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АНОТАЦІЯ 

 

Худолєй Л.В. Інструмненти забезпенчення фінансонво-економічної безпеки 

підприєнмств машинобнудування. – Кваліфінкаційна наукова праця на правах 

рукописну.  

Дисертація на здобуттня науковонго ступеня кандиданта економінчних наук 

(доктора філософнії) за спеціалньністю 08.00.04 «Економіка та управлінння 

підприєнмствами (за видами економінчної діяльнонсті)». – Запорізнький 

націонанльний універснитет Міністенрства освіти і науки України, Запоріжнжя, 

2018.  

Дисертаційна робота присвячнена обґрунтнуванню теоретинчних засад, 

методичнних підходінв та практичнних рекоменндацій щодо інструмнентів 

забезпенчення фінансонво-економічної безпеки підприєнмств машинобнудування.  

У першому розділі «Теоретико-методичні основи викориснтання 

інструмнентів забезпенчення фінансонво-економічної безпеки підприєнмства» 

узагальннено теоретинчні підходи до визначенння сутностні поняття «економічна 

безпека підприєнмства», надано визначенння таким економінчним категорніям, як 

«фінансово-економічна безпека підприєнмства», «інструменти забезпенчення 

фінансонво-економічної безпеки підприєнмства», удосконналено систему 

функціоннування фінансонво-економічного моніторнингу, як інструмненту 

забезпенчення фінансонво-економічної безпеки підприєнмств машинобнудування, 

удосконналено принципни побудовни та функціоннування системи контролнінгу. 

Базуючись на ключовинх характенристиках економінчної безпеки, 

враховунючи визначенння розроблнені різними науковцнями, встановнлено, що 

економінчна безпека підприєнмства – це здатніснть підприєнмства стабільнно та 

ефективнно здійснюнвати свою діяльнінсть шляхом усуненння зовнішнніх та 

внутрішнніх загроз або досягненння мінімалньного негативнного впливу цих загроз 

на діяльнінсть та економінчний результнат. 

Встановлено, що однією з найважлнивіших складовних економінчної безпеки 

є фінансонво-економічна безпека. Після аналізу науковонї літератнури було надано 
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власне визначенння цього економінчного поняття. Отже, фінансонво-економічна 

безпека – це постійнне забезпенчення на підприєнмстві підвищенння значень 

фінансонво-економічних показнинків, ефективнного управлінння діяльнінстю, 

шляхом створенння необхіднних передумнов захисту підприєнмства від негативнного 

впливу ризиків. 

Проаналізовано ряд науковинх джерел, що стосуютнься інструмнентів 

забезпенчення фінансонво-економічної безпеки підприєнмства та встановнлено, що 

до сьогоднні не надано визначенння цієї економінчної категорнії. Була спроба 

самостінйно сформувнати визначенння цього поняття, отже інструмненти 

забезпенчення фінансонво-економічної безпеки підприєнмства – сукупнінсть 

економінчних заходів, які направлнені на оцінку фінансонво-економічної безпеки та 

сприятинмуть мінімізнації впливу фінансонвих ризиків на діяльнінсть підприєнмства, 

підвищенння його конкуреннтоспроможності та ефективнності фінансонво-

господарської діяльнонсті. 

Удосконалено систему функціоннування фінансонво-економічного 

моніторнингу, як інструмненту забезпенчення фінансонво-економічної безпеки 

підприєнмств машинобнудування, яка враховунє галузь підприєнмства в якій 

викориснтовується фінансонво-економічний моніторнинг, що дасть змогу, 

визначанти причини відхиленнь і розробинти пропозинції щодо корегувнання 

окремих напрямкнів фінансонвої діяльнонсті з метою її нормалінзації та підвищенння 

фінансонво-економічної безпеки підприєнмства. 

Удосконалено принципни побудовни та функціоннування системи контролнінгу, 

як одного з головнинх інструмнентів забезпенчення фінансонво-економічної безпеки 

підприєнмств машинобнудування, які враховунють взаємознв’язки між ключовинми 

управліннськими процесанми підприєнмства, що дозволянє розширинти сутніснне 

розумінння контролнінгу, ідентифнікувати його значущінсть в діяльнонсті 

підприєнмства. 

У другому розділі «Оцінка викориснтання інструмнентів забезпенчення 

фінансонво-економічної безпеки підприєнмств машинобнудування» 

проаналнізовано стан підприєнмств машинобнудування Запорізнької області, 
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здійсненно фінансонву діагноснтику, як інструмненту забезпенчення фінансонво-

економічної безпеки підприєнмств машинобнудування, визначенно рівень 

фінансонво-економічної безпеки підприєнмств машинобнудування, як інструмнент її 

забезпенчення.  

Проведено аналіз стану підприєнмств машинобнудування Запорізнької 

області та встановнлено, що частка машинобнудівної галузі в українснькій 

промислновості перевищнує 11%, а його частка у ВВП країни складає близько 

12%. В машинобнудуванні зосереднжена понад 15% вартостні основнинх засобів, 

майже 6% оборотнних активів вітчизнняної промислновості та більше 22% 

загальнної кількоснті найнятинх робітнинків.  

Проаналізовано динамікну зміни чистого доходу, собіварнтості та чистого 

прибуткну (збитку) на досліджнуваних підприєнмствах та зазначенно, що темпи 

зростанння чистого доходу підприєнмств протягонм 2012-2016 рр. є нестабінльними. 

Якщо на підприєнмстві ПрАТ «Бердянські жниваркни», даний показнинк зростав 

протягонм 2013-2015 рр., то на підприєнмствах ПАТ «Запорізький завод важкого 

кранобундування» та ПрАТ «Запоріжтрансформатор» ситуаціня склаласня 

протиленжна та зазначенні роки призвелни до падіння чистого доходу. 

Для оцінки фінансонво-економічної безпеки на досліджнуваних 

підприєнмствах було викориснтано систему діагноснтичних показнинків, яка 

включає коефіцінєнти фінансонвої діагноснтики, що характенризують 

результнативність діяльнонсті підприєнмства. Було розрахонвано показнинки 

фінансонвої стійкоснті, платоспнроможності, майновонго стану, ділової активнонсті 

та рентабенльності. На їх основі виконанно оцінку фінансонво-економічної безпеки 

підприєнмств машинобнудування Запорізнької області та встановнлено її рівень. Це 

дало змогу зробити висновкни, що найскландніша ситуаціня склаласня на 

ПАТ «Запорізький завод важкого кранобундування»: у 2014 р. рівень фінансонво-

економічної безпеки на цьому підприєнмстві був не тільки незадовнільний, а ще й 

від’ємний та досяг значенння (-9,64). У 2015 р. аналогінчна ситуаціня 

спостернігається на підприєнмствах ТОВ «НВП Енергомнаш» та 
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ПрАТ «Запоріжтрансформатор»: рівень фінансонво-економічної безпеки 

становинв відповіндно (-8,78) та (-11,20). 

У третьомну розділі «Удосконалення інструмнентів забезпенчення 

фінансонво-економічної безпеки підприєнмств машинобнудування» розроблнено 

організнаційно-економічний механізнм управлінння фінансонво-економічною безпеконю, 

запропонновано алгоритнм проектунвання системи фінансонво-економічної безпеки 

підприєнмств машинобнудування, проведенно аналіз критичнних ризиків та загроз, 

які можуть виникнунти на досліджнуваних підприєнмствах, а також розроблнено 

комплекнс рекоменндованих фінансонвих важелів та методів з нейтралнізації впливу 

критичнних загроз та ризиків забезпенчення фінансонво-економічної безпеки на 

підприєнмствах, удосконналено послідонвність та змістовнне наповненння етапів 

забезпенчення фінансонво-економічної безпеки підприєнмства, удосконналено 

методолногічний підхід щодо оцінки рівня фінансонво-економічної безпеки 

підприєнмств машинобнудування, удосконналено методикну прогнознування рівня 

фінансонво-економічної безпеки для підприєнмств машинобнудування.  

Розроблено організнаційно-економічний механізнм управлінння фінансонво-

економічною безпеконю, який базуєтьнся на проектунванні системи фінансонво-

економічної безпеки та її оцінці, а також включає інструмненти, важелі, методи, 

принципни, функції та завданння з її управлінння, послідонвність етапів забезпенчення 

фінансонво-економічної безпеки на підприєнмствах машинобнудування, що дає змогу 

застосунвати системнний підхід до її управлінння, мінімізнувати вплив виникаюнчих 

загроз та ризиків на діяльнінсть підприєнмства та підвищинти ефективнність його 

фінансонво-господарської діяльнонсті. 

Запропоновано алгоритнм проектунвання системи фінансонво-економічної 

безпеки підприєнмств машинобнудування, який включає предмет, завданння, 

параметнри та результнати проектунвання, які пов’язані з вихідноню докуменнтацією 

роботи проекту, що, на відміну від існуючинх, дозволянє сформувнати ефективнний 

механізнм забезпенчення фінансонво-економічної безпеки та забезпенчити 

постійнний розвитонк і зростанння ринковонї вартостні підприєнмства.  
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Розроблено комплекнси рекоменндованих фінансонвих важелів та методів з 

нівелювнання впливу критичнних ризиків та загроз та забезпенчення фінансонво-

економічної безпеки на підприєнмствах. 

Удосконалено послідонвність та змістовнне наповненння етапів забезпенчення 

фінансонво-економічної безпеки підприєнмства, які, на відміну від існуючинх, 

забезпенчують захищенність фінансонвих інтереснів підприєнмства шляхом 

своєчаснного виявленння загроз та ризиків діяльнонсті підприєнмства, що дозволянє 

здійснинти оцінку рівня фінансонво-економічної безпеки та розробинти і 

реалізунвати заходи щодо його підвищенння. 

Удосконалено методолногічний підхід щодо оцінки рівня фінансонво-

економічної безпеки підприєнмств машинобнудування Запорізнької області. В 

процесі реалізанції було: сформовнано таблицю з вхіднимни даними фінансонво-

економічної безпеки; побудовнано розрахуннкову таблицю з визначенними 

показнинками фінансонво-економічної безпеки для кожного об’єкта досліджнення; 

проведенно розрахуннок нормованних значень показнинків фінансонво-економічної 

безпеки; проведенно розрахуннок вагових коефіцінєнтів за правилонм Фішбернна; 

виконанно розрахуннок груповинх інтегранльних показнинків шляхом викориснтання 

узагальнненої функції бажаноснті Харрінгнтона. 

Запропоновано та реалізонвано методикну прогнознування інтегранльного 

показнинка рівня фінансонво-економічної безпеки для підприєнмств 

машинобнудування Запорізнької області. Сформовнана методикна прогнознування 

забезпенчує розробкну найбільнш достовінрних прогнознів шляхом детальнного 

аналізу економінко-математичних моделей. 

Дисертаційна робота виконанна у відповіндності до плану науковон-

дослідних робіт кафедри фінансінв, банківснької справи та страхувнання 

Запорізнького націонанльного універснитету. Основні результнати досліджнення 

впроваднжено на підприєнмствах ПрАТ «Бердянські жниваркни», 

ТОВ «НВП Енергомнаш», ТОВ «НВП «Імпульс», 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор», а також викориснтано при викладаннні 
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дисциплнін «Фінансово-економічна безпекан», «Фінансовий менеджмнент», 

«Управління фінансонвою санацієню та банкрутнством підприєнмства».  

Ключові слова: фінансонво-економічна безпека, інструмненти забезпенчення, 

загрози, ризики, контролнінг, моніторнинг, прибутонк, фінансонвий стан. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

1.1. Публікації у наукових фахових виданнях України: 

1. Худолєй, Л.В. та Череп, А.В., 2015. Особливості оцінки фінансово-

економічної безпеки підприємств машинобудування. Вісник Запорізького 

національного університету: збірник наукових праць. Економічні науки, 3 (27), 

с. 33–40 (0,58 друк. арк., особистий внесок автора: 0,30 друк. арк., проведено 

оцінку рівня фінансово-економічної безпеки на підприємствах 

машинобудування). 

2. Худолєй, Л.В., 2016. Основні принципи та місце фінансової безпеки в 

системі економічної безпеки підприємства. Вісник Запорізького національного 

університету: збірник наукових праць. Економічні науки, 1 (29), с. 161–167 

(0,56 друк. арк.).  

3. Худолєй, Л.В., 2017. Аналіз фінансово-економічної безпеки 

підприємств машинобудування. Вісник Запорізького національного 

університету: збірник наукових праць. Економічні науки, 1 (33), с. 166–173 

(0,58 друк. арк.).  

4. Худолєй, Л.В., 2017. Аналіз стану машинобудівної галузі України: 

проблеми та перспективи розвитку. Вісник Запорізького національного 

університету: збірник наукових праць. Економічні науки, 4 (36), с. 128–135 

(0,55 друк. арк.).  
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фінансово-економічної безпеки України. В: В.І. Веретенников, ред., Фінансово-

кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни: ІІ Міжнародна 

науково-практична конференція. Макіївка, Україна, 25–26 Січень 2012. 

                                                 

 Видання одночасно належить до наукових фахових видань України.  
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ANNOTATION 

 

Khudoilei L.V. Instruments of financial and economic security of the machine-

building enterprises. - Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 

Dissertation in order to obtain a Degree of Candidate of Economic Sciences 

(Ph.D) in a specialization 08.00.04 «Economics and management of enterprises (by 

types of economic activity)». - Zaporizhzhia National University of the Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Zaporizhzhia, 2018. 

The dissertation is devoted to the substantiation of theoretical principles, 

methodical approaches and practical recommendations concerning the instruments of 

financial and economic security of of the machine-building enterprises.  

In the first section «Theoretical and methodological bases of using tools for 

providing financial and economic security of the enterprise» the theoretical 

approaches to the definition of the essence of the concept «economic security of the 

enterprise» are generalized, definitions are given to such economic categories as 

«financial and economic security of the enterprise», «economic security of the 

enterprise», improved the system of functioning of financial and economic 

monitoring, as an instrument of providing financial and economic security 

engineering, improved principles of construction and operation of the control system. 

Based on the key characteristics of economic security, taking into account the 

definitions developed by various scholars, it has been established that the economic 

security of an enterprise is the ability of an enterprise to steadily and effectively carry 

out its activities by eliminating external and internal threats or attaining the minimum 

negative impact of these threats on business and economic results. 

It is established that one of the most important components of economic 

security is financial and economic security. After the analysis of scientific literature, 

the definition of this economic concept was given. Thus, financial and economic 

security is a constant provision at the enterprise of raising the values of financial and 

economic indicators, effective management of activities, by creating the necessary 

prerequisites for protecting the enterprise from the negative effects of risks. 
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A number of scientific sources concerning the tools of financial and economic 

security of the enterprise have been analyzed and it has been established that the 

definition of this economic category has not been given until today. An attempt was 

made to independently formulate the definition of this concept, therefore, the tools 

for ensuring the financial and economic security of the enterprise are a set of 

economic measures aimed at assessing financial and economic security and will help 

to minimize the impact of financial risks on the company's activities, increase its 

competitiveness and efficiency of financial and economic activity. 

The system of functioning of financial and economic monitoring as an 

instrument of providing of financial and economic security of enterprises of 

mechanical engineering, which takes into account the branch of the enterprise, which 

uses financial-economic monitoring, will allow to determine causes of deviations and 

to develop proposals for correction of certain areas of financial activity in order to 

normalize it. and increase the financial and economic security of the enterprise. 

The principles of construction and functioning of the controlling system as one 

of the main tools for ensuring the financial and economic security of the mechanical 

engineering enterprises are taken into account, taking into account the 

interrelationships between key management processes of the enterprise, which allows 

to expand the essential understanding of controlling, to identify its significance in the 

activity of the enterprise. 

The second section «Assessment of the use of financial and economic security 

tools for the enterprises of mechanical engineering» analyzed the state of the 

enterprises of mechanical engineering of the Zaporizhzhya region, carried out 

financial diagnostics as an instrument for providing financial and economic security 

of the enterprises of mechanical engineering, and determined the level of financial 

and economic security of the enterprises of mechanical engineering as a tool for its 

provision. 

The analysis of the state of the machine-building enterprises of Zaporizhzhya 

Oblast was made and the share of the machine-building industry in the Ukrainian 

industry exceeds 11%, and its share in the country's GDP is about 12%. In 
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engineering, more than 15% of the value of fixed assets, almost 6% of the circulating 

assets of domestic industry and more than 22% of the total number of hired workers 

is concentrated. 

The dynamics of change in net income, cost and net profit (loss) on the 

enterprises under study is analyzed, and it is indicated that the growth rate of net 

income of enterprises during 2012-2016 is unstable. If at the Berdyansk 

Reconstruction Plant, this indicator increased during the years 2013-2015, then the 

situation of the enterprises of PJSC «Zaporizhzhya Heavy Crane Construction Plant» 

and PJSC «Zaporizhtransformator» was the opposite and these years led to a drop in 

net income. 

To assess financial and economic security at the enterprises under study, a 

system of diagnostic indicators was used, which includes the coefficients of financial 

diagnosis, which characterize the effectiveness of the enterprise. The indicators of 

financial stability, solvency, property status, business activity and profitability were 

calculated. On their basis, the financial and economic safety of the enterprises of 

mechanical engineering of the Zaporizhzhya region was assessed and its level was 

established. This made it possible to conclude that the most difficult situation was in 

PJSC Zaporizhzhya heavy crane plant: in 2014, the level of financial and economic 

security at this enterprise was not only unsatisfactory, but also negative and reached a 

value (-9.64 ) In 2015, a similar situation is observed at the enterprises of LLC NVP 

Energomash and PJSC Zaporizhtransformator: the level of financial and economic 

security was (-8.78) and (-11.20) respectively. 

The third section «Improvement of tools for financial and economic security of 

the enterprises of mechanical engineering» developed an organizational and 

economic mechanism for managing financial and economic security, proposed an 

algorithm for designing the system of financial and economic security of the 

enterprises of mechanical engineering, analyzed the critical risks and threats that may 

arise at the enterprises under study, as well as developed a set of recommended 

financial leverage and methods to neutralize the impact of critical threats and risks 

Kiv providing financial and economic security of enterprises, improved consistency 
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and substance of steps to ensure financial and economic security, improved 

methodological approach to assess the level of financial and economic security 

engineering enterprises, improved method of predicting the level of financial and 

economic security engineering enterprises. 

The organizational and economic mechanism of management of financial and 

economic security based on the designing of the system of financial and economic 

security and its assessment, and also includes tools, levers, methods, principles, 

functions and tasks for its management, the sequence of stages of ensuring financial 

and economic security on machine-building enterprises, which makes it possible to 

apply a systematic approach to its management, minimize the impact of emerging 

threats and risks on the company's operations and increase the efficiency of its 

finances-economic activity. 

The algorithm of designing the system of financial and economic security of 

enterprises of mechanical engineering is proposed, which includes the subject, tasks, 

parameters and results of design, which are related to the initial documentation of the 

project, which, unlike existing ones, allows to form an effective mechanism for 

providing financial and economic security and to ensure constant development and 

growth of market value of the enterprise. 

The complexes of recommended financial levers and methods for leveling the 

impact of critical risks and threats and ensuring financial and economic security at 

enterprises are developed. 

The consistency and meaningful filling of the stages of ensuring the financial 

and economic security of the enterprise are improved, which, in contrast to the 

existing ones, ensure the protection of the financial interests of the enterprise by 

timely identifying the threats and risks of the enterprise, which allows to assess the 

level of financial and economic security and develop and implement measures for its 

increase. 

The methodological approach to assessing the level of financial and economic 

security of the engineering enterprises of the Zaporizhzhya region has been 

improved. In the process of implementation: the table was formed with inputs of 
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financial and economic security; a calculation table with defined indicators of 

financial and economic security for each research object was constructed; Calculation 

of the normed values of indicators of financial and economic security; calculation of 

weight coefficients according to Fisher's rule; the calculation of group integral 

indicators was performed using the generalized Harrington utility desirability 

function. 

The method of forecasting the integral indicator of the level of financial and 

economic security for the mechanical engineering enterprises of the Zaporizhzhya 

region is proposed and implemented. The current forecasting technique provides the 

development of the most reliable forecasts by a detailed analysis of economic and 

mathematical models. 

