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ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

У статті розглянуто застосування інформаційно-аналітичної системи діагностики діяльності підприємств машинобудівної га-
лузі. Для вирішення завдань господарської діяльності підприємства розроблена відповідна інформаційна система, яка склада-
ється з чотирьох блоків. Розглядається застосування кожного блоку інформаційно-аналітичної системи на прикладі досліджува-
них підприємств машинобудівної галузі. Проведений порівняльний аналіз за результатами роботи блоку діагностики.
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Маница Л.В., Шмиголь Н.М. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

В статье рассмотрено применение информационно-аналитической системы диагностики деятельности предприятий маши-
ностроительной отрасли. Для решения задач хозяйственной деятельности предприятия разработана соответствующая инфор-
мационная система, которая состоит из четырех блоков. Рассматривается применение каждого блока информационно-аналити-
ческой системы на примере исследуемых предприятий машиностроительной отрасли. Проведенный сравнительный анализ по 
результатам работы блока диагностики.
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The article considers the application of the information-analytical system of diagnostics of the enterprises of the machine-building 
industry. To solve problems of economic activity of the enterprise an appropriate information system is developed, which consists of four 
blocks. The application of each block of the information-analytical system is considered on the example of the studied enterprises of the 
machine-building industry. Conducted a comparative analysis on the results of the diagnostic unit.
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Постановка проблеми. В сучасний час доцільно 
використовувати методи діагностики, які в свою 
чергу дозволяють оцінити стан діяльності підприєм-
ства. При проведенні діагностування актуальним є 
використання інформаційно-аналітичних систем, які 
дозволять вирішити ряд завдань, які виникає при 
проведенні діагностування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Застосу-
вання діагностики досить широко представлені в робо-
тах українських і закордонних економістів: Гетьман 
О.О. та Шаповал В.М. [1], Глазов М.М. [2], Градов А.П. 
[3], Казачков І.О. та Ткаченко О.О. [4], Б. Коласса [5] 
та ін. вони розробили прийоми практичного застосу-
вання діагностичного аналізу на підприємстві.

Постановка завдання. Метою дослідження є роз-
роблення та застосування інформаційно-аналітичної 
системи діагностики діяльності підприємств маши-
нобудівної-галузі.

Виклад основного матеріалу дослідження. В про-
цесі моніторингу та діагностики результатів госпо-
дарської діяльності будь-якого підприємства акту-
альним є вирішення наступних завдань:

– зберігання та обробка великих за обсягами 
масивів вхідної інформації. Оскільки управління є 
безперервним процесом, в ході прийняття господар-
ських рішень необхідно забезпечити швидкий доступ 
до актуальної інформації та її своєчасну обробку;

– використання сучасних моделей діагностики 
діяльності підприємств потребує застосування аналі-
тичного інструментарію та пов’язане з багаторазовим 
виконанням однотипних операцій.

Тому для вирішення цих задач, в рамках науко-
вої роботи з удосконалення підходів до моніторингу 
та діагностики діяльності підприємств машинобудів-
ної галузі було запропоновано розробити відповідну 
інформаційно-аналітичну систему. Вказана система 
була реалізована програмними засобами Visual Basic 
for Applications в середовищі Microsoft Excel.

Структурно-функціональна модель інформаційно-
аналітичної системи складається з чотирьох осно-
вних блоків:

1. Блок бази даних, призначенням якого є збе-
рігання вхідної інформації по різних підприємствах 
машинобудівної галузі в динаміці. Користувач має 
можливість обрати з бази необхідне підприємство та 
завантажити його дані для подальшого аналізу.

2. Блок діагностики, в основі якого покла-
дено модель інтегральної оцінки фінансового стану 
суб’єкту господарювання, що на відміну від існую-
чих моделей мультиплікативного дискримінантного 
аналізу містить оцінку середньорічної динаміки гру-
пових показників та стійкості виявлених тенденцій. 
Вхідною інформацією є форми фінансової звітності: 
баланс та звіт про фінансові результати. Дана модель 
складається з 14 основних показників, що комплек-
сно характеризують фінансовий стан підприємства за 
напрямками: ліквідність, платоспроможність, фінан-
сова стійкість, ділова активність та прибутковість.

