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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Діяльність сільськогосподарських підприємств з кож"

ним роком має тенденцію до погіршення фінансового ста"
новища. Ключовими проблемами розвитку підприємств аг"
рарного сектору є самостійний пошук фінансових ресурсів
для фінансування виробничо"господарської діяльності,
підвищення конкурентоспроможності та впровадження
ефективних інструментів управління, які б забезпечили
швидку адаптацію суб'єкта господарювання до емерджен"
тних умов функціонування.

У структурі капіталу сільськогосподарських підпри"
ємств домінуючу позицію займають зобов'язання. За дани"
ми Державної служби статистики України співвідношення
власного капіталу до зобов'язань у 2000 році у відсотково"
му співвідношенні склало 72,5: 27,5; у 2005 році — 55,2: 44,8;
у 2010 році — 52,9: 47,1; 2014 році — 41,5: 58,5. Тобто ко"
ефіцієнт концентрації позикового капіталу з кожним ро"
ком має тенденцію до зростання, а в 2014 році взагалі пере"
вищив порогове значення. Фінансово"економічна криза,
організаційно"економічні перетворення в аграрній сфері,
реалізація відповідних реформ (іноді навіть неефективних)
суттєво впливають на результативні показники діяльності
господарюючих суб'єктів.

Нестабільну фінансову ситуацію також можна поясни"
ти тим, що в сучасних умовах господарювання суттєво
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відчутними є недосконалий рівень державного регулюван"
ня та підтримки діяльності підприємств даної сфери; недо"
статність власного капіталу для фінансування виробничо"
господарської діяльності; складність залучення позиково"
го капіталу; низький рівень інвестиційних ресурсів; пост"
ійний пошук механізмів управління з метою адаптації до
вимог емерджентної економії.

Економічний результат діяльності сільськогосподарсь"
ких підприємств — критичний, оскільки за даними Держав"
ної служби статистики України в 2001—2003 роках скла"
дав понад 40 % , а в 2005, 2006, 2009, 2010 роках — понад 30
% сільськогосподарських підприємств отримали збитковий
результат від господарської діяльності. На перший погляд,
з 2011 року помітною стає тенденція до покращення фінан"
сового результату діяльності. Так, наприклад, у 2013 та 2014
роках на прибуткові підприємства припадає 80,1 % та 84,5
% в загальній кількості сільськогосподарських суб'єктів гос"
подарюванні, а на збиткові — 19,9 % та 15,5 % відповідно.
Але кількість підприємств в сільському господарстві Украї"
ни за період дослідження мала тенденцію до зменшення (у
2014 році, порівняно з 2002 роком, на 8635 одиниць менше).

Парадоксальною є ситуація, що природно"ресурсний
потенціал нашої країни, вигідне географічне розташуван"
ня та інші чинники, не сприяють створенню сприятливих
умов для покращення фінансового стану.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 2/201666

Аналіз показників фінансової стійкості, платоспро"
можності та інших важливих фінансових індикаторів дає
підстави констатував, що для сільського господарства з
кожним роком зростають загрози ймовірності банкрутства
та зниження фінансової безпеки.

Складність і багатогранність проблематики розвитку
сільського господарства вимагає вирішення проблем не
тільки на державному рівні, але й на рівні підприємства.
Відповідно, стратегічний сценарій управління фінансовим
станом підприємств повинен обов'язково включати іннова"
ційно"когнітивну компоненту в фінансовому аналізі, базу"
ватися на розрахунку звичайних коефіцієнтів та показників
з одночасним активним апробуванням та використанням
економіко"математичних методів аналізу при прийняття
управлінських рішень з врахування множинності факторів,
які здійснюють вплив на відповідні результативні показни"
ки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Необхідність та доцільність застосування економіко"

математичних методів в фінансовому аналізі грунтовно дос"
ліджували зарубіжні вчені: Е. Альтман, Р. Ліс, У. Бівер,  Г.В.
Савицька, Р.С. Сайфуліна, Г.Г. Кадикова, О.П. Зайцева.
Вітчизняні вчені Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна, Є.М. Сич, О.В.
Пилипенко, М.С. Стасишен, В.О. Подольська, О.В. Яріш та
ін. адаптували дані моделі для вітчизняних підприємств.