The dissertation is executed in accordance with the research plan of the 

Department of Finance, Banking and Insurance of the Zaporizhzhya National 

University. The main results of the research were implemented at the enterprises of 

PJSC «Berdyansky Harvesting Plant», LLC «NVP Energomash», LLC «NPP» 

Impulse», PJSC «Zaporizhtransformator», and also used in the teaching of disciplines 

«Financial and Economic Security», «Financial Management», «Management 

financial sanation and bankruptcy of the enterprise». 

Key words: financial and economic security, security tools, threats, risks, 

controlling, monitoring, profit, financial status. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. За складнонї економінчної ситуацінї, яка склаласня в 

Україні у сучаснинх умовах розвиткну виникає багато загроз, ризиків та небезпенк, 

які спонуканють до породженння низки фінансонво-економічних проблем на 

промислнових підприєнмствах та щоб їх вирішитни, потрібнно постійнно 

удосконналювати існуючі і розроблняти нові методи, форми та інструмненти 

нейтралнізації негативнних впливів на фінансонву сферу підприєнмства. 

Фінансовий стан будь-якого суб’єкта господанрювання залежитнь від того, 

наскільнки якісно та вчасно вирішуюнться питання зі сфери фінансонвої та 

економінчної безпеки цього суб’єкта. Питома вага цієї залежнонсті відноснно 

інших об’єктивних факторінв позитивнного фінансонвого стану на кожному 

суб’єкті господанрювання має свій кількіснний вимір, який також залежитнь від 

низки параметнрів, але жоден суб’єкт господанрювання не може здійснюнвати 

стабільнну та рентабенльну діяльнінсть без урахуванння та вирішенння питань 

безпеки. Тому питання з фінансонво-економічної безпеки належатнь до 

першоченргових і мають бути концептнуально вирішенні. 

Для забезпенчення фінансонво-економічної безпеки підприєнмств 

машинобнудування актуальнним є формуванння ефективнного організнаційно-

економічного механізнму її управлінння, який повинен базуватнись на 

теоретинчному фундаменнті управлінння фінансонво-економічної безпеки 

підприєнмства. Також він передбанчатиме розроблнення відповіндного 

інструмнентарію, що буде викориснтовуватись для вирішенння поставлнених задач 

у процесі управлінння фінансонво-економічною безпеконю на підприєнмствах 

машинобнудування. 

Теоретичним і практичнним аспектанм управлінння фінансонво-економічною 

безпеконю підприєнмств присвячнено чимало праць вітчизнняних та зарубіжнних 

науковцнів, зокрема: Ареф’євої О.В., Бандуркни О.М., Барановнського О.І., Бланка І.О., 

Васильцніва Т.Г., Вітлінснького В.В, Гадзевинча О. І., Єпіфанонва А. О., 

Забродснького В.А., Зборовснької О.М., Іванюти Т.М., Ілляшеннка С.М., 
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Камлик М.І., Кендюхонва О.В., Крилова Д.В., Кузенко Т. Б., Кузьмінна О.Є., 

Литовченнко О.Ю., Малюти Л.Я., Мостенснької Т.Л., Нагорнонї І.І., Пластунна О.Л., 

Пойди-Носик Н.Н., Раздинонї Є. В., Череп А.В., Шкарлет С.М., Шликова В.В.  

Однак, існує низка невирішнених питань, які пов’язані із інструмнентами 

забезпенчення фінансонво-економічної безпеки підприєнмств, їх взаємознв’язком із 

управліннням фінансонво-економічної безпеки, а також формуваннням і 

реалізанцією механізнму її управлінння та комплекнсним оцінюваннням.  

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано згідно з тематикою науково-дослідних робіт 

кафедри фінансів, банківської справи та страхування Запорізького 

національного університету за темою «Становлення бізнес-інкубаторів на 

засадах інноваційного розвитку та забезпечення національної фінансово-

економічної безпеки» (номер державної реєстрації 0117U000512). Особисто 

автором надано визначення поняття «інструменти забезпечення фінансово-

економічної безпеки підприємства», обґрунтовано методологічний підхід щодо 

оцінки рівня фінансово-економічної безпеки підприємств машинобудування.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

обґрунтування теоретичних засад, методичних підходів та практичних 

рекомендацій щодо інструментів забезпечення фінансово-економічної безпеки 

підприємств машинобудування. 

Відповідно до мети дослідження в роботі поставлено наступні завдання: 

 встановити сутнісне наповнення та основні характеристики понять: 

«економічна безпека підприємства», «фінансово-економічна безпека 

підприємства», «інструменти забезпечення фінансово-економічної безпеки 

підприємства»;  

 удосконалити систему функціонування фінансово-економічного 

моніторингу, як інструменту забезпечення фінансово-економічної безпеки 

підприємств машинобудування; 

 удосконалити принципи побудови та функціонування системи 

контролінгу, як одного з головних інструментів забезпечення фінансово-
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економічної безпеки підприємств машинобудування;  

 проаналізувати систему показників, яка включає коефіцієнти 

фінансової діагностики, що характеризують результативність діяльності 

підприємств машинобудування; 

 розробити організаційно-економічний механізм управління фінансово-

економічною безпекою підприємств машинобудування; 

 удосконалити алгоритм проектування системи фінансово-економічної 

безпеки підприємств машинобудування; 

 проаналізувати критичні ризики та загрози, які можуть виникнути на 

досліджуваних підприємствах, а також розробити комплекс рекомендованих 

фінансових важелів та методів з нейтралізації впливу критичних загроз та 

ризиків забезпечення фінансово-економічної безпеки на підприємствах 

машинобудування; 

 удосконалити послідовність та змістовне наповнення етапів 

забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств машинобудування;  

 удосконалити методологічний підхід щодо оцінки рівня фінансово-

економічної безпеки підприємств машинобудування; 

 запропонувати та реалізувати методику прогнозування рівня 

фінансово-економічної безпеки для підприємств машинобудування.  

Об’єктом дослідження є процес використання інструментів забезпечення 

фінансово-економічної безпеки підприємств машинобудування. 

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та науково-практичні 

аспекти щодо інструментів забезпечення фінансово-економічної безпеки 

підприємств машинобудування. 

Методи дослідження. Теоретичною і методичною основою 

дисертаційної роботи виступають наукові розробки, викладені у працях 

вітчизняних та зарубіжних вчених з фінансово-економічної безпеки 

підприємства, фінансів підприємства, фінансово-економічного аналізу. Для 

досягнення визначеної мети дослідження було застосовано комплекс 
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загальнонаукових та спеціальних методів: системного аналізу та синтезу – для 

з’ясування сутності понять «економічна безпека підприємства», «фінансово-

економічна безпека підприємства», «інструменти забезпечення фінансово-

економічної безпеки підприємства» (підрозділи 1.1, 1.2); методи систематизації 

та порівняння – для дослідження та узагальнення методичних підходів щодо 

оцінки фінансово-економічної безпеки підприємств машинобудування 

(підрозділ 1.3); статистичний метод обробки даних, метод групування – для 

оцінки стану вітчизняних промислових підприємств та підприємств 

машинобудування (підрозділ 2.1); експертних оцінок,  метод порівняння, 

системного аналізу, коефіцієнтний метод – для формування системи 

показників для оцінки фінансово-економічної безпеки підприємства та 

оцінювання її рівня на підприємствах машинобудування (підрозділи 2.2, 2.3); 

рейтинговий метод, метод порівняння та логічного узагальнення – для 

розробки і удосконалення методологічних підходів щодо оцінки рівня 

фінансово-економічної безпеки підприємств машинобудування та узагальнення 

результатів проведеного дослідження (підрозділи 3.1, 3.2, 3.3); метод 

моделювання, інтегральної оцінки – для прогнозування рівня фінансово-

економічної безпеки підприємства на майбутні періоди та при розробці 

методологічних підходів щодо оцінки рівня фінансово-економічної безпеки 

(підрозділ 3.3); логічного узагальнення – для теоретичного узагальнення та 

формування висновків за результатами проведеного дослідження (усі розділи 

роботи). 

Інформаційним підґрунтям дисертаційного дослідження стали закони 

України, нормативно-правові акти, статистичні та аналітичні матеріали 

Державної служби статистики України, звітність та первинна документація 

підприємств України, річна бухгалтерська й оперативна звітність підприємств 

машинобудування, фахові видання, матеріали науково-практичних конференцій 

та інтернет-видань, результати власних напрацювань і спостережень. 

Економічні розрахунки виконані із застосуванням сучасних методик і 

комп’ютерних технологій обробки статистичних матеріалів. 
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Наукова новизна одержанних результнатів полягає в узагальнненні 

теоретинчних основ та удосконналенні методичнних підходінв щодо інструмнентів 

забезпенчення фінансонво-економічної безпеки підприєнмств машинобнудування.  

У процесі досліджнення одержанно такі найсуттнєвіші результнати:  

вперше: 

 розроблено організнаційно-економічний механізнм управлінння фінансонво-

економічною безпеконю, який базуєтьнся на проектунванні системи фінансонво-

економічної безпеки та її оцінці, а також включає інструмненти, важелі, методи, 

принципни, функції та завданння з її управлінння, послідонвність етапів забезпенчення 

фінансонво-економічної безпеки на підприєнмствах машинобнудування, що дає змогу 

застосунвати системнний підхід до її управлінння, мінімізнувати вплив виникаюнчих 

загроз та ризиків на діяльнінсть підприєнмства та підвищинти ефективнність його 

фінансонво-господарської діяльнонсті; 

удосконалено:  

– систему функціоннування фінансонво-економічного моніторнингу, яка, на 

відміну від існуючинх, враховунє галузь підприєнмства, де здійснюнється 

фінансонво-економічний моніторнинг, що дасть змогу визначинти причини 

відхиленнь і розробинти пропозинції щодо корегувнання окремих напрямкнів 

діяльнонсті з метою її нормалінзації та підвищенння фінансонво-економічної 

безпеки підприєнмства;  

– принципи побудовни та функціоннування системи контролнінгу, як одного з 

головнинх інструмнентів забезпенчення фінансонво-економічної безпеки підприєнмств 

машинобнудування, які, на відміну від існуючинх, враховунють взаємознв’язки між 

ключовинми управліннськими процесанми підприєнмства, що дозволянє розширинти 

сутніснне розумінння контролнінгу, ідентифнікувати його значущінсть в діяльнонсті 

підприєнмства; 

– алгоритм проектунвання системи фінансонво-економічної безпеки 

підприєнмств машинобнудування, який включає предмет, завданння, параметнри та 

результнати проектунвання, які пов’язані з вихідноню докуменнтацією роботи 

проекту, що, на відміну від існуючинх, дозволянє сформувнати ефективнний 
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механізнм забезпенчення фінансонво-економічної безпеки та забезпенчити 

постійнний розвитонк і зростанння ринковонї вартостні підприєнмства; 

– послідовність та змістовнне наповненння етапів забезпенчення фінансонво-

економічної безпеки підприєнмства, які, на відміну від існуючинх, забезпенчують 

захищенність фінансонвих інтереснів підприєнмства шляхом своєчаснного виявленння 

загроз та ризиків діяльнонсті підприєнмства, що дозволянє здійснинти оцінку рівня 

фінансонво-економічної безпеки та розробинти і реалізунвати заходи щодо його 

підвищенння; 

– методологічний підхід щодо оцінки рівня фінансонво-економічної 

безпеки підприєнмств машинобнудування, який, на відміну від існуючинх, 

базуєтьнся на органічнному поєднаннні та комплекнсному врахуваннні кількіснних 

параметнрів і якісних характенристик та відобранжає специфінку діяльнонсті 

підприєнмства, що посилює достовінрність та інформантивність результнатів 

аналізу;  

– методику прогнознування рівня фінансонво-економічної безпеки для 

підприєнмств машинобнудування, яка, на відміну від існуючинх, ґрунтуєнться на 

детальнному аналізі економінко-математичних моделей, що дозволянє забезпенчити 

розробкну найбільнш достовінрних прогнознів рівня фінансонво-економічної безпеки 

на підприєнмствах машинобнудування; 

дістали подальшного розвиткну: 

– сутнісне наповненння понять «економічна безпека підприєнмства», яке 

запропонновано розгляднати як здатніснть підприєнмства стабільнно та ефективнно 

здійснюнвати свою діяльнінсть шляхом усуненння зовнішнніх та внутрішнніх загроз 

або досягненння мінімалньного негативнного впливу цих загроз на діяльнінсть та 

економінчний результнат; «фінансово-економічна безпека підприєнмства», яку 

доцільнно розгляднати як постійнне забезпенчення на підприєнмстві підвищенння 

значень фінансонво-економічних показнинків, ефективнного управлінння 

діяльнінстю, шляхом створенння необхіднних передумнов захисту підприєнмства від 

негативнного впливу ризиків; «інструменти забезпенчення фінансонво-економічної 

безпеки підприєнмства» – це сукупнінсть економінчних заходів, які направлнені на 
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оцінку фінансонво-економічної безпеки та сприятинмуть мінімізнації впливу 

фінансонвих ризиків на діяльнінсть підприєнмства, підвищенння його 

конкуреннтоспроможності та ефективнності фінансонво-господарської діяльнонсті, що 

дозволянє більш змістовнно розкритни сутністнь цих понять; 

– аналіз критичнних ризиків та загроз, які можуть виникнунти на 

досліджнуваних підприєнмствах, а також розроблнення комплекнсу рекоменндованих 

фінансонвих важелів та методів з нейтралнізації впливу критичнних загроз та 

ризиків забезпенчення фінансонво-економічної безпеки на підприєнмствах, що 

комплекнсно впливає на підвищенння її рівня та дає змогу найбільнш повно охопити 

спектр ризиковнаних фінансонвих ситуацінй, а також небезпенк і загроз, що можуть 

знизити рівень фінансонво-економічної безпеки підприєнмства. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

основні теоретичні положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи 

доведені до рівня конкретних науково-методичних рекомендацій, спрямованих 

на удосконалення інструментів забезпечення фінансово-економічної безпеки 

підприємств машинобудування. Основні результати дослідження знайшли 

практичне використання у діяльності ПрАТ «Бердянські жниварки» (довідка 

№ 258 від 18.09.2017 р.), ТОВ «НВП Енергомаш» (довідка № 1/бух/127 від 

20.09.2017 р.), ТОВ «НВП «Імпульс» (довідка № 11/15/07 від 15.11.2017 р.), 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» (довідка № 1/11-1749/1 від 27.11.2017 р.).  

Теоретичні положення, що становлять наукову новизну дисертаційної 

роботи, використовуються у навчальному процесі економічного факультету 

Запорізького національного університету при викладанні дисциплін 

«Фінансово-економічна безпека», «Фінансовий менеджмент», «Управління 

фінансовою санацією та банкрутством підприємства» (довідка № 01-14/156 від 

12.10.2017 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до 

розв’язання актуального наукового завдання щодо інструментів забезпечення 

фінансово-економічної безпеки підприємств машинобудування. Всі основні 
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наукові положення, висновки та рекомендації, які винесено на захист, одержано 

автором самостійно. З наукових робіт, виданих у співавторстві, внесені 

виключно матеріали, які є результатом особистої роботи здобувача. Власний 

науковий внесок дисертанта у наукові роботи, опубліковані у співавторстві, 

конкретизовано у списку публікацій за темою дисертації.  

Апробація результатів дисертації. Наукові положення основних 

результатів дослідження та їх практичне застосування обговорювалися та 

одержали схвалення на міжнародних і вітчизняних науково-практичних 

конференціях: ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансово-

кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни» (м. Макіївка, 

25-26 січня 2012 р.); ІХ Міжнародній конференції студентів і молодих вчених 

«Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави» 

(м. Запоріжжя, 16-17 квітня 2015 р.); Х Міжнародній конференції студентів і 

молодих вчених «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та 

держави» (м. Запоріжжя, 14-15 квітня 2016 р.); Всеукраїнській науковій 

конференції (присвяченій 25-річчю Незалежності України) «Україна в 

гуманітарних і соціально-економічних вимірах» (м. Дніпропетровськ, 29-30 

квітня 2016 р.); ХІ Міжнародній науково-практичній конференції «Виклики та 

перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та 

регіональному рівнях» (м. Запоріжжя, 20-21 жовтня 2016 р.); ІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз 

і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» (м. Чернігів, 30 

листопада 2016 р.); Міжнародній науково-практичної конференції «Актуальні 

питання права, економіки та управління» (м. Київ, 10-11 лютого 2017 р.); 

ХІ Міжнародній науково-практичній конференції «Управління соціально-

економічним розвитком держави та регіонів» (м. Запоріжжя, 13-14 квітня 

2017 р.); ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Виклики та 

перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та 

регіональному рівнях» (м. Запоріжжя, 12-13 жовтня 2017 р.); ІІІ Міжнародній 

науково-практичній інтернет-конференції «Маркетинг і менеджмент в системі 
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національних і світових економічних інтересів» (м. Кривий Ріг, 19 січня 

2018 р.).  

Публікації. Основні наукові положення, висновки і результати 

дисертаційної роботи опубліковано у 18 наукових працях, з них: 7 статей у 

наукових фахових виданнях України (із них 3 статті у наукових фахових 

виданнях України, які включено до міжнародних наукометричних баз), 1 стаття 

у науковому періодичному виданні іншої держави, 10 тез доповідей за 

матеріалами конференцій. Загальний обсяг публікацій 5,77 друк. арк. (особисто 

автору належить 4,93 друк. арк.). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 249 

найменувань, 6 додатків. Загальний обсяг роботи становить 256 сторінок, з 

них 186 сторінок займає основний текст. Робота містить 39 рисунків 

та 45 таблиць.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ 

ІНСТРУМЕНТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

1.1. Сутність фінансово-економічної безпеки підприємства 

 

Для того, щоб усвідонмити значенння такого термінну, як «економічна 

безпекна», спочатнку потрібнно охаракнтеризувати категонрію «безпека» і визначнити 

її сутніснть. У переклнаді з грецькної «безпека» означанє «володіти ситуацнією», 

отже безпекна – це такий стан суб’єкта, за якого ймовірнність зміни властинвих 

цьому суб’єкту якостенй та параментрів його зовнішннього середонвища незначнна, 

менше певногно інтервналу (Корчевська та Жосан, 2010, с. 94). 

Безпеку визначнають як компленксне поняттня, котре включанє відповнідні 

системни поперенджувальних, поточнних і прогнонзованих, профілнактичних 

заходінв, інформнаційно-аналітичного монітонрингу, щодо впливу на можливні 

загрозни, мета якого нейтранлізувати можливні негатинвні насліднки. Компленксність 

завданнь, які вирішунються у сфері безпекни, вимаганє професнійної підготновки 

фахівцнів, котрі за повної довіри сторін можуть розробнити методинку і 

кваліфніковано забезпнечити достатнній рівень безпекни (Пашко, 2010, с. 11). 

Економічна безпекна – одне з першочнергових значеннь для підпринємства. 

Пробленматикою розумінння цієї економнічної категонрії та шляхів її забезпнечення 

вчені займаюнться досить недавнно. Дещо більше уваги даному питаннню 

приділнялось на Заході. А з початкну 90-х років такій категонрії як економнічна 

безпекна стали приділняти увагу як російснькі, так і україннські вчені. В табл. 1.1 

предстнавлено деякі  підходни щодо визначнення поняттня економнічної безпекни. 

Підходи щодо визначнення категонрії економнічної безпекни можна поділинти 

за такими напрямнами: 
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– за першим напрямном економнічна безпекна являє собою сукупнністю умов, 

які  захищанють господнарство державни від внутріншніх і зовнішнніх загроз; 

– за другим напрямном економнічна безпекна – такий стан економніки 

державни, який захищанє її життєвно важливні інтеренси; 

Таблиця 1.1 

Підходи науковнців щодо визначнення поняттня «економічна безпека» 

Автор Визначення 

В. Паньконв (1992) 

Це такий стан націоннальної економніки, котрий 
характнеризується її стійкінстю, “імунітетом” до впливу 
внутріншніх і зовнішнніх факторнів, що порушунють нормалньне 
функцінонування процесну суспілньного виробнництва, 
підривнають досягннутий рівень життя населенння і тим самим 
викликнає підвищнену суспілньну напругну, а також загрозну 
існуваннню державни. 

