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У статті розглядаються питання практичного використання інформаційно-аналітичних 

систем на вітчизняних підприємствах, визначається необхідність диференційованого підходу 
до потреб і запитів споживачів у процесі діагностики фінансового стану. В роботі представ-
лено механізм реалізації та функціонування комплексної системи розпізнавання фінансового 
стану, який враховує сегментацію споживачів фінансової інформації та дозволяє розробити 
більш детальний та обґрунтований підхід до виявлення й подальшого усунення недоліків у 
фінансово-господарській діяльності підприємства. 
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Постановка проблеми. Розвиток рин-

кових взаємозв'язків посилює відповідаль-
ність і самостійність українських підпри-
ємств у підготовці та прийнятті управлін-
ських рішень. Доцільність цих рішень сут-
тєво залежить від об’єктивності та своєчас-
ності оцінювання й аналізу наявного і пе-
редбачуваного фінансового стану підприєм-
ства. Використання інформаційно-аналі-
тичної системи розпізнавання фінансового 
стану забезпечує своєчасне виявлення недо-
ліків у фінансовій діяльності підприємства 
та подальший пошук можливостей зміцнен-
ня його фінансового стану та платоспро-
можності. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Діагностика як процес розпізнавання 
фінансового стану підприємства характери-
зується різноманіттям аспектів і досліджу-
ється багатьма фахівцями. Є. М. Тренєнков 
та С. А. Дведенидова 1 запропонували під-
хід до здійснення діагностики, який пов’язує 
обстеження можливого стану об’єкта з по-
будовою моделей процесів діагностики [1, 
с.34]. Багату теоретико-методологічну базу з 
проблем реалізації діагностичної функції 
економічного аналізу діяльності підпри-
ємств складають праці провідних вчених, 
таких як: М. О. Кизим, В. А. Забродський, В. 
А. Зінченко, Ю. С. Копчак 2, А. П. Ковалев 
3, Г. О. Швиданенко, О. І. Олексюк 4, Л. 
М. Савчук [5]. 

Питання розпізнавання та оцінки фі-
нансового стану підприємства є актуальним, 
оскільки його ефективне вирішення висвіт-
лює як результати діяльності підприємства, 
так і передумови його подальшого розвитку. 
Процеси діагностики фінансового стану на 
підприємствах проходять з використанням 
програмного забезпечення, при цьому ши-
роко розповсюджено застосування модулю 
«1C Підприємство: Завдання планування і 
фінансового аналізу».  

Серед недоліків використання даного 
модулю можна виділити обмеженість на-
лаштування індивідуальних модифікацій 
(конфігурацій); неможливість налаштування 
ведення паралельного аналізу фінансового 
стану у порівнянні з конкурентами; вико-
ристання лише інформації господарського 
обліку та бухгалтерської звітності. Проте 
планові, прогнозовані, ідеальні / антиідеаль-
ні показники, і досвід попередніх періодів 
даний модуль врахувати не може. Тому   
удосконалення механізму діагностики через 
використання інформаційно-аналітичної 
системи розпізнавання фінансового стану в 
практичній діяльності підприємств України 
забезпечить цільовий комплексний підхід до 
прийняття оптимальних управлінських рі-
шень.  

Формулювання мети статті. Метою 
статті є обґрунтування механізму функціо-
нування інформаційно-аналітичної системи 
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розпізнавання фінансового стану підприєм-
ства, яка дозволяє на основі ретроспективних 
даних вивести достовірне судження від-  
носно майбутнього стану і розвитку об'єкта 
дослідження з урахуванням різноманітності  
потреб користувачів інформації.  

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Фінансовий стан кожного підприєм-
ства – це комплексна характеристика його 
діяльності, яка демонструє ступінь забезпе-
ченості підприємства потрібними фінансо-
вими ресурсами і раціональність їх розмі-
щення. [6, с.47]. Запропонована інформацій-
но-аналітична система розпізнавання фінан-
сового стану підприємства призначена удос-
коналити управління фінансами підприєм-
ства з метою забезпечення адекватної оцін-
ки окремих сторін його діяльності в залеж-
ності від конкретного запиту користувача.  