До складу блоку діагностики також входить 
дискримінантна модель оцінки фінансового стану 
потенційного бенефіціара для машинобудівних під-
приємств, яка затверджена на законодавчому рівні 
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та використовується для співставлення отриманих 
результатів.

3. Блок ідентифікації фінансового стану. На 
виході блоку діагностики ми отримуємо значення 
інтегрального показника, що приймає значення в 
діапазоні від 0 до 1. Задачею блоку ідентифікації є 
обґрунтування меж класів фінансової стійкості під-
приємства з використанням інструментарію нечіт-
ких множин. В результаті ми отримуємо можливість 
ідентифікувати значення інтегрального показника за 
вірогідністю банкрутства. Окрім цього, декомпозиція 
узагальненої оцінки на групові показники дозволяє 
виявити слабкі місця в фінансовому становищі під-
приємства, що є базою для розробки антикризових 
заходів.

4. Блок розробки антикризових заходів призначе-
ний для обґрунтування управлінських рішень щодо 
поліпшення фінансового стану підприємства за раху-
нок оптимізації структури господарських засобів та 
джерел їхнього формування.

Розглянемо роботу кожного блоку інформаційної 
системи більш детально. Протягом дійсного дослі-
дження виконувалась діагностика діяльності наступ-
них підприємств машинобудівної галузі: Запорізь-
кий механічний завод, ПрАТ «АМЗ», Мотор Січ та 
ПАТ «Запорізький завод важкого кранобудування». 
Дані форм фінансової звітності цих підприємств за 
2012-2016 роки зберігаються в базі даних Excel. 
Для проведення діагностики, необхідно за допомо-
гою вікна інформаційної системи, що зображене на 
рис. 1, обрати з випадаючого списку підприємство та 
натиснути кнопку «Завантажити». 

 
Рис. 1. Вікно завантаження даних  

для діагностики з БД

В результаті цих дій форми фінансової звітності 
інформаційної системи автоматично заповнюються 
актуальними даними по обраному підприємству, рис. 2.

Аналогічним чином з бази даних завантажується 
й звіт про фінансові результати. На основі балансу 
підприємства в системі обчислюються показники лік-
відності, платоспроможності та фінансової стійкості. 
Розрахунок показників ділової активності та рента-
бельності потребують також даних звіту про фінан-
сові результати. Множина коефіцієнтів, що викорис-
товується в моделі інтегральної оцінки діяльності 
підприємства «Запорізький механічний завод» наве-
дені на рис. 3.

Як видно з рис. 3, обчислені показники мають 
різні одиниці виміру, розмірність та напрям бажаних 
змін. Тому для приведення їх в співставний вигляд та 
розрахунку інтегрального показника, в системі вико-
нується нормування. Крім того, особа що приймає 
рішення повинна визначити важливість кожної групи 
коефіцієнтів. В нашому випадку перевага була надана 
показникам рентабельності, фінансової стійкості 
та ділової активності: G G G G G( ) ( ) ( ) ( ) ( )4 5 3 1 2≈ ≈ ≈    .  
Ми виходили з того, що в умовах річної інфляції на 
рівні 10-12% умовою існування будь-якого підпри-
ємства є отримання прибутку.

Причому, важливо забезпечити не тільки висо-
кий рівень рентабельності з одного обороту обіго-
вих коштів, але й кількість цих оборотів. В такому 
випадку підприємство, ефективно управляючи 
активами, зможе забезпечити їхню ліквідність та 
платоспроможність. Для обчислення числових зна-
чень вагових коефіцієнтів, згідно даної системи 
переваг було використано метод аналізу ієрархій 
Сааті, рис. 4.