В. Шлемко, І. Бінько (1997) 
Такий стан націоннальної економніки, який дозволняє зберегнти 
стійкінсть до внутріншніх та зовнішнніх загроз і здатнинй 
задовонльнити потребни особиснтості, родини, державни. 

В. Тамбовнцев (1995) 
Сукупність властинвостей стану виробиннчої підсиснтеми, що 
забезпнечує спромонжність досягннення цілей всієї системни. 

В. Савін (1995) 

Представляє собою системну захистну життєвних інтеренсів 
державни. Об’єктом захистну можуть бути народнне 
господнарство державни в цілому, окремі регіонни державни, 
окремі сфери та галузі господнарства, юридичнні та фізичнні 
особи в якості суб’єктів господнарської діяльнності. 

Л. Абалкінн (1994)  

Це стан економнічної системни, що дозволняє їй розвивнатись 
динамінчно, ефектинвно та вирішунвати соціалньні завданння і в 
якому державна має можливність вироблняти та впрованджувати в 
життя незаленжну економнічну політинку. 

О. Кендюхнов (2002) 

Це системна захистну життєвних інтеренсів державни. Як об'єкти 
захистну при цьому можуть виступнати: економніка країни у 
цілому, окремі регіонни, сфери і галузі господнарства, 
юридичнна і фізичнна особи. 

Примітка: згрупонвано авторонм на основі (Кендюхнов, 2002; Бинько та Шлемко, 1997; 

Савин, 1995; Тамбовнцев, 1995; Абалкин, 1994; Паньконв, 1992) 

 

– за третім напрямном економнічна безпекна трактунється, як спромонжність 

економніки забезпнечувати ефектинвне задовонлення суспілньних потреб на 

міжнарнодних та міжнацніональному рівнях. 
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Виходячи із підходнів науковнції, щодо трактунвання цього поняттня, 

економнічна безпекна майже у всіх авторінв розгляндається на рівні державни 

(Єрмошеннко, 2001; Мунтіянн, 1999; Шлемко та Бінько, 1997). Але меншіснть 

авторінв виділянють окремі рівні економнічної безпекни: міжнарнодну (глобальна та 

регіоннальна), локальнну (регіональна або галузенва в серединні країнин), приватнну 

(фірми і окремі особи) (Кузьмін, 2016; Гуменюнк, 2014; Бабець, 2011). 

Таким чином, можна виділинти ієрархнічно пов’язані між собою рівні 

економнічної безпекни:   

– глобалньна економнічна безпекна – має своєю основнною метою гарантнії 

безпекни одразу всієї світовної спільнноти, а не лише окреминх регіоннів чи груп 

країн (Гаврилюк, 2011, с. 115); 

– міжнарнодна економнічна безпекна – це компленкс міжнарнодних умов 

співісннування домовлненостей та інститнуціональних структнур, за яких кожній 

державні – члену світовної спільнноти, забезпнечується можливність вільно обиратни і 

здійсннювати свою стратенгію соціалньного та економнічного розвитнку, не 

зазнаюнчи зовнішннього тиску і розрахновуючи на невтрунчання, розумінння та 

взаємонприйнятну і взаємонвигідну співпрнацю з боку інших держав 

(Лiпкан, 2008, с. 76); 

– економнічна безпекна державни – стан економніки та інститнутів державнної 

влади при якому гарантнується захист націоннальних інтеренсів, соціалньна 

направнленість державнної політинки, достатнній обороннний потенцніал навіть за 

умови неспринятливого розвитнку зовнішнніх або внутріншніх факторнів (Третяк, 

2010, с. 7);  

– економнічна безпекна підпринємства – це системна створенння механінзму 

мобілінзації й найбілньш оптиманльного управлніння корпорнативними ресурснами 

даного підпринємства з метою найбілньш ефектинвного їх викоринстання і 

забезпнечення стійконго функцінонування того чи іншого підпринємства, його 

активнної протиднії будь-яким негатинвним чинникнам впливу на свою економнічну 

безпекну (Ортинський та Керницнький, 2009). 
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Потрібно зазначнити, що на кожномну з вказанних вище рівнів, виділянють 

специфнічні для кожногно з них об’єкт, суб'єкт та предмент економнічної безпекни. 

На рівні державни об’єктом економнічної безпекни є державнна економнічна системна, 

суб’єктом – органи законондавчої, виконанвчої та судовонї гілок влади, предментом 

є об’єктивні захиснні властинвості економнічної системни державни та механінзм 

протиснтояння внутріншнім та зовнішннім загрознам (Третяк, 2010). 

На рівні підпринємства об’єктом економнічної безпекни є відповнідно системна 

складонвих підпринємницької діяльнності (структура, функцінонування, інтеренси, 

потребни, розвитнок), суб’єктами виступнають власнинки та керівнництво 

підпринємства, інші заціканвлені в безпецні підпринємства особи. Предментом 

економнічної безпекни підпринємства є правовні, економнічні та виробнничі 

відноснини, а також матерінальні, фінанснові та інформнаційні ресурсни котрі 

виражанють спромонжність підпринємства забезпнечувати досягннення поставнлених 

цілей (Ортинснький та Керницнький, 2009). 

Суб’єкти економнічної безпекни підпринємства поділянються на два види: 

– особи та структнурні підрознділи що функцінонують безпоснередньо на 

підпринємстві. Сюди можна віднеснти спеціанльні служби (служба безпекни чи 

охоронна, пожежнна командна, рятуванльна командна тощо), напівснпеціальні 

(юридичний відділ, фінанснова служба, медичнна частинна тощо), решта служб та 

персонналу підпринємства що тим чи іншим чином здійсннюють забезпнечення 

безпекни підпринємства; 

– органінзації та посадонві особи, що не входятнь до складу підпринємства. В 

більшонсті випадкнів – це державнні органи, що створюнють умови для 

забезпнечення безпекни на підпринємстві (законодавчі органи, виконанвчі органи, 

судові органи, митні служби, правоонхоронні органи, науковно-освітні устанонви) 

(Кузьмін, 2017). 

У 1998 р. було ухваленно Концепнцію економнічної безпекни Українни, де 

сутніснть цієї категонрії визначнають як «...спромонжність націоннальної економніки 

забезпнечити свій вільнинй, незаленжний розвитнок і утриманти стабілньність 

громаднянського суспілньства та його інститнутів, а також достатнній обороннний 
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потенцніал країни за всілякних неспринятливих варіаннтів розвитнку подій, та 

здатнінсть Україннської державни до захистну націоннальних економнічних інтеренсів 

від зовнішнніх та внутріншніх загрозн». У Концепнції розкринто сутніснть основнних 

загроз націоннальній безпецні Українни , розгляннуто питанння безпекни фінанснового 

та реальнного секторнів економніки, відтвонрювальні та функцінональні аспектни 

економнічної безпекни та приведнені її інтегрнальні показнники (Концепція 

економнічної безпекни Українни, 1999, с. 9) 

У деякій  науковній літерантурі економнічну безпекну трактунють, як 

спромонжність економніки забезпнечити свій вільнинй і незаленжний розвитнок, 

стабілньність громаднського суспілньства та його інститнутів, а також достатнній 

обороннний потенцніал країни за неспринятливих умов і варіаннтів розвитнку подій; 

здатнінсть державни до захистну націоннальних економнічних інтеренсів від 

внутріншніх і зовнішнніх загроз (Варналій, 2009, c. 21).  

У роботі таких економністів, як Козаченнко Г.В., Пономанрьов В.П., 

Ляшенкно О.М. (2003) економнічна безпекна підпринємства розгляндається як стан 

надійнної захищенності первиннного економнічного агенту, який не підпаднає під 

негатинвний вплив будь-яких чинникнів. Деякі науковнці погоджнуються з цим 

визначненням, але додаютнь, що стан безпечнного функцінонування підпринємства 

повиненн бути збережнений, як в поточнному періодні, так і забезпнечуватися на 

перспенктиву (Дулеба, 2010, с. 24). 

Деякі автори таку категонрію, як «економічна безпекна підпринємства» 

розгляндають як забезпнечення умов збережнення комерцнійної таємнинці й інших 

секретнів суб’єктів підпринємницької діяльнності (Андрощук та Крайнєв, 2000, 

с. 48). 

Економічну безпекни підпринємства можна трактунвати, як якісну та 

кількінсну характнеристику його властинвостей, які відобрнажають здатнінсть 

«самовиживання» і розвитнку в умовах виникннення зовнішнньої і внутріншньої 

загрозни (Забродський, Кізім та Капустнін, 2000) 

Ортинський В.Л. (2009) економнічну безпекну розгляндає, як захищенність 

потенцніалу підпринємства (виробничого, органінзаційно-технічного, фінансново-

економнічного, соціалньного) від негатинвної дії зовнішнніх і внутріншніх чинникнів, 
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прямих або непрямних економнічних загроз, а також здатнінсть суб’єкта до 

відтвонрення. 

Також економнічну безпекну розгляндають як компленкс заходінв, які 

сприяюнть підвищненню фінанснової стійконсті господнарюючих суб’єктів в умовах 

ринковної економніки, що захищанють їхні комерцнійні інтеренси від впливу 

негатинвних ринковних процеснів (Раздина, 1998, с. 59). 

Череп А.В., Лясковець О.В. (2016) економнічну безпекну трактунють як 

механінзм впливу, захищенності і контронлю за процесном розвитнку та захистну всіх 

сфер діяльнності, інтеренсів підпринємств від негатинвної дії факторнів ринковного 

середонвища з метою забезпнечення стабілньності функцінонування та процвінтання 

підпринємств машинонбудування, фінанснового та соціалньного розвитнку не лише 

підпринємства, але й регіонну, конкурнентної боротьнби, досягннення основнної мети 

за допомонгою регулюнвання з боку керівнництва та шляхом запобінгання, 

уникненння або пристонсування до сучаснних умов розвитнку протягном 

довгоснтрокового періодну. 

Велика кількінсть робіт зарубінжних та вітчизнняних науковнців присвянчені 

пробленмам, пов’язаних з економнічною безпекною підпринємства, але єдиної, 

думки ще немає. За для структнурування та системнатизації було проведнено 

поглибнлений узагалньнюючий аналіз теоретничних підходнів цієї економнічної 

категонрії в табл. 1.2.  

Таблиця 1.2  

Підходи науковнців щодо визначнення поняттня «економічна безпекна 

підприємства» 

Назва підходну Визначення поняттня за відповнідним 
підходном 

Прихильники 
підходну 

Сутність підходну 

1 2 3 4 

Ресурсно-
функціональний 

Економічна безпекна підпринємства – це 
стан ефектинвного викоринстання ресурснів 
з метою ліквіднації загроз та забезпнечення 
ефектинвного і стабілньного 
функцінонування підпринємства в 
поточнному та перспенктивному періоднах 

М. Фоміна (2005) 
Стабільне 

функцінонування та 
розвитнок 

підпринємства за 
рахунонк 

ефектинвного 
викоринстання 

корпорнативних 
ресурснів за 

функцінональними 
складонвими 

Економічна безпекна розгляндається як 
стан найбілньш ефектинвного 
викоринстання корпорнативних ресурснів 
для подоланння загроз і забезпнечення 
стабілньного функцінонування 
підпринємства тепер і в майбутнньому 

Є. Олейников (1997) 
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Продовження табл. 1.2 
1 2 3 4 

 Економічна безпекна підпринємства 

передбначає збаланнсований безупиннний і 

сталий розвитнок, що досяганється за 

викоринстання всіх видів ресурснів і 

підпринємницьких можливностей, за якими 

гарантнується найбілньш ефектинвне 

викоринстання їх для стабілньного 

функцінонування та динамінчного науковно-

технічного і соціалньного розвитнку, 

запобінгання внутріншнім і зовнішннім 

негатинвним впливанм (загрозам), 

забезпнечення стабілньного 

функцінонування підпринємства сьогоднні й 

у майбутнньому 

І. Білоусова (2010)  

Економічна безпекна є універнсальною 

категонрією, що відобрнажає захищенність 

суб’єктів соціалньно-економічних 

відноснин на всіх рівнях. Базовинм 

підґруннтям економнічної безпекни 

підпринємства є механінзм забезпнечення 

збаланнсованого та безупиннного розвитнку, 

що досяганється викоринстанням усіх видів 

ресурснів і підпринємницьких 

можливностей, якими гарантнується 

найбілньш ефектинвне викоринстання їх для 

стабілньного функцінонування й 

динамінчного науковно-технічного та 

соціалньного розвитнку 

С. Шкарлет (2007) 

Економічна безпекна підпринємства – це 

стан ефектинвного викоринстання його 

ресурснів і існуючних ринковних 

можливностей, що дозволняє запобінгати 

внутріншнім і зовнішннім загрознам і 

забезпнечувати його тривалне виживанння і 

стійкинй розвитнок на ринку відповнідно до 

обранонї місії 

С. Ілляшенко (2003) 

Економічна безпекна підпринємства – це не 

тільки стан викоринстання корпорнативних 

ресурснів, а й підпринємницьких 

можливностей, за якого гарантнується 

найбілньш ефектинвне їхнє викоринстання 

для стабілньного функцінонування та 

динамінчного науковно-технічного та 

соціалньного розвитнку, запобінгання 

внутріншнім та зовнішннім негатинвним 

впливанм (загрозам) 

С. Покропивний 

(2000) 

Економічна безпекна підпринємства – це 

такий стан господнарюючого субєктна, в 

якому він при найефенктивнішому 

викоринстанні корпорнативних ресурснів 

досяганє запобінгання, послабнлення або 

захистну від існуючних небезпнек та загроз 

або неперендбачених обставнин і в 

основнному забезпнечує досягннення цілей 

бізнесну в умовах конкурненції та 

господнарчого ризикун 

О. Грунін (2002) 
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Продовження табл.1.2 
1 2 3 4 

Захисний 

Економічна безпекна підпринємства – стан 

захищенності життєвно важливних інтеренсів 

системни від недобрносовісної конкурненції 

, протипнравної діяльнності криміннальних 

формувнань та окреминх осіб, здатнінсть 

протиснтояти внутріншнім та зовнішннім 

загрознам, зберігнати стабілньність 

функцінонування та розвитнку відповнідно 

до його стратенгічних цілей 

Енциклопедія 

економнічної безпекни 

(2001) 

Реалізація, 

поперендження і 

захист економнічних 

інтеренсів 

підпринємства Економічна безпекна підпринємства – стан 

захищенності життєвно важливних інтеренсів 

підпринємства від реальнних і потенцнійних 

джерел небезпнеки або економнічних 

погрозн 

В. Шликов (2007) 

А. Іванов (1995) 

Фінансовий 

Економічна безпекна підпринємства – 

компленкс  заходінв, які сприяюнть 

підвищненню фінанснової стійконсті 

господнарюючих суб’єктів за умов ринковної 

економніки, які захищанють їх комерцнійні 

інтеренси від впливу негатинвних ринковних 

процеснів 

Є. Раздіна (1998) 

Спроможність 

підпринємства 

забезпнечити 

реалізнацію своїх 

фінанснових 

інтеренсів 

Економічна  безпекна  підпринємства  –  це  

безпернервний процес забезпнечення на 

підпринємстві, яке знаходниться в 

визначненому зовнішнньому середонвищі, 

стабілньності його функцінонування, 

фінанснової рівновнаги та регулянрного 

отриманння прибутнку, а також можливності 

виконанння поставнлених цілей та задач, 

можливності до подальншого розвитнку та 

вдосконналення на різномнанітних стадіянх 

життєвного циклу підпринємства і в процесні 

визначнення конкурнентних ринковних 

стратенгій 

Бандурка О.М. 

(2003) 

Системний Економічна безпекна підпринємства – це 

міра гармоннізації в часі й простонрі 

економнічних інтеренсів підпринємства з 

інтеренсами пов’язаних з ним суб’єктів 

навколнишнього середонвища, які діють 

поза межами підпринємства 

Г. Козаченко, 

В. Пономанрьова, 

О. Ляшенкно (2003) 

Взаємоузгодження 

інтеренсів 

підпринємства з 

інтеренсами 

зовнішннього 

середонвища 

Стратегічний 

Економічна безпекна підпринємства –    

характнеристика підпринємства, яка 

відобрнажає його здатнінсть реалізнувати 

власні стратенгічні економнічні інтеренси при 

певних зовнішнніх умовах завдякни захистну 

від існуючних і потенцнійних загроз та 

викоринстанню можливностей, що надає 

зовнішннє середонвище 

Л. Шемаєва (2010) 
Упередження 

виникнненню 

небезпнек і загроз 

шляхом виявленння 

та ідентинфікації їх, а 

також здійсннення 

превеннтивних дій 

через діяльнність 

суб’єктів 

забезпнечення 

безпекни з 

урахувнанням 

повсякнденної 

діяльнності 

підпринємства 

Економічна безпекна підпринємства – 

стан, при якому стратенгічний потенцніал 

підпринємства знаходниться поблизну 

адаптинвності, а погрозна втрати 

економнічної безпекни наростнає в міру 

наближнення ступення адаптинвності 

стратенгічного потенцніалу до граничнної 

зони 

Р. Руденський (2002) 
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Продовження табл.1.2 
1 2 3 4 

Інформаційний Економічна безпекна підпринємства – 

захищенність життєвно важливних для 

підпринємства інтеренсів від 

недобрносовісної конкурненції, 

протипнравної діяльнності криміннальних 

формувнань та окреминх осіб, здатнінсть 

протиснтояти зовнішннім та внутріншнім 

загрознам, зберігнати стабілньність при 

функцінонуванні та розвитнку 

підпринємства відповнідно до його 

статутнних цілей 

І. Червяков (2003) 

Зберігання 

комерцнійних 

таємнинць 

Суб’єктивно-

об’єктивний  

Під економнічною безпекною слід розумінти 

кількінсну та якісну характнеристику 

властинвостей галузі або підпринємства, 

що відобрнажає здатнінсть 

«самовиживання» і розвитнку в умовах 

виникннення зовнішнньої і внутріншньої 

економнічної загрозни 

Н. Капустін (1999) 

Забезпечення 

незаленжності, 

стійконсті, 

спромонжності до 

саморонзвитку 

субєктна безпекни, 

суб’єктивно-

об’єктивну 

взаємонзалежність 

Економічна безпекна підпринємства – 

сукупнність чинникнів, які відобрнажають 

незаленжність, стійкінсть, можливності 

зростанння, забезпнечення економнічних 

інтеренсів 

В. Забродський 

(1999) 

Економіко-

правовий 

Економічна безпекна підпринємства –  стан  

незаленжності суб’єктів підпринємницької 

діяльнності від недобрносовісної 

конкурненції підпринємств-монополістів, 

неперендбачуваних договонрами дій 

підпринємств-постачальників і 

торгівнельних органінзацій, від 

нерацінональної економнічної і правовної 

політинки державни та інших чинникнів, яка 

дає змогу привланснювати більшу частинну 

законнних прибутнків 

С. Міщенко (2002) 

Протистояння та 

захист від різногно 

роду економнічних 

злочиннів 

Примітка: згрупонвано авторонм на основі (Білоуснова, 2010; Шемаєвна, 2010; Шликов, 2007; 

Шкарлент, 2007; Фоміна, 2005; Бандурнка, 2003; Червякнов, 2003; Ілляшеннко, 2003; Пономанрьова та Ляшенкно, 

2003; Міщенкно, 2002; Грунін, 2002; Руденснький, 2002; Енциклнопедія економнічної безпекни, 2001; Покропнивний, 

2000; Козаченнко та Капустнін, 1999; Заброднський, 1999; Раздінна, 1998; Олейнинков, 1997; Іванова, 1995) 

 

Аналізуючи існуючні підходни щодо визначнення категонрії економнічної 

безпекни підпринємства можна зробитни висновнок, що у науковній економнічній 

літерантурі немає єдиногно загальнновизнаного визначнення економнічної безпекни. 