Віддаючи належне науковим дослідженням зарубіжних
та вітчизняних вчених зазначимо, що дані моделі не набули
актуальності для впровадження в практичну сферу вітчиз"
няних підприємств, оскільки, аналіз фінансового стану гос"
подарюючих суб'єктів практично обмежується розрахун"
ком коефіцієнтів, перелік яких затверджений у відповідних
нормативних документах.

Динамічні зміни інноваційно"когнітивної економіки
створюють умови для необхідності застосування багато"
факторних дискримінантних економіко"математичних мо"
делей, які базуються на коефіцієнтах, головними складо"
вими яких є капітал.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою написання статті є аналіз дослідження теоре"

тичних положень та практичне використання економіко"
математичних методів моделювання фінансового стану
підприємств аграрного сектору економіки України з ура"
хуванням ключових складових капіталу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
У зарубіжній практиці прогнозування платоспромож"

ності, фінансової стійкості та окреслення майбутніх перс"
пектив фінансової безпеки та розвитку суб'єктів господа"
рювання здійснюється за допомогою економіко"математич"
ного моделювання, спрямованого на виявлення ймовірності
банкрутства.

Враховуючи зарубіжний досвід, вважаємо за необхід"
не даний підхід застосовувати для вітчизняних підприєм"
ствах.

Проведений аналіз платоспроможності підприємств
даного сектору дозволяє констатувати, що з кожним ро"
ком суттєвими темпами знижується значення коефіцієнта
платоспроможності (з 0,72 — у 2000 році до 0,41 — у 2014
році). Помітною є тенденція зниження коефіцієнту захис"
ту власного капіталу, зростання значень коефіцієнту залу"
ченого капіталу та коефіцієнту фінансової залежності ка"
піталізованих джерел та ін. Дані факти дають підстави зро"
бити висновки, що фінансовий стан сільськогосподарських
підприємств досить не стабільний і має тенденцію до по"
гіршання.

Фінансовий стан підприємства оцінюється його фінан"
сової стійкістю і платоспроможністю. Платоспроможність
відображає здатність підприємства платити за своїми бор"
гами і зобов'язаннями в конкретний період часу. Умова дос"
татності дотримується тоді, коли підприємство платоспро"
можне в часі, тобто має стійку здатність відповідати за свої"
ми боргами у будь"який момент часу. Під фінансовою

стійкістю слід розуміти його платоспроможність в часі з
дотриманням умови фінансової рівноваги між власними і
позиковими коштами. Фінансовою рівновагою є таке
співвідношення власних і позикових коштів підприємства,
при якому за рахунок власних коштів повністю погашаються
колишні і нові борги [1, c. 167].

Згідно із Законом України "Про внесення змін до Зако"
ну України "Про банкрутство", банкрутство — визнана ар"
бітражним судом неспроможність боржника відновити
свою платоспроможність та задовольнити визнані судом
вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквіда"
ційної процедури. Неплатоспроможність — неспро"
можність суб'єкта підприємницької діяльності виконати
після настання встановленого строку їх сплати грошові зо"
бов'язання перед кредиторами, в тому числі по заробітній
платі, а також виконати зобов'язання щодо сплати податків
і зборів (обов'язкових платежів) не інакше як через віднов"
лення платоспроможності [3].

Відповідно, необхідності вимагає застосування дієвих
інструментів фінансового аналізу для поглибленого дослі"
дження перспективного фінансового стану господарюючо"
го суб'єкта.

Економіко"математичне моделювання дозволяє з пев"
ним ступенем ймовірності визначити динаміку показників
у залежності від зміни факторів, що впливають на розви"
ток фінансових процесів у майбутньому [2, с. 168].

