019 році –13,9%. 

4.  Рівню показників рентабельності реалізованої продукції також властива 

тенденція до зниження впродовж аналізованого трьохрічного періоду:  значення 

валової  рентабельності реалізованої продукції зменшилось від  45,1%  у 2017 до 

43,9 % у 2018 році та до 40,5% у 2019 році. Значення операційної рентабельності 

реалізованої продукції також знизилось від 11,2% в 2017 році до 9,43% в 2018 

році та до 5,2% у 2019 році. Аналогічна ситуація властива і показнику чистої 
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рентабельності реалізованої продукції: незначне зниження за період 2017-2018 

роки (від 9,7% до 9%) та різке падіння його рівня в 2019 році – до 5,2%. 

Щоб покращити рівень показників рентабельності, підприємству слідує 

удосконалити діяльність щодо пошуку резервів збільшення  прибутку, 

проводити активну політику зниження собівартості продукції та збільшення 

об’єму її виробництва, приймати ефективні рішення по питанням оптимізації 

структури капіталу. 

 

Висновки до розділу 2 

 

        Проаналізований склад та динаміка активів підприємства за 2017–2019 роки, 

зроблений висновок про те, що їх величині властива тенденція до зменшення : у 

2017 році їх величина складала 537292 тис. грн., у 2018 році – 515246 тис. грн., у 

2019 році – 475234 тис. грн. 

 Аналіз фiнaнcoвo-eкoнoмiчниx пoкaзникiв дiяльнocтi ДП «ЛДАРЗ» дав 

можливість віднести підприємство до прибуткових, хоча рівень його 

прибутковості є нестабільним. Показнику чистого доходу від реалізації 

продукції властива тенденція до зростання: збільшення з 548381 тис. грн. у 2017 

році до 652636 тис. грн. у 2019 році. Собівартість реалізованої продукції також 

має тенденцію до зростання, спочатку зростання:  з 300880 тис. грн. у 2017 р. до 

347264 тис. грн. у 2018 р., а потім до  387706 тис. грн. у 2019 р.  

Показник валового прибутку має нестабільну тенденцію: спочатку  

збільшення з  247501 тис. грн. у 2017 році до 272657  тис. грн. в 2018 році, а потім 

скорочення  у 2019 році до  264930 тис. грн.   

Чистий фінансовий результат (прибуток) протягом 2017-2018 рр. 

збільшився на 2457 тис. грн. з 53400 тис. грн. у 2017 році  до  55857 тис. грн. у 

2018 році. У 2019 році бачимо значне скорочення показника до 34286 тис. грн. 

При аналізі показників фінансової стійкості виявлено, що переважно всі 

показники свідчать про покращення рівня фінансової стійкості ДП «ЛДАРЗ». 

Порівняння показників платоспроможності та ліквідності із нормативними 
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значеннями дозволяє встановити перевищення цих показників встановлені 

нормативи. 

 Показникам майнового стану є властива певна стабільність, хоча оновлення 

основних засобів та рівень мобільності активів потребує покращення. Аналіз 

показників ділової активності дозволяє зробити висновок про необхідність 

покращення діяльності підприємства по ряду позицій, включаючи стійкість 

економічного зростання, фондовіддачу, тривалість обороту виробничих запасів 

та ін. Переважній кількості показників рентабельності підприємства є властивою 

тенденція до зниження. 

Для покращення рівня фінансового стану підприємство повинне знаходити 

шляхи збільшення об’єму реалізованої продукції при одночасному зниженні її 

собівартості та розробити комплекс заходів щодо збільшення прибутковості його 

діяльності. Необхідно підвищувати рівень якості виконуваних робіт за рахунок 

реконструкції та технічного переоснащення виробничих потужностей, 

розширяти номенклатуру продукції та виконуваних робіт.  

Забезпеченню ритмічності виробництва та зниженню собівартості 

продукції повинно сприяти створення дільниць на основі використання 

сучасного високотехнологічного обладнання;  застосування нових форм 

неруйнівного контролю та обладнання, що дозволить удосконалити процедури 

ремонту електронних пристроїв. Важливою є подальша реалізація процесів 

імпортозаміщення у відповідності до розробленої комплексної програми. 

Оптимізації бізнес-процесів на підприємстві буде сприяти впровадження  

сучасної системи управління підприємством ІТ- Enterprise, яка відноситься до 

повнофункціональних ERP-систем. 

 Необхідним є удосконаленням системи забезпечення рівня кваліфікації 

персоналу підприємства, вивчення досвіду зарубіжних підприємств, що 

працюють в аналогічних галузях. 
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РОЗДІЛ 3  

УДОСКОНАЛЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ  

ДП «ЛДАРЗ» 

 

        3.1. Оцінка імовірності банкрутства підприємства ДП «ЛДАРЗ» як 

спосіб удосконалення діагностики його фінансового стану 

 

Під час управління підприємством, особливо в умовах жорсткого 

конкурентного ринкового середовища, надзвичайно важливим завданням 

залишається виявлення загрози банкрутства та вчасного розроблення і реалізації 

заходів для здолання на підприємстві негативних проявів кризових явищ. 

У світовій практиці для оцінки банкрутства використовуються моделі, 

розроблені зарубіжними спеціалістами; до найбільш застосовуваних відносяться 

наступні:  

– модель Е.Альтмана (двофакторна, п’ятифакторна та адаптована модель 

оцінки імовірності банкрутства підприємства); 

– модель Романа Ліса; 

– r-модель прогнозування ризику банкрутства; 

– модель Р.Таффлера; 

– модель Г.Спрінгейта; 

– модель О.Терещенка; 

– метод рейтингової оцінки фінансового стану підприємства; 

– модель А.Матвійчука; 

Для того, щоб з’ясувати ймовірність настання банкрутства  на підприємстві 

ДП «ЛДАРЗ», проведемо розрахунок значення Z-показника кожної з 

розглянутих моделей. 

Модель Е.Альтмана – це п’ятифакторна модель дискримінантного аналізу 

імовірності банкрутства підприємства – об’єкта дослідження – комбінація, яка 

містить найважливіші чинники для встановлення рівня імовірності банкрутства 

підприємств, які аналізуються. 
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Результуючий показник по моделі Е.Альтмана можна розрахувати за 

формулою: 

Z=0,717К1+0,847К2+3,107К3+0,42К4+0,995К5, 

де К1 – співвідношення величини середньорічної величини власних 

оборотних коштів із середньорічною вартістю активів; 

    К2 – співвідношення величини чистого фінансового результату: прибутку 

(збитку) із  середньорічною вартістю активів; 

    К3 – співвідношення величини фінансового результату до оподаткування: 

прибутку (збитку)  із середньорічною вартістю активів; 

    К4 – співвідношення величини середньорічної вартості власного капіталу 

із середньорічною величиною зобов’язань і забезпечень; 

    К5 –    співвідношення величини чистого доходу від реалізації продукції 

із середньорічною вартістю активів. 

При проведенні великою кількості розрахунків по моделі Е.Альтмана, по 

отриманим даним можна дійти до висновку, що загальний показник Z може 

коливатися в  межах (-14, +22).  

Ще хотілось би зазначити, що підприємства, які отримали Z >2,99, входять 

у число фінансово стійких, підприємства, які отримали Z <1,81 є безумовно-

неспроможними, а інтервал (1,81—2,99) вважається зоною невизначеності. 

Розрахунки можна звести до табл.3.1.  

Таблиця 3.1 

Значення показників моделі Е.Альтмана для ДП «ЛДАРЗ» 

Коефіцієнт 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

1 2 3 4 

К1 0,43 0,45 0,51 

К2 0,11 0,11 0,07 

К3 0,14 0,13 0,09 

К4 1,34 1,51 2,4 

К5 1,13 1,18 1,31 

Z 2,51 2,62 3,04 
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Отже, аналізуючи дані з табл. 3.1 можна дійти до висновку, що підприємство 

протягом 2017-2018 рр. знаходилось в так званій «зоні невизначеності», а уже в 

2019 році мало дуже низький ризик стати банкрутом. 