Спираючись на ключовні характнеристики економнічної безпекни, 

враховнуючи визначнення, які були розробнлені іншими науковнцями, пропоннуємо 

власне трактунвання такої економнічної категонрії, як економнічна безпекна 

підпринємства. 
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Отже, економнічна безпекна підпринємства – це здатнінсть підпринємства 

стабілньно та ефектинвно здійсннювати свою діяльнність шляхом усуненння 

зовнішнніх та внутріншніх загроз або досягннення мініманльного негатинвного 

впливу цих загроз на діяльнність та економнічний резульнтат (Худолєй, 2016b). 

Головна мета економнічної безпекни підпринємства – забезпнечення його 

максимнально ефектинвного і стійконго функцінонування в даний час та 

забезпнечення високонго потенцніалу розвитнку і росту підпринємства в 

майбутнньому. Найбілньш ефектинвне викоринстання корпорнативних ресурснів 

підпринємства, необхіндне для виконанння цілей даного бізнесну, досяганється 

шляхом запобінгання загроз негатинвних впливінв на економнічну безпекну 

підпринємства і досягннення наступнних основнних функцінональних цілей 

економнічної безпекни підпринємства (Сорокіна, 2009, с. 115): 

– забезпнечення ефектинвної фінанснової роботи підпринємства, його 

фінансновій стійконсті і незаленжності; 

– досягннення високонї конкурнентоспроможності його технолногічного 

потенцніалу і забезпнечення технолногічної незаленжності підпринємства; 

– оптиманльність і ефектинвність його органінзаційної структнури, висока 

ефектинвність менеджнменту підпринємства; 

– ефектинвність корпорнативних науковно-дослідницьких та досліднно-

конструкторських робіт, високинй рівень кваліфнікації персонналу підпринємства і 

його інтеленктуального потенцніалу; 

–  мінімінзація руйнівнного впливу резульнтатів виробнничої діяльнності на 

стан навколнишнього середонвища, високинй рівень екологнічності роботи 

підпринємства; 

– якісна правовна захищенність всіх аспектнів діяльнності підпринємства; 

– досягннення високонго рівня інформнаційного забезпнечення роботи всіх 

його служб і забезпнечення захистну інформнаційного середонвища підпринємства, 

комерцнійної таємнинці; 

– забезпнечення безпекни капітанлу підпринємства, його майна, персонналу і 

комерцнійних інтеренсів. 
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Реалізація вищпернелічених цілей сприятниме досягнненню головнної мети 

економнічної безпекни підпринємства. Щодо контронлю з виконанння її цілей, то він 

являєтнься важливнішою складонвою процесну забезпнечення економнічної безпекни.  

Для ефектинвного управлніння економнічною безпекною підпринємства 

потрібнно враховнувати основнні її принцинпи (Іванова, 2011; Чорний та Платоннов, 

2015): 

1. Принцинп законнності – діяльнність підпринємства повиннна будувантись на 

законнних умовах, інакше є велика загрозна закритнтя такого підпринємства 

відповнідними органанми як неправномірного.  

2. Принцинп економнічної доцільнності – потрібнно органінзовувати захист 

лише тих об'єктів, витратни на захист яких менше, ніж втрати від реалізнації 

загроз за цими об'єктами. 

3. Поєднанння превеннтивних та реактинвних заходінв економнічної безпекни. 

Превеннтивними вважаюнться заходи поперенджувального характнеру, що 

дозволняють не допустнити виникннення або реалізнацію загроз економнічній 

безпецні. Реактинвні – це заходи, які прийманються в разі реальнного виникннення 

загроз або необхіндності мінімінзації їх негатинвних насліднків. 

4. Принцинп безпернервності – функцінонування системни забезпнечення 

економнічної безпекни підпринємництва має здійсннюватися постійнно. 

5. Принцинп диференнційованості – вибір заходінв з подоланння загроз, що 

виниканють, відбувнається залежнно від характнеру загрозни і ступення тяжкоснті 

насліднків її реалізнації. 

6. Принцинп координнації – для досягннення поставнлених завданнь необхіндно 

постійнне узгоджнення діяльнності різних підрознділів служби безпекни, самого 

підпринємства і поєднанння органінзаційних, економніко-правових та інших 

способнів захистну. 

7. Повна підконнтрольність системни забезпнечення економнічної безпекни 

керівнництву суб'єкта підпринємницької діяльнності. Інтеренси системни 

забезпнечення економнічної безпекни повиннні бути підпорнядковані загальнним 

інтеренсам всього підпринємства. 
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Важливою складонвою економнічної безпекни підпринємства є фінансново-

економічна безпекна, забезпнечення якої є найбілньш важливною та першочнерговою 

задаченю фінанснового управлніння підпринємства. Управлніння фінансново-

економічною безпекною входитнь в загальнну системну управлніння безпекною 

підпринємства і являє собою найважнливішу його функцінональну ланку, яка 

забезпнечує реалізнацію управлнінських рішень переванжно у фінансновій сфері 

діяльнності підпринємства (Мойсеєнко, 2011, с. 64; Череп та Худолєнй, 2012).  

Така ситуацнія зумовлнена тим, що фінансново-економічна діяльнність 

формує фінанснове забезпнечення інвестниційної, операцнійної та іннованційної 

діяльнності, забезпнечення стійконго розвитнку підпринємства та підвищнення його 

конкурнентоспроможності. До основнних завданнь системни фінансново-економічної 

безпекни підпринємства відноснять такі: захист законнних прав і інтеренсів 

підпринємства і його співронбітників; збір, аналіз, оцінка даних і прогнонзування 

можливних ситуацній; вивченння партненрів, клієнтнів, конкурнентів, кандиднатів на 

роботу; виявленння, поперендження і припиннення можливної протипнравної та 

іншої негатинвної діяльнності співронбітників підпринємства на шкоду його 

безпецні; забезпнечення збережнення матерінальних цінноснтей і інформнації; 

отриманння необхіндної інформнації для розробнки найбілньш оптиманльних 

управлнінських рішень з питань стратенгії і тактикни фінансново-економічної 

діяльнності компаннії тощо (Черевко, 2012, с. 112-116; Тимощеннко, 2013).  

Між економнічною і фінансновою діяльнністю підпринємства існує тісний 

взаємонзв’язок: деякі категонрії, з одного боку, є економнічними за своєю суттю, а 

з іншого – фінансновими. Так, наприкнлад, прибутнок є прямим резульнтатом 

економнічної діяльнності компаннії, і водночнас – він же фінансновий резульнтат, 

фінансновий ресурс підпринємства, який воно може витрачнати на свій розвитнок, 

на мотиванцію персонналу, на розширнення бізнесну та створенння комфорнтних умов 

для праці та відпочнинку (Штембуляк, 2012, с. 158).  

Тому, у науковній літерантурі сьогоднні все частішне економністи розгляндають 

пробленми, пов’язані із фінансново-економічною безпекною підпринємства,як грає 
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вирішанльну роль у сфері економніки на підпринємстві та підкренслює залежнність 

між фінансновою та економнічною його діяльнністю підпринємств. 

Дамо декільнка визначнень поняттня «фінансово-економіна безпекна», яке 

досліднжувалось вітчизнняними науковнцями. Так, наприкнлад, Столбонв В. Ф. та 

Шапованл Г. М. (2013) розгляндають фінансново-економічну безпекну 

підпринємства, як стан захищенності його ресурснів та інтеленктуального 

потенцніалу від наявнинх та потенцнійних загроз зовнішннього і внутріншнього 

середонвища його функцінонування, який характнеризується високинми 

фінансновими показнниками діяльнності та перспенктивою економнічного розвитнку в 

майбутнньому. 

За Трухан О. Л. та Конкаєнва М. О. (2010) фінансново-економічна безпекна 

визначнається водночнас з двох позицінй – статичнної (як резульнтат діяльнності 

підпринємства на певну дату) та динамінчної (розвиток підпринємства в умовах 

фінансново-економічної безпекни у короткностроковій та довгоснтроковій 

перспенктиві. 

Мойсеєнко І. П. та Марченнко О. М. (2011) цю економнічну категонрію 

трактунють, як фінансново-економічний стан, який забезпнечує захищенність його 

фінансново-економічних інтеренсів від внутріншніх і зовнішнніх загроз та створюнє 

необхіндні фінансново-економічні передунмови для стійконго розвитнку в поточнному 

та довгоснтроковому періоднах. 

За Ареф’євої О. В. та Кузенкно Т. Б. (2009) її визначнення звучитнь, як стан 

найбілньш ефектинвного викоринстання корпорнативних ресурснів підпринємства, 

вираженний у найкранщих значенннях фінанснових показнників прибутнковості й 

рентабнельності бізнесну, якості управлніння, викоринстання основнних і оборотнних 

коштів, структнури його капітанлу, норми виплат за ціннимни паперанми 

підпринємства, а також курсовною вартоснті його цінних паперінв як синтетничного 

індикантора поточнного фінансново-господарського стану підпринємства і 

перспенктив його технолногічного та фінанснового розвитнку. 

У Кракос Ю. Б. та Разгон Р. О. (2008) сутніснть фінансново-економічної 

безпекни визначнається, як здатнінсть підпринємства самостнійно розробнляти і 
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проводнити фінанснову стратенгію відповнідно до цілей корпорнативної стратенгії, в 

умовах невизнначеного і конкурнентного середонвищ. 

Кириченко О. А. та Кудря І. В. (2009) фінанснову безпекну підпринємства 

розгляндають як діяльнність з управлніння ризиканми та захистну інтеренсів 

підпринємства від зовнішнніх і внутріншніх загроз з метою забезпнечення 

стабілньного розвитнку підпринємництва та зростанння його власнонго капітанлу в 

поточнній і стратенгічній перспенктивах. 

Економіст Кудрицнька Ж. В. (2012) запропнонувала трактунвати фінансново-

економічну безпекну підпринємства, як збаланнсований стан його елеменнтів та 

підсиснтем як окремонї економнічної системни, що можуть бути вираженні 

кількінсними чи якіснинми показнниками та характнеризується стійкінстю до 

негатинвних впливінв внутріншнього та зовнішннього середонвища та здатнінстю 

забезпнечити її ефектинвне функцінонування, стабілньність розвитнку та 

економнічного зростанння. 

За Мулик Я. І. (2013) фінанснова безпекна підпринємства визначнається, як 

стан захищенності фінанснових інтеренсів підпринємства на всіх рівнях його 

фінанснових відноснин від впливу зовнішнніх і внутріншніх загроз, який забезпнечує 

його самозбнереження та розвитнок у поточнній та стратенгічній перспенктивах. 

Крючко А. С. (2013) фінансново-економічну безпекну пропоннує розумінти, як 

здатнінсть суб’єкта підпринємництва здійсннювати свою господнарську, зокремна і 

фінанснову діяльнність, ефектинвно та стабілньно шляхом викоринстання сукупнності 

взаємонпов’язаних діагнонстичних, інструнментальних і контронльних заходінв 

фінанснового характнеру, що мають оптимінзувати викоринстання фінанснових 

ресурснів, забезпнечити належнний їх рівень та нівелюнвати вплив ризикінв 

внутріншнього та зовнішннього середонвищ. 

У Горяченвої К.С. (2003) фінанснова безпекна розгляндається, як фінансновий 

стан, що характнеризується, по-перше, збаланнсованістю та якістю сукупнності 

фінанснових інструнментів, технолногій та послуг, які викоринстовуються 

підпринємством, по-друге, стійкінстю до зовнішнніх та внутріншніх загроз, по-
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третє, здатнінстю фінанснової системни підпринємства забезпнечити реалізнацію його 

фінанснових інтеренсів, цілей та задач достатнніми обсяганми фінанснових ресурснів. 

Папехін Р.С. (2007), визначнає, що цю економнічну категонрію слід 

трактунвати, як здатнінсть підпринємства самостнійно розробнляти і проводнити 

фінанснову стратенгію відповнідно до цілей загальнної корпорнативної стратенгії, в 

умовах невизнначеного і конкурнентного середонвища. 

За думкою Пономанренко О.Є. (2010), фінанснова безпекна підпринємства – 

визначнений якісно та кількінсно рівень фінанснового стану підпринємства та 

діяльнність, направнлена на досягннення даного стану, який характнеризується 

збаланнсованістю  і якістю викоринстання фінанснових інструнментів економнічної 

системни та забезпнечує її здатнінсть реалізнувати свою місію й забезпнечувати 

стабілньний розвитнок, витримнуючи негатинвний вплив зовнішнніх та внутріншніх 

дестабнілізуючих факторнів. 

Журавка О.С. та Бондарненко Є.К. (2012) трактунють сутніснть фінансново-

економічної безпекни, як здатнінсть суб’єкта підпринємництва здійсннювати свою 

господнарську, в тому числі і фінанснову діяльнність, ефектинвно і стабілньно 

шляхом викоринстання сукупнності взаємонпов’язаних діагнонстичних, 

інструнментальних та контронльних заходінв фінанснового характнеру, що мають 

оптимінзувати викоринстання фінанснових ресурснів. 

Мунтіян В.І. (1999) розгляндає цю економнічну категонрію, як стан найбілньш 

ефектинвного викоринстання корпорнативних ресурснів підпринємства, вираженний у 

найкранщих значенннях фінанснових показнників прибутнковості й рентабнельності 

бізнесну, якості управлніння, викоринстання основнних і оборотнних засобінв 

підпринємства, структнури його капітанлу, норми дивіденндних виплат як 

синтетничного індикантора поточнного фінансново-господарського стану 

підпринємства і перспенктив його технолногічного та фінанснового розвитнку. 

Після аналізну наведенних визначнень, надамо власне трактунвання цього 

показнника. Отже, фінансново-економічна безпекна підпринємства – це постійнне 

забезпнечення на підпринємстві підвищнення значеннь фінансново-економічних 

показнників, ефектинвного управлніння діяльнністю, шляхом створенння необхіндних 
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передунмов захистну підпринємства від зовнішнніх та внутріншніх загроз (Худолєй, 

2016а). 

Вважаємо за доцільнне досліднити ряд принцинпів органінзації фінансново-

економічної безпекни та узагалньнити їх. Без дотримнання таких принцинпів буде 

неможлниво підпринємству боротинся із внутріншніми та зовнішнніми загрознами 

(рис. 1.1). 

 

 

Рис. 1.1. Принцинпи фінансново-економічної безпекни діяльнності підпринємства 

Примітка: сформонвано авторонм на основі (Худолєй, 2016с; Малюта, 2015; Орлик, 

2014; Столбонв, 2013; Мартюшнева, 2011; Бланк, 2004)  
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Виявлення та оцінка впливу чинників внутрішнього та 

зовнішнього середовища та їх синергетичного ефекту 

Визначення та обґрунтування системи індикативних показників 

Чітке визначення об’єктів (структурних підрозділів, фінансових 

складових) та класифікації загроз 

Оперативна зміна організаційної системи управління 

підприємством 

Створення власного банку можливих загроз в розрізі їх об’єктів та 

визначення важелів та методів по їх усуненню 

Забезпечення міждисциплінарного підходу до виявлення та 

усунення загроз 

Дотримання політики стратегічної послідовності при 

впровадженні інвестиційно-інноваційних програм 

Постійне інформування та навчання фахівців фінансово-

економічних підрозділів підприємства 

Формування дієвого механізму фінансової захищеності 

підприємства 
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Тепер потрібнно детальнніше розгляннути кожен із вказанних принцинпів 

органінзації фінансново-економічної безпекни на підпринємстві. Забезпнечення 

фінансново-економічної безпекни на підпринємстві потрібнно здійсннювати з 

врахувнанням впливу як окреминх чинникнів внутріншнього та зовнішннього 

середонвища, так і їх синергнетичного ефекту. Відразну вирішинти всі пробленмні 

питянння, пов’язані з фінансново-економічною безпекною на підпринємстві 

неможлниво, тому що вона явлаєтнься багато структнурною ланкою до складу якої 

входятнь елеменнти зі складнними взаємонзалежностями та зв’язками. Тому, саме 

системна індикантивних показнників, що впливанє на ефектинвну діяльнність 

підпринємства, буде доцільнною у викоринстанні при органінзації фінансново-

економічної безпекни на підпринємствах. При органінзації стратенгії  та визначненні 

об’єктів забезпнечення фінансново-економічної безпекни на підпринємстві потрібнно 

враховнувати рівень зовнішнніх та внутріншніх загроз, їх кількінсні та якісні 

характнеристики (Худолєй, 2016е; Столбонв та Шаповал, 2013, с. 106-107).  

При прийнянтті будь-яких рішень потрібнно враховнувати всі рівні системни 

управлніння, бо всі вони мають суттєвний вплив на рівень фінансново-економічної 

безпекни та, коли потрібнно, змінювнати органінзаційну структнуру управлніння. 

Множинна чинникнів, які мають вплив на фінансново-економічну безпекну, повиннні 

слугувнати поштовнхом для створенння на підпринємстві власнонго банку ризикінв та 

загроз а також методінв та важелінв з їх нівелюнвання. Міждиснциплінарний підхід 

повиненн обов’язково враховнуватись при вирішеннні пробленм, пов’язаних із 

фінансново-економічною безпекною на підпринємствах. Всі органінзаційні форми та 

методи захистну не можуть виходинти за межі чинногно законондавства, тому що 

недотрнимання цієї вимоги, в решті-решт може призвенси до судовинх процеснів, 

які негатинвно впливанють на фінансново-економічні положенння підпринємства у 

бізнесновому довкіллі (Малюта, 2015). У процесні управлніння фінансновими та 

інвестниційними ресурснами потрібнно дотримнуватись політинки стратенгічної 

послідновності, яка повиннна формувнатись на принцинпах агресинвної та 

адаптинвної поведіннки суб’єкта господнарювання. На вітчизнняному фінансновому 

ринку впрованджуються нові фінанснові інструнменти, з метою досконналого їх 
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викоринстання, слід органінзувати системну постійнного підвищнення кваліфнікації, 

навчанння та інформнування фахівцнів фінансново-економічних підрознділів 

підпринємства з метою оволодніння методинчними прийомнами викоринстання 

фінанснових іннованцій, правовними інструнментами їх забезпнечення та 

ефектинвною системною огранінзаціних заходінв їх впровандження. При цьому, 

значну увагу слід приділняти особлинвості аналізну та оцінки фінанснових ризикінв, 

пов’язаних із впровандженням кожногно нового інструнменту, їх правовної 

захищенності, відповнідності існуючній ринковній інфраснтруктурі, перспенктивам 

ліквіднності фінанснових інструнментів на вториннному ринку (Мартюшева, 

Петровська та Трихліб, 2011, с. 236-237). 

Для стійконго функцінонування та забезпнечення розвитнку виробнничих 

систем в умовах ринковного середонвища потрібнно створюнвати дієвий механінзм 

фінанснової захищенності. Його формувнання повиннно ґрунтунватись на системні 

принцинпів, до числа яких, в першу чергу, слід віднеснти: оптиманльність, 

послідновність, компленксність, системнність, динамінчність, об’єктивність, 

констрнуктивність (Іващенко, 2011). 

Ефективну системну фінансново-економічної безпекни підпринємства 

допомонже створинти компленксне викоринстання цих принцинпів.Тоді така системна 

буде здатна протидніяти реальнним і потенцнійним неспринятливим загрознам, 

забезпнечуючи сталий розвитнок і стабілньну роботу. 

Фінансово-економічна безпекна підпринємства є найважнливішою 

складонвою економнічної безпекни, яка змінюєнться під впливонм факторнів 

внутріншнього та зовнішннього середонвища, можливних ризикінв та загроз. 

Формувнання на підпринємстві системни фінансново-економічної безпекни має 

забезпнечувати прибутнкове та стабілньне функцінонування. Основнною метою 

управлніння фінансново-економічною безпекною є досягннення фінанснової 

стійконсті, захист підпринємства від внутріншніх та зовнішнніх загроз, які можуть 

погіршити його діяльнність. Своєчансне виявленння, поперендження та усуненння 

таких загроз, визначнення шляхів розвитнку фінансново-економічної безпекни 
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підпринємства, інструнментів та механінзмів її ефектинвності є важливною 

складонвою в управлнінні та діяльнності кожногно підпринємства. 

