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Прогноз на 2014-2018 рр. складено з урахуванням зберігання 
тенденції, що склалася. Отже, на цей період прогнозується 
зниження значення коефіцієнта економічної ефективності у 
середньому на 35%. 
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ДІАГНОСТИКА ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА 

 
Дані фінансової звітності служать основними джерелами 

інформації для аналізу фінансового стану підприємства. Адже для 
того, щоб ухвалити рішення необхідно проаналізувати 
забезпеченість фінансовими ресурсами доцільність і ефективність 
їх розміщення і використовування, платоспроможність 
підприємства, його фінансові взаємостосунки з партнерами. 
Оцінка цих показників, потрібна для ефективного управління 
фірмою. З їх допомогою керівники здійснюють планування, 
контроль, покращують і удосконалюють напрям своєї діяльності. 
Основною задачею роботи є вивчення складання, контролю і 
аналізу фінансової звітності ТОВ „Вланік", розгляд внутрішніх і 
зовнішніх відносин господарського суб'єкта, виявлення його 
фінансового положення, платоспроможності і прибутковості. 
Метою даної роботи є проведення комплексу заходів щодо аналізу 
фінансового стану підприємства та прогнозування банкрутства. 
Для реалізації поставленої мети в бакалаврської роботі поставлені і 
зважуються наступні взаємозалежні задачі: 

1) розглянути структуру оборотних коштів підприємства; 
2) проаналізувати склад капіталу підприємства; 
3) провести аналіз ліквідності і платоспроможності 

підприємства; 
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4) здійснити діагностику фінансового стану підприємства, 
включаючи проведення аналізу й оцінки майнового положення, 
ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості 
підприємства. 

Серед усіх методів діагностики ймовірності найбільш 
адаптованими до функціонування підприємств в значення мають: 
двофакторна модель Альтмана, п’ятифакторна модель Альтмана, 
модель Ліса, модель Спрінгейта, модель Бівера, двофакторна 
модель, скоригована для вітчизняних підприємств 

Проведений аналіз дав змогу зробити висновок, що розглянуті 
методики прогнозування банкрутства зарубіжних авторів мають 
ряд суттєвих обмежень для їх використання на українських 
підприємствах: 

- більшість зарубіжних методик діагностики ймовірності 
банкрутства побудовані з використанням вагових коефіцієнтів 
показників, що розраховані на основі американських аналітичних 
даних минулих років; 

- дані моделі не адаптовані до вітчизняної економіки і не 
враховують специфіку діяльності українських підприємств, а 
саме: особливості в системі бухгалтерського обліку і податковому 
законодавстві, вплив інфляції на формування показників 
діяльності підприємства, галузеву приналежність підприємства та 
ін.;  

- відсутність статистичних даних по підприємствам-
банкрутам, що не дозволяє скоригувати методику розрахунку 
питомої ваги коефіцієнтів з урахуванням економічних умов; 

- проаналізовані методики не враховують інших важливих 
показників діяльності підприємства (методики побудовані на 
використанні балансових показників та показників звіту про 
фінансові результати); 

- моделі не дають відповіді на питання, які з факторів 
вплинули на зміну рівня фінансової стійкості; 

- за результатами використання моделей неможливо отримати 
інформацію можливого подальшого розвитку підприємства; 

- граничні значення показників, що запропоновані 
зарубіжними вченими часто є недосяжними для українських 
підприємств.  

Разом з тим вказані методики дають можливість визначити 
наближення банкрутства підприємства (стадії кризи) та не 
дозволяють спрогнозувати перехід підприємства від однієї стадії 
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життєвого циклу до іншої. 
Погіршення фінансового стану підприємства пов'язано і з 

накопиченням простроченої дебіторської заборгованості. 
Прискорити платежі можна шляхом вдосконалення розрахункових 
документів, попередньої оплати, вживання вексельної форми 
розрахунків і т.д. По наявних сумах простроченої заборгованості 
підприємству слід активізувати претензійну роботу. 
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ОЦІНКА РОБОЧОГО КАПІТАЛУ ПУБЛІЧНИХ АГРОХОЛДИНГІВ 

 
Успішна діяльність підприємств багато в чому залежить від 

ефективності управління робочим капіталом, основними 
показниками якого є тривалість операційного та фінансового 
циклу, а також обсяг чистого робочого капіталу. У якості бази 
дослідження було обрано 11 публічних агрохолдингів, акції яких 
обертаються на світових фондових біржах. Вибір бази 
дослідження пояснюється по-перше міцними, а деколи і 
лідируючими позиціями обраних підприємств на внутрішніх 
ринках збуту, активними експортними операціями, по-друге, 
довірою що фінансової звітності компаній, адже щорічні звіти 
перевіряються провідними аудиторськими компаніями. 

Метою дослідження є аналіз динаміки показників робочого 
капіталу вітчизняних публічних агрохолдингів та виявлення 
тенденцій їх зміни.  

Методика дослідження. Інформаційною базою дослідження 
слугувати щорічні звіти компаній за календарні 2012-2014 рр., за 
виключенням компанії Кернел, у якої досліджувались дані за 2012-
2014 маркетингові рр. 

Аналіз щорічних звітів засвідчив, що протягом аналізованого 
періоду всі компанії, окрім Мілкіленд у 2014 р., мали позитивне 
значення чистого робочого капіталу, що підтверджується 
показниками загальної та швидкої ліквідності. 

Дані загалом свідчать про достатню ліквідність компаній, 
проте негативною є тенденція на її зниження. Так, якщо у 2012 р. 
показник загальної ліквідності в середньому становив 3.65, то у 