Головним і початковим в процесі роз-
пізнавання є формування інформаційного і 
методичного забезпечення. Інформаційним 
забезпеченням системи розпізнавання фі-
нансового стану підприємства виступають 
дані управлінського обліку та основних 
форм фінансової звітності: бухгалтерського 
балансу, звіту про фінансові результати і 
звіту про рух грошових коштів. Методоло-
гічним забезпеченням в даній системі ви-
ступають індивідуальні налаштування, які 
вводить фінансист (економіст) для збіль-
шення точності й адекватності аналізу ре-
альним умовам функціонування підприєм-
ства.  

Інформаційно-аналітична система роз-
пізнавання фінансового стану підприємства 

(DP-Analiz) – це програмний продукт, який 
дає можливість отримати фінансову інфор- 
мацію про поточний фінансовий стан під- 
приємства, інформацію у ретроспективі, що 
надає  можливість  фахівцям  прогнозувати
майбутній фінансовий стан і формувати фі-
нансову стратегію і тактику щодо подаль-
шого управління підприємством. Основні 
переваги цього програмного продукту поля-
гають в тому, що користувач з великої кіль-
кості можливих розрахункових даних отри-
мує тільки необхідну для його цілей інфор-
мацію у відповідності до попередньо вста-
новленого запиту – тобто в межах запропо-
нованої системи відбувається сегментація 
споживачів фінансової інформації. Система 
має простий і зручний для користувача інте-
рфейс, низьку вартість як самого продукту, 
так і його наступних модифікацій, а вивід 
інформації відбувається в залежності від 
типу та потреб споживача. 

Результати роботи системи покликані 
забезпечити своєчасне реагування на зміни, 
що, в свою чергу, сприятиме зниженню еко-
номічних ризиків функціонування підпри-
ємства. Впровадження даної системи дозво-
лить отримати економічний ефект та сприя-
ти зростанню фінансових результатів через 
вчасне реагування на ідентифіковані «слабкі 
місця» та більш ефективне управління фі-
нансовими ресурсами підприємства. Основ-
ні функції системи, перелік її користувачів і 
опис ситуацій використання представлені в 
таблицях 13. 

Таблиця 1. 
Основні функції інформаційно-аналітичної системи розпізнавання фінансового стану 

підприємства (DP-Analiz) 
№ п/п Функції Категорія 

1 
Формування інформаційного простору. Введення фактичних да-
них за періоди, що аналізуються, для проведення фінансового 
аналізу діяльності підприємства 

Очевидна 

2 Визначення сфер діяльності, які підлягають аналізу в залежності 
від потреб користувача інформації  

Очевидна 

3 Вибір показників, які відповідають даному запиту користувача з 
урахуванням його поточних потреб  

Очевидна 

4 Розрахунок визначених фінансових показників та коефіцієнтів, їх 
розпізнавання засобами системи та оцінка  

Очевидна 

5 Визначення напрямів впливу обраних показників на визначену 
сферу діяльності та загальні результати роботи підприємства 

Очевидна 

6 Запис отриманих даних у файл Прихована 
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Таблиця 2. 
Перелік користувачів системи і варіантів її використання 

Користувач Найменування прецеденту Індикатор 
Системний 
адміністратор  

Запуск системи StartUP 

Фінансист 
(економіст) 

Заповнення індивідуальних налаштувань 
Заповнення вихідних даних 
Індексація вихідних даних з урахуванням інфляції 
Формування динаміки зміни у відносних та абсолют-
них показниках 
Обчислення фінансових показників та коефіцієнтів 
Аналіз отриманих показників.  
Визначення класу кредитоспроможності підприєм-
ства 
Прогнозування майбутніх значень на основі існую-
чих, розрахунок прогнозних фінансових показників 

Nalashtuvannya 
Vuhidni_dani 
Vuhidni_dani_inf 
Dynamika_abs_vidn 

Finans_pokazat 
Analiz.Koef 
Klassifikazia 

Proznoz 

Таблиця 3.  
Опис ситуацій використання системи 

Ситуація Характеристика ситуації 

Ситуація за-
пуску системи 

Запуск здійснює системний адміністратор. В процесі запуску здійснюється 
корегування шляхів до необхідних файлів, встановлюються налаштування 
імпорту з інших систем для здійснення аналізу 