 

 

1.2. Теоретичні засади використання інструментів в системі 

фінансово-економічної безпеки підприємств машинобудування 

 

Належний стан фінансново-економічної безпекни досяганється 

підпринємством у випадкну викоринстання інструнментів забезпнечення фінансново-

економічної безпекни підпринємств машинонбудування. Аналіз науковної 

літерантури допоміг виділити наступні інструменти забезпечення фінансово-

економічної безпеки на підприємствах (рис. 1.2) та дозволяєивяє стверднжувати, що 

питанння, які стосуюнться саме інструнментів забезпнечення фінансново-економічної 

безпекни підпринємства не є достатнньо досліднженими.  
 

 

Рис. 1.2. Інструнменти забезпнечення ФЕБ підпринємств машинонбудування 

Примітка: розробнлено автором 
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У науковних джерелнах, зазвичнай, розгляндається механінзм забезпнечення 

фінансново-економічної безпекни підпринємства та надаєтнься визначнення саме цій 

економнічній категонрії. А визначнення інструнментів забезпнечення фінансново-

економічної безпекни, як економнічної категонрії не знайденно. Ми спробунвали 

самостнійно сформунлювати визначнення цього поняттня. 

Отже, інструнменти забезпнечення фінансново-економічної безпекни 

підпринємства – це сукупнність економнічних заходінв, які направнлені на оцінку 

фінансново-економічної безпекни та сприятнимуть мінімінзації впливу фінанснових 

ризикінв на діяльнність підпринємства, підвищнення його конкурнентоспроможності та 

ефектинвності фінансново-господарської діяльнності. 

Розгляннемо кожен з них окремо та сформунлюємо рівень значимності 

кожногно інструнмента на забезпнечення фінансново-економічної безпеки 

підпринємства.  

Конкурентоспроможність підпринємства є однією з найважнливіших 

категонрій ринковної економніки і характнеризує можливність та ефектинвність 

адаптанції підпринємства до умов конкурнентного середонвища. 

Конкурентоспроможність підпринємства – здатнінсть вироблняти й 

реалізновувати продукнцію швидко, в достатнній кільконсті, при високонму 

технолногічному рівні обслугновування та як можливність ефектинвно 

розпорняджатися власнинми й позиконвими ресурснами в умовах конкурнентного 

ринку (Должанський, 2006, с. 59). 

Ключові процесни діяльнності підпринємства пов’язані між собою. Ці 

взаємонзв’язки мають послідновність, яка наведенна на рис. 1.3. 

Конкурентоспрожність є показнником, похіднним від показнника 

конкурнентної позицінї. Адже, конкурнентоспроможність предстнавляє собою 

спромонжність підпринємства конкурнувати, тобто змінювнати свою конкурнентну 

позиціню на ринку. Характнер цієї зміни обумовнлений загальнною ситуацнією на 

ринку. Зважаюнчи на те, що конкурненція на ринку зумовлнює нестабнільне 

середонвище, перед підпринємством постає задача зміцнинти свою конкурнентну 

позиціню (Череп та Салип, 2012). 
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Рис. 1.3. Структнурно-логічна схема ключовних процеснів діяльнності підпринємства 

Примітка: розроблено автором на основі (Мануйлович, 2015) 

 

Під зміцненнням конкурнентної позицінї слід розумінти утриманння або 

збільшнення значенння показнника, що визначнає її обсяг. Отже, під 

конкурнентоспроможністю можна розумінти здатнінсть підпринємства збільшнувати 

та утримунвати його конкурнентну позиціню. Конкурнентоспроможність 

забезпнечується наявнинми у підпринємства в даний момент виробнничими та 

фінансновими можливностями, які б могли дозволнити йому це зробитни 

(Мануйлович, 2015, с. 112). 

Науковці-економісти пропоннують виділянти такі сильні та слабкі сторонни 

конкурнентної позицінї: 
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конкурненти; підпринємство входитнь до стратенгічної групи з найбілньш успішнним 

становнищем на ринку; підпринємство конценнтрується на найбілньш 

швидконзростаючих сегменнтах ринку; значно диференнційовані товари; більш 

низькі витратни; рівень прибутнку вищий, ніж у середнньому на ринку; 

підпринємство має технолногічну та іннованційну перевангу; готовинй до змій 
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менеджнмент; підпринємство готове скориснтатися сприятнливою ситуацнією 

(Долинська та Соловйов, 2007, с. 123-124). 

Ознаки конкурнентної слабконсті: підпринємство зіткнунлося з 

конкурнентними недолінками; конкурненти захоплнюють його частку на ринку; 

зростанння доходінв нижче, ніж у середнньому по ринку; недостнатність фінанснових 

ресурснів; репутанція підпринємства у споживначів погіршнується; підпринємство 

входитнь до стратенгічної групи зі станом, що погіршнується на ринку; положенння 

підпринємства слабке в найбілньш перспенктивнихгалузях; високі витратни; 

підпринємство занадтно мале, щоб впливанти на ринок; підпринємство не в силах 

протиснтояти загрозні поглиннання; низька якість товарінв (Томпсон та Стріклненд, 

1993). 

Щоб усунутни вищенанведені недолінки, необхіндно, перш за все, визначнити 

та системнатизувати факторни, що дасть змогу підвищнити якість продукнції, яка 

випускнається та ефектинвність оцінки конкурнентоспроможності виробнництва. У 

своїх роботанх факторни впливу на конкурнентоспроможність підпринємства 

розгляндали ряд вченихн-економістів (Мілевснький, 2007; Клименко, Дубова та 

Барабансь, 2006; Азоєв, 2001). Вважаєнмо за доцільнне згрупунвати досліднжені 

факторни (рис. 1.4).  

Забезпечення конкурнентоспроможності потребнує прояву гнучконсті 

мисленння, постійнного пошуку і викоринстання нових, неординнарних рішень, 

тобто неперендбачуваних і ефектинвних дій. Фірмі необхіндно системнатично 

оцінювнати вплив різномнанітних чинникнів на її рівень і розробнляти заходи щодо 

підвищнення значеннь відповнідних показнників, оскільнки завдякни оцінці 

конкурентноспроможності визначнається стратенгія розвитнку підпринємств. При 

оцінці конкурнентоспроможності виділянють чотири діагнонстичні компонненти 

аналізну конкурнентоспроможності (цілі, стратенгія, допущенння, можливності). 

Розумінння та аналіз зазначнених елеменнтів дає змогу передбначити реакціню 

конкурнентів (Свідрик, 2007, с. 253). 
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Рис. 1.4. Факторни, що впливанють на рівень конкурнентоспроможності 

підпринємств машинонбудування 

Примітка: сформонвано авторонм на основі (Мілевснький, 2007; Клименко, Дубова та 

Барабансь 2006) 
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(проведення) стратенгічного маркетнингу «виходу» і «входу» органінзації; 

удосконналення органінзації іннованційної діяльнності; упровандження нових 

інформнаційних технолногій; упровандження нових фінанснових і обліконвих 

технолногій; аналіз ресурсномісткості кожногно товару за стадіянми його життєвного 

циклу і впровандження ресурснозберігаючих технолногій; підвищнення 

органінзаційно-технічного рівня виробнництва; розвитнок логістники; розвитнок 

тактичнного маркетнингу (Должанський та Загорнна, 2006). 

Наступний, не менш важливний інструнмент забезпнечення фінансново-

економічної безпекни підпринємства – це фінансново-економічний монітонринг 

підпринємства.  

Фінансово-економічний монітонринг – це інформнаційна системна з гнучконю 

інфраснтруктурою, яка дозволняє контронлювати показнники фінанснової діяльнності, 

стан економнічного об’єкта, оцінювнати, оператнивно виявлянти резульнтати дії 

різних зовнішнніх факторнів, прогнонзувати, визначнати розмірни відхилнень 

фактичнних резульнтатів від передбначених та виявленння причин цих відхилнень, 

вноситни коригунвання і прийманти відповнідні рішенння (Халіна, 2013, с. 332). 

Процес фінансново-економічного монітонрингу включанє такі етапи: 

постанновка мети; планувнання спостенреження; збиранння, групувнання й 

узагалньнення інформнації; аналіз і оцінювнання параментрів господнарської 

діяльнності, визначнення її сильнинх та слабкинх сторін; підготновка рекоменндацій 

для ухваленння управлнінських рішень, їх коректнування й удосконналення 

рекоменндацій щодо прийнянття управлнінських рішень; контронль резульнтатів дій і 

формувнання інформнації для подальншого спостенреження й викоринстання (Басюк, 

2004, с. 8). 

Моніторинг передбначає застоснування ряду прийомнів:  

1. Складанння порівнняльних таблицнь за ряд років з виявленнням відхилненнь 

в абсолюнтних сумах та у відноснних показнниках (у % ) за основнними об'єктами 

господнарської та фінанснової діяльнності. 

2. Визначнення відноснних відхилнень показнників (у % відноснно до базовонго 

періодну). 
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3. Визначнення показнників за ряд років (кварталів) у % до будь-якого 

підсумнкового показнника (до суми балансну, власнинх активінв тощо). 

4. Визначнення спеціанльних коефіцнієнтів, які характнеризують 

співвіндношення між окреминми статтянми звітнонсті. Резульнтати аналізну в системні 

внутріншнього монітонрингу носять конфідненційний характнер (Гончаренко та 

Куценко, 2010, с. 92). 

Доцільно вокремнити наступнні фунції фінансново-економічного 

монітонрингу: 

1. нагляд за ходом реалізнації фінанснових завданнь, встанонвлених системною 

плановних фінанснових показнників і норматнивів; 

2. вимірюнвання ступення відхилнення фактичнних резульнтатів фінанснової 

діяльнності від передбначених; 

3. діагнонстика серйознних погіршнень у фінансновому стані підпринємства і 

суттєвного зниженння темпів його фінанснового розвитнку; 

4. виявленння причин та центрінв виникннення відхилнень у фінансновому 

розвитнку підпринємства; 

5. перевінрка відповнідності методінв управлніння господнарською діяльнністю 

(в т.ч. фінанснами) сучаснному стану фінанснового середонвища та ініціанція за 

необхіндності зміни методінв управлніння; 

6. у разі потребни здійсннення коригунвання окреминх цілей і показнників 

фінанснового розвитнку у зв'язку із зміною зовнішннього фінанснового середонвища, 

кон'юктури ринку і внутріншніх умов здійсннення господнарської діяльнності 

підпринємства (Плікус, 2003, с. 36-37).  

Метою фінансново-економічного монітонрингу підпринємства, як 

інструнмента забезпнечення фінансново-економічної безпекни є розробнка і 

реалізнація заходінв, направнлених на швидке відновнлення достатннього рівня 

фінанснової стійконсті підпринємства та платоснпроможності, наданння можливності 

підпринємства продовнжувати свою господнарську діяльнність, зростанння 

виробнничого потенцніалу, забезпнечення прибутнковості і ухваленння відповнідних 

рішень.  
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Проаналізувавши літерантуру, яка пов’язана із фінансново-економічним 

монітонрингом підпринємства, спробунємо відобрназити системну функцінонування 

цієї економнічної категонрії на підпринємстві (рис. 1.5). 

 

Рисунок 1.5. Системна функцінонування фінансново-економічного монітонрингу 

підпринємств машинонбудування 

Примітка: сформонвано авторонм 
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Сучасний стан розвитнку монітонрингу характнеризується ускладнненням 

ринковної орієнтнації підпринємства, що призвондить до зростанння значенння 

управлніння, якості змін у структнурах і методанх управлніння. Динамінчно 

відбувнається процес трансфнормації та інтеґрнації традицнійних методінв обліку, 

аналізну, нормувнання, планувнання та контронлю в єдину системну отриманння, 

обробкни інформнації та прийнянття на її основі управлнінських рішень, у системну, 

що управлняє підпринємством, будучи орієнтнованою на досягннення не лише 

поточнних, а й стратенгічних цілей (Живко, 2010, с. 94).  

Чітке розмежнування повновнажень та відповнідальності при здійснненні 

монітонрингу дозволнить здійсннювати якісне управлніння ризиканми, що відповідно 

зменшинть ймовірнність втрат на підпринємстві (Мостенська, 2015). 

Таким чином, для вдосконналення управлніння фінансново-економічною 

безпекною потрібнно органінзовувати системну монітонрингу, розробнляти компленкси 

механінзмів системни фінансново-економічного монітонрингу підпринємства, які 

дадуть змогу вчасно виявитни відхилнення фактичнних резульнтатів діяльнності від 

прогнонзованих, визначнати причинни відхилнень і розробнити пропозниції щодо 

корегунвання окреминх напрямнків фінанснової діяльнності з метою її нормалнізації та 

підвищнення фінансново-економічної безпекни підпринємства. 

Одним з інструнментів успішнного прогнонзування та управлніння рівнем 

фінансново-економічної безпекни підпринємства є діагнонстика його фінанснового 

стану (фінансова діагнонстика). 

З урахувнанням високонго ступення невизнначеності, що є невід’ємним 

супутнником будь-якої економнічної системни на етапі розвитнку ринковних 

відноснин, великонї швидконсті здійсннюваних фінанснових операцній, складнності 

умов функцінонування суб’єктів господнарювання існує необхіндність адаптанції, 

удосконналювання, розробнлення основ фінанснової діагнонстики (Черниш, 2010, 

с. 112). У навчалньно-методичній літерантурі така економнічна категонрія, як 

фінанснова діагнонстика переванжно ототожннюється з фінансновим аналізном або 

розгляндається як його складонва частинна чи вид. 
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Принциповою відміннністю фінанснового аналізну від фінанснової 

діагнонстики є те, що процес фінанснової діагнонстики є процесном формувнання 

діагнонзу на основі застоснування певногно методинчного інструнментарію, тобто 

процесном виявленння пробленми і наданння їй певної оцінки, тоді як процес 

фінанснового аналізну є більш широкинм за сферою застоснування і спрямонваний не 

тільки на пошук і виявленння пробленм, а і на компленксне досліднження і пізнанння 

фінанснових відноснин, що виниканють на підпринємстві (Кость, 2010). Але, 

потрібнно відмітнити, що в зарубінжній літерантурі ці спорідннені поняттня часто 

ототожннюються. 

За допомонгою діагнонстики стає можливним у руслі розвитнку саме цього 

напрямнку не тільки відстенжувати стан об’єкта на кожномну інтервналі часу, але й 

ідентинфікувати його стан, щоб управлняти ним. Фінанснова діагнонстика 

становнить окреминй, малодонсліджений вид діагнонстики, новий напрям аналізну і, 

як насліднок, нову характнеристику управлніння. Варто уточнинти, що діагнонстика 

не замінюнє функціню управлніння – аналіз, а істотнно доповннює її (Худолєй, 

2017d). Тобто, цілком ідентинфікувати фінансновий аналіз і діагнонстику 

неможлниво (рис. 1.6). 

 

Рис. 1.6. Місце фінанснової діагнонстики в структнурі аналізну 

Примітка: сформонвано авторонм на основі (Батрак, 2012) 
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Діагностику фінанснового стану підпринємства доцільнно здійсннювати за 

такими основнними напрямнами: 

 – аналіз фінанснової звітнонсті підпринємства за резульнтатами його 

фінансново-господарської діяльнності (складання економнічного паспорнту 

підпринємства); 

 – аналіз конкурнентних переванг і порівнняльний аналіз із підпринємствами-

конкурентами, аналіз асортинменту продукнції – визначнення ринковної позицінї 

підпринємства; 

 – аналіз рівня і якості менеджнменту підпринємства; 

 – аналіз компетненцій та інтеленктуального потенцніалу підпринємства; 

 – аналіз поставнок і клієнтнури підпринємства, визначнення ключовних 

факторнів успіху (Павленко, 2010, с. 74). 

При діагнонстиці фінанснового стану першочнергова увага повиннна 

приділнятися ефектинвному викоринстанню матерінальних, фінанснових і технічнних 

ресурснів, присконренню оборотнності оборотнних коштів, підвищненню 

продукнтивності праці, рентабнельності виробнництва. Тому діагнонстику 

фінанснового стану можна віднеснти до найважнливішого засобу забезпнечення 

фінансново-економічної безпекни підприємства (Череп, 2006).  

Фінансова діагнонстика базуєтнься на проведненні аналізну фінанснового стану 

підпринємства, який є класичнним способном аналізну. У загальнному виглядні 

проведнення такого аналізну складанється з деяких етапів:  

1. Збір інформнації та оцінка її достовнірності, вибір даних з форм 

фінанснової звітнонсті за відповнідний період. 

2. Перетвнорення типовинх форм фінанснової звітнонсті у аналітничні.  

3. Характнеристика структнури звіту (вертикальний аналізн) та зміни 

показнників (горизонтальний аналізн).  

4. Розрахнунок та групувнання показнників за основнними напрямнками 

аналізну.  

5. Виявленння змін показнників за досліднжуваний період.  
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6. Встанонвлення взаємонзв’язку між основнними показнниками та 

інтерпнретація резульнтатів.  

7. Підготновка підсумнків про фінансновий стан підпринємства.  

8. Виявленння “вузьких” місць та пошук резервнів.  

9. Розробнка рекоменндацій з покращнення фінанснового стану підпринємства 

(Салига та Нестеренко, 2003, с. 58). 

Мета фінанснової діагнонстики поляганю у інформнаційному забезпнеченні 

управлнінських рішень за допомонгою оцінки майбутнньої спромонжності 

підпринємства контронлювати грошовні потоки, створюнвати додану вартіснть, та 

отримунвати прибутнок також виявленння слабкинх аспектнів чи додаткнових 

можливностей. 

На основі вищезанзначеного, можна виділинти такі основнні функцінї 

фінанснової діагнонстики: 

 зменшення інформнаційної асиметнрії між особамни, відповнідальними з 

прийнянття фінанснових рішень та об’єктом управлніння; 

 прогнозування фінанснового стану; 

 ідентифікація чинникнів, що впливанють або вже вплинунли на 

покращнення чи погіршнення фінанснових параментрів суб’єкта господнарювання 

(Чернишов, 2012, с. 112). 

Механізм фінанснової діагнонстики розвитнку й безпекни функцінонування 

сучаснного підпринємства має бути побудонваний таким чином, щоб ще на ранніх 

стадіянх внасліндок системнатичної перевінрки за цілеспнрямовано введенними 

функцінональними складонвими можна було б ідентинфікувати і якомогна швидше 

ліквіднувати негатинвний вплив різних видів деструнктивних факторнів (Горбунова, 

2014, с. 18). 

Діагностику фінанснового стану можна віднести до найважнливішого 

засобу контронлю виробнничо-господарської діяльнності підпринємств і 

органінзацій. Існуючні методи та підходни діагнонстики дозволнять гнучко реагувнати 

на зміни зовнішннього та внутріншнього середонвища, активнно втручантися у хід 

виробнничих процеснів і постійнно змінювнаних господнарських ситуацній, сприятни 
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зменшеннню ризику, пов’язаного з невизнначеністю й виборонм альтерннативних 

рішень з управлніння фінансново-господарськими ситуацніями, формувнати 

рекоменндації для прийнянття зваженних і адеквантних управлнінських рішень 

(Малюта, 2015).  

Ще одним, не менш важливним інструнментом забезпнечення фінансново-

економічної безпекни на підпринємстві є контронлінг. Актуалньність впровандження 

механінзму контронлінгу, як інструнменту забезпнечення фінансново-економічної 

безпекни, зумовлнена необхіндністю підвищнити ефектинвність функцінонування 

підпринємства та досягннути стратенгічних цілей в сучаснних умовах, які можна 

охаракнтеризувати мінливністю зовнішнніх факторнів, зростанючим рівнем 

конкурненції. В таких умовах господнарювання, управлніння фінансново-

економічною безпекною на підпринємстві на засаданх контронлінгу дозволняє 

швидко визначнати можливні зміни в зовнішнньому та внутріншньому середонвищі 

функцінонування підпринємства та оператнивно й ефектинвно реагувнати на них. 

Контронлінг, який розробнлений на основі якіснонї системни показнників, дозволняє 

координнувати, направнляти та інтегрнувати діяльнність підпринємства та його 

структнурних підрознділів на досягннення стратенгічних і оператнивних цілей 

(Зборовська та Годес, 2013). 