Графічно динаміку значення Z-показника, отриманого за моделлю 

Е.Альтмана, зображено нижче (рис. 3.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  3.1. Динаміка  значення «Z» за моделлю Е.Альтмана для  

ДП «ЛДАРЗ» за період 2017-2019 рр. 

Розглядаючи модель Романа Ліса, варто зазначити, що ця модель має 

перевагу перед іншими завдяки високій точності прогнозів, підтверджених  на 

основі інформації щодо функціонування підприємств Великобританії.  

Модель Романа Ліса описується наступною формулою: 

ZЛ = 0,063Х1+0,092Х2+0,057Х3+0,001Х4, 

де Х1 – співвідношення величини середньорічної вартості оборотних 

активів із середньорічною вартістю активів; 

    Х2 – співвідношення величини валового прибутку (збитку) із 

середньорічною вартістю активів; 

    Х3 –   співвідношення величини нерозподіленого прибутку (непокритого 

збитку)  із середньорічною вартістю активів; 

     Х4 –  співвідношення величини середньорічної вартості власного 

капіталу із середньорічною величиною зобов’язань і забезпечень. 

Оціночне граничне значення результуючого показника – ZЛ = 0,037. 
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Тобто при Z < 0,037 — імовірність банкрутства є високою, при Z > 0,037 — 

імовірність настання банкрутства є незначною. 

Розрахунки можна звести до табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 

Значення показників моделі Романа Ліса для ДП «ЛДАРЗ»   

Коефіцієнт 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

1 2 3 4 

X1 0,86 0,85 0,81 

X2 0,51 0,52 0,53 

X3 0,45 0,46 0,50 

X4 1,34 1,51 2,4 

Z 0,126 0,128 0,129 

 

З даних табл. 3.2 можна зробити висновок, що протягом 2017-2019 рр. 

значення показників були майже на однаковому рівні і банкрутство підприємству 

в найближчий час не загрожує. 

Графічно динаміку результуючого Z-показника, отриманого за моделлю 

Романа Ліса, зображено нижче (рис. 3.2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  3.2. Динаміка  результуючого показника «Z» за моделлю Романа Ліса 

для ДП «ЛДАРЗ» за період 2017-2019 рр. 

 

Модель Р.Таффлера  (запропонована британським вченим Р.Таффлером у 
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1977 році), є прогнозною чотирьохфакторною моделлю, яка враховує сучасні 

тендеції в бізнесі і вплив перспективних технологій на структуру фінансових 

показників.  

Модель Р.Таффлера описується наступною формулою: 

ZТ = 0,03Х1+0,13Х2+0,18Х3+0,16Х4, 

де Х1 – співвідношення величини валового прибутку (збитку) із 

середньорічною величиною поточних зобов’язань і забезпечень; 

     Х2 – співвідношення величини середньорічної вартості оборотних 

активів із середньорічною величиною зобов’язань і забезпечень; 

     Х3 – співвідношення величини середньорічної величини поточних 

зобов’язань і забезпечень із середньорічною вартістю активів; 

      Х4 – співвідношення величини чистого доходу від реалізації продукції 

із середньорічною вартістю активів. 

У випадку перевищення результуючого показника позначки 0,3 ( Z > 0,3), 

доводиться зазначати про хороші перспективи підприємства на майбутнє; при 

Z <0,2 – загроза настання банкрутства достатньо можлива. У випадку, якщо 

величина результуючого показника попадає в інтервал між значеннями 0,2 та 0,3, 

можливим є розвиток подій як в сторону зміцнення фінансового стану 

підприємства, так і навпаки. 

         Результати розрахунків представимо в  табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 

Значення показників моделі Р.Таффлера для ДП «ЛДАРЗ» 

Коефіцієнт 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

1 2 3 4 

X1 1,23 1,34 1,84 

X2 2,02 2,16 2,71 

X3 0,41 0,39 0,30 

X4 1,13 1,18 1,31 

Z 0,55 0,58 0,67 

 

Розраховані (табл. 3.3) показники свідчать про хороші довгострокові 



 

79 

перспективи підприємства та досить низьку імовірність банкрутства у 

майбутньому. 

Графічно динаміку значення Z-показника, отриманого за моделлю 

Р.Таффлера, зображено нижче (рис. 3.3.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  3.3. Динаміка  значення «Z» за моделлю Р.Таффлера для 

 ДП «ЛДАРЗ» за період 2017-2019 рр. 

 

Модель Г.Спрінгейта була побудована у 1978 році Гордоном Л. В. 

Спрінгейтом за допомогою покрокового дискримінантного аналізу розробленим 

Едуардом І.Альтманом методом.  

Модель Г.Спрінгейта розраховується за наступною формулою: 

Z = 1,03*K1 + 3,07*K2 + 0,66*K3 + 0,4*K4, 

де K1 – співвідношення величини робочого капіталу із  загальною вартістю 

активів; 

     K2 – співвідношення величини прибутку до сплати податків та процентів 

із  загальною вартістю активів; 

     K3  – співвідношення величини прибутку до сплати податків із 

короткостроковою заборгованістю; 

     K4   –  співвідношення величини обсягу продажу із  загальною вартістю 

активів. 

Згідно цієї моделі, у випадку, якщо величина результуючого показника  
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нижче значення 0,862 (Z < 0,862), то підприємство є потенційним банкрутом. 

Розрахунки можна звести до табл. 3.4. 

Таблиця 3.4 

Значення показників моделі Г.Спрінгейта для ДП «ЛДАРЗ» 

Коефіцієнт 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

1 2 3 4 

К1 0,44 0,45 0,51 

К2 0,14 0,13 0,09 

К3 0,33 0,34 0,31 

К4 1,13 1,18 1,32 

Z 1,55 1,56 1,53 

 

Проаналізувавши значення «Z» протягом 2017-2019 років, отримане по 

моделі  Спрінгейта, можемо дійти до висновку, що підприємству ДП «ЛДАРЗ» 

також не загрожує банкрутство у найближчий час. 

 Графічно динаміку значення Z-показника, отриманого за моделлю 

Спрінгейта, зображено нижче (рис. 3.4.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  3.4. Динаміка  значення «Z» за моделлю Г.Спрінгейта для  

ДП «ЛДАРЗ» за період 2017-2019 рр. 

Популярною серед моделей для аналізу банкрутства підприємства в Україні 

є модель Терещенка О. О. Ця узагальнена модель сформувалась на основі 

дискримінантної функції і розраховується за формулою: 

Z = 1,5К1+0,08К2+10К3+5К4+0,3К5+0,1К6, 
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де К1 – співвідношення величини cash-flow із середньорічною величиною 

зобов’язань і забезпечень; 

   К2 – співвідношення величини середньорічної вартості активів із 

середньорічною величиною зобов’язань і забезпечень; 

  К3 – співвідношення величини чистого фінансового результату: прибутку 

(збиток)  із середньорічною вартістю активів; 

  К4 – співвідношення величини чистого фінансового результату: прибутку 

(збитку) із чистим доходом від реалізації продукції; 

  К5 – співвідношення величини середньорічної величини запасів із чистим 

доходом від реалізації продукції; 

  К6 – співвідношення величини чистого доходу від реалізації продукції із 

середньорічною вартістю активів. 

Розглянемо, які є варіанти значень Ζ-показника та як їх оцінити: 

1. У випадку  Ζ > 2 – підприємство є фінансово стійким. 

2. У випадку 1 < Z ≤ 2 – фінансовий стан підприємства погіршився, проте 

при переході на антикризове управління банкрутство для нього – не загроза. 

3.Якщо 0 < Z ≤ 1 – підприємство може стати банкрутом, якщо не будуть 

проведені санаційні заходи.При Z ≤ 0 – підприємство – напівбанкрут; 

Розрахунки можна звести до табл. 3.5. 