Ситуація по-
чатку роботи 

Користувач здійснює вхід до системи, вводить дані налаштування для 
здійснення аналізу і формування фінансових показників і коефіцієнтів 

Ситуація оці-
нювання фі-
нансового 
стану підпри-
ємства 

Фінансист  в  налаштуваннях  обирає у якості  бази  порівняння власне під-
приємство, вводить дані фінансової звітності за період, який цікавить особу, 
яка приймає рішення (ОПР), та визначає (за необхідності) напрям, який 
потребує детального розпізнавання. Після вводу інформації система вико-
нує обчислення фінансових показників та коефіцієнтів (в залежності від 
запиту), побудову динаміки зміни коефіцієнтів, оцінює стан показників, і 
формує ряд рекомендацій. Розраховані дані виводяться для перегляду.  

Ситуація оці-
нювання фі-
нансового 
стану конку-
рента 

Фінансист в налаштуваннях обирає у якості бази порівняння інше підпри-
ємство, вводить дані фінансової звітності підприємства-конкурента за пе-
ріод, що цікавить ОПР. Після вводу інформації система виконує обчислен-
ня фінансових коефіцієнтів, побудову динаміки зміни коефіцієнтів, оці-
нюючи їх з аналогічними показниками свого підприємства.  

Після заповнення усіх даних система 
опрацює запити і сформує аналітичні вис-
новки в залежності від введених налашту-

вань (рис. 1–2). 

Рис. 1. Головне меню інформаційно-аналітичної системи 
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Рис. 2. Діалогове вікно форми налаштування системи 

 
Система здійснює фінансовий аналіз за 

наступним алгоритмом. Етап 1. Корегування 
вихідних даних на інфляційні індекси, задля 

отримання реального рівня фінансових та 
інших ресурсів (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Діалогове вікно вибору базового періоду для аналізу і даних про інфляцію 

 
Етап 2. Розрахунок показників динамі-

ки в абсолютних та відносних величинах. 
Аналіз на основі рядів динаміки є початко-
вим для будь-якого аналізу через те, що ха-
рактеризує розвиток підприємства, збіль-
шення (зменшення) показників. Завдяки 
рядам динаміки можна охарактеризувати 
зміну соціально-економічних явищ у часі, 
виявити основні тенденції і закономірності 
їх розвитку, спрогнозувати їх характеристи-
ки на майбутнє. Система розпізнавання фі-
нансового стану використовує два види ря-
дів динаміки: показники часу і показники 

рівнів рядів. 
Показники рівнів рядів (відносні вели-

чини зміни показників) виявляють, на скіль-
ки відсотків зросли (зменшились) окремі 
значення. Вони є досить потужним інстру-
ментом для попереднього аналізу. Також 
серед переваг можна виділити універсаль-
ність, адже через показники рівнів рядів 
можна порівнювати ряди, порівняння яких в 
абсолютних значеннях є недоцільним. 

Система розпізнавання фінансового 
стану передбачає побудову рядів динаміки 
відносно базисного або попередніх років 
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діяльності досліджуваного підприємства, 
або відносно аналогічних періодів підпри-
ємства-конкурента на основі даних його 
відкритої звітності.  

Етап 3. Аналіз та розрахунок фінансо-
вих коефіцієнтів та показників починається 
з формування агрегованого балансу, в якому 
відображаються лише найважливіші з точки 
зору фінансової діяльності статті балансу 
(необоротні активи, оборотні активи, запаси, 
дебіторська заборгованість, грошові кошти і 
короткострокові фінансові вкладення, інші 
оборотні активи, власний капітал, нерозпо-
ділений прибуток, довгострокові пасиви, 
довгострокові забезпечення, короткостроко-
ві кредити, кредиторська заборгованість, 
інші короткострокові пасиви). 

Етап 4. Визначення рівня фінансо-
вої стійкості за відносними показниками 
методики оцінки фінансової стійкості про-
фесора В. В. Ковальова [7].  

