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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Функціонування та розвиток маши�

нобудівних підприємств значною мірою
визначається рівнем доступу до
зовнішніх фінансових ресурсів, адже,
як правило, для таких суб'єктів госпо�
дарювання використання лише ме�
ханізмів самофінансування є неможли�
вим з огляду на невисокий рівень рен�
табельності діяльності та необхідність
потужної виробничо�технологічної
бази. Найбільш реалістичним інстру�
ментом в таких умовах є використання
різноманітних кредитних програм бан�
ківських та інших фінансових установ,
що сприяють розвитку промислового
підприємництва. Проте, звертаючись
до зовнішнього джерела фінансування,
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У статті висвітлено ключові проблеми діагностики кредитоспро-

можності машинобудівних підприємств. Грунтовно проаналізовано

нормативно-правові засади оцінювання кредитоспроможності та

підходи до діагностики кредитоспроможності позичальників, що ви-

користовуються у комерційних банках України. На підставі цього роз-

роблено методичні положення зі здійснення полікритеріальної діаг-

ностики кредитоспроможності машинобудівних підприємств на за-

садах системи індикаторів, які відображають фінансовий стан, кре-

дитне забезпечення, кредитну історію та відповідальність підприєм-

ства перед зовнішніми суб'єктами.

In the article the key problems of the diagnostic of credit worthiness

by the machine-building enterprises is considered. The normative-legal

base of estimation credit worthiness and approaches to diagnostic of credit

worthiness of debtors, which using in commercial banks of Ukraine, are

analyzed. For this bases the methodical recommendations of the

polycriterial diagnostic of credit worthiness by the machine-building

enterprises by the indicators' system, which represented financial

condition, credit guarantee, credit history enterprise' responsibility before

external subjects, are offered.

керівники машинобудівних підпри�
ємств знову стикаються із чималим ко�
лом проблем, ключовою з�поміж яких
виступає недостатній рівень їхньої кре�
дитоспроможності. Дотримуючись
принципу обгрунтованості в наданні
фінансових ресурсів, фахівці кредит�
них установ аналізують привабливість
підприємств машинобудування, базую�
чись на їх фактичних фінансових по�
казниках, враховуючи особливості кре�
дитної історії потенційного позичаль�
ника та ще значний перелік аспектів.
Внаслідок цього кредит стає недосяж�
ним для більшості машинобудівних
підприємств, адже практика неповер�
нення боргових зобов'язань, що поши�
рилась у період кризи, створює суб�

'єктивні бар'єри для отримання нових
асигнувань, навіть за наявності реаль�
них виробничо�фінансових перспектив.
На фоні фінансово�економічної кризи
для машинобудівних підприємств,
близько 50% з яких станом на поч. 2010
р. є збитковими та фінансово�нестаб�
ільними, банківське кредитування фак�
тично стало недоступним. Окрім цьо�
го, криза суттєво похитнула і ста�
більність фінансово�кредитної систе�
ми, що зумовило підвищення кредитних
відсотків, погіршення умов надання
банківських кредитів для фізичних та
юридичних осіб, а також формування
більш жорстких вимог до заставного
забезпечення кредитів. Керівники та
фінансисти машинобудівних підпри�
ємств масово скаржаться на викривле�
ну діагностику фінансово�кредитними
установами їхньої кредитоспромож�
ності, що надалі дозволяє кредиторам
висувати перед підприємствами додат�
кові та непривабливі умови кредитуван�
ня. Усе вищевикладене формує замкне�
не коло: для функціонування і розвит�
ку підприємства машинобудування по�
требують залучення кредитних ре�
сурсів, але вітчизняні фінансово�кре�
дитні установи надають фінансові ре�
сурси на вкрай невигідних умовах, що
ще більше погіршує фінансовий стан
підприємств машинобудування. В таких
умовах виникає необхідність у якісно�
му управлінні кредитоспроможністю
підприємств, що передбачає, насампе�
ред, її адекватну діагностику.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Варто наголосити, що політика
кредитування комерційними банками
підприємств різних видів економічної
діяльності повинна базуватись на вива�
жених та економічно обгрунтованих
рішеннях щодо умов, забезпечення та
критеріїв надання кредитів. В основу
методик вітчизняних комерційних
банків щодо визначення внутрішнього
кредитного рейтингу та діагностики
кредитоспроможності юридичних осіб
закладено Положення Національного
Банку України "Про порядок формуван�
ня та використання резерву для відшко�
дування можливих втрат за кредитними
операціями" №279 від 06.07.2000 р.
(далі — Положення №279) [5]. У цьо�
му нормативному акті регламентуєть�
ся рекомендований перелік індика�
торів, за якими експерти фінансово�
кредитних установ повинні проводити
оцінювання позичальників з метою
встановлення рівня їх кредитоспро�
можності. Зазначено, що для діагнос�
тики фінансового стану позичальника�
юридичної особи, банк повинен оціню�
вати такі основні економічні показни�
ки діяльності: платоспроможність (ко�
ефіцієнти миттєвої, поточної та загаль�
ної ліквідності); фінансова стійкість
(коефіцієнти маневреності власних
коштів, співвідношення залучених і
власних коштів); обсяг реалізації; обо�
роти за рахунками (співвідношення
надходжень на рахунки позичальника
і суми кредиту, наявність рахунків у
інших банках, наявність картотеки не�
платежів — у динаміці); склад та дина�
міку дебіторсько�кредиторської забор�
гованості (за останній звітний та поточ�
ний роки); собівартість продукції у ди�
наміці; прибутки та збитки у динаміці;
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рентабельність у динаміці; кредитну
історія (погашення кредитної заборго�
ваності в минулому, наявність діючих
кредитів). Варто зауважити, що згідно
з Положенням №279 комерційним бан�
кам при діагностиці кредитоспромож�
ності юридичних осіб дозволяється
враховувати перелік суб'єктивних чин�
ників, зокрема: ринкову позицію пози�
чальника та його залежність від циклі�
чних і структурних змін в економіці та
галузі промисловості; наявність дер�
жавних замовлень та державної під�
тримки позичальника; ефективність
управління позичальника; профе�
сійність керівництва та його ділову ре�
путацію тощо [5].