Таблиця 3.5 

Значення показників моделі О.Терещенка для ДП «ЛДАРЗ» 

Коефіцієнт 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

1 2 3 4 

К1 0,29 0,27 0,22 

К2 2,34 2,51 2,42 

К3 0,11 0,11 0,07 

К4 0,10 0,10 0,05 

К5 0,20 0,28 0,32 

К6 1,13 1,18 1,32 

Z 2,83 2,30 1,71 

За даними табл. 3.5 бачимо, що підприємство протягом 2017-2018 рр. є 
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фінансово стійким і йому не загрожує банкрутство, однак у 2019 році показник 

знизився до 1,71, а це говорить про те, що фінансова рівновага на підприємстві 

порушена і потрібно переходити на антикризове управління. 

Графічно динаміку значення Z-показника, отриманого за моделлю 

О.Терещенка, зображено нижче (рис. 3.5.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  3.5. Динаміка  значення «Z» за моделлю О.Терещенка для  

ДП «ЛДАРЗ» за період 2017-2019 рр. 

 

Модель А.Матвійчука розраховується за формулою: 

Z=0,033*X1+0,268*X2+0,045*X3-0,018*X4-0,004*X5–0,015*X6+0,702*X7,  

де  X1– співвідношення величини оборотних активів із необоротними 

активами; 

     X2 – співвідношення величини чистого доходу від реалізації з поточними 

зобов’язаннями; 

     X3 – співвідношення величини чистого доходу від реалізації з власним 

капіталом; 

     X4 – співвідношення величини валюти балансу з чистим доходом від 

реалізації; 

     X5 – співвідношення величини різниці між оборотними активами та 

поточними зобов’язаннями із оборотними активами; 
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     X6 – співвідношення величини суми довгострокових та поточних 

зобов’язань із валютою балансу; 

     X7 – співвідношення величини власного капіталу до суми 

довгострокових та поточних зобов’язань. 

У випадку більшого за 1,104 значення Z-показника, фінансовий стан 

підприємства – задовільний, а імовірність його банкрутства – низька. І навпаки, 

у разі нижчого значення Z від 1,104 і у випадку його пониження, з’являється 

можливість виникнення фінансової кризи. 

Розрахунки можна звести до табл. 3.6. 

Таблиця 3.6 

Значення показників моделі А.Матвійчука для ДП «ЛДАРЗ» 

Коефіцієнт 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

1 2 3 4 

Х1 0,81 1,04 1,08 

Х2 2,73 3,04 2,27 

Х3 1,97 1,96 1,87 

Х4 0,89 0,85 0,76 

Х5 0,52 0,55 0,64 

Х6 0,43 0,40 0,30 

Х7 1,34 1,51 2,36 

Z 1,76 1,97 2,36 

 

Враховуючи те, що значення Z-коефіцієнта досить перевищує значення  

1,104, можемо констатувати, що фінансовий стан підприємства на задовільному 

рівні та є низька ймовірність настання банкрутства. 

 Графічно динаміку значення Z-показника зобразимо на рис.3.6. 
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Рис.  3.6. Динаміка  значення «Z» за моделлю А.Матвійчука для 

 ДП «ЛДАРЗ» за період 2017-2019 рр. 

Отже, зведемо в одну таблицю отримані результати показників банкрутства 

за наведеними вище різними підходами (див. табл. 3.7).  

Таблиця 3.7 

Результати розрахунків показників банкрутства для ДП «ЛДАРЗ» за 

різними методичними підходами 

Модель Рекомендоване 

значення 

2017 р. 2018 р. 2019 р. 

1 2 3 4 5 

Модель 

Е.Альтмана  

Z > 2,99 2,51 2,62 3,04 

Модель 

Г.Спрінгейта 

Z > 0,862 1,55 1,56 1,53 

Модель 

О.Терещенка 

Z > 2 2,83 2,30 1,71 

Модель 

Р.Таффлера 

Z > 0,3 0,55 0,58 0,67 

Модель 

Романа Ліса 

Z > 0,037 0,126 0,128 0,129 

Модель 

А.Матвійчука 

Z > 1,104 1,76 1,97 2,36 

 

Аналіз даних, приведених у табл. 3.7, свідчить про співпадіння тенденцій 
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при використанні моделей Е.Альтмана, Р.Таффлера, Романа Ліса та 

А.Матвійчука, які підтверджують про низьку вірогідність ДП «ЛДАРЗ» стати 

банкрутом у майбутньому. 

Розрахунки по моделі Г.Спрінгейта свідчать про незначне погіршення 

фінансового стану підприємства в 2019 році, хоча не підтверджується 

можливість його банкрутства. При застосуванні моделі О.Терещенка результати 

2019 року відображають зниження фінансової стабільності ДП «ЛДАРЗ». 

Узагальнюючи отримані результати, можемо дійти  до висновку, що, 

незважаючи на те, що банкрутство підприємства в найближчий час є 

малоімовірним,  є необхідність застосування заходів щодо покращення його 

фінансової стабільності. 

 

   3.2. Впровадження ЄРП – системи на підприємстві ДП «ЛДАРЗ» як 

умова покращення діагностики фінансового стану 

 

Якщо підприємство у своєму арсеналі має достовірну і повну інформацію, 

проаналізувавши яку може миттєво відреагувати на ті зміни ринку, які 

відбуваються, таке підприємство є успішним.   

Забезпечення можливості для отримання такої інформації є впровадження 

ЄРП-системи, завдяки якій можливо здійснювати контроль всіх напрямків 

діяльності підприємств, а також формувати базу, яка дозволить приймати 

відповідні рішення.  

 ЄРП-системою називають систему, яка створена, щоб підприємство могло 

контролювати та планувати всі свої ресурси, вона охоплює всі важливі процеси 

діяльності компанії. Метою впровадження цієї системи є налагодження 

комунікації між усіма структурами підприємства, а також формування одного 

інформаційного сховища, в якому буде акумулюватись вся потрібна інформація 

про підприємство, послуги, які воно надає, продукцію, яку воно виробляє, роботу 

всіх його відділів.  

Якщо впровадити ЄРП-систему на підприємстві – це дасть змогу 
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використовувати замість декількох різних програм – одну. Завдяки цій системі, 

можна контролювати обробку, логістику, доставку, виставляння рахунків, 

бухгалтерський облік. 

Оскільки у підприємства є можливість вибору оптимальної ЄРП-системи 

для себе, слід визначити не тільки основні завдання, тобто, які проблеми 

вирішить ця система, а й скільки коштуватиме це для підприємства та чи буде це 

економічно вигідно. Звичайно, коли підприємство приймає рішення у виборі 

системи, її вартість не єдиний фактор, який на це впливає, проте, якщо є 

неправильна попередня оцінка проекту впровадження, а також непередбачені 

відхилення, що виникають у процесі впровадження, можливий ризик перевитрат 

бюджету.  

Варто розуміти, що на купівлі власне самої програми не закінчуються 

витрати для підприємства. Зазвичай 25-30% коштів, виділених на інвестиції в цю 

ІТ- систему, – це ліцензії, робочі місця, підключення, а от інші 65-70% – це 

кошти, які пішли на впровадження системи, тобто для того, щоб її розгорнути, 

інтегрувати, обслуговувати, оновлювати, навчати співробітників користуватись 

нею, також це витрати на обладнання, системне та прикладне програмне 

забезпечення, аутсорсингові послуги, зарплата для працівників, які 

впроваджують та підтримують ЄРП-систему. 

Отже, основне призначення ЄРП-системи – це об’єднання всіх підрозділів 

та функцій підприємства в одну систему, яка буде слугувати для їх специфічних 

потреб. А для її досягнення типова ЄРП-система застосовує різноманітну 

кількість програмних та апаратних компонентів, модулів. Компанія Panorama 

Consulting Solutions дослідила 215 респондентів, які провели оцінку основним 

цілям впровадження новітніх інформаційних систем планування та застосування 

ресурсів. Воно показало, що біля 75-80% опитуючих респондентів належать до 

підприємств, які вже запровадили або ще запроваджують інформаційні системи, 

а 15-20%, перебувають ще в пошуку ефективного програмного забезпечення 

(рис. 3.7.) 
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 На рис.3.7 зображено головні цілі впровадження підприємствами новітніх 

ЄРП-систем. Аналізуючи це, можемо дійти до висновку, для чого 

впроваджуються ЄРП-системи – замінити стару систему, яка нині існує на 

підприємстві, задля підвищення ефективності діяльності підприємства, шляхом 

пошуку та впровадження нової, що володіє більшими можливостями щодо 

реалізації основних цілей, які стоять перед підприємством. 