Фінансова стійкість є максимальною 
тоді, коли підприємство здатне ефективно 
функціонувати і розвиватися переважно за 
рахунок своїх джерел фінансування. Систе-
ма передбачає використання та аналіз фі-
нансових коефіцієнтів (коефіцієнта автоно-
мії, коефіцієнта відношення позикових і 
власних коштів (фінансовий важіль), коефі-
цієнта співвідношення мобільних та іммобі-
лізованих коштів, коефіцієнта відношення 
власних і позикових коштів, коефіцієнта 
маневреності, коефіцієнта забезпеченості 
запасів і витрат власними коштами, коефіці-
єнта тривалого залучення позикових коштів, 
коефіцієнта короткострокової заборгованос-
ті, коефіцієнта частки кредиторської забор-
гованості у зобов’язаннях), які всебічно ха-
рактеризують фінансову стійкість підприєм-
ства і які можна вважати базовими для по-
чаткового аналізу. 

Етап 5. Визначення рівня фінансової 
стійкості підприємства на основі абсолют-
них даних. Фінансова стійкість на основі 
абсолютних показників визначається раціо-
нальною забезпеченістю потреб будь-якого 
об'єкта дослідження фінансовими ресурсами 
для його продуктивної діяльності в ринко-
вих умовах. Інформаційно-аналітична сис-
тема при аналізі абсолютних показників 
враховує окремі статті балансу, а саме: дже-
рела власних коштів, необоротні активи, 

джерела власних оборотних коштів для 
створення запасів і витрат, довгострокові 
кредити і позики, джерела власних коштів, 
скореговані на величину довгострокових 
позикових коштів, короткострокових креди-
тів, загальна величина джерел коштів з ура-
хуванням довгострокових і короткостроко-
вих позикових коштів, величина запасів і 
витрат, надлишок джерел власних оборот-
них коштів, надлишок джерел власних засо-
бів і довгострокових позикових джерел, 
надлишок загальної величини всіх джерел 
для формування запасів і витрат. Система 
розраховує комплексний показник  ( S ) фі-
нансової ситуації (1): 

)],(),(),([ .1..2..1 кздзов KSKSKSS          (1) 
де, ..овK – наявність власного оборотно-

го капіталу; ..дзK – довгостроковий залуче-
ний капітал; ..кзK  – короткостроковий залу-
чений капітал; S1=1, якщо надлишок джерел 
власних оборотних коштів >0; S2=1, якщо 
надлишок джерел власних коштів і довго-
строкових позикових джерел >0; S3=1, якщо 
надлишок загальної величини всіх джерел 
для формування запасів і витрат >0. 

Етап 6. Рейтингова експрес-оцінка фі-
нансового стану. Мета такого експрес-
визначення рівня фінансового стану підпри-
ємства полягає в тому, що досить швидко на 
основі обраної математичної моделі буде 
проведено дослідження операційної, інвес-
тиційної та фінансової діяльності об’єкта, із 
залученням інформації звітів про фінансові 
результати та про рух грошових коштів. Да-
лі відбувається ідентифікація фактичних 
результатів і обґрунтування тренду розвитку 
фінансового стану підприємства. Висновки, 
зроблені на основі здійснення рейтингової 
експрес-оцінки фінансового стану підпри-
ємства, можуть дещо, або навіть суттєвого 
відрізнятися від отриманих на попередніх 
етапах аналітичних даних. 

Для інтегрального показника рейтин-
гової оцінки доцільно використовувати на-
ступні п'ять показників, а саме: коефіцієнт 
забезпеченості запасів власними коштами, 
коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт 
інтенсивності, коефіцієнт рентабельності 
реалізованої продукції і коефіцієнт прибут-
ковості. На основі значень наведених показ-
ників  системою  обчислюється  рейтинг під-
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приємства (2): 

прпррілпз КККKKZ  ..... 45,008,01,02  (2) 
Нормативне значення рейтингової   

оцінки – 1.  
Порівняння значень показників рей-

тингової експрес-оцінки необхідно розрахо-
вувати за ряд років, що дає можливість зро-
бити висновки про динаміку розвитку бізне-
су. Зростання рейтингу свідчить про поліп-
шення фінансового стану підприємства, 
зниження – про погіршення. 