Для дослідження перспективного фінансового стану
підприємства (ймовірності банкрутства) в економічній літе"
ратурі представлена значна кількість дискрімінантних еко"
номіко"математичних моделей, а саме:

— двофакторна модель Е. Альтмана;
— п'ятифакторні моделі Е. Альтмана (1966 р.; 1983 р.);
— модель Романа Ліса;
— модель Таффлера і Тішоу;
— модель Спрінгейта;
— модель Фулмера;
— модель Конана і Гольдера;
— модель Г.В. Савицької;
— рейтингове число Р.С. Сайфуліна і Г.Г. Кадикова для

експрес"оцінки фінансового стану підприємства;
— комплексний коефіцієнт банкрутства О.П. Зайцевої;
— універсальна функція дискримінанта.
Для проведення детального аналізу оберемо моделі з

найбільшою кількістю факторних показників в обрахунку
яких використовуються дані про капітал. Відповідно, в про"
цесі даного дослідження будуть використані економіко"ма"
тематичні моделі, запропоновані Е. Альтманом та Г. В. Са"
вицькою.

Модель Е. Альтмана в зарубіжній практиці являється
найбільш використовуваною. Двофакторну модель не бу"
демо брати до розрахунку, оскільки використовується
тільки два фактори (коефіцієнт покриття і коефіцієнт фінан"
сової залежності). В процесі дослідження будемо викорис"
товувати п'ятифакторну модель Е. Альтмана (1983 р.), оск"
ільки, на відміну від моделі 1968 р., вона адаптована для ук"
раїнських підприємств і розрахунок показників запропо"
нований у відповідності до вимог складання фінансової
звітності за Міжнародними стандартами фінансової
звітності.

Взагалі, широке застосування моделі Е. Альтмана в за"
рубіжній практиці обумовлено наступними її позитивними
якостями:

— модель включає таку кількість показників, викорис"
тання яких дають високоточні результати;

— передбачає інтегральну оцінку і дає можливість по"
рівняння стану різних об'єктів;

— інформація для розрахунку всіх показників доступна
і міститься в основних формах звітності;

— існує можливість оцінити зони ризику [2, c. 168].
Досліджувана п'ятифакторна модель має наступний

вигляд:
Z = 0,717 X

1
 + 0,847 X

2
 + 3,107 X

3
 +0,420 X

4
 + 0,995 X

5
   (1),

де X
1
 — відношення власного оборотного капіталу до

суми активів;
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X
2
 — відношення нерозподіленого прибутку до суми

активів;
X

3
 — відношення прибутку до виплати процентів і по"

датків до суми активів;
X

4
 — відношення власного капіталу до заборгованості;

X
5
 — відношення виручки від реалізації до суми активів.

Отримані результати за даними економіко"математич"
ного моделювання потрібно інтерпретувати наступним чи"
ном:

Z < 1,23 — підприємству у найближчі роки два — три
роки загрожує банкрутство;

Z > 1,23 — підприємство має стійкий фінансовий стан
[1, с. 296].

В.О. Подольська, О.В. Яріш наголошують [2, с. 170], що
механізм прогнозування за даною моделлю являється при"
вабливим інструментом, пояснює неодноразові спроби
вітчизняних вчених адаптувати її та впровадити в практич"
ну діяльність.

Осторонь досліджуваної проблематики не залишила"
ся і Г.В. Савицька. За допомогою дискрімінантних функції
та кореляційного, багатовимірного факторного аналізу вче"
ною було встановлено ключові фактори, які суттєво впли"
вають на фінансовий стан сільськогосподарських
підприємств і на основі яких, було побудовано дискримі"
нантну факторну модель. Дана модель має наступний виг"
ляд:

Z = 0,111 X
1
 +13,239 X

2
 +1,676 X

3
 +0,515 X

4
 +3,80 X

5
        (2),

де X
1
 — питома вага власного оборотного капіталу у

формуванні активів;
X

2
 — співвідношення оборотних і основних засобів;

X
3
 — коефіцієнт оборотності сукупного капіталу;

X
4
 — рентабельність активів підприємства;

X
5
 — частка власного капіталу у валюті балансу.