        До того ж, виявлено, що глобальні економічні процеси сприяють 

впровадженню нових інформаційних систем. Дослідження показало, що понад 

50% впроваджень ЄРП-систем респонденти оцінили як вдалі, при цьому близько 

7% – навпаки – не виправдали очікувань. 

Рис.3.7. Головні цілі впровадження підприємствами новітніх ЄРП-систем 

 Коли потрібно вибирати нову ЄРП-систему, менеджери підприємства 

спираються на такі критерії як: кращий набір реалізованих функцій, оптимальне 

співвідношення ціни та якості пропонованої системи тощо (рис.3.8). 
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Рис. 3.8. Критерії вибору ERP-системи підприємства 

Серед основних учасників на ринку новітніх ЄРП-систем варто вказати такі 

компанії як  SAP, Oracle, Microsoft, Epicor тощо. 

Менеджменту підприємств, які були учасниками опитування, 

запропонували вибрати із запропонованого списку компанії, які вони вибрали б 

як постачальника ЄРП-системи. На рис. 3.9.  зображено отримані результати, які 

показують частоту обрання брендів серед інших компаній-постачальників ЄРП-

систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.9. Топ постачальники ЄРП-систем 
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Можемо дійти до висновку, що SAP, Oracle та Microsoft мають великі 

бюджети для реклами і вигоду від того, що їх торгові марки популярні на ринку 

ЄРП.  

Також дослідження показало, що 43% таких систем окупаються протягом 

трьох років, але присутній ризик, що інвестиції, які були вкладені, не окупилися 

протягом очікуваного періоду – на це вказують 18% респондентів (рис. 3.10.). 

Рис.3.10. Період окупності впровадження ЄРП-систем 

Якщо оцінювати загальні витрати, які отримало відприємство, то близько 53 

% проектів сягнули вище їхніх запланованих бюджетів (рис.3.11.).  

Чому так? На це запитання відповіли так: 25% опитаних звернули увагу на 

розширення можливостей проекту, а 17% вказали, що такі підвищені витрати 

відбулись через «непередбачені технічні або організаційні проблеми».  

 На сьогодні досить широким є ринок управлінських систем, але частіше 

бачимо, що великі підприємства надають перевагу SAP R/3 ERP, яка встановлена 

на таких українських підприємствах, як: 

– Національний банк України, де завдяки цій системі було досягнуто нового  

якісного рівня управління кошторисними та операційними процесами НБУ, 

звітності, отримано централізований контроль та обробку даних;  

– «Азовсталь», де за весь період використання система SAP змогла 
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підтвердити свою ефективність ,а підприємство завдяки таким впровадженням 

інновацій залишається лідером серед підприємств українського ГМК в 

покращенні ІТ-технологій;  

– АТ «Укртатнафта», де впровадження SAP дало покращення прозорості та 

універсальності даних. Слід вказати, що на ефективність окремих відділів, а 

також організації мало вплив об’єднання інформації в єдину базу та формування 

одного стандарту інформаційних технологій. 

 

Рис. 3.11. Бюджет впровадження проектів 

 

Отже, практика впровадження сучасних ЄРП-систем на українських 

підприємствах показує нам, що віддачу від інвестиційних рішень в систему 

управління вони отримують за рахунок:  

– вчасного оперативного та виробничого планування виробництва, а це в 

свою чергу дозволяє на 20-30% скоротити втрати безпосередньо на виробництві 

(втрата матеріалів, обсяг незавершеного виробництва, зниження простоїв);  

– пониження рівня запасів на складах - близько на 20-25 % (через півроку 

після запуску системи); 

– пониження не облікованих недостач - 3-5 % від рівня запасів;  

– пониження витрат допоміжних матеріалів на 20-30 %;  
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– пониження собівартості продукції, скоротивши загально виробничі і 

адміністративні витрати на 3-5 %;  

– пониження дебіторської заборгованості. 

Різницею між функціонуванням інформаційних систем на підприємстві в 

Україні від зарубіжних є те, що, по-перше, для зарубіжних підприємств основна 

проблема є в надлишку даних, а для вітчизняних – їх нестача, а, по-друге, якщо 

зарубіжні підприємства вирішують проблему накопичення та аналізу даних, то 

вітчизняні – займаються збором даних. 

Зважаючи на такий успішний досвід зарубіжжя у впровадженні ЄРП-систем, 

було б доцільно звернути увагу і підприємству ДП «ЛДАРЗ» на це, а для цього 

слід визначити,  як буде відбуватись впровадження, а саме відшукати найбільш 

ефективний варіант. 

Наведемо такі альтернативи : 

1.Розробка власного програмного забезпечення.  

Підприємство наймає працівників, які створюють систему програмного 

забезпечення для кожного структурного відділу підприємтсва. Такий спосіб 

займає більше часу, створює додаткові витрати на формування відділу по 

розробці, але вийде дешевшим по собівартості і більш спеціалізованим на 

відповідному підприємстві.  

2. Купівля програмного забезпечення.  

Підприємство, яке обрало цей варіант, має знати, що віддасть велику 

кількість коштів на отримання цього продукту, якщо ж у підприємства їх не має 

в достатній кількості, то потрібно шукати інвесторів та залучати їх або ж брати 

кредити. Але, купуючи програмне забезпечення, підприємство здатне якомога 

швидше впровадити ЄРП-систему, а заодно звільнити себе від витрат на 

розробку та поточних витрат на оренду у майбутньому. 

3. Оренда програмного забезпечення.  

Під орендою програмного забезпечення мається на увазі оплата за 

використання ліцензії щомісяця, що дозволяє підприємству не проводити 

капітальні вкладення у покупку програмного забезпечення, а вказувати вартість 
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оренди в операційні витрати. До переваг можемо також віднести можливість 

оперативного масштабування при активному зростанні бізнесу, у випадках 

сезонних піків або при скороченні обсягів діяльності.  

Вартість володіння ЄРП-системою складається з ціни ліцензій і послуг щодо 

її впровадження. В цілому, вартість залежить від кількості співробітників 

компанії, які працюють в програмі, і рівня призначених для користувача ліцензій.  

Аби володіти всією аналітикою та фінансовими показниками, керівництво 

підприємства і бухгалтерія має мати повні ліцензії, а, для прикладу, працівникам 

складу для виконання своєї роботи, вистачить обмежених ліцензій, які коштують 

дешевше.  

Як зазначено раніше, зараз популярністю та надійністю славиться 

програмне забезпечення корпоративних інформаційних систем класу ERP – SAP 

R/3 ERP, а отже, у разі купівлі або оренди варто обрати саме його. 

Далі опишемо алгоритм впровадження ЄРП-системи для ДП «ЛДАРЗ». 

Процес впровадження системи складається з декількох етапів, які зображено 

на рис.3.12. Сама ЄРП-система сформована з декількох модулів, які 

впроваджуються один за одним. Для великих підприємств, як працюють у сфері 

промисловості, терміном реалізації проекту є 3-5 років.  

Проаналізувавши досвід впровадження, визначемо порядок дій 

впровадження :  

– зареєструвати усі господарські і фінансові операції в системі з початку 

кварталу (року), створити квартальну (річну) бухгалтерську і фінансову звітність 

в системі;  

– почати керування матеріальним та технічним постачанням тестово (1-2 

матеріали протягом 6-12 міс);  

– перейти повністю на керування матеріальним та технічним постачанням, 

інтеграція з фінансово-обліковим модулем;  

– впровадити в тестовому режимі контролінг окремим відділам;  

– запустити на повну потужність модуль контролінгу для того, щоб виявити 

обсяги незавершеного виробництва, кількості готової продукції;  
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– планувати виробництво, основуючись на єдиній базі даних;   

– управляти персоналом, контролюючи виконання працівниками своїх 

прямих обов'язків;  

– управляти якістю, тобто розподіляти постачальників на «вході» в 

залежності від якості попередніх постачань. 