Етап 7. Визначення рівня платоспро-
можності на базі розрахунку чистих активів 
та чистого робочого капіталу 5. Чисті ак-
тиви представляють собою різницю між  
активами підприємства та борговими зо-
бов’язаннями, а чистий робочий капітал – 
різницю між поточними активами та поточ-
ними зобов’язаннями. У ефективно функці-
онуючих підприємств ліквідні активи знач-
но перевищують короткострокові зобов'я-
зання, а високий рівень чистих активів свід-
чить про відносну загальну незалежність від 
боргових зобов’язань. Таке співставлення 
дозволяє достатньо точно оцінити ступінь 
стійкості фінансового стану підприємства і 
його здатність в належний строк погасити 
зобов'язання. 

Таким чином, дані про чисті активи та 
чистий оборотний капітал цілком 
об’єктивно характеризують стан власного 
капіталу і певною мірою – фінансову стій-
кість підприємства. 

Етап 8. Визначення рівня фінансового 
стану на основі показників рентабельності. 
На короткострокову платоспроможність 
підприємства впливає його здатність ство-
рювати прибуток. У цьому зв’язку розгляда-
ється такий показник діяльності підприєм-
ства як рентабельність. В роботі системи 
використовуються показники загальної рен-
табельності, рентабельності продажів, рен-
табельності власного капіталу, рентабель-
ності оборотних активів, загальної рента-
бельності виробничих фондів, рентабельно-
сті всіх активів, рентабельності продукції, 
рентабельності виробництва.  

Етап 9. CVP-аналіз (Costs – Value – 
Profit) – визначення рівня фінансового стану 
в межах аналізу беззбитковості. Даний на-
прям є цікавим з точки зору наявності у під-
приємства запасу міцності в абсолютних і 

відносних величинах. Крім того, він дозво-
ляє оцінити рівень операційного левериджу, 
силу його впливу на операційний прибуток 
та пов’язані з цим операційні ризики. 

Етап 10. Оцінка вірогідності банкрут-
ства підприємства. Банкрутство – це визнана 
господарським судом фінансова неспро-
можність та нездатність підприємства від-
повідати по своїм зобов’язанням. Це най-
гірший з можливих станів для підприємства, 
адже за цим відбувається його ліквідація. А 
отже, аналіз діяльності на наявність індика-
торів банкрутства є дуже важливим для ус-
пішного формування стратегічних планів 
управління підприємством. 

Серед усіх існуючих моделей для віт-
чизняних підприємств найбільш адекватни-
ми є: двохфакторна модель оцінки ймовір-
ності банкротства Альтмана, яка скоригова-
на на вітчизняний ринок; п’ятифакторна 
модель Альтмана (Z-рахунок); чотирьох-
факторна модель Ліса. 

Етап 11. Модель оцінки вартості під-
приємства. Для оцінки вартості підприємства 
використовується модель Ольсона [8, с.61] 
(модель EBO – Edwards-Bell-Ohlson), яка є 
однією з найбільш перспективних сучасних 
розробок в теорії оцінки вартості компанії 
(рис. 4). Згідно до цієї моделі, вартість ком-
панії виражається через поточну вартість її 
чистих активів і дисконтований потік «над-
доходів». Концепція засновується на уяв-
ленні про «залишковий прибуток» ― при-
буток компанії за мінусом очікуваного рівня 
доходності. Економічна додана вартість за 
період t (3): 

,1 ttt KrPREBO (3) 
де tPR  – фактичний прибуток, отрима-

ний за використання капіталу за період t; 
1tK  – вартість усіх активів компанії на по-

чатку періоду t; r  – вартість залучення і 
обслуговування капіталу (у відсотках). 