Розроблена методика оцінювання
конкурентоспроможності, безперечно,
є цінною і сприяє ефективному функц�
іонуванню та розвитку кредитної сфе�
ри. Основною перевагою її використан�
ня є можливість формування на базі
розрахованих показників інтегральної
оцінки, за якою усіх потенційних спо�
живачів розподіляють на 5 класів ("А",
"Б", "В", "Г" і "Д"). Незважаючи на важ�
ливість Положення №279 для уніфі�
кації діагностики кредитоспромож�
ності юридичних осіб, варто звернути
увагу на наявність у ньому таких не�
доліків:

— подані показники оцінювання
фінансового стану не містять норма�
тивно�критеріальних значень, що доз�
воляє комерційним банкам обирати
найбільш несприятливі нормативи та
маніпулювати класифікацією підпри�
ємств�позичальників;

— запропонований для діагности�
ки фінансової стійкості позичальника
коефіцієнт маневреності власних
коштів ((власний капітал — необоротні
активи) / власний капітал) не є репре�
зентативним індикатором у цій сфері,
на відміну від коефіцієнтів автономії,
фінансового левереджу тощо, які у ме�
тодиці відсутні;

— передбачена положенням мож�
ливість враховувати певні суб'єктивні
чинники для діагностики кредитоспро�
можності підприємства вже формує
засади для суб'єктивної діагностики
комерційними банками позичальника;

— запропоновану методику згідно
із Положенням №279 доцільно було б
диференціювати у розрізі малих, се�
редніх та великих підприємств, а також
за галузевою приналежністю, адже ун�
іфіковане зіставлення таких абсолют�
них показників, як виручка від реалі�
зації продукції, собівартість та прибу�
ток (збиток), для цих категорій під�
приємств не забезпечить отримання
об'єктивної бази для порівняння та
прийняття на цій основі ефективних
рішень стосовно можливості надання
кредитних коштів;

— з огляду на те, що на сучасному
етапі в Україні йде мова про розроблен�
ня загальнонаціональної рейтингової
бази даних діагностики кредитоспро�
можності позичальників, доцільно було
б уніфікувати методику ідентифікації
класу позичальника на засадах викори�
стання об'єктивних індикаторів та кри�
теріїв тощо.