Рис.3.12. Процес впровадження ЄРП-системи 

Перед тим, як почати виконувати роботи по автоматизації бізнес-процесів 

підприємства на базі ЄРП-системи, слід провести обстеження підприємства у 

комплексі, тобто проаналізувати бізнес-процеси підприємства, характер 

відносин усередині на виробництві, документообіг. А ще необхідно вивчити 

функції структурних відділів; технології, за якими ухвалюються рішення; оцінку 

характеристик інформаційних потоків; порядок і терміни формування і надання 

різних форм звітності. 

В остаточному рахунку, після обстеження формується проект, який описує 
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теперішній стан підприємства і організаційну схему технології управління, яка 

рекомендується. Проект має узгодитись із замовником і після цього керівництво 

приступає до дії для виконання робіт. Щоб повністю обстежити підприємство і 

розробити проект, потрібно близько 1-го-3-х місяців (залежно від того, наскільки 

складна господарсько-фінансова діяльності підприємства. 

Для початку, аби впроваджувати ЄРП-систему в експлуатацію, слід 

налаштувати параметри системи, які враховують особливості даного 

підприємства.  

Особливо важливо, щоб в період впровадження системи паралельно 

проводились навчання працівників-користувачів, рівень яких на різних 

підприємствах дуже відрізняється. Також в процесі роботи аналізуються 

зауваженя і побажання замовника. Так би мовити, впровадження – це свого роду 

інтерактивний процес, що включає поступове доведення параметрів системи під 

вимоги реальної експлуатації.  

Впровадження системи автоматизації має пройти постійний нагляд фахівців 

обчислювального центру і інших IТ-підрозділів підприємства, які, як зазвичай, 

добре розуміються в бізнес-процесах, які є на підприємстві.  

Один із шляхів досягти успіху при впровадженні системи – застосовувати 

технології «відзеркалювання». Суть її в тому, що в команду впровадження 

підключаються і фахівці постачальника системи автоматизації, і фахівці 

підприємства-клієнта. На початку більша частина роботи виконується фахівцями 

постачальника, але з часом, досвід поступово передається фахівцям замовника, 

які починають виконувати все більшу частину операцій, переходячи із 

«дублерів» в «основний склад», набуваючи потрібних для ефективного 

використання системи навиків. 

Що потрібно робити підприємству, щоб успішно впровадити систему?  

По-перше, на ефективність впровадження системи має вплив те, на скільки 

підприємство є організованим, чи наявні умови, необхідні для отримання ефекту, 

чи обрано схему впровадження автоматизованої системи управління.  

Велике значення має також:  
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– увага топ-менеджерів підприємства-замовника до проекту;  

– вчасне та швидке прийняття рішень, які необхідні, керівниками 

підприємства;  

– залучення до реалізації проекту висококласних спеціалістів замовника, які 

відповідають за основні бізнес-процеси;  

– постійний склад групи, який контролює та відповідає за реалізацію 

проекту, протягом всього періоду;  

– компетентність членів групи проекту;  

– наявність достатньої для реалізації проекту кількості матеріальних і 

трудових ресурсів. 

 

        3.3. Заходи  запобігання фінансовій кризі на підприємстві ДП «ЛДАРЗ» 

 

Під поняттям «оцінка та комплексний аналіз» фінансового стану 

підприємства  розуміється не тільки розрахунок значень певних показників, а й 

реалізація основного завдання – своєчасно виявити недоліки у фінансовій 

діяльності та максимально швидко їх усунути. А ще результати, які отримали, 

проаналізувавши фінансовий стан підприємства, дають змогу детально 

сформувати правильні управлінські рішення, які в подальшому дозволять 

уникнути підприємству банкрутства  та кризових ситуацій. 

Взагалі криза або загроза кризи  вважається достатньо імовірним явищем у 

діяльності підприємства і є об’єктивним економічним процесом. На кризу можна 

навіть подивитися з позитивного боку, адже початок бурхливого процесу 

розвитку діяльності деяких  підприємств відбувається саме дякуючи такому 

стану, звісно, при умові вчасного виявлення та ідентифікації чинників, які 

можуть визивати симптоми наближення кризової ситуації, та наявності у 

підприємства відповідної антикризової програми по недопущенню розвитку 

кризових явищ.  

Суть антикризового управління – в створенні комплексної системи 

керування, де головна мета – швидко виявити помилки та виводити об’єкт 
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управління з кризи, проводячи при цьому розробку та реалізацію певних заходів 

на підприємстві, які дозволять позбутися перешкод, які виникли тимчасово, аби 

покращити загальний стан об’єкта управління. 

Для того, щоб уникнути кризи на підприємстві, слід розробити таку 

фінансову стратегію, якій властива орієнтація  на прогнозування, попередження 

та усунення банкрутства підприємства, якщо підприємство функціонує в умовах 

підвищеного ризику. Основні сигнали та фактори, які свідчать про можливість 

настання кризових явищ у роботі підприємства, зображено на рис. 3.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.13. Основні сигнали та фактори, які свідчать про можливість настання 

кризи на підприємстві 

Існує велика кількість причин, через які настають кризові ситуації та 

виникає кризовий стан підприємства. Основні чинники, які зумовлюють 

фінансову кризу на підприємстві, зображено нижче, на рис. 3.14. Провівши 

аналіз, можемо дійти до висновку, що усі вказані фактори кризи взаємопов’язані 

та формують непросту систему причинно-наслідкових зв’язків.  
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Досліджуючи відповідне підприємство, виділяються головні характерні 

тільки йому причини фінансової неспроможності, проте в кінцевому результаті 

всі вони все одно зводяться до наведених. 

Як було сказано раніше, під час кризи, найважливіша проблема –   

ефективність управління підприємством, виходячи з того, що є тільки два 

варіанти того, як завершиться криза – вихід із кризи (подолання) або банкрутство 

підприємства. 

Безперечно, висококваліфіковані спеціалісти по управлінню можуть краще 

вплинути позитивно на швидкий розвиток окремих кризових процесів на 

підприємстві. 

Рис. 3.14. Основні чинники, які зумовлюють фінансову кризу на підприємстві 

Розвиток управління в кризовому стані розділяємо на дві фази:  

1. Шок. 

2. Адаптація – прийняття та опанування ситуації, яка відбулась. 

Комплекс менеджменту по нейтралізації  негативного впливу кризового 
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явища на діяльність підприємства повинен передбачати:  

–  постійний аналіз та нагляд за зовнішньою та внутрішньою ситуацією; 

– проведення заходів, які мають спрямування на пониження вразливості 

підприємства із зовнішнього середовища; 

– гнучке управління внутрішніми процесами; 

–   створення планів та швидке проведення запланованих практичних 

заходів. 

Перед тим, як проводити антикризові заходи, слід чітко зрозуміти, наскільки   

глибока фінансова криза, яка здатна нести загрозу підприємству. Є три основні 

фази: 

1. Фаза, при якій діяльність підприємства практично не постраждає, але 

у випадку проведення антикризового управління. 

2. Фаза, при якій передбачається негайне проведення фінансової 

санації, оскільки появляється загроза існуванню підприємства. 

3. Фаза кризового стану, при якій подальше існування підприємства 

просто неможливе, а це призводить до його ліквідації. 

Правильно визначений етап фінансової кризи – найголовніша передумова 

для прийняття вчасної та дієвої системи заходів реакції на неї. Зазвичай, 

періодична і все більш затяжна нестача грошових коштів підприємства на 

функціонування своєї діяльності та виконання своїх обов’язків є основними 

особливостями і етапами кризи. Таке проявляється у ситуації 

неплатоспроможності, яка характеризується неможливістю своєчасно 

розрахуватися за своїми зобов’язаннями через те, що не вистачає грошових 

коштів на рахунках, нарахуванням санкцій (пені, штрафів) за прострочену 

оплату, з’являється несвоєчасна кредиторська заборгованість та кредити, які 

підприємство не здатне погасити. 