Концепція контронлінгу була сформонвана через зростанння рівня 

фінанснових ризикінв, підвищнення конкурненції та застоснування складнних форм 

фінанснування діяльнності підпринємств.  

Досліджуючи економнічні джерелна стосовнно контронлінгу, можна виділинти: 

1. Контронлінг орієнтнований на функціню контронлю, згідно з якою 

контронлінг охоплюнє планувнання і контронль.  

2. Контронлінг як функціня координнації, яка вбачає основнну функціню 

контронлінгу в координнації системни управлніння.  

3. Контронлінг як інформнаційна функціня, відповнідно до якої основнне 

признанчення контронлінгу поляганє в інформнаційному забезпнеченні управлніння 

(Коваленко, 2011, с. 73). 
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Після досліднження науковних праць вітчизнняних та зарубінжних вчених 

можна виділинти види контронлінгу, які орієнтнуються на різні функцінональні 

напрямни управлніння або на окремі сфери фінансново-господарської діяльнності 

підпринємства. Перелінк таких видів контронлінгу наведенний на рис. 1.7. 

Рис. 1.7. Види контронлінгу в залежнності від функцінонального напрямну 

управління 

Примітка: сформонвано авторонм на основі (Клокар, 2016; Гребець, 2009; Собковна, 

2009) 

 

Нами був розгляннутий саме контронлінг фінанснової діяльнності (фінансовий 

контронлінг), як інструнмент забезпнечення фінансново-економічної безпекни 

підпринємства. 

Фінансовий контронлінг можна охаракнтеризувати, як контронлюючу 

системну, яка забезпнечує конценнтрацію контронльних дій на найбілньш 

пріоринтетних напрямнах фінанснової діяльнності підпринємства, своєчансне 

виявленння відхилнень фактичнних її резульнтатів від передбначених та прийнянття 

оператнивних управлнінських рішень, що забезпнечують її нормалнізацію. 

(Терещенко, 2008, с. 39). 

Для більшонго розумінння сутноснті такої економнічної категонрії, як 

фінансновий контронлінг, необхіндно розгляннути основнні його функцінї. Для більш 
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зрозумнілішого сприйнняття, зобразнимо функцінї фінанснового контронлінгу 

графічнно на рис. 1.8. 

 

Рис. 1.8. Основнні функцінї фінанснового контронлінгу 

Примітка: сформонвано авторонм на основі (Клокар, 2016; Собковна, 2009; Івановна, 2012) 

 

Розглянемо детальнніше кожну з перелінчених нижче функцінй. За 

допомонгою координнаційної функцінї системна контронлінгу здійсннює координнацію 

процесну планувнання та регулюнвання інформнаційних потокінв. 

Функціня фінанснової стратенгії допомангає координнувати роботу з 

планувнання фінансново-господарської діяльнності та виробинти пропозниції, які 

адаптунють органінзаційну структнуру підпринємства до тієї стратенгії розвитнку, що 

була ним обрана. Функціня планувнання та бюджетнування передбначає розробнку та 

постійнне вдосконналення внутріншньої методинки бюджетнування та 

прогнонзування; забезпнечює процес бюджетнування та бере участь у розробнленні 

інвестниційних та інших бюджетнів. Функціня бюджетнного контронлю бере участь у 

складаннні річних, контронльних і місячнних звітів; допомангає забезпнечити 

внутріншній (управлінський облік); аналізнує відхилненння фактичнних показнників 

діяльнності від запланнованих; забезпнечує системнний аналіз та контронлює ризики 

у фінансново-господарській діяльнності а також розробляє заходи по їх усуненнню; 
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підготнувати звіт щодо виконанння бюджетнів і розробнити пропозниції, які 

стосуюнться коригунвання планів і діяльнності. Функціня аналізну дозволняє 

визначнити ступеннь впливу різних чинникнів на величинну кінцевного резульнтату; 

розробнляє заходи по усуненнню і запобінганню відхилнень, що можуть виникннути 

в майбутнньому; визначнає доцільнність тієї чи іншої комерцнійної операцнії  та її 

прибутнковість. Внутріншній консалнтинг та методонлогічне забезпнечення 

розробнляють методонлогічне забезпнечення діяльнності окреминх структнурних 

підрознділів; надаютнь рекоменндації і консулньтації структнурним підрознділам та 

керівнництву підпринємства у процесні планувнання, розробнки і впровандження 

нових продукнтів  та розробнки фінанснової стратенгії. Функцінї внутріншнього 

аудиту та ревізінї дозволняють забезпнечити системнний контронль та дотримнання 

співронбітниками процеднур проведнення операцній встанонвленого докуменнтообігу, 

функцінй і повновнажень згідно з покладненими на них обов’язками; проведнення 

внутріншнього аудиту та координнація власнонї діяльнності з діями незаленжних 

аудитонрських фірм при проведненні зовнішннього аудиту підпринємства; 

забезпнечення збережнення майна підпринємства. Функціня прогнонзування дає 

можливність розробнити прогнонзні показнники та зпрогннозувати резульнтати 

діяльнності підпринємства за різнимни планамни; оцінитни насліднки прийнянття будь-

яких управлнінських рішень. 

Вважаємо за доцільне зупининтись детальнніше саме на останнній функцінї 

фінанснового контронлінгу, адже саме прогнонзування виступнає основнним 

інструнментарієм і гарантнією стійконго функцінонування підпринємства особлинво у 

кризовних умовах розвитнку. 

Ефективність фінанснового прогнонзування значноню мірою залежинть від 

адеквантності викоринстаних методінв прогнонзування. Без фінанснового 

прогнонзування не можна досягтни того рівня управлніння виробнничо-

господарською діяльнністю підпринємств, який би забезпнечував успіх на ринку 

постійнного вдосконналення матерінальної бази, соціалньний розвитнок колектниву. 

Ніякий інший вид прогнонзування не може мати для підпринємства такого 

узагалньнюючого, глобалньного значенння. Втіленння нових прогренсивних методінв 
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прогнонзування стає нині необхінднішим на підпринємстві, оскільнки стимулнює 

викоринстання наявнинх і приховнаних ресурснів та підвищнує економнічну 

ефектинвність фінансново-господарської діяльнності (Павлова, 2014, с. 753-754). 

Дослідження майбутнніх змін фінанснового стану підпринємства та 

розробнлення стратенгічних заходінв щодо його коригунвання є неодміннним 

факторном формувнання сучаснної ринковної стратенгії. Прогнонзні показнники дають 

можливність підпринємству планувнати його фінансновий розвитнок, уникатни 

значнинх прорахнунків і пов’язаних із ними втрат, робити аналіз доцільнності 

майбутнніх витрат, отримунвати найбілньшу вигоду від господнарських відноснин із 

покупцнями, партненрами, постачнальниками та банкамни. За відсутнності 

прогнонзних даних підпринємство схильнне до невірнних маневрнів, що може 

призвенсти до втрати позицінй на ринку, нестійнкого фінанснового стану або навіть 

до банкрунтства (Гайбура та Загнітнко, 2017, с. 969). 

Якщо провеснти аналіз всіх розгляннутих функцінй, які виконунє фінансновий 

контронлінг на підпринємстві, можна зробитни висновнки, що їх сукупнність може 

визначнати ефектинвно чи ні працює підпринємство у визначнений проміжнок часу. 

Тобто значенння цих функцінй неможлниво недооцнінити, особлинво коли 

підпринємство функцінонує в умовах кризи і потрібнно швидко реагувнати на зміну 

обставнин, як всереднині підпринємства, так і ззовні. Що дасть змогу ефектинвно 

проводнити діяльнність підпринємству. 

За допомонгою аналізну розгляннутих підходнів щодо визначнення принцинпів 

контронлінгу Дзьоба В.Б. (2013) пропоннує поділинти принцинпи на загальнні 

(контролінгу як системни) та специфнічні принцинпи, як контронлю фінансново-

економічної сфери. На основі досліднжених джерел ми доповннили ці принцинпи 

та пропоннуємо їх класифнікацію на рис. 1.9. 

Загальні принцинпи, які були розробнлені протягном розвитнку управлніння, 

мають універнсальний характнер і можуть викоринстовуватися будь-якою 

системною, системною контронлінгу також. 

До загальнних принцинпів запропноновано зарахонвувати наступнні: 
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Рис. 1.9. Принцинпи системни контронлінгу 

Примітка: доповннено авторонм на основі (Череп та Худолєнй, 2017е; Рибак, 2014; 

Гасило, 2011; Єрмаконвa, 2010; Гребецнь, 2009) 

 

1. Системність. Системну контронлінгу потрібнно будуванти ціліснною 

системною зпланонваних дій. 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ 
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Специфічні принципи контролю 
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(контролінгу) 
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Оперативність 

Надійність 

Стандартизація 

Адаптивність 

Інтегрованість 

Цілеспрямованість 

Інноваційне орієнтування 

Простота побудови та 

прозорість 

Узгодженість* 

Економічність* 

Регламентація* 

Неперервність* 

Автоматизація* 

Саморозвиток* 

Конкретизація  

Обов’язковість 

Незалежність 
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2. Інформативність. Процеднура контронлю надає такі дані, які потрібнні та 

достатнні для прийнянття управлнінських рішень. 

3. Обов’язковість. Системну контронлінгу потрібнно планувнати так, щоб 

було неможлниво здійсннювати господнарські операцнії поза системни контронлінгу. 

4. Незаленжність. Процеднура контронлю передбначає, що контронлери мають 

бути незаленжні як від керівнництва підпринємства так і від підконнтрольних 

співронбітників. 

5. Надійнність. В системні контронлінгу потрібнно передбначати й 

реалізновувати механінзми перевінрки резульнтатів і взаємнного контронлю. 

6. Станданртизація. Критернії інформнації та певні станданрти є невід’ємною 

частинною передбначення при веденнні поцедунри контронлінгу. 

7. Адаптинвність. Системна контронлінгу повиннна в будь-який момент 

реагувнати на зміну внутріншніх або зовнішнніх факторнів. 

8. Інтегрнованість. Процеднура контронлю має бути повніснтю інтегрнована в 

системну контронлю та менеджнменту. Тобто, станданрти даних, що 

викоринстовуються на інших ділянкнах управлніння повиннні збігатнися зі 

станданртами даних, які упрованджені в процеднурах контронлю. 

9. Цілеспнрямованість. Системна контронлінгу не повиннна втручантись у 

сферу менеджнменту, а відповнідатє тільки за контронль і не втручантися у сферу 

менеджнменту. 

10. Неперенрвність. Постійнна основа є невід’мною складонвою процеднури 

контронлю, що виключнить випадкни негатинвних факторнів та подій у фінансново-

господарській діяльнності підпринємства. 

11. Автомантизація. Розвитнок електрнонної обчислнювальної технікни та 

інформнаційних систем, забезпнечать максимнально ефектинвне виконанння 

контронлінгом його функцінй та завданнь. Система контронлінгу повиннна 

будувантися саме з урахувнанням цих досягннень. 

Саме останнні два принцинпа повиннна в першу чергу, на нашу думку, 

виконунвати будь-яка системна контгрнолінгу на підпринємстві. 
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Крім загальнних принцинпів, потрібнно розгляннути і специфнічні принцинпи, 

які пов’язані зі специфнічними функцінями та завданннями системни контронлінгу. 

До специфнічних принцинпів віднсянть: 

1. Дії за алгоринтмами. Процеднури контронлю повиннні бути спланонвані так 

детальнно, щоб резульнтати застоснування системни контронлінгу не могли залежанти 

від працівнників, які їх здійсннюють.  

2. Орієнтація на кількінсні станданрти. У системні контронлінгу потрібнно 

викоринстовувати  лише кількінсні показнники для контронлю фінансново-

економічної діяльнності. 

3. Оперативність. Обробкна та наданння інформнації, яка стосуєнться 

фінансново-економічної діяльнності, має проводнитись оператнивно системною 

контронлінгу. 

4. Конкретизація. Процеднура контронлю має стосувнатися тільки фінансново-

економічної сфери, при цьому не втручанючись в інші. 

5. Інноваційне орієнтнування. При реалізнації контронлінгу потрібнно 

орієнтнуватися на досліднження науки у сфері контронлінгу та менеджнменту на 

основі досягннень інформнаційних технолногій. 

6. Простота побудонви та прозорність. Процеднура контронлю повиннна бути 

побудонвана таким чином, щоб всі заціканвлені особи викоринстати її, могли 

розумінти цю процеднеру. Попершне йдетьсня про критернії контронлінгу та системну 

показнників. 

7. Узгодженість. Системна контронлінгу має бути узгоджнена із: виборонм 

інструнментів, впоряднкуванням потокінв даних, які вводятнься в інформнаційне 

поле; координнуванням в процесні управлніння виниканючих взаємонзв’язків; 

впровандженням служби контронлінгу з урахувнанням особлинвостей 

функцінонування органінзаційної структнури підпринємства. 

8. Економічність. Витратни, які виниканють протягном впровандження та 

функцінонування процеднури контронлю потрібнно виправндовувати завдякни 

виниканючому внасліндок викоринстання технолногії контронлінгу додаткновому 

економнічному ефекту. 
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9. Регламентація. Процеднуру контронлю потрібнно будуванти на 

затвернджених та визначнених внутріншньо корпорнативних регламнентах, це 

забезпнечить станданртизованість підходнів щодо розв’язання будь-яких завданнь, 

мінімінзується поява недолінків, які можуть бути викликнані при застоснуванні 

неадекнватних заходінв. 

10. Саморозвиток. Системна контронлінгу повиннна чітко виявлянти 

перспенктивні завданння в управлнінні підпринємством, які можуть мати значенння у 

майбутнньому розвитнку, розробнляти та удосконналювати відповнідні інструнменти, 

управлнінські технолногії та методи, що може забезпнечувати адеквантність 

процеднури контронлю пробленмам управлніння підпринємством у майбутнньому 

періодні (Череп та Худолєй, 2017b). 

Якщо проананлізувати всі принцинпи системни контронліну, то можна 

зазначнити, що їхня сукупнність визначнає ефектинвність роботи підпринємства. 

Тобто значенння цих принцинпів неможлниво недооцнінити, особлинво коли 

компаннія функцінонує в кризовних умовах і необхіндне швидке реагувнання на 

зміну обставнин, як всереднині компаннії, так і ззовні. Це в свою чергу дасть змогу 

прийнянти ефектинвні управлнінські рішенння, що визначнать подальнший напрямнок 

розвитнку підпринємства в перспенктиві. 

Ще одним, не менш важливним інструнментом забезпнечення фінансново-

економічної безпекни підпринємства, виступнає фінансновий менеджнмент. Це може 

підтвенрдити той факт, що функцінонування будь-якого підпринємства на 

ефектинвному рівні неможлниве без чітко побудонваної ієрархнії дій які направнлені 

на управлніння та спрямонвані на досягннення поставнлених цілей. 

У навчалньній економнічній літерантурі фінансновий менеджнмент 

трактунється, як процес управлніння формувнанням, розподнілом і викоринстанням 

фінанснових ресурснів господнарюючого суб’єкта та оптимінзації оборотну його 

грошовних коштів. Також, фінансновий менеджнмент – системна принцинпів, засобінв 

та форм органінзації грошовних відноснин підпринємства, спрямонвана на 

управлніння його фінансново-господарською діяльнністю (Бланк, 2007, с. 78). 
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Формування мети фінанснового менеджнменту ґрунтунється на визначненні 

ціліснних орієнтнирів розвитнку підпринємства у майбутнньому. Досліднжена науковна 

літерантура джерел вказує на те, що існує багато визначнень щодо трактунвання 

мети фінанснового менеджнменту. Одними з найбілньш поширенних є такі: 

знаходнження розумнного компронмісу між завданннями, що ставитнь перед собою 

підпринємство. і фінансновими можливностями реалізнації цих завданнь для: 

підвищнення обсягінв продажнів і прибутнку; підтринмування стійконї прибутнковості 

підпринємства (Крайник, 2001, с. 7-8.); забезпнечення максимнізації добробнуту 

власнинків підпринємства в поточнному та перспенктивному періоднах (Лисенко, 

2012); раціоннальне викоринстання ресурснів для створенння ринковної вартоснті, 

здатнонї покритни всі витратни, пов'язані з викоринстанням ресурснів, і забезпнечити 

прийнянтний рівень доходінв на умовах, адеквантних ризику вкладнників капітанлу 

(Крайник, 2001, с. 9).  

При проведненні фінанснвого менеджнменту потрібнно враховнувати такі його 

основнні концепнції:  

1) концепнція теперіншньої вартоснті, передбначає вкладенння капітанлу з 

метою його подальншого нарощенння. Тобто отриманний новий капітанл має 

відшкондувати первіснні інвестниції, компеннсувати їх інфляцнійне знеціннення і 

забезпнечити частку нарощенння капітанлу – прибутнок.  

2) концепнція підпринємницького ризику випливнає з попернедньої концепнції, 

оскільнки об’єктивність оцінки теперіншньої вартоснті майбутнніх доходінв за 

прогнонзними даними залежинть від точноснті такого прогнонзу, повнотни 

інформнаційного забезпнечення, кваліфнікації експернтів.  

3) концепнція грошовних потокінв поляганє у розробнці політинки підпринємства 

щодо залученння фінанснових ресурснів, органінзації їх руху, підтринмання їх у 

певномну якіснонму стані. Фінансновий менеджнер повиненн знати, яка кількінсть 

грошовних коштів потрібнна для сплати заборгнованості, виплатни дивіденндів, коли 

буде надлишнок грошовних коштів або, навпакни, їх дефіцинт, і залежнно від цього 

прийманти фінанснові рішенння про розміщнення тимчасново вільнинх коштів або 

залученння додаткнових фінанснових ресурснів.  
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4) концепнції фінанснового менеджнменту будуєтнься на відокрнемленості 

державнного бюджетну від бюджетнів підпринємств. Необхіндними умовамни 

ефектинвного функцінонування фінанснового менеджнменту є: підпринємницька 

діяльнність; самофіннансування; ринковне ціноутнворення; ринок праці; ринок 

капітанлів; чітка регламнентованість державнного регулюнвання діяльнності 

підпринємств, що ґрунтунється на системні ринковного законондавства (Крамаренко 

та Чорна, 2009; Шелудьнко, 2006; Поддєрньогін, 2005; Коваленнко та Ремньонва, 

2005). 

Потрібно відмітнити деякі базові факторни які сприяюнть побудонві 

ефектинвної системни фінанснового менеджнменту в нестабнільній економніці:  

1) формувнання загальнної «матриці» – теоретничних засад побудонви 

системни фінанснового менеджнменту, які слід розробнляти, виходянчи з потреб 

бізнесну; 

2) урахувнання впливу нестабнільної економніки; 

3) забезпнечення взаємондії систем бухгалнтерського обліку та фінанснового 

менеджнменту суб’єкта господнарювання (Кузнецова, 2011, с. 35). 

Якщо розгляндати функцінї фінанснового менеджнменту, потрібнно відмітнити, 

що вони направнлені на реалізнацію функцінй фінанснів підпринємства, які мають 

конкрентику що враховнує особлинвості управлніння окреминми аспектнами його 

фінанснової діяльнності. Щодо наповннення змісту фінанснового менеджнменту 

виділянють дві групи функцінй: 

 – функцінї фінанснового менеджнменту як системни керуванння; 

 – функцінї фінанснового менеджнменту як спеціанльної сфери управлніння 

підпринємством (Бігдан, Лачковна, та Жиляконва, 2017; Марковна, 2013). 

Система функцінонування фінанснового менеджнменту відобрнажена на 

рис. 1.10. У сучаснній ринковній економніці, яка динамінчно розвивнається, 

фінансновим менеджнерам потрібнно брати до уваги й такий фактор, як 

невизнначеність. Без врахувнання невизнначеності неможлниве ні коректнне 

розумінння сутноснті економнічної стійконсті суб'єктів, ні ефектинвне вирішенння 

завданнь щодо забезпнечення економнічної стійконсті підпринємства в конкрентних 
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умовах. Одним із чинникнів невизнначеності є така характнеристика середонвища 

існуванння та діяльнності суб'єктів підпринємництва як нестабнільність 

(Фостолович, 2013, с. 318). 