За результатами діагностики діяльності підпри-
ємств, інформаційно-аналітична система дозволяє 
обчислити інтегральну оцінку його фінансового 
стану, оцінити його середньорічну динаміку та стій-
кість виявлених тенденцій. В табл. 1 наведено зве-
дені результати аналізу для всіх розглядаємих під-
приємств.

Проведений порівняльний аналіз за результа-
тами роботи блоку діагностики дозволяє зробити 
висновки, що найгірша ситуація у фінансовому ста-
новищі склалась на ПрАТ «АМЗ» та Запорізькому 
механічному заводі. Ці підприємства відрізняються 
низьким значенням інтегрального показника, а 
також стійкою тенденцією до його скорочення на 
рівні 7-9% щороку. Запорізький завод важкого кра-
нобудування характеризується вищим значенням 
інтегрального показника (І = 0.675), однак вияв-

 
Рис. 2. Вхідна форма балансу для проведення діагностики діяльності підприємства
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Таблиця 1
Зведені результати діагностики підприємств машинобудівної галузі на кінець 2016 року

Підприємство Інтегральний 
показник

Динаміка зростання Стійкість динаміки

Середньорічний темп 
приросту Тенденція Коефіцієнт 

варіації Стійкість

Запорізький механічний 
завод (ЗМЗ) 0,506 -9,11% Скорочення 17,43% Стійке

ПрАТ «АМЗ» 0,371 -7,29% Скорочення 42,27% Не стійке

Мотор Січ 0,701 -3,18% Обмежене  
скорочення 7,13% Стійке

Запорізький завод важ-
кого кранобудування 0,675 13,19% Зростання 102,90% Не стійке

лена тенденція до зростання є нестійкою, що свід-
чить про наявність певного ризику неплатоспро-
можності. Найбільш привабливим за результатами 
оцінки є Мотор Січ (І = 0,701). Динаміка його роз-
витку хоча й не характеризувалась покращенням 
показників фінансового аналізу, але є найбільш ста-
більною та прогнозованою.

Для класифікації обчислених на попередньому 
етапі значень інтегральних показників в інформа-
ційно-аналітичній системі використовується відпо-
відний блок ідентифікації фінансового стану.

Головна проблема ідентифікації за розрахованим 
інтегральним показником полягає в тому, що кож-
ний показник фінансового аналізу має свої класи 
стійкості з визначеними межами. Описати матема-
тично їх можна за допомогою лінгвістичних змінних 
теорії нечітких множин, рис. 5.

Наприклад, інтегральний показник І, позначений 
на рис. 5 подвійною вертикальною лінією, належить 
як другому, так і третьому класу стійкості. Причому, 
значення функції приналежності є вищим саме для 
третього класу. Таким чином, для кожного показника 

 
Рис. 3. Розрахунок показників фінансового аналізу підприємства  

«Запорізький механічний завод» за даними 2012-2016 років

 
Рис. 4. Розрахунок вагових значень коефіцієнтів для Запорізького механічного заводу
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Рис. 5. Лінгвістична змінна показника з класами стійкості

Рис. 6. Трапецієвидна функція для визначення класу стійкості показника
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фінансового аналізу нам необхідно описати множину 
класів стійкості у вигляді трапецієвидних функцій, 
які позначаються як Ê m m a b= ( ); ; ; , рис. 6.

Таким чином, робота з лінгвістичними змінними 
зводиться до наступних етапів:

– оскільки для обчислення інтегрального показ-
ника кожний показник фінансового аналізу спочатку 
проходить процедуру нормування, його відповідна 
лінгвістична змінна, рис. 5, також повинна бути 
про нормована. Це означає, що нижня межа пер-
шого класу m a−  буде дорівнювати 0, а верхня межа 
останнього класу m b+  буде дорівнювати 1;

– на основі пронормованих лінгвістичних змін-
них обчислюються класи стійкості спочатку для гру-
пових показників, а потім – для інтегрального, з ура-
хуванням системи переваг експерта.