Щоб якомога швидше провести ідентифікацію наближення фінансової 

кризи на підприємстві, необхідно з’ясувати причини, які б допомогли 

сформувати антикризові заходи та слід запровадити систему раннього 

попередження небезпеки. Система раннього попередження та швидкого 
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реагування – це інформаційна система, завдяки якій керівництво підприємства 

відразу отримає відповідну інформацію про можливу загрозу (вона може 

надходити як із зовнішнього, так із внутрішнього середовища). Така система 

достатньо складна, проте її розробка надає певні гарантії, завдяки яким 

підприємство зможе запобігти виникнення фінансової кризи та банкрутства. 

Можемо розділити на п’ять етапів процес формування раннього 

попередження та реагування: 

1. Визначення галузі попередження. 

2. Виявлення ранніх сигналів, які попередять і допоможуть визначити 

розвиток певного негативного процесу. 

3. Виявлення показників та інтервалів їх зміни стосовного кожного 

індикатора. 

4. Групування та створення завдань, передання їх до центру обробки 

інформації. 

5. Запровадження інформаційного зв’язку між джерелами інформації та 

системою раннього реагування, між системою та її користувачами – керівниками 

всіх рівнів. 

Під час фінансової кризи, задля покращення фінансової стійкості 

підприємства в умовах фінансовій нестабільності, слід провести такі заходи: 

– ідентифікувати зовнішні фактори банкрутства;  

– удосконалити поточний календар фінансового документа, де наведено 

чітко грошовий обіг підприємства;  

– урегулювати рівень незавершеного виробництва; 

– перевести низькооборотні активів до високооборотних; 

Під час впровадження системи антикризового управління здійснюються такі 

основні заходи, як:  

– аналіз явищ і їх динаміки, які ведуть до настання кризового стану; 

–   проведення прогнозу формування, розвитку і наслідків від негативних 

явищ, які можуть виникнути у кризових ситуаціях; 

– проведення антикризового супроводження; 
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–   проведення своєчасної підготовки, якщо виникнуть надзвичайні ситуації 

(антикризова профілактика); 

–  організація ефективних дій задля вирішення кризової ситуації та 

нейтралізації її наслідків. 

Етапи політики антикризового управління зображено на рис. 3.15: 

Як тільки буде точно визначено етап розвитку фінансової кризи на 

підприємстві, слід розпочати діяти, а саме вживати ефективні дії, які зможуть 

запобігти банкрутству.  

Наразі є безліч методів, використовуючи які, можна досить мінімізувати 

загрозу банкрутства. Можемо їх розділити на дві групи: фінансові та виробничі. 

Рис.3.15. Етапи політики антикризового управління 
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До фінансових методів мінімізації банкрутства  слідує віднести наступні:  

–  скорочення виплат дивідендів; 

– відмова від збиткових виробництв; 

– скорочення непродуктивних та інших витрат; 

– продаж частки основних фондів задля скорочення кредиторської 

заборгованості; 

– зростання статутного капіталу завдяки додатковій емісії акцій; 

– отримання довгострокової позички; 

– отримання фінансової підтримки від держави, не повертаючи кошти або на 

умові їх повернення. 

До виробничих факторів належать: 

– збільшення та поширення реклами та маркетингової роботи взагалі;  

– зростання ефективного використання всіх ресурсів підприємства; 

– диверсифікація виробництва; 

– зміцнення технічної бази; 

–   залучення спеціалістів, які мають досвід розроблення та впровадження  

ефективного антикризового управління підприємством. 

Переглянувши популярні на сьогодні моделі, які застосовуються для 

розрахунку показників оцінки фінансового стану підприємства, в тому числі 

ліквідності та платоспроможності підприємства, можна зробити висновок, що 

при дослідженні фінансового стану підприємства є необхідним використання 

нових критеріїв. 

Якщо враховувати нестійку ситуацію в Україні, для більш детального та 

системного аналізу фінансового стану суб’єкта господарювання варто розробити 

та впроваджувати нові способи та методики, які б могли показати вплив 

валютних ризиків на фінансовий стан підприємства, де головним принципом 

буде врахування співвідношення державної грошової одиниці до іноземної.  

На прикладі ДП «ЛДАРЗ» проведемо аналіз динаміки зміни величини 

чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт і послуг) в період 2017-
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2019 років у гривневому еквіваленті (див. рис. 3.16). 

Рис. 3.16. Динаміка чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт і 

послуг) ДП «ЛДАРЗ» протягом 2017-2019 рр., в тис. грн. 

Для порівняння, розглянемо динаміку зміни чистого доходу від реалізації 

продукції (товарів, робіт і послуг) у доларовому еквіваленті (див. рис. 3.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.17. Динаміка чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт і 

послуг) ДП «ЛДАРЗ» протягом 2017-2019 рр., в тис. дол. 

Спостерігаючи щорічну зміну чистого доходу від реалізації продукції 

(товарів, робіт і послуг) у гривневому еквіваленті протягом 2017-2019 років, не 
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враховуючи валютні зміни, можна бачити позитивну тенденцію до зростання 

цього показника, що може підтверджувати правильність прийнятих 

керівництвом ДП «ЛДАРЗ»  рішень, що стосуються сфери виробництва та 

реалізації продукції за рахунок задоволення потреб споживачів, з якими 

співпрацює підприємство. 

Якщо перевести чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт і 

послуг) ДП «ЛДАРЗ» в долари, то картина залишається незмінно позитивною і 

розглянутий показник має тенденцію до зростання (для розрахунку було взято 

курс на кінець кожного звітного періоду). 

Приклад  ДП «ЛДАРЗ» нам демонструє позитивну картину співвідношення 

доходів  в державній грошовій одиниці до іноземної. Проте був період в Україні, 

в період з 2013р. по 2014 р., коли при порівнянні доходів  підприємств у 

вітчизняній та іноземній валюті, зміна їх динаміки кардинально відрізнялась. 

Через різку зміну валютного курсу, майже в два рази, відбулось значне 

скорочення чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт і послуг) в 

іноземній валюті в 2014 році, порівнюючи з 2013 роком. 

Тому, враховуючи досвід підприємств, для прикладу, як за період 2013-2014 

рр., можна з впевненістю стверджувати, що фінансовий аналіз має необхідність 

в розробці та запровадженню нових методів розрахунку ліквідності, 

платоспроможності та рентабельності, які б враховували безпосередньо рівень 

девальвації гривні. 

Особливо негативний вплив на правильність стратегічних рішень 

підприємства мають такі фактори як девальвація та «штучна» ревальвація з 

дефляційною метою. Наслідками «штучної» ревальвації з дефляційною метою є 

проблеми і на макро-, і на мікроекономічному рівнях. Таким способом 

отримується тимчасовий, у короткий строк перспективі, «ефект» стабільності 

національної валюти, але також падає цінова конкурентоспроможність 

економіки країни, зникають можливості її швидкого розвитку у довгостроковій 

перспективі та формуються умови для прийняття на вітчизняних підприємствах 

стратегічно неправильних рішень. Прикладами такого є:  
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–  отримання кредитів в іноземній валюті без відповідної оцінки власних 

можливостей для здолання наслідків валютного ризику, якщо настане 

девальвація національної валюти;  

–  закриття експортної діяльності через скорочення її ефективності або 

можливу збитковість; 

– зміна напряму діяльності на імпорт готової продукції і товарів. 

На сьогодні, на жаль, більшість суб'єктів господарювання в Україні мають 

стан, який спеціалісти називають кризовим. Поширення кризових явищ, з однієї 

сторони, і зацікавленість держави максимально зберегти підприємства, які 

стратегічно важливі для країни або певних регіонів, у яких є необхідний 

потенціал виживання, з іншої сторони, спричинили створення та розвиток нового 

для України, дещо специфічного за своїми завданнями й функціями виду 

управління – антикризового. 