 

 

Рис. 1.10. Системна функцінонування фінанснового менеджнменту 

Примітка: сформонвано авторонм на основі (Бігдан, Лачковна та Жиляконва, 2017; 

Марковна, 2013)  
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фінансново-господарської діяльнності кожногно підпринємства, адже воно 

розробнляє шляхи розвитнку підпринємства, підвищнення його рентабнельності за 

різних умов нестабнільності (Гнатенко та Тімковна, 2014, с. 58). 

Фінансова стратенгія розробнляється на основі орієнтнирів довгоснтрокового 

розвитнку підпринємства й, відповнідно до основнних аспектнів його фінанснової 

діяльнності, формуєнться фінанснова політинка. Розробнка і проведнення фінанснової 

політинки підпринємства, спираюнчись на фінанснову стратенгію, дає змогу 

вирішунвати конкрентні завданння з відповнідних напрямнів його фінанснової 

діяльнності. Розробнка фінанснової політинки може мати багатонрівневий характнер. 

Так, наприкнлад, політинка формувнання капітанлу може охоплюнвати політинку його 

оптиманльної структнури щодо прийнянтої ціни або рівня фінанснової стійконсті. 

Політинка формувнання власнонго капітанлу може охоплюнвати емісійнну та 

дивіденндну політинку як самостнійні блоки. Основоню успішнного управлніння є 

логічнно взаємонпов'язаний набір стратенгій розвитнку підпринємства, інвестниційних 

цілей, цілей основнної діяльнності підпринємства та фінанснової політинки, де всі ці 

елеменнти посилюнють свою дію, не суперенчать одне одному. Наприкнлад, якщо 

підпринємство має на меті впрованджувати агресинвну політинку розширнення своєї 

діяльнності, то це не можна пов’язувати з консернвативною фінансновою 

політинкою, в основі якої – розрахнунок тільки на власні фінанснові ресурсни 

(Осадчук, 2013, с. 97-98). 

Формуючи системну фінанснового менеджнменту, варто враховнувати вплив 

нестабнільної економніки. Як свідчинть міжнарнодна практинка, розвитнок сучаснного 

бізнесну відбувнається під суттєвним впливонм нестабнільної економніки, тому 

сформонвана концепнція фінанснового менеджнменту повиннна давати керівнництву 

можливності прогнонзувати та ефектинвно реагувнати на зміни у зовнішнньому і 

внутріншньому середонвищі суб’єкта управлніння. У цьому контекнсті в системні 

управлніння підпринємством важливне місце відводниться бухгалнтерському обліку, 

який має створинти умови для ефектинвного інформнаційного забезпнечення 

системни фінанснового менеджнменту. Це потребнує вдосконналення обліконвої 

системни шляхом значнонї деталінзації аналітничної обліконвої інформнації та 
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забезпнечення якості інформнатизації системни фінанснового менеджнменту суб’єкта 

господнарювання, зокремна, щодо висвітнлення стану й резульнтатів діяльнності 

підпринємства, ефектинвності управлнінських рішень з питань викоринстання 

фінанснових і виробнничих ресурснів та загалонм здійсннення господнарських 

процеснів (Стеців, 2013, с. 40-41). 

Не можна оминутни та не розгляннути органінзаційно-економічний механінзм, 

як інструнмент забезпнечення фінансново-економічної безпекни підпринємства, який 

передбначає викоринстання засобінв та методінв, у т.ч. їх поєднанння необхіндне для 

створенння надійнної системни безпекни. Зрозумніло, що підпринємства різних 

розмірнів, типів, обсягінв діяльнності володінють неоднанковими органінзаційними та 

фінансновими можливностями. Проте однознначним є висновнок, що реалізнація 

органінзаційно- економнічного механінзму забезпнечення фінансново-економічної 

безпекни підпринємства є життєвно необхіндною та може органінзовуватися на 

підпринємствах по-різному (Васильців, Волошинн, Бойкевнич та Каркавнчук, 2012). 

Загальна схема механінзму забезпнечення фінансново-економічної безпекни 

охоплюнє такі функцінї та заходи управлніння, що здійсннюються послідновно або 

одночансно: 

● формувнання необхіндних корпорнативних ресурснів (капіталу, персонналу, 

прав інформнації, технолногії та устаткнування); 

● загальнностратегічне прогнонзування та планувнання економнічної безпекни 

за функцінональними складонвими; 

● стратенгічне планувнання фінансново-господарської діяльнності 

підпринємства;  

● загальннотактичне планувнання фінансново-економічної безпекни за 

функцінональними складонвими;  

● тактичнне планувнання фінансново-господарської діяльнності підпринємства;  

● оператнивне управлніння фінансново-господарською діяльнністю 

підпринємства;  

● здійсннення функцінонального аналізну рівня фінансново-економічної 

безпекни;  
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● загальнна оцінка досягннутого рівня фінансново-економічної безпекни 

(Куркин, 2006, с. 72). 

Організаційно-економічний механінзм та його етапи будуть детальнно 

розгляннуті у третьонму розділні цього дисертнаційного досліднження. 

Тепер розгляннемо останнній із запропнонованих інструнментів забезпнечення 

фінансново-економінчої безпекни підпринємства – аналіз фінанснового стану 

підпринємства (фінансовий аналізн). 

Фінансовий аналіз – це процес досліднження фінанснового стану й 

основнних резульнтатів фінанснової діяльнності підпринємства з метою виявленння 

резервнів подальншого підвищнення його ринковної вартоснті й забезпнечення 

ефектинвного розвитнку (Грабовецький, 2011, с. 32). 

Метою фінанснового аналізну підпринємства є оцінка фінанснового стану 

підпринємства на останнню звітну дату з урахувнанням динамінки його змін, які 

склалинся за резульнтатами господнарської діяльнності підпринємства за два останнні 

роки; визначнення факторнів, що вплинунли на ці зміни, та прогнонзування 

майбутннього фінанснового стану підпринємства. (Громова, Крамарненко та Рудик 

2016).  

Основними завданння фінанснового аналізну є:  

• загальнне оцінювнання фінанснового стану підпринємства (фінансова 

стійкінсть, платоснпроможність, ліквіднність, рентабнельність, грошовні потоки, 

ефектинвність викоринстання капітанлу, забезпнечення підпринємства фінансновими 

ресурснами, кредитноспроможність підпринємства, лівериндж, оцінювнання позицінй 

підпринємства на фінансновому ринку та кількінсне оцінювнання його 

конкурнентоспроможності);  

• виявленння змін у фінансновому стані в простонрі і часі, виявленння 

основнних факторнів, що спричиннили зміни у фінансновому стані;  

• прогнонз основнних тенденнцій у фінансновому стані (Ніколаєва, 2011). 

Аналіз фінанснового стану передбначає проведнення аналізну діяльнності 

підпринємства за певнимни напрямнами. Такі напрямни потрібнно співстнавити із 

напрямнами, які виділанються у зарубінжнній практинці (рис. 1.11). Потрібнно 
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відмітнити, що розгляннуті  вітчизнняні напрямни дещо відрізнняються від напрямнів 

зарубінжного досвідну. 

 

Рис. 1.11. Напрямни проведнення аналізну фінанснового стану підпринємства 

Примітка: побудонвано авторонм на осові (Аверіна, 2012) 

 

У процесні фінанснового аналізну широко застосновуються традицнійні методи 

економнічної статиснтики (середніх та відноснних величинн, групувнання, графічнний, 

індекснний, елеменнтарні методи обробкни рядів динамінки), а також матемантико-

статистичні методи (кореляційний аналіз, диспернсійний аналіз, факторнний 

аналіз, метод головнних компоннентів та інші) (Шеремет, 2005, с. 53). 

Потрібно виділинти шість основнних прийомнів аналізну: 

1. горизонтальний (часовий), за допомонгою якого відбувнається 

порівнняння кожної позицінї звітнонсті з поперенднім періодном; 

2. вертикальний (структурний) аналіз допомангає визначнити структнури 

фінанснових показнників та оцінитни вплив різних факторнів на кінцевний резульнтат; 

3. трендовий аналіз – порівнняння кожної позицінї звітнонсті з рядом 

поперендніх періоднів та визначнення тренду, тобто основнної тенденнції динамінки 

показнників, очищенної від впливу індивіндуальних особлинвостей окреминх 

періоднів (за допомонгою тренду здійсннюється екстранполяція найважнливіших 
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фінанснових показнників на перспенктивний період, тобто перспенктивний 

прогнонзний аналіз фінанснового стану); 

4. аналіз відноснних показнників (коефіцієнтів) – розрахнунок відношнень між 

окреминми позицінями звіту або позицінями різних форм звітнонсті, визначнення 

взаємонзв’язків; 

5. порівняльний аналіз – внутріншньогосподарський аналіз зведенних 

показнників звітнонсті за окреминми показнниками самого підпринємства та його 

дочірнніх підпринємств (філій), а також міжгоснподарський аналіз показнників 

даної фірми порівнняно з показнниками конкурнентів або із середнньо галузенвими 

та середнніми показнниками; 

6. факторний аналіз – визначнення впливу окреминх факторнів (причин) на 

резульнтативний показнник детермнінованих (розділених у часі) або стохаснтичних 

(що не мають певногно порядкну) прийомнів досліднження. При цьому факторнний 

аналіз може бути як (власне аналізн), коли резульнтативний показнник розділняють 

на окремі складонві, так і зворотнним (синтез), коли його окремі елеменнти 

з’єднують у загальнний резульнтативний показнник (Ніколанєва, 2011, с. 322).  

До основнних показнників, що характнеризують фінансновий стан 

підпринємства, належанть такі:  

– показнники оцінки майновного стану підпринємства; 

– показники ліквіднності та платоснпроможності;  

– показнники оцінки фінанснової незаленжності (показники оцінки структнури 

джерел засобінв підпринємства); 

– показнники діловонї активнності (обертання дебітонрської та кредитнорської 

заборгнованостей, обертанння оборотнних коштів, ресурсновіддача);  

– показнники аналізну рентабнельності (прибутковості) (загальна 

рентабнельність, аналізну оборотнності капітанлу та трансфнормації активінв, аналізну 

рентабнельності капітанлу); 

– показнники позицінй підпринємства на ринку цінних паперінв (Гадзевич, 

2007, с. 93). 
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Після аналізну існуючних інструнментів забезпнечення фінансново-економічної 

безпекни підпринємства, можна зробитни висновнок, що всі вони взаємонпов’язані 

між собою. Деякі доповннюють один одного, а деякі являютнься інструнментами 

іншого. 

Так, наприкнлад, фінансновий контолнінг та фінансново-економічний 

монітонринг орієнтнуються на функцінональну підтринмку фінанснового 

менеджнменту підпринємства, що визначнає його зміст, основнні завданння та 

значенння. Аналіз конкурнентоспроможності підпринємства та його фінанснова 

діагнонстика доповннюють механінзм забезпнечення фінансново-економічної 

безпекни на підпринємстві. Тому логічнніше та ефектинвніше буде викоринстовувати 

інструнменти забезпнечення фінансново-економічної безпекни підпринємства у 

компленксі , що зумовинть покращнення ефектинвності діяльнності підпринємства. 

 

 

1.3. Методичні підходи щодо оцінки фінансово-економічної безпеки 

підприємств машинобудування 

 

Аналіз фінансново-економічної безпекни підпринємства передбначає 

досліднження фінанснового стану і основнних резульнтатів фінанснової діяльнності 

підпринємства з метою ідентинфікації рівня загроз його фінансновим інтеренсам, а 

також виявленння резервнів підвищнення рівня фінансново-економічної безпекни 

підпринємства (Бланк, 2004, с. 76). 

Потрібно відмітнити принцинпи на яких повиннно базувантися оцінювнання 

рівня фінансново-економічної безпекни підпринємства: 

- відповнідність параментрів оцінювнання змісту процеснів у системні 

фінансово-економічної безпекни; 

- компленксність, тобто врахувнання всіх чинникнів, що впливанють на 

загрозни фінансново-економічній безпецні підпринємства;  

- виділенння головнних елеменнтів наявнинх або потенцнійних небезпнек і 

загроз;  
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- періодничність оцінювнання рівня фінанснової безпекни підпринємства;  

- можливність застоснування необхіндних запобінжних, поперенджувальних, 

профілнактичних та корегунючих заходінв щодо виявленних або потенцнійних загроз 

(Барановський, 2004, с. 48). 

У економнічній літерантурі сучаснності існує широкинй спектр методинк та 

методінв досліднження складнних економнічних явищ, в які входитнь і фінансново-

економічна безпекна підпринємства та її оцінка. Наведенмо деякі підходни щодо 

оцінки фінансново-економічної безпекни підпринємства, та визначимо основнні їх 

недолінки. 

Економіст Олейнинков Е.А. (1997) запропнонував розрахновувати частконвий 

функцінональний критерній фінансново-економічної безпекни підпринємства за 

формулою (1.1): 

 

,     (1.1) 

 

де ЧФК – частконвий функцінональний критерній забезпнечення фінансново-

економічної безпекни підпринємства; 

Ув – сукупнний відверннений збиток за фінансново-економічною безпекною 

підпринємства; 

З – загальнні понесенні підпринємством затратни на реалізнацію заходінв із 

забезпнечення фінансново-економічної безпекни підпринємства; 

 – загальнний понесенний підпринємством збиток за фінансново-

економічною безпекною підпринємства. 

У праці Олейнинкова Е.А. (1997) було вказанно, що розрахноване таким 

способном значенння частконвого функцінонального критернію фінансново-

економічної безпекни підпринємства відобрнажає загальнну ефектинвність заходінв із 

забезпнечення фінансново-економічної безпекни, які вживаюнться з метою 

відверннення можливних збиткінв від негатинвних впливінв. Також стверднжувалось, 

що цей індикантор є сукупнним показнником потенцніалу його корпорнативного 

росту і «фінансового здоровн’я» підпринємства (Олейнинков, 1997, с. 107). 
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Але запропноновані показнники цього підходну дуже складнно розрахновувати 

через відсутнність необхіндних для цього статиснтичних і бухгалнтерських даних. 

Для того, щоб мати можливність викоринстати такий підхід, потрібнно вести 

додаткновий облік, без якого такий функцінональний критерній можна 

розрахновувати тільки експернтним шляхом, але це може призвенсти до 

неточнностей і суб’єктивного характнеру. 

Демченко І.В. (2012) у своїй роботі пропоннує методинку оцінки фінансново-

економічної безпекни, яка може бути вираженна формулою (1.2): 

 

       (1.2) 

 

де РФБП – рівень фінанснової безпекни підпринємства, балів;  

X1 – оцінка фінанснових показнників, балів;  

X2 – оцінка фінанснової стійконсті, балів;  

X3 – оцінка ймовірнності банкрунтства, балів;  

X4 – оцінка поточнного характнеру руху грошовних потокінв фірми, балів.  

 – вага відповнідної групи оціночнних критерніїв.  

Оціночна шкала резульнтативної функцінї при цьому матиме такий вираз: 

0-25 балів – катастнрофічний рівень фінанснова безпекна;  

51-75 балів – низькинй рівень фінанснової безпекни;  

51-75 балів – середнній рівень фінанснової безпекни;  

76-100 балів – високинй рівень фінанснової безпекни підпринємства 

(Демченко, 2012). 

Але така методинка є не досить раціоннальною для викоринстання, тому що 

оцінка фінанснових показнників може включанти в себе, як оцінку фінанснової 

стійконсті так і частконво ймовірнності банкрунтства. Тому вважаєнмо, що 

наведенний алгоринтм розрахнунку не надастнь повної інформнації щодо рівня 

фінансново-економічної безпекни підпринємства. 

Із проведненням аналізну методинки яка базуєтнься на основі достатнності 

оборотнних коштів (власних чи позиченних), для виконанння виробнничо-збутової 
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діяльнності, предстнавлена у праці Горяченвої К.С. (2006) через аналіз абсолюнтних 

показнників, або цей метод ще називанють методонм діагнонстування фінанснової 

кризи. При цьому оціночнними показнниками будуть наступні: 

 - надлишнок (+) чи нестачна (-) власнинх оборотнних коштів, необхіндних 

для формувнання запасінв та покритнтя витрат на господнарську діяльнність 

підпринємства; 

 - надлишнок (+) чи нестачна (-) власнинх оборотнних коштів, а також 

середнньострокових та довгоснтрокових кредитнів та інших позик; 

 - надлишнок (+) чи нестачна (-) загальнної величинни оборотнних засобінв. 

Такі показнники можна визначнити з даних фінанснової звітнонсті. Вони 

відповнідають показнникам забезпнеченості запасінв та витрат джерелнами їх 

формувнання та розрахновуються за формулнами (1.3-1.10): 

 

,      (1.3) 

 

де E  - сума власнинх оборотнних коштів підпринємства, гр.од.; 

Z  - сума запасінв та витрат підпринємства, гр.од. 

 

,     (1.4) 

 

де СДК  - середнньострокові та довгоснтрокові кредитни та позики 

підпринємства, гр.од. 

 

,    (1.5) 

 

де kK  - короткнострокові кредитни та позики підпринємства, гр.од. 

Якщо розгляндати діяльнність підпринємства за певний період, аналітниками 

визначнаються оціночнні показнники, які можуть прийманти різні значенння. Після 

отриманння резульнтатів можна виділинти п’ять зон фінанснової стійконсті або п’ять 

зон ризику фінансново-економічної безпекни підпринємства з: 
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а) абсолюнтна фінанснова стійкінсть та абсолюнтна безпекна – така ситуацнія 

характнеризується, повною достатнністю власнинх оборотнних коштів на 

підпринємстві для нормалньного та продукнтивного функцінонування. 

Відталнкуючись від цього, оціночнні показнники мають прийманти наступнні 

значенння (формула 1.6): 

 

    (1.6) 

 

Але потрібнно відмітнити про неможлнивість такої ситуацнії в сучаснних 

умовах господнарювання, тому що повна відмовна від кредитнних та позиконвих 

ресурснів призвондить до недотрнимання прибутнків, гальмунвання розвитнку та 

прогренсування підпринємства. Отже, можна зазначнити, що не одне з 

промиснлових підпринємств Українни не може знаходнитись в зоні повної 

фінансново-економічної безпекни. 

б) зона нормалньної фінанснової стійконсті та нормалньний рівень безпекни – 

це ситуацнія, коли підпринємство викоринстовує майже тільки  власні оборотнні 

кошти для забезпнечення витрат діяльнності та формувнання запасінв, оціночнні 

показнники будуть мати наступнні значенння (формула 1.7): 

 

    (1.7) 

 

в) зона нестійнкого фінанснового становнища та нестабнільного рівня безпекни 

– ця ситуацнія характнеризується недостнатністю власнинх оборотнних коштів для 

забезпнечення нормалньного функцінонування підпринємства, тому воно має 

потребну у викоринстанні середнньострокових та довгоснтрокових позиконвих 

коштів, отже оціночнні показнники будуть (формула 1.8): 

 

    (1.8) 
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г) зона критичнного фінанснового стану та критичнного рівня безпекни – це 

ситуацнія, коли підпринємство для фінанснування своєї діяльнності викоринстовує не 

тільки середнньострокові та довгоснтрокові, але й ще короткнострокові  кредитни та 

позики (формула 1.9): 

 

    (1.9) 

 

д) зона кризовного фінанснового стану та кризовного рівня безпекни – це 

ситуацнія, підпринємством не забезпнечується фінанснування власнонї діяльнності, ані 

запозинченими, ані власнинми коштамни, тобто має значенння банкрунтства 

підпринємства, а оціночнні показнники при цьому (формула 1.10): 

 

    (1.10) 

 

Використання цього підходну для фінанснової діагнонстики підпринємства 

передбначає аналіз рівня фінансново-економічної безпекни за критернієм 

забезпнечення запасінв джерелнами їх формувнання, основнні показнники якого 

наведенні в табл. 1.3. 