Отримані результати за даними економіко"математич"
ного моделювання потрібно інтерпретувати наступним чи"
ном:

Z > 8 — ймовірність банкрутства дуже низька;
Z < 8 ймовірність банкрутства: від 8 до 5 — невелика; від

5 до 3 — середня; нижче 1 — стовідсоткова.
Тестування даної моделі по досліджуваній вибірці

суб'єктів господарювання показало, що вона дозволяє до"
сить швидко провести експрес"аналіз фінансового стану
підприємств агарного сектору і точно оцінити ступінь ймо"
вірності їх банкрутства [4, с. 682 — 683].

Апробуємо дані моделі з метою характеристики фінан"
сового стану сільськогосподарських підприємств. Дослід"
ження проведено в розрізі конкретних підприємств (ДНСП
"Вирівське" Копотопського району, СТОВ "Ранок" та СТОВ
"Обрій" Кролевецього району Сумської області) (табл. 1).

Аналіз діагностики фінансового стану досліджуваних
сільськогосподарських підприємств за допомогою п'яти"
факторної моделі Е. Альтмана свідчить про те, що всі три
суб'єкта господарювання за відповідний досліджуваний
період мають стійкий фінансовий стан, ефективно викори"
стовують власні фінансові ресурси, характеризуються дос"
татнім рівнем стійкості до негативних факторів внутрішнь"
ого та зовнішнього середовища. Але між підприємствами
існує значна розбіжність у значенні отриманого результа"
тивного показника. Так, найкраща ситуація склалася в
ДНСП "Вирівське", оскільки суттєве домінування власного
капіталу у структурі джерел фінансування здійснило мак"
симально позитивний вплив на забезпечення фінансової

  2010 2011 2012 2013  2014 
  

   
  

1 0,00000000124 0,00000000119 0,00000000099 0,00000000064 0,00000000039 

 
 

    
2 0,2208 0,2754 0,2958 0,2780 0,2294 

   
   
    

3 0,1025 0,1122 0,0985 0,0485 0,0530 

  
  

 
4 1,1225 1,1930 1,1581 1,0049 0,7088 

   
     5 0,4811 0,4608 0,4851 0,4320 0,4787 

Z   1,45 1,54 1,52 1,23 1.13 

Таблиця 2. Діагностика фінансового стану підприємств аграрного сектору економіки України
за п'ятифакторною моделлю Е. Альтмана

Таблиця 1. Діагностика фінансового стану сільськогосподарських підприємств Сумської області

   « »  « »  « »
2013 2014 2013 2014  2013  2014 

'   . 
     

  1 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0005 0,0004 

    
  2 0,0278 0,0658 0,7357 0,7876 0,6881 0,7699 

      
    3 0,0069 0,0388 0,0317 0,2053 0,1480 0,2575 

    
 4 50,9249 80,0780 4,2289 5,4769 10,5570 21,1176 

      
  5 0,3383 0,39460 0,4878 0,5244 0,8495 1,1790 

Z   21,77 34,20 2,98 4,12 6,32 11,49
  . . 

      
   1 0,0003 0,0002 0,0001 0,0001 0,0007 0,0006 

    
 2 0,3627 0,4521 0,4558 0,5337 1,7246 1,8775 

    3 0,3383 0,3945 0,4878 0,5244 0,8495 1,1790
   4 0,0069 0,0388 0,0317 0,2053 0,1480 0,2575 

      5 0,9807 0,9876 0,8087 0,8456 0,9134 0,9547
Z   9,09 10,41 9,94 11,26 27,80 30,59
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стійкості та фінансової безпеки даного господарюючого
суб'єкта.

Подібні результати спостерігаються за факторною мо"
деллю  Г. В. Савицької, але кращий за розрахунком резуль"
тат має підприємство в якого більше оборотних активів.
Відповідно, домінуючим фактором являються оборотні ак"
тиви, в власний капітал — фактор другого порядку. З однієї
точки зору, така ситуація має право на існування, але з іншої
— потрібно обов'язково враховувати, що джерелами фор"
мування оборотних активів являється в першу чергу влас"
ний капітал.

