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На сучасному етапі господарювання одним із визначальних напрямків 

підвищення ефективності господарювання вітчизняних машинобудівних 
підприємств є забезпечення досягнення високого рівня його капіталізації. У 
процесі дослідження виявлено [1,2], що для цього необхідно перш за все 
забезпечити ефективне відтворення господарського капіталу, зокрема основних 
виробничих засобів підприємства.  

Для ілюстрування умов і рішень багатьох завдань в економічній науці 
часто застосовують графічні методи. Зокрема, взаємозв’язок процесів 
капіталізації та відтворення господарського капіталу машинобудівного 
підприємства можна відобразити, використовуючи теорію графів.  

Граф – це геометрична конфігурація різноманітних завдань, яка 
складається з точок (вершин) і ребер (ліній, відрізків, які сполучають деякі 
точки) [3, с. 5]. Формалізовано граф можна відобразити як впорядковану пару: 

 eVG , , для якої виконуються такі умови: V – множина вершин; е – множина 
пар вершин, які називають ребрами. 

Розроблення моделі, яка б відображала взаємозв’язок між процесами 
капіталізації та відтворення господарського капіталу, зокрема основних засобів, 
підприємства вимагає виявлення максимально повної множини узагальнених 
елементів графу G. Сукупність таких елементів становить деяку множину 

 nVVVV ..., 21  найсуттєвіших елементів. Для наочності математичне позначення 
визначених елементів та їх зв’язків відображено у табл.1. 
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Таблиця 1. 
Матриця процесу побудови взаємозв’язку вершин та ребер графу G 

Позначення 
вершини Назва вершини Зв’язок між 

вершинами 
1V  Надходження основних засобів на підприємство 1e  

2V  Використання, експлуатація  основних засобів 
2e ; 3e  

3V  Формування амортизаційного фонду 
2e ; 4e  

4V  Формування прибутку за результатами діяльності 
3e ; 5e ; 6e  

5V  Просте відтворення основних засобів 
4e ; 6e ; 7e  

6V  Розширене відтворення основних засобів 
5e ; 8e  

7V  Капіталізація підприємства  
7e ; 8e  

Підмножину елементів V та можливі взаємозв’язки (е) між ними подамо у 
вигляді орієнтованого графа (рис.1). Він вказує на певну залежність одного 
елемента (кінець стрілки) від іншого (початок стрілки). 

 
Рис.1. Граф взаємозв’язку процесів капіталізації та відтворення основних виробничих засобів 

 
Кожному відрізку (ребру) між вершинами відповідає виконувана робота, 

вершині – певна подія, тобто стан перед роботою. Вершина « 1V » є репрезентує 
надходження основних засобів на підприємство; « 2V » – використання, 
експлуатацію основних засобів; « 3V » – формування амортизаційного фонду; 
« 4V » – формування прибутку за результатами економічної діяльності 
підприємства; « 5V » – процес простого відтворення основних засобів; « 6V » – 
процес розширеного відтворення основних засобів; « 7V »  – капіталізацію 
підприємства. 

Зв’язки графу репрезентують: 1e  – формування господарського капіталу 
підприємства, зокрема основних засобів; 2e  – нарахування амортизаційних 
відрахувань; 3e  – виробництво і реалізація виготовленої продукції; 4e  – 
використання коштів амортизаційного фонду на оновлення основних засобів 
підприємства; 5e  – використання прибутку на оновлення шляхом ремонту та 
заміни окремих спрацьованих елементів основних засобів підприємства; 6e  – 
використання прибутку на модернізацію чи придбання нового обладнання на 
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підприємстві; 7e  , 8e  – зростання капіталізації підприємства на основі простого і 
розширеного відтворення його основних засобів. 

Таким чином, запропонований граф відображає прямо-пропорційну 
залежність процесів капіталізації підприємства та відтворення його 
господарського капіталу.  
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 IN THE CRISIS ENVIRONMENT 
Для ефективного управління розвитком підприємства необхідно на 

кожному етапі прийняття рішення чітко усвідомлювати стан, в якому перебуває 
підприємство. Особливо актуальною є діагностика підприємства у кризовому 
середовищі.  

На даний час існує достатньо різноманітне методичне забезпечення 
діагностики стану підприємства, зокрема і діагностики кризового стану. Серед 
них є діагностика фінансового стану на підґрунті балансових моделей, 
діагностика фінансового стану на основі побудови матриць фінансової 
рівноваги, графічний метод діагностики фінансового стану, статистичні моделі 
(Z-рахунок Альтмана, модель Ліса, коефіцієнти Бівера, R-модель прогнозу 
ризику банкрутства, модель Таффлера, Фулмера, Спрінгейта, двофакторна 
модель оцінки імовірності банкрутства, PAS-коефіцієнт та інші); експертні 
методи; рейтингова оцінка фінансового стану; інтегральна оцінка фінансового 
стану; поглиблена діагностика на основі дослідження грошового потоку; 
імітаційне моделювання фінансового стану підприємства. Проте така велика 
кількість методик не применшує актуальності методичного забезпечення 
діагностики стану підприємства. 

Для оцінки стану підприємства за умови дії різноманітних загроз, 
негативних та позитивних впливів середовища та використання власних 