Під час кризи  управління виступає як самостійний вид діяльності, що 

запобігає та усуває кризові явища під час діяльності підприємства, 

використовуючи раціонально наявні ресурси і потенціал виживання, 

мінімізуючи фінансові та матеріальні витрати.  

Отже, можемо зробити висновок, що криза підприємства – це переломний 

момент у послідовності господарських процесів, явищ і дій. Взагалі розвиток 

кризового процесу багато в чому має залежність від того, як якісно управляють 

підприємством, тобто якщо антикризовий менеджмент має високу 

результативність, то це дозволить, з однієї сторони, визначити відповідні 

управлінські дії, а з іншої, у свій час ефективно знешкодити кризові процеси.  

Своєчасне визначення факторів  та розуміння масштабів кризи дає змогу 

якомога ширше та точніше з’ясувати сутність кризи як процесу, послідовність та 

тенденції її поширення, а тому дозволить детальніше провести аналіз кризової 

ситуації, яка виникла у господарській діяльності підприємства. 

При аналізі фінансового стану ДП «ЛДАРЗ» було з’ясовано, що 

підприємство знаходиться у досить стійкому фінансовому стані, що 

підтверджується зростанням суми власних обігових коштів та величини чистого 
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доходу від реалізації продукції, відповідністю показників платоспроможності та 

ліквідності нормативним показникам. Однак, за 2019 рік спостерігається 

зменшення величини таких показників, як валовий прибуток, чистий фінансовий 

результат (прибуток); окрім цього, більшій кількості показників рентабельності 

характерна тенденція до зниження. 

        Виходячи з цього, визначення та реалізація заходів щодо покращення 

фінансового стану підприємства повинно здійснюватись в комплексі із 

розробленням заходів щодо запобігання фінансової кризи на ДП «ЛДАРЗ».  

 

Висновки до розділу 3 

 

 Здійснене дослідження шляхів удосконалення діагностики фінансового 

стану ДП «ЛДАРЗ» засвідчило необхідність оцінки імовірності банкрутства 

підприємства. Використані моделі дискримінантного аналізу імовірності 

банкрутства підприємства як зарубіжних вчених, так і вітчизняних, в своїй 

більшості дозволили зробити висновок, що в цілому для підприємства є 

властивим низька імовірність настання банкрутства. 

Однак, розрахунки імовірності настання банкрутства за моделлю 

О.Терещенка, яка вважається найбільш адаптованою до умов функціонування 

вітчизняних підприємств, показали про зниження результуючого показника у 

2019 році  до 1,71, а це говорить про те, що фінансова рівновага на підприємстві 

порушена і потрібно переходити на антикризове управління, щоб уникнути 

банкрутства. 

Варто зазначити, що тільки використання моделей в комплексі та своєчасно 

допоможуть попередити проблеми на підприємстві або допомогти їх вирішенню. 

Надалі дії керівництва мають бути направлені на з’ясування відповідних 

факторів, які впливають на фінансовий стан підприємства, та визначення 

конкретних шляхів його подальшого розвитку. 

Для підвищення якості діагностики фінансового стану ДП «ЛДАРЗ» 

доцільним є впровадження ЄРП - системи, яка буде сприяти об’єднанню всіх 
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підрозділів та функцій підприємства в одну систему, з формуванням єдиної бази 

даних, що забезпечить персонал підприємства своєчасною достовірною 

інформацією для оптимізації управління бізнес-процесами і дасть можливість 

вчасно виявляти відхилення у роботі підприємства. На сьогодні досить широким 

є ринок управлінських систем, але частіше великі підприємства надають 

перевагу продуктам компаній SAP (SAP R/3 ERP), Oracle, Microsoft, Epicor. 

Також, щоб підприємство мало стабільний фінансово-господарський стан, 

варто своєчасно уміти виявляти недоліки у його діяльності та максимально 

швидко їх усувати, а отже,  володіти можливістю запобігати фінансовій кризі. 

Обґрунтована  політика ідентифікації наближення  кризової ситуації 

повинна основуватись на наявності інструментарію по з’ясуванню причин, що 

можуть спричинити виникнення загрозливих явищ, та формуванні системи 

раннього попередження небезпеки. Система раннього попередження та 

швидкого реагування є достатньо складною, але її наявність надає певні гарантії, 

завдяки яким підприємство зможе запобігти виникнення фінансової кризи та 

банкрутства. 

Проаналізовані етапи політики антикризового управління та запропоновані 

заходи для покращення фінансової стійкості підприємства в умовах виникнення 

кризової ситуації. Зроблений висновок щодо сутності комплексу менеджменту 

по нейтралізації  негативного впливу кризового явища на діяльність 

підприємства на основі постійного аналізу та нагляду за зовнішньою та 

внутрішньою ситуацією; проведення заходів, які мають спрямування на 

пониження вразливості підприємства із зовнішнього середовища; гнучкого 

управління внутрішніми процесами; створення планів та швидкого проведення 

запланованих практичних заходів. 
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ВИСНОВКИ 

 

Фінансовий стан підприємства – це дія різного роду факторів, які пов’язані 

між собою та характеризують відповідну систему фінансових взаємовідношень, 

які властиві даному підприємству. Щоб підприємство мало успішний розвиток, 

було конкурентоспроможним, особливо, враховуючи сучасні умови, воно не 

може обмежуватись лише досвідом керівництва, а має в першу чергу провести 

комплексну діагностику фінансового стану підприємства, де на конкретних 

розрахунках, глибокому і всебічному аналізі фінансової складової внутрішнього 

середовища підприємства, можна виявити його сильні та слабкі сторони. 

Нестабільна ситуація в економіці зумовлює необхідність постійного пошуку 

шляхів покращення ефективності своєї діяльності кожному суб’єкту 

господарювання. Кожному підприємству для свого повноцінного 

функціонування в умовах ринкової економіки, слід забезпечити собі такий стан 

фінансових ресурсів, при якому воно зберігає стабільність у безперебійному 

виконанні своїх фінансових зобов’язань. 

На сьогодні, є досить велика кількість методів діагностики фінансового 

стану підприємства. Один із таких методів, який оцінює рівень фінансового 

стану підприємства, є система відповідних коефіцієнтів, завдяки якій можливо 

отримати цілісну картину ефективності дій керівництва підприємства, а також 

дій його працівників, щоб оцінити їх ефективність щодо прийняття рішень у 

фінансовій сфері підприємства. Аналізуючи фінансовий стан підприємства, 

використовується відповідна інформація, яка розрізняється за ступенем 

доступності і вважається   відкритою  або закритою. Суб’єкти зовнішнього 

середовища користуються відкритою інформацію, яку підприємство розміщає у 

вигляді бухгалтерської та статистичної звітності. 

Виконуючи кваліфікаційну роботу, було здійснено поставлену мету – на 

основі  теоретичних та практичних підходів обгрунтувати шляхи удосконалення 

діагностики фінансового стану ДП «ЛДАРЗ». 
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ДП «ЛДАРЗ» є структурною одиницею Державного Концерну 

«Укроборонпром» та існує на умовах збереження господарської самостійності. 

ДП «ЛДАРЗ» має досить великий досвід у ремонті та обслуговуванні літаків типу 

«МіГ». На сьогодні, ДП «ЛДАРЗ» повністю здійснює загальний ремонт та 

відновлення літаків типу «МіГ-21», «МіГ-23», «МіГ-27», «МіГ-29», враховуючи 

роботи по модернізації міжремонтного ресурсу та терміну служби літаків, їх 

обладнання, озброєння для авіації, електричного обладнання, систем для 

експлуатаційного контролю. ДП «ЛДАРЗ» ремонтує літаки для ряду країн таких 

регіонів, як Європа, Азія, Південна та Північна Америка, Африка, що зміцнює 

вплив України на міжнародному ринку та сприяє розвитку міжнародної 

співпраці. 

Проаналізувавши фінансовий стан ДП «ЛДАРЗ» за період 2017-2019 рр., 

було отримано такі результати. 

