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ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКА БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА 

Діагностика банкрутства являє собою систему цільового фінансового 

аналізу, спрямованого на виявлення параметрів кризового розвитку 

підприємства, що генерують загрозу його банкрутства в майбутньому 

періоді. 

Одним зі способів своєчасного прогнозування неплатоспроможності і 

низької ліквідності підприємства є експрес-діагностика банкрутства, яка 

характеризує систему найважливіших індикаторів оцінки банкрутства 

підприємства в розрізі окремих об’єктів спостереження «кризового поля». 

Основною метою експрес-діагностики банкрутства є раннє виявлення ознак 

кризового розвитку підприємства та попередня оцінка його масштабів. 

Експрес-діагностика кризового фінансового стану — банкрутства 

характеризує систему 

регулярноїоцінкикризовихпараметрівфінансовогорозвиткупідприємства, що 

здійснюється на базі даних його фінансового обліку за стандартними 

алгоритмами аналізу, постійного моніторингу фінансового стану 

підприємства. 

Основними етапами експрес діагностики є: 

- визначення об’єктів спостереження «кризового поля», що реалізує 

загрозу банкрутства підприємства (система спостереження «кризового стану» 

повинна будуватись з урахуванням міри генерування цієї загрози шляхом 

виділення найбільш суттєвих об’єктів по цьому критерію); 

- формування системи індикаторів оцінки загрози банкрутства 

підприємства (система таких індикаторів формується по кожному об’єкту 

спостереження «кризового поля». В процесі формування всі показники-

індикатори поділяються на об’ємні (виражені абсолютною сумою) та 

структурні (виражені відносними показниками)); 

- аналіз окремих сторін кризового фінансового розвитку підприємства, 

здійснюваний стандартними методами. Основними об’єктами спостереження 

«кризового поля» є: чистий грошовий потік підприємства, ринкова вартість 

підприємства, структура капіталу підприємства, склад фінансових 

зобов’язань підприємства за строком погашення, склад активів підприємства, 

склад поточних витрат підприємства, рівень концентрації фінансових 

операцій в зонах підвищеного ризику. В 

процесіаналізуокремихсторінкризовогофінансовогорозвиткупідприємствавик

ористовуєтьсянаступністандартніметоди: горизонтальний фінансовий аналіз, 



 

вертикальний фінансовий аналіз, порівняльний фінансовий аналіз, аналіз 

фінансових коефіцієнтів, аналіз фінансових  ризиків; 

- інтегральний фінансовий аналіз, заснований на моделі «Дюпона»; 

- попередня оцінка масштабів кризового фінансового стану 

підприємства. 

Попереджувальний характер експрес-діагностики найбільш відчутний 

на стадії легкої фінансової кризи підприємства. Така оцінка здійснюється на 

основі аналізу окремих сторін кризисного розвитку підприємства за ряд 

попередніх етапів. Практика фінансового аналізу використовує при оцінці 

масштабів кризового фінансового стану підприємства наступні 

характеристики, які надано в табл.1. 

Таблиця 1 – Масштаби кризового фінансового стану підприємства і  

можливі шляхи виходу з нього 

Імовірність 

банкрутства 

Масштаб кризового 

стану підприємства 

Спосіб реагування 

Можлива Легка фінансова 

криза 

Нормалізація поточної 

фінансової діяльності 

Висока Глибока фінансова 

криза 

Повне використання 

внутрішніх механізмів 

фінансової стабілізації 

Дуже висока 
Фінансова 

катастрофа 

Пошук ефективних форм 

санації (при невдачі - 

ліквідація) 

 
В сучасних економічних умовах практично всі аспекти фінансової 

діяльності підприємства можуть генерувати загрозу його банкрутства. Тому 

система спостереження „кризисного поля" повинна будуватися з 

урахуванням ступеня генерування цієї загрози шляхом виділення найбільш 

істотних об'єктів за цим критерієм:чистий грошовий потік підприємства; 

ринкова вартість підприємства; рівень концентрації фінансових операцій у 

зонах підвищеного ризику; структура капіталу підприємства;склад поточних 

витрат підприємства; склад активів підприємства;склад фінансових 

зобов'язань підприємства по терміновості погашення. Система експрес-

діагностики банкрутства забезпечує раннє виявлення ознак кризового 

розвитку підприємства та дозволяє прийняти оперативні міри щодо їх 

нейтралізації. 

  

 