 Для визначення об'єктивності,
адекватності, інформаційної насиче�
ності та репрезентативності методик з
оцінювання кредитоспроможності по�
зичальників (юридичних осіб) проана�

лізовано методики таких комерційних
банків: "Укргазпромбанк", "Укрсоц�
банк", "УкрСиббанк", "Форум" та
інших. Аналізування підходів вищевка�
заних комерційних банків до діагности�
ки кредитоспроможності позичаль�
ників свідчить про суттєві відмінності
у методиках, нормативно�критеріаль�
ному та інтерпретаційному забезпе�
ченні, що створює умови для маніпулю�
вання результатами такої діагностики.
Цілком реальними є ситуації, за яких
одним банком підприємство може
відноситись до певного класу креди�
тоспроможності, а іншим банком — до
іншого класу. Присутність значного пе�
реліку суб'єктивних чинників при діаг�
ностиці кредитоспроможності також
створює умови зацікавленим особам
для підвищення чи зниження класу кре�
дитоспроможності. Свідоме занижен�
ня класу кредитоспроможності дозво�
ляє висувати перед підприємствами
більш жорсткі вимоги щодо заставно�
го забезпечення позики, надання до�
даткового інформаційного масиву да�
них щодо сплати відсотків за кредита�
ми тощо.

Як зазначалось вище, в Україні на
сучасному етапі, особливо на фоні
фінансово�економічної кризи, йде мова
про формування єдиного реєстру кре�
дитоспроможності підприємств, при
цьому їхня ідентифікація відбувається
за класами. Виникає логічне запитання,
як можна рейтингувати підприємства,
якщо різні банки ідентифікують
класність кредитоспроможності за
відмінними підходами. Окрім цього,
методичні підходи до діагностики кре�
дитоспроможності позичальників у
вказаних банках базуються на
відмінних базових засадах, зокрема
одними банками розраховуються по�
казники фінансово�економічного стану
позичальника та порівнюються з кри�
теріальними значеннями, у інших бан�
ках порівняння відбувається із серед�
ньогалузевими значеннями; в одних
банках передбачена бальна оцінка
кредитоспроможності, у інших — іден�
тифікаційна за класами ризиків тощо.

В Україні встановлює оцінку креди�
тоспроможності позичальників, базую�
чись на вимогах, встановлених поста�
новою Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Національної рей�
тингової шкали" від 26.04.2007 року
№665 [6], Національне рейтингове
агентство "Кредит�Рейтинг". Для відне�
сення об'єкта рейтингування до однієї
із груп у межах інвестиційного або спе�
кулятивного рівня надійності експерти
агентства здійснюють процес аналізу�
вання за трьома компонентами: якіс�
ною, кількісною та правовою. Крім
того, розроблено спеціальні рейтингові
методики за типологічною ознакою по�
зичальників і виокремлено окремі ме�
тодології для оцінювання підприємств,
банків, страхових компаній та держав�
них органів влади.

Варто також наголосити, що, ана�
лізуючи рейтинг кредитоспроможності
вітчизняних підприємств, сформований
Національним рейтинговим агентством
"Кредит�Рейтинг", можна констатува�
ти про повну відсутність у ньому
підприємств машинобудівного сектора
[4]. Національна рейтингова шкала
спрямована на оцінювання кредитного
ризику позичальника та визначення

його кредитного рейтингу, який харак�
теризує рівень спроможності юридич�
ної особи своєчасно та у повному об�
сязі виплачувати відсотки і основну
суму за борговими зобов'язаннями.
При цьому визначено, що кредитні рей�
тинги можуть бути короткострокови�
ми (демонструють кредитний ризик у
короткостроковій перспективі — до
одного року) і довгостроковими (відоб�
ражають кредитний ризик у довгостро�
ковій перспективі — понад 1 рік). Зна�
чення кредитних рейтингів варіюються
в межах від позначки "uaAAA" (найви�
ща кредитоспроможність) до позначки
"uaD" (дефолт) — для довгострокових
кредитних рейтингів; у межах від по�
значки "uaK1" (найвища кредитоспро�
можність) до позначки "uaКD" (дефолт)
— для короткострокових кредитних
рейтингів. Окрім цього, Національною
рейтинговою шкалою передбачено
можливість надання прогнозу кредит�
ного рейтингу (позитивний, стабільний
чи негативний), який відображає мож�
ливі зміни його у перспективі [6; 8]. Вар�
то зауважити, що критерії віднесення
підприємства до того чи іншого класу є
недостатньо конкретизованими та об�
грунтованими, що також створює мож�
ливості для маніпулювання рейтинго�
вими оцінками.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
З огляду на результати аналізуван�

ня нормативно�правової [4; 5; 6; 8], літе�
ратурної [1; 3; 9] бази та методичного
забезпечення комерційних банків щодо
діагностики кредитоспроможності по�
зичальників�юридичних осіб можна
стверджувати, що у цій сфері існує чи�
мало проблем, неточностей, неузгод�
женостей, суб'єктивності, що формує
необхідність розроблення єдиної, уні�
фікованої, справедливої методичної та
нормативно�критеріальної бази щодо
діагностики кредитоспроможності ма�
шинобудівних підприємств України.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Результати аналізування норма�

тивно�правової бази [4; 5; 6; 8], літера�
турних джерел за проблемою [1; 3; 9]
та ознайомлення із методичною доку�
ментацією щодо оцінювання кредитос�
проможності юридичних осіб фінансо�
во�кредитними установаним дають
змогу стверджувати, що діагностику
кредитоспроможності та і відповідно
ідентифікацію внутрішнього кредитно�
го рейтингу позичальника доцільно
здійснювати, базуючись на показниках,
які характеризують такі параметри ма�
шинобудівного підприємства (табл. 1):

1. Фінансовий стан (рента�
бельність, ліквідність, фінансову неза�
лежність, ділову активність).

2. Кредитне забезпечення.
3. Кредитну історію.
4. Відповідальність підприємства

перед споживачами, контрагентами,
державними органами влади тощо.

Оцінюючи кредитоспроможність
машинобудівних підприємств за вище�
наведеною табл. 1, експерт, порівнюю�
чи фактичні значення позичальника із
нормативними, ідентифікує їх як булеві
змінні, тобто 1 — показник, що відпо�
відає нормативно�критеріальному зна�
ченню, 0 — показник, що не відповідає
нормативно�критеріальному значенню.
Відповідно максимальну кількість
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Таблиця 1. Основні індикатори діагностики кредитоспроможності машинобудівних підприємств*

Примітки: *Сформовано авторами на підставі джерел [1; 2; 3; 7; 9].
     ** В минулому впродовж останніх 2 років та на сучасному етапі.
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балів, які можуть бути на�
брані за кожною сферою
оцінювання, наведено у табл.
2.

На підставі підрахунку
сукупної кількості балів за
усіма сферами оцінювання
розроблено таблицю відпов�
ідності класів підприємств
(табл. 3) згідно Положення
№279 [5], класів підприємств
згідно Національної рейтин�
гової шкали довгострокових
та короткострокових кредитних
рейтингів [6; 8], інтервалів баль�
них оцінок, запропонованих та
обгрунтованих за вищевказаною
у табл. 1 системою індикаторів.
Важливо те, що у таблиці сфор�
мовану змістову відповідність
ідентифікації рейтингу кредитос�
проможності зі різними підхода�
ми.

Варто наголосити, що при
здійсненні ідентифікації класу
позичальника за запропонова�
ною моделлю необхідно врахову�
вати перелік обмежень. Насампе�
ред, мова йде про те, що індика�
тори для діагностики кредитос�
проможності повинні розрахову�
ватись та визначатись не менше,
ніж за 3 роки, якщо ж період є
меншим, то це є фактор, який дає
змогу знижувати на один рівень
клас позичальника. Якщо існує
факт порушення справи про бан�
крутство підприємства, то воно
автоматично ідентифікується за
класом ''Г'' найнижчого рівня.
Позичальник не може бути відне�
сений до класу ''А'', якщо індика�
тори, які характеризують його
кредитну історію, не відповіда�
ють нормативним значенням.
Якщо позичальником не надано
фінансової звітності, що підтвер�
джує діагностику його фінансо�
вого стану, а також належно
оформленої документації, то він не
може класифікуватись вище класу "Г".
У процесі виконання кредитного дого�
вору, якщо позичальник вчасно не роз�
раховується за своїми зобов'язаннями,
банк може знижувати клас позичальни�
ка та переглядати договірні взаємовід�
носини.

ВИСНОВКИ
Модифіковані методичні рекомен�

дації із діагностики кредитоспроможності
машинобудівних підприємств формують
базу для уніфікації методичного та кри�
теріального забезпечення цього процесу
і можуть бути рекомендовані Національ�
ному банку України як основа для удос�
коналення нормативно�правового забез�
печення визначення кредитного рейтин�
гу позичальника — юридичної особи. Уні�
версальна та чітка індикаторно�критері�
альна база діагностики кредитоспромож�
ності юридичних осіб покликана усунути
проблеми суб'єктивності, упередженості
та неузгодженості у цій сфері та дозво�
лить на підставі конкретних обгрунтова�
них критеріїв формувати рейтинги вітчиз�
няних підприємств.
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Таблиця 3. Ідентифікація класу позичальника згідно чинного законодавства на
підставі системи запропонованих індикаторів*

* Примітка: особиста розробка авторів

Таблиця 2. Максимальна кількість балів за напрямами діагностики кредитоспроможності
позичальника
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