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Криза в загальному визначенні вбачається як загострення суперечностей 

у соціально-економічній системі, які загрожують її життєстійкості в 

навколишньому середовищі. Антикризове управління діяльністю підприємства 

в свою чергу передбачає запобігання розвитку кризових явищ, реальну оцінку 

стану суб’єкта господарювання та оцінку перспектив його подальшого 

розвитку[1, 2]. Зазначимо, що першочерговим завданням керівництва в даному 

випадку є саме вчасна діагностика кризових явищ та адекватні висновки на її 

основі. Тільки після визначення кризових тенденцій, можна починати 

«лікування» економіки підприємства. Саме це твердження можна покласти в 

основу доповіді та визначити як її мету.  

Процеси діяльності підприємств в умовах кризи розглянуто в працях 

таких авторів як О. В. Василенко, Л.О. Лігоненко, З.Є. Шершньова , А.Г. 

Грязнова, В.Г. Кошкін, Р.А. Попов, Г.В. Осовська, Дж. М. Кейнс, Е.А. 

Татарніков, тощо.  

Актуальність досліджуваної тематики можна підтвердити складним 

становищем українських підприємств, що підтверджується даними 

статистичних спостережень. Так, в економіці України досить висока кількість 

збиткових підприємств, причому найбільше їх значення спостерігалось у 2012 

році, що на 5 % більше значення 2011 року (рисунок 1).  

Звернемось до теоретичного аспекту досліджуваного питання. Так, 

діагностика кризового стану та виявлення загрози банкрутства на базі 

використання фінансових коефіцієнтів передбачає: розрахунок їх величини, 

проведення горизонтального, порівняльного та еталонного аналізу, підготовку 

аналітичного висновку.  



 

Рисунок 1 – Частка збиткових підприємств України протягом 2009-2012 

років [4].  

Виходячи з інформаційного забезпечення розрахунку показників 

індикаторів, виокремлюються показники експрес - та фундаментальної 

діагностики. До складу показників експрес-діагностики включають оціночні 

показники, що розраховуються тільки на підставі затверджених форм 

фінансової, статистичної та податкової звітності підприємства [3]. 

Найбільш популярним прийомом діагностування є еталонний аналіз, який 

передбачає порівняння фактичних значень певних оціночних показників з 

еталонним значенням, яке встановлено у певному нормативному акті або є 

результатом певних статистичних досліджень. 

Підкреслимо, що знання теоретичних основ діагностики кризового стану 

на підприємстві не дає повного уявлення про проблеми, з якими стикаються в 

даному процесі українські підприємства. Тому, проведемо розрахунки однієї 

групи показників - платоспроможності підприємства на даних реального 

підприємства, що функціонує у м. Хмельницькому (таблиця 1).  

Таблиця 1 - Показники кризового стану та банкрутства підприємства за 2010 - 

2012 роки. 

Показник 
Значення по роках 

2010 2011 2012 

Показники платоспроможності 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,06 0,13 0,01 

Коефіцієнт поточної ліквідності 1,16 1,12 0,5 

Рівень операційної платоспроможності 17,3 16,05 1,3 

  



Коефіцієнт абсолютної ліквідності, оцінка ефективності використання 

вільних грошових коштів, увесь час мав досить низьке значення, незначне 

збільшення якого спостерігалось в 2011 році (0,13) , проте і воно не досягнуло 

необхідного рівня, який становив від 0,2 до 1,0. 

Коефіцієнт поточної ліквідності в продовж перших двох років був досить 

позитивним. Проте суттєве зменшення цього показника на 0,62, що 

спостерігається у 2012 році, засвідчує негативні фактори у діяльності 

товариства. Щодо рівня операційної платоспроможності, то у 2012 році 

спостерігається суттєве зменшення рівня платоспроможності, що є також 

негативним явищем. 

Дані розрахунки простіше всього зробити за допомогою таблиць 

Microsoft Excel, це швидко та зручно. Також нам надається можливість 

графічно зобразити дані розрахунки у вигляді діаграм, гістограм та графіків. За 

рахунок створення зв’язків, можна легко вносити зміни, що робить розрахунок 

гнучким. 

Знаючи, що криза на рівні підприємства - це форма порушення 

параметрів його життєздатності, що проявляє себе протягом певного періоду, 

обумовлюється накопиченням протиріч у межах господарської системи, 

підприємству легше буде зорієнтуватись при запровадженні антикризових 

заходів, якщо перед цим буде проведена ґрунтовна, автоматизована 

діагностика. 
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