Ідентифікація значення інтегрального показника, 
розрахованого в табл. 1, полягає у його співставленні 
з відповідними класами стійкості.

Розроблена в рамках даної роботи інформаційно-
аналітична система дозволяє обчислити класи стій-
кості для інтегрального показника та класифікувати 
фінансове становище розглядаємих підприємств. На 
рис. 7 наведено 4 класи стійкості у вигляді трапеціє-
видних функцій приналежності:

– до першого класу відносяться підприємства з 
високим рівнем ймовірності дефолту;

– до другого класу відносяться підприємства з 
нестабільним фінансовим станом, в якому присутні 
ознаки неплатоспроможності;

– до третього класу належать підприємства достат-
нім рівнем спроможності виконувати свої фінансові 
зобов’язання та незначною ймовірністю дефолту;

– до четвертого класу відносяться підприємства з 
високою прибутковістю та спроможністю виконувати 
свої фінансові зобов’язання.

Пунктирними лініями на рис. 7 позначені обчис-
лені в табл. 1 інтегральні показники досліджуваних 
підприємств. Як бачимо, ПрАТ «ЗМЗ» належить до 
першого класу стійкості; Запорізький механічний 
завод – до другого класу; Мотор Січ – до третього. 
Запоріжкран з більшою ймовірністю належить до 
другого класу стійкості, ніж до третього.

Останній блок інформаційно-аналітичної системи 
призначений для розробки та обґрунтування управ-
лінських рішень щодо поліпшення фінансового стану 
підприємств шляхом внесення змін в структуру гос-
подарських засобів та джерел їхнього формування. 
Метою запропонованих рекомендацій є покращення 
значень показників фінансового аналізу та інтеграль-
ного показника тощо.

Запорізький механічний завод має високий 
рівень ліквідності, платоспроможності та фінан-
сової стійкості. Однак, низький рівень рента-
бельності та ділової активності, які продовжують 
знижуватись, суттєво впливають на результати 
діагностики. Підприємству необхідно переглянути 
товарний портфель та ринки збуту з метою стабі-
лізації та нарощування попиту на продукцію влас-
ного виробництва.

ПрАТ «АМЗ» має проблеми за всіма без винятку 
напрямками фінансового аналізу та негативні тен-
денції, які щорічно продовжують погіршувати його 
стан. Маючи від’ємний рівень рентабельності, низькі 
показники ліквідності та платоспроможності, під-
приємство знаходиться на межі банкрутства.
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Рис. 7. Ідентифікація інтегрального показника за класами стійкості

Головною проблемою Мотор Січі є незбалансова-
ність довгострокової дебіторської та кредиторської 
заборгованості. Остання в десятки разів перевищує 
першу. Тому в довгостроковій перспективі у підпри-
ємства можуть виникнути проблеми з платоспромож-
ністю. Рекомендовано вжити всіх можливих заходів 
зі зменшення довгострокової кредиторської заборго-
ваності. Крім того, рівень ділової активності також 
значно поступається іншим підприємствам машино-
будівної галузі. Це пов’язано зі специфікою виробни-
цтва, однак знижує віддачу на капітал.

Запорізький завод важкого кранобудування має 
проблеми з ліквідністю та платоспроможністю вна-
слідок деформованої структури балансу: обсяг ліквід-
них активів не відповідає поточним зобов’язанням; 
власний капітал за рахунок непокритих збитків попе-
редніх років має від’ємне значення, що впливає на 
фінансову стійкість тощо. Протягом 2012-2015 років 
підприємство отримувало збитки, найгіршим був 
2014 рік. Однак зараз підприємство демонструє пози-
тивну динаміку.

Висновки з проведеного дослідження. Розроблена 
інформаційно-аналітична система на основі комп-
лексу економіко-математичних моделей дозволила 
автоматизувати всі етапи діагностики діяльності під-
приємств на прикладі обраних підприємств машино-
будівної галузі.
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