Модель Ольсона володіє достатнім по-
тенціалом для її успішного застосування в 
вітчизняних умовах і є потужним інстру-
ментом, який дає уявлення про те, яка час-
тина ринкової вартості підприємства вира-
жена її реальними активами, а яка – немате-
ріальним «гудвілом». Це допомагає точніше 
уявити ступінь ризикованості вкладень в те, 
чи інше підприємство. 
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Рис. 4. Вхідні дані для моделі Ольсона 

 
Етап 12. Визначення рівня кредито-

спроможності підприємства. Для успішної 
діяльності підприємства воно має бути    
завжди забезпеченим достатнім рівнем обі-
гових коштів, проте в реально існуючих 
умовах це не є завжди можливим. Саме тому 
підприємство взаємодіє з банками, які на-
дають їм довгострокові або короткострокові 

позики, а аналіз кредитоспроможності стає 
досить важливим у питаннях фінансового 
аналізу. Для цих цілей в інформаційно-
аналітичній системі використовується мо-
дель рейтингової оцінки кредитоспромож-
ності та методика оцінки кредитоспромож-
ності позичальника банком (рис. 5–6).  

 

 
Рис. 5. Визначення класу підприємства 

 
Для повного розпізнавання фінансово-

го стану у систему розпізнавання включені 
методи прогнозування даних на основі лі-

нійного тренда, на основі попередніх даних і 
впливу на майбутнє, на основі експоненті-
ального зростання. 
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Рис. 6. Оцінка кредитоспроможності підприємств у комерційних банках 

 
Таким чином, система розпізнавання 

фінансового стану підприємства DP-Analiz 
включає в себе понад 15 різних методик, які 
характеризують майже усі сторони та аспек-
ти діяльності підприємства, дають повну 
його характеристику. При необхідності сис-
тема може бути налаштованою та адаптова-
ною з урахуванням новітніх методик та мо-
делей, що з’являються в останні часи.  Ме-

тодики можуть використовувати одні й ті 
самі показники, проте вони не дублюють 
висновки, тобто на основі однакових вхід-
них даних дають оцінку різним аспектам. 
Для перегляду різних видів аналізу, 
графічного подання даних необхідно 
використовувати форму «Перехід між 
таблицями», іконка якої є на кожному 
документі (рис. 7). 
 

 
Рис. 7.  Перехід між документами інформаційно-аналітичної системи 

 
Висновки. У роботі представлено ін-

формаційно-аналітичну систему розпізна-
вання фінансового стану підприємства та 
механізм її реалізації з елементами діалого-
вого інтерфейсу для користувача. Дана сис-
тема має особливості, які відрізняють її від 
інших діагностичних систем наявністю на-
лаштувань, які дозволяють, з одного боку, 
отримати всебічну та комплексну оцінку 
фінансового стану, а з іншого – здійснити 

сегментацію користувачів у відповідності до 
специфіки їх запитів. Перевагою даної ін-
формаційно-аналітичної системи є можли-
вість поряд з розрахунком та оцінкою по-
казників отримати ряд рекомендацій щодо 
доцільності окремих управлінських рішень в 
залежності від результатів оцінки наявної 
ситуації. Базою порівняння для аналізу мо-
жуть виступати як дані власного підприєм-
ства за попередні періоди, так і дані інших 
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підприємств. 
Запропонований у роботі програмний 

продукт DP_Analiz у перспективі може бути 
адаптований з урахуванням ситуації, коли 
підприємство в разі кризового становища 
отримує корпоративні дотації, що може при-
звести до формальної стабілізації його фі-
нансового стану та покращення балансових 
показників навіть в умовах, коли реальна 
ситуація залишається гіршою, аніж у звіт-
ності. 
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ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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И. Г. Сокиринская, к. э. н., доцент, Национальная металлургическая академия Украины 

В статье рассматриваются вопросы практического использования информационно-
аналитических систем на отечественных предприятиях, определяется необходимость диффе-
ренцированного подхода к потребностям и запросам пользователей информации в процессе 
диагностики финансового состояния. В работе представлен механизм реализации и функци-
онирования комплексной системы распознавания финансового состояния, который  учиты-
вает сегментацию пользователей финансовой информации и позволяет осуществить более 
детальный и обоснованный подход к выявлению и последующему устранению недостатков в 
финансово-хозяйственной деятельности. 

Ключевые слова: информационно-аналитическая система, процесс распознавания фи-
нансового состояния предприятия, система распознавания финансового состояния предприя-
тия DP-Analiz, оценка  финансового состояния предприятия. 
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