Активам  ДП «ЛДАРЗ» властива тенденція до зменшення : у 2017 році їх 

величина складала 537292 тис. грн., у 2018 році – 515246 тис. грн., у 2019 році – 

475234 тис. грн. Також було виявлено, що запаси займають найбільшу питому 

вагу в активах ДП «ЛДАРЗ», у 2018 р. їх частка мала найбільше значення та 

складала  43,35. У 2017 році обсяг запасів складав  123578 тис. грн., у 2018 році 

- 223374 тис. грн., і, відповідно, у 2019 році – 192607 тис. грн. Дослідивши 

основні засоби, бачимо тенденцію до зростання: у 2017 році їх величина складала 

34077 тис. грн., у 2018 році – 46151тис. грн., у 2019 році – 57354 тис. грн. 

Дослідивши пасиви ДП «ЛДАРЗ», було виявлено, що у 2017 р. основну 

частину власного капіталу займає нерозподілений прибуток: частка 

нерозподіленого прибутку – 40,4 % у 2017 р. від загальної суми пасивів, у 2018 

р. – 46 %, та у 2019 р. – 51 %. Основну частку поточних зобов’язань і забезпечень 

підприємства у 2017 році займає поточна кредиторська заборгованість за 

одержаними авансами – 31,7% від загальної суми пасивів, у 2018 році – 15%, у 

2019 році – 12%. Що стосується власного капіталу, то у 2017 р. власний капітал 

ДП «ЛДАРЗ» нараховував 297029 тис.грн., у 2018 році – 336506 тис. грн., у 2019 

р. – величина зросла до 359934 тис. грн., що можна розцінювати як позитивну 
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тенденцію. Показник поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи 

та послуги складає 3,9% величини пасивів у 2017 році, а у 2019 році – 6%. 

Проаналізувавши фiнaнcoвo-eкoнoмiчні пoкaзники дiяльнocтi ДП «ЛДАРЗ» 

можемо віднести підприємство до прибуткових, протей його рівень 

прибутковості – нестабільний. 

Показнику чистого доходу від реалізації продукції властива тенденція до 

зростання: збільшення з 548381 тис. грн. у 2017 році до 652636 тис. грн. у 2019 

році. Собівартість реалізованої продукції також має тенденцію до зростання, 

спочатку зростання: з 300880 тис. грн. у 2017 р. до 347264 тис. грн. у 2018 р., а 

потім до 387706 тис. грн. у 2019 р.  

Показник валового прибутку має нестабільну тенденцію: спочатку 

збільшення з 247501 тис. грн. у 2017 році до 272657 тис. грн. в 2018 році, а потім 

скорочення у 2019 році до 264930 тис. грн. Чистий фінансовий результат 

(прибуток) протягом 2017-2018 рр. збільшився на 2457 тис. грн. з 53400 тис. грн. 

у 2017 році до 55857 тис. грн. у 2018 році. У 2019 році бачимо значне скорочення 

показника до 34286 тис. грн., яке може бути обумовлене тим, що протягом 2018-

2019 рр.. відбулось збільшення (на 40442 тис. грн.) собівартості реалізованої 

продукції (товарів,робіт, послуг). 

Аналіз коефіцієнтів фінансової стійкості дають змогу зробити наступні 

висновки. Показнику коефіцієнта автономії властива тенденція до зростання – 

від 0,5 у 2017 році до 0,7 в 2019 році, але хочеться звернути увагу на його 

величину у 2017 році, яка була на критичному рівні, порівнюючи з нормативним 

значенням, яке має бути більшим за 0,5. Подальше зростання – підтвердження 

збільшення фінансової незалежності підприємства від зовнішніх джерел 

фінансування.  

Показник фінансової залежності має тенденцію до зменшення, а це вказує 

на те, що позикові кошти, використані підприємством у фінансуванні, постійно 

зменшуються. Коефіцієнт маневреності власних засобів демонструє тенденцію 

до зниження (у 2017 році його величина складала 1,5, а у 2019 році – 1,0), але 

значення показника перебуває в межах, що відповідає нормативному. Є також 
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позитивні зміни у величині показника фінансової стабільності – постійне 

зростання протягом вказаного періоду від 1,2 у 2017 році до 3,1 у 2019 році, що 

говорить про зниження рівня фінансових ризиків. Проте, є і не дуже позитивні 

зміни, а саме величина коефіцієнта концентрації позикового капіталу є значно 

нижчою за нормативне значення (0,4-0,6): так, у 2017 році цей показник мав 

значення 0,02, а у 0,0006 у 2019 р.,  що вказує на низький рівень застосування 

виробничих та фінансових можливостей, якими володіє підприємство. 

Порівняння показників платоспроможності та ліквідності із нормативними 

значеннями дозволяє встановити перевищення цих показників встановлені 

нормативи. Аналізуючи показники ділової активності,  можемо зробити 

висновок, що слід покращувати діяльність підприємства по ряду позицій, 

включаючи стійкість економічного зростання, фондовіддачу, тривалість обороту 

виробничих запасів та ін. Окрім цього, більшій кількості показників 

рентабельності характерна тенденція до зниження. 

Одним із способів удосконалення діагностики фінансового стану ДП 

«ЛДАРЗ» є застосування моделей дискримінантного аналізу для виявлення 

загрози банкрутства та вчасного розроблення і реалізації заходів для здолання на 

підприємстві негативних проявів кризових явищ. Розрахунки по моделям 

Е.Альтмана, Р.Таффлера, Романа Ліса та А.Матвійчука  підтвердили  низьку 

вірогідність ДП «ЛДАРЗ» стати банкрутом у майбутньому. Розрахунки по моделі 

Г.Спрінгейта свідчать про незначне погіршення фінансового стану підприємства 

в 2019 році, хоча не підтверджується можливість його банкрутства.  

При застосуванні моделі О.Терещенка результати 2019 року відображають 

зниження фінансової стабільності ДП «ЛДАРЗ». Це дало можливість зробити  

висновок, що, незважаючи на те, що банкрутство підприємства в найближчий час 

є малоімовірним,  є необхідність застосування заходів щодо покращення його 

фінансової стабільності. 

Оптимізації бізнес-процесів на підприємстві буде сприяти впровадження 

сучасної системи управління підприємством ІТ-Enterprise, яка відноситься до 

повнофункціональних ERP-систем. Завдяки такій системі можна контролювати 
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обробку, логістику, доставку, виставляння рахунків, бухгалтерський облік. Для 

отримання максимальної вигоди від впровадження ЄРП-системи, оскільки на 

купівлі власне самої програми витрати для підприємства не закінчуються, йому 

варто вибрати той оптимальний варіант для себе серед тих, що пропонує ринок 

ІТ-послуг. 

Також, щоб підприємство мало успішну фінансово-господарську діяльність, 

варто своєчасно уміти виявляти недоліки у фінансовій діяльності та максимально 

швидко їх усувати. А для цього слід розробити таку фінансову стратегію, яка має 

напрям на прогнозування, попередження та усунення банкрутства підприємства. 

Викладені етапи політики антикризового управління та запропоновані заходи 

для покращення фінансової стійкості підприємства в умовах виникнення 

кризової ситуації дозволять нейтралізувати негативний  вплив кризового явища 

на діяльність підприємства. 

Удосконалення діагностики фінансового стану ДП «ЛДАРЗ» повинно 

супроводжуватись покращенням рівня його фінансового стану: збільшенням 

об’єму реалізованої продукції при одночасному зниженні її собівартості та 

розробленням комплексу заходів щодо збільшення прибутковості його 

діяльності. Необхідно підвищувати рівень якості виконуваних робіт за рахунок 

реконструкції та технічного переоснащення виробничих потужностей, 

розширяти номенклатуру продукції та виконуваних робіт. Потребує 

удосконалення система забезпечення рівня кваліфікації персоналу підприємства. 

  Новим етапом розвитку підприємства, як вважають фахівці, буде 

здійснення запланованої на найближчий час реорганізації підприємств 

«Укроборонпрому» в дев’ять галузевих холдингів на основі  трансформації 

державних підприємств в акціонерні товариства. 
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