Попередні кореляційно"регресійні дослідження,
здійснені автором, дозволяють констатувати, що най"
більший вплив на фінансовий результат підприємств
здійснює власний капітал.

Аналіз регресійного рівняння за факторною моделлю
Г.В. Савицької дає підстави стверджувати, що співвідношен"
ню оборотних до необоротних активів надається завищена
пріоритетність (13,239), порівняно з іншими факторами, що,
в свою чергу, формує певну упередженість при прийняття
управлінських рішень.

Умовно можна вважати, що більш точно характеризує
фінансовий стан підприємства п'ятифакторна модель Е.
Альтмана.

З метою формування чіткого уявлення про загаль"
ний фінансовий стан, оцінки фінансової безпеки еко"
номіки аграрного сектору застосуємо дану модель для
аналізу та оцінювання фінансових результатів діяль"
ності (табл. 2).

Проведені розрахунки за моделлю Е. Альтмана да"
ють підстави зробити висновок, що з кожним роком
складається тенденція до погіршення фінансового ста"
новища підприємств аграрного сектору. За період
2010—2012 роки фінансовий стан сільськогосподарсь"
ких підприємств характеризується певною стійкістю. У
2013 році склалася ситуація, для якої характерне банк"
рутство в найближчій перспективі. В 2014 році розра"
хунковий Z показник знаходиться нижче нормативно"
го значення, що засвідчує поступову втрату платоспро"
можності підприємств аграрного сектору економіки
країни. Взагалі, помітною стає тенденція, що структура
капіталу пріоритетно впливає на кінцевий розрахунко"
вий показник. З метою підтвердження даного факту
проведемо порівняльний аналіз отриманих результатів
за п'ятифакторною моделлю Е. Альтмана з норматив"
ними значеннями та структурою капіталу (табл. 3).

Таким чином, проведений аналіз отриманих значень за
результатами моделювання у відповідності до моделі Е.
Альтмана з пороговими значеннями та структурою капіта"
лу дає підстави констатувати наступну тенденцію.

Фінансовий стан підприємств аграрного сектору в
значній мірі залежить від структурної побудови капіталу
(джерел фінансування).

За період 2010—2012 роки в структурі джерел фінан"
сування переважав власний капітал — відповідно, фінансо"
вий стан підприємств даної галузі задовільний. У 2013 році

співвідношення власного до позикового капіталу характе"
ризуються поступовою тенденцією домінування позиково"
го капіталу, що одночасно створює фундаментальну плат"
форму до втрати платоспроможності. Концентрація пози"
кового капіталу у загальній структурі капіталу характери"
зує відсутність стійкого фінансового стану, перспективу
втрати платоспроможності.

На основі результатів проведеного аналізу вважаємо,
що фінансовий стан, в першу чергу, залежить від структу"
ри капіталу. Структурній побудові фінансових ресурсів
повинна відводитися одна з пріоритетних позицій в процесі
управління.

ВИСНОВОК
Враховуючи той факт, що економіка XXI століття ха"

рактеризується кризовими ситуаціями як на макрорівні, так
і макрорівні, значні перспективи з'являються у тих
підприємств, які використовують всі можливі інструменти
управління. Відповідно, аналіз фінансового стану господа"
рюючих суб'єктів повинен характеризуватися комплексні"
стю; поряд з розглянутими моделями доцільно також ви"
користовувати абсолютні показники, фінансові коефіцієн"
ти та багатофакторні моделі кореляційно"регресійного ана"
лізу.
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2010 52,9 47,1 1,45 Z > 1,23,   
 

2011 54,4 45,6 1,54 Z > 1,23,   
 

2012 53,7 46,3 1,52 Z > 1,23,   
 

2013 50,1 49,9 1,23 
Z < 1,23,   

   
 

2014 41,5 58,5 1,13 
Z < 1,23,   

  (  
) 

Таблиця 3. Порівняльний аналіз результатів п'ятифакторної моделі Е. Альтмана з нормативними значеннями
та структурою капіталу підприємств аграрного сектору економіки України