Таблиця 1.3 

Фінансова діагнонстика рівня фінансново-економічної безпекни підпринємства за 

критернієм забезпнечення запасінв джерелнами їх покритнтя 

Показники Формула розрахнунку за даними (рядками) балансну 

(форми № 1) 

1 2 

Наявність власнинх оборотнних коштівн ВОК = р. 380 ф. – р. 080 ф. 

Наявність власнинх оборотнних коштів за 

довгоснтроковими кредитнами та позиканми 

ВДК = ВОК + р. 480 

Наявність власнинх оборотнних коштів, довго- 

та короткнострокових кредитнів та позик 

ВДКК = ВДК + р. 500 + р. 510 

Запаси та витратни 
З = р. (100 + 110 + 120 + 130 + 140 +270) 

Надлишок (+) або нестачна (-) власнонго 

оборотнного капітанлу  ( вЕ ) 

ВОК - З 

Надлишок (+) або нестачна (-) власнонго 

оборотнного капітанлу і довгоснтрокових 

кредитнів і позик  ( кЕ ) 

ВДК - З 
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Продовження табл. 1.3 

1 2 

Надлишок (+) або нестачна (-) власнонго 

оборотнного капітанлу, довго- та 

короткнострокових кредитнів і позик 

( зЕ
) 

ВДДК - З 

Тип фінанснового стану (фінансово-

економічної безпекни) 

Зона абсолюнтної фінанснової стійконсті 

та абсолюнтної фінанснової безпекни 

Зона нормалньної фінанснової стійконсті 

та нормалньний рівень безпекни 

Зона нестійнкого фінанснового стану та 

нестабнільний півень безпекни 

Зона критичнного фінанснового стану та 

критичнний рівень безпекни 

Зона кризовного фінанснового стану та 

кризовний рівень безпекни 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Примітка: побудовано автором на основі (Горячева, 2006; Череп та Худолєй, 2015a) 

 

Цей підхід, на нашу думку, є досить вузькинй, тому що при його аналізні 

задіянні не всі сфери фінанснової діяльнності підпринємства, а отже, і фінансново-

економічної безпекни. Його можна викоринстовувати для оператнивного 

визначнення рівня фінансново-економічної безпекни. 

Козаченнко Г.В. та Пономанрьов В.П. (2003) у своїх працях запропнонували 

викоринстати співвіндношення величинни бруттон-інвестицій підпринємства та 

величинни інвестниційних ресурснів, необхіндних для підтринмки умов, що 

забезпнечують фінансново-економічну безпекну, які наведені у формулі (1.11): 

 

        (1.11) 

 

де  – бруттон-інвестиції підпринємства в році t, грош. од.; 

 – інвестниції підпринємства в році t, необхіндні для забезпнечення його 

фінансново-економічної безпекни, грош. од. 

Після проведнених розрахнунків автори пропоннують виділинти такі рівні 

фінансново-економічної безпекни підпринємств: до 0,05 – підтринмуючий; 0,06-0,1 



84 

 

– мініманльний; 0,11-0,19 – дуже низькинй; 0,2-0,29 – низькинй; 0,3-0,49 – 

середнній; 0,5-07 – високинй; вище за 0,7 – дуже високинй (Козаченко, Пономанрьов 

та Ляшенкно 2003, с. 79). 

Але за такою методинкою досить складнно, як і у першомну розгляннутому 

підходні, знайти статиснтичні дані, до того ж у розгляннутому показннику 

відобрнажається тільки один з можливних, які розкринвали б повніснтю стан 

фінансново-економічної безпекни. 

Ще один з розгляннутих підходнів, за допомонгою якого пропоннується 

проводнити інтегрнальний фінансновий аналіз («модель Дюпонан», об’єктно-

орієнтована системна інтегрнального аналізну формувнання чистогно прибутнку, 

системна портфенльного аналізну), але практинчно вже не застосновуючи наведенні 

вище індикантори фінанснового стану підпринємства (Єпіфанов, 2009, с. 91). 

Зазначимо, що за допомонгою цього методу оцінюєнться не рівень 

фінансново-економічної безпекни підпринємства, а саме стан рентабнельності його 

діяльнності.  

Також існує програнмно-цільовий підхід оцінки фінансново-економічної 

безпекни прихилньником якого виступнає Заброднський В.А. (1999), який 

запропнонував викоринстовувати при оцінці фінансново-економічної безпекни 

підпринємства підхід, що відобрнажає умови та принцинпи програнмно-цільового 

розвитнку і управлніння. Спираюнчись на цей  підхід, оцінка фінансново-

економічної безпекни підпринємства відбувнається на інтегрнуванні сукупнності 

показнників що визначнають фінансново-економічну безпекну. При цьому 

викоринстовується декільнка рівнів інтегрнації показнників і такі методи їх аналізну, 

як багатонвимірний та кластенрний аналіз (Забродський, 1999). Такий підхід 

передбначає викоринстання методінв матемантичного аналізну, що є високинм 

ступеннем складнності проведненого аналізну та в практинчній діяльнності 

підпринємства викоринстовувати досить важко. 

За ресурснно-функціонального підходну визначнення рівня фінансново-

економічної безпекни відбунвається на основі оцінки ступення викоринстання 
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ресурснів суб’єктів господнарювання за кожною функцінональною складонвою 

(Хомяченнкова, 2011; Ареф’єва та Кузенкно, 2009; Грицюк, 2008) формула (1.12):  

 

    (1.12) 

 

де  – значенння частконвих функцінональних критерніїв фінансново- 

економнічної безпекни суб’єктів господнарювання; 

– питома вага значущності функцінональних складонвих фінансново-

економічної безпекни суб’єктів господнарювання;  

n – кількінсть функцінональних складонвих фінансново-економічної безпекни.  

Доцільним було б відмітнити, що недолінком застоснування ресурснно-

функціонального підходну при оцінці фінансново-економічної безпекни 

підпринємства в сучаснних економнічних умовах є складнність визначнення 

індиканторів та їх граничнних значеннь за усіма функцінональними складонвими. 

При досліднженні науковних джерел, щодо оцінювнання рівня фінансново-

економічної безпекни, також було знайденно підхід який ґрунтунється на 

досліднженні грошовних потокінв, а саме показнника чистогно грошовного потоку в 

розрізні видів фінансново-господарської діяльнності підпринємства за допомонгою 

розробнленої матрицні динамінчної фінанснової рівновнаги. Автори, які відмічнають 

доцільнність даного підходну, підкренслюють, що показнник чистогно грошовного 

потоку є одним із індиканторів резульнтативності господнарської діяльнності 

підпринємства та визначнає його фінансновий стан (Підхомний, 2007, с. 74). Але, 

потрібнно відмітнити, що у розгляннутому підходні, для оцінювнання рівня 

фінансново-економічної безпекни, викоринстовуються лише абсолюнтні показнники, 

які є не такі інформнативні, як відноснні. Також, у цьму підходні враховнані не всі 

сфери, котрі можуть впливанти на стан фінансново-економічної безпекни 

підпринємства. 

Хочеться відмітнити методинку, автор якої розрахновує інтегрнальний 

показнник фінансново-економічної безпекни підпринємства, за допомонгою 

компленксних показнників: 
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– компленксний показнник оцінки рентабнельності (рентабельність активінв, 

рентабнельність власнонго капітанлу, коефіцнієнт стійконсті економнічного зростанння, 

рентабнельність продукнції); 

– компленксний  показнник оцінки платоснпроможності (коефіцієнт поточнної 

ліквіднності, коефіцнієнт абсолюнтної ліквіднності, коефіцнієнт швидконї ліквіднності, 

співвіндношення дебітонрської та кредитнорської заборгнованості,); 

– компленксний показнник діловонї активнності (оборотність активінв, 

оборотнність основнних засобінв, оборотнність обіговних коштів, оборотнність 

власнонго капітанлу); 

– компленксний показнник фінанснової стійконсті (коефіцієнт автононмії, 

коефіцнієнт фінанснової стабілньності (фінансування), коефіцнієнт маневрненості 

власнонго капітанлу, коефіцнієнт фінанснової стійконсті); 

– компленксний показнник майновного стану (коефіцієнт зносу основнних 

фондів, коефіцнієнт оновленння основнних фондівн). 

Інтегральний показнник фінансново-економічної безпекни визначнається за 

наступнною формулною (1.13): 

 

,    (1.13) 

 

де ФСS  інтегрнальний показнник фінанснової складонвої; 

RS комплексний показнник оцінки рентабнельності; 

ПЛS комплексний  показнник оцінки платоснпроможності; 

ДАS  компленксний показнник діловонї активнності; 

ФСS  компленксний показнник фінанснової стійконсті; 

МСS  компленксний показнник майновного стану. 

Визначення компленксного показнника оцінки за кожною складонвою 

вигляднає так (формула 1.14):  

,     (1.14) 
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де S комплексний показнник за кожною складонвою; 

Z число показнників, викоринстаних для оцінки рівня фінансново-

економічної безпекни за кожною складонвою; 

iN нормативний рівень для i -го коефіцнієнта; 

iK i -й коефіцнієнт. 

Після розрахнунку інтегрнального показнника, визначнають рівень фінансново-

економічної безпекни підпринємства (табл. 1.4). 

Таблиця 1.4  

Класифікація видів рівня фінанснової безпекни підпринємства  

Значення 

інтегрнального 

показнника 

Рівень фінанснової 

безпекни 

Характеристика 

Менше 1,3 Незадовільний Характеризується збитконвою діяльнністю, 

низькинм рівнем ліквіднності та залежнністю від 

зовнішнніх джерел фінанснування 

1,31 – 2,10 Задовільний Низький рівень ефектинвності викоринстання 

капітанлу, характнерна нестабнільна структнура 

капітанлу та недостнатній рівень ліквіднності 

2,11 – 3,89 Нестабільний Високий рівень прибутнковості та оборотнності 

активінв при низькінй платоснпроможності та 

фінанснової стійконсті 

3,9 – 4,69 Впевнений Показники, що характнеризують рівень 

фінанснової безпекни, знаходняться на 

оптиманльному рівні 

Більше 4,7 Ідеальний Характеризується надвисноким рівнем 

прибутнковості та платоснпроможності. Частіш за 

все підпринємства недовгний проміжнок часу 

перебунвають в такому стані, оскільнки такий стан 

є виснажнливим і ресурснномістким. 

Примітка: побудовано автором на основі (Бондаренко, 2012) 

 

Волошин В.І., Бойкевнич О.Р. (2012), у своїй роботі пропоннують 

проводнити аналіз фінансново-економічної безпекни підприємства на основі 

оцінювнання динамінки стану її загроз. Виділинвши такі основнні етапи цього 

аналізну: 
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1. Відокремлюється множинна N економнічних зміннинх, які характнеризують 

господнарсько-фінансовий стан підпринємства. Припуснкається, що таких зміннинх 

вибранно n. 

2. Формується матрицня F елеменнтами  tkf  якої є значенння економнічних 

зміннинх множинни N протягном кільконх послідновних часовинх періоднів, де t – 

номер часовонго періодну ( Tt ,0 ), k – номер показнника ( nk ,1 ). 

3. Розраховуються коефіцнієнти зростанння економнічних зміннинх ktT  

(формула 1.15): 

 

,
,1 kt

tk

tk
f

f
T



    ,,1 Tt     .,1 nk  ,    (1.15) 

 

де ktT  – коефіцнієнти зростанння економнічних змінних; 

tkf  – елементи матриці. 

4. Формується множинна М показнників ефектинвності діяльнності 

підпринємства, які є певнимни функцінями економнічних зміннинх множинни N. Тоді 

одну й ту ж змінну множинни N можна викоринстовувати для обчислнення різних 

відноснних та абсолюнтних показнників ефектинвності діяльнності підпринємства з 

множинни М. Припуснкають, що множинна М включанє m елеменнтів. 

5. Задається матрицня Р переванг темпів зростанння показнників «еталонного» 

підпринємства (матрицю, яка характнеризує відсутнність загрозн). Матриця Р є 

кососинметричною матрицнею, тобто елеменнти, симетрничні відноснно головнної 

діагонналі, будуть протилнежними за знаком: jij pp  . Елеменнти головнної 

діагонналі матрицні Р дорівннюють 0: 0iip , а кількінсть ненульнових елеменнтів 

матрицні дорівннює 2m. 

6. Розраховуються матрицні tA  переванг темпів зростанння показнників 

діяльнності досліднжуваного підпринємства для кожногно періодну часу t. 

7. Будуються матрицні tS  подібнності матрицнь переванг Р і tA  для кожногно 

періодну часу t.  
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8.  Обчислнюємо значенння узагалньненого показнника близькності стану 

загроз фінансново-економічній безпецні досліднжуваного підпринємства до 

«еталонного» для кожногно часовонго періодну t (формула 1.16): 

 
m

S

U

n

i

n

j

t

ij

t

2

1 1


 

 ,     (1.16) 

 

де tU  – узагальнений показник; 

m – кількість ненульових елементів матриці. 

Узагальнений показнник tU  набуванє значенння від 0 до 1. значенння tU , рівне 

одиницні, свідчинть про відсутнність загроз фінансново-економічній безпецні 

підпринємства. Чим менше значенння tU , тим вищий рівень загроз фінансново-

економічній безпецні підпринємства. 

9. Здійснюємо аналіз значенння узагалньненого показнника tU , протягном 

досліднжуваного періодну Т і будуємно прогнонз на майбутнній період ,,1 lTT   де l 

– горизоннт планувнання. Аналіз зміни показнника tU  в часі дасть змогу досліднити 

відноснний рівень фінансново-економічної безпекни підпринємства. 

10. Виділяємо показнники діяльнності підпринємства, на які потрібнно 

звернунти особлинву увагу для покращнення стану фінансново-економічної безпекни, 

зокремна такі показнники виявлянють на основі порівнняння елеменнтів матрицнь Р і 

tA  (Волошин та Бойкевнич, 2012, с. 56-57). 

Підхід на основі оцінювнання динамінки загроз фінансново-економічній 

безпецні підпринємства можна застосновувати на підпринємствах різної галузі та 

незаленжно від структнури виробнництв. 

Якщо підвеснти підсумнок проведненого аналізну щодо методінв оцінювнання 

фінансново-економічної безпекни підпринємства, можна зазначнити, що думки 

науковнців відрізнняються у розглянді цього питанння, що підкренслює 

неоднонзначність цієї економнічної категонрії і необхіндність подальншого 

поглибнленного вивченння.  
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Висновки до розділу 1 

 

Відповідно до поставнлених у дисертнаційні роботі завданнь отриманно 

наступнні резульнтати: 

1. Узагальнено теоретничні підходни щодо визначнення сутноснті понять 

«економічна безпекна підпринємства», «фінансово-економічна безпекна 

підпринємства» надано власні визначнення цим економнічним катеронгіям. 

Економнічна безпекна підпринємства – здатнінсть підпринємства стабілньно та 

ефектинвно здійсннювати свою діяльнність, шляхом усуненння зовнішнніх та 

внутріншніх загроз, або досягннення мініманльного негатинвного впливу цих загроз 

на діяльнність та економнічний резульнтат. Фінансново-економічна безпекна 

підпринємства – постійнне забезпнечення на підпринємстві підвищнення значеннь 

фінансново-економічних показнників, ефектинвного управлніння фінанснами, 

шляхом створенння необхіндних передунмов захистну підпринємства від зовнішнніх 

та внутріншніх загроз. 

2. Встановлено, що в економнічній літерантурі немає сформунльованого 

визначнення поняттня «інструменти забезпнечення фінансново-економічної безпекни 

підпринємства», виходянчи з цього було надане власне визначнення цієї 

економнічної категонрії. Отже, інструнменти забезпнечення фінансново-економічної 

безпекни підпринємства – сукупнність економнічних заходінв, які направнлені на 

оцінку рівня фінансново-економічної безпекни, сприяюнть мінімінзації впливу 

фінанснових ризикінв та загроз на діяльнність підпринємства, підвищнують його 

конкурнентоспроможність та ефектинвність фінансново-господарської діяльнності. 

3. Розглянуто наступнні інструнменти забезпнечення фінансново-економічної 

безпекни підпринємств машинонбудування: аналіз конкурнентоспроможності 

підпринємств машинонбудування; фінансново-економічний монітонринг; розробнка 

органінзаційно-економічного механінзму; фінанснова діагнонстика підпринємства; 

фінансновий контронлінг; фінансновий менеджнмент;фінансовий аналіз. 

4. Удосконалено системну функцінонування фінансново-економічного 

монітонрингу, як інструнменту забезпнечення фінансново-економічної безпекни 

підпринємств машинонбудування, яка враховнує галузь підпринємства в якій 
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викоринстовується фінансново-економічний монітонринг, що дасть змогу, 

визначнати причинни відхилнень і розробнити пропозниції щодо корегунвання 

окреминх напрямнків фінанснової діяльнності з метою її нормалнізації та підвищнення 

фінансново-економічної безпекни підпринємства. 

5. Удосконалено принципи побудови та функціонування системи 

контролінгу, як одного з головних інструментів забезпечення фінансово-

економічної безпеки підприємств машинобудування, які, на відміну від існуючих, 

враховують взаємозв’язки між ключовими управлінськими процесами 

підприємства, що дозволяє розширити сутнісне розуміння контролінгу, 

ідентифікувати його значущість в діяльності підприємства 

6. Проаналізовано існуючний інструнментарій оцінювнання фінансново-

економічної безпекни, що дало можливність виділинти такі напрямни його 

застоснування в системні управлніння підпринємством: на основі аналізну 

абсолюнтних показнників (метод діагнонстування фінанснової кризи); на основі 

відноснних показнників (через розрахнунок інтегрнального показнника фінансново-

економічної безпекни); метод компленксного оцінювнання динамінки стану загроз 

фінансново-економічній безпецні підпринємства та встанонвлено, що кожне 

підпринємство має самостнійно обиратни інструнментарій оцінки фінансново-

економічної безпекни, враховнуючи специфніку своєї господнарської діяльнності. 

7. Встановлено, що фінансновий контролнінг та фінансново-економічний 

монітонринг орієнтнуються на функцінональну підтринмку фінанснового 

менеджнменту підпринємства, що визначнає його зміст, основнні завданння та 

значенння. Аналіз конкурнентоспроможності підпринємства та його фінанснова 

діагнонстика доповннюють механінзм забезпнечення фінансново-економічної 

безпекни на підпринємстві.  

 

Результати дослідження за розділом 1 опубліковано у працях: (Череп та 

Худолєй, 2012; Череп та Худолєй, 2015a, Худолєй, 2016a; Худолєй, 2016b; 

Худолєй, 2016c; Худолєй, 2016d; Худолєй, 2016e; Череп та Худолєй, 2017b; 

Худолєй, 2017d). 
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РОЗДІЛ 2 

ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ 

МАШИНОБУДУВАННЯ 

 

 

2.1. Аналіз стану підприємств машинобудування запорізької області 

 

Сучасна економніка будь-якої країни ґрунтунється на машинонбудівному 

компленксі, який відігрнає вирішанльну роль у створеннні матерінально-технічної 

бази господнарства. В економнічно розвиннених країнанх на частку 

машинонбудівних виробнництв припаднає від 30 до 50% від загальнного обсягу 

випускну промиснлової продукнції. Так, наприкнлад, частка машинонбудування в 

Німеччнині складанє 53,6%, Японії – 51,5%, Англії – 39,6%, Італії – 36,4%, Китаї – 

35,2%, в США – 10%, в Росії – 18%. Це забезпнечує технічнне переобнладнання 

всієї промиснловості кожні 8-10 років (Тютюнник та Міщенкно, 2015, с. 32).  

Основними елеменнтами розвитнку сучаснного машинонбудування є 

вдосконналення засобінв виробнництва, методінв органінзації виробнництва, перехінд 

до станданртизації, автомантизації й інформнаційного забезпнечення процеснів.  

На сьогоднні багатонгалузевий машинонбудівний компленкс – потужнний 

сектор промиснловості Українни, який об'єднує більше 11 тис. підпринємств. 

Всього до сфери діяльнності компленксу входитнь 23 підгалнузі машинонбудування, 

до яких належанть 345 промиснлових підпринємств та 63 науковно-дослідних 

органінзації із загальнною кількінстю працівнників більше 233 тис. осіб. (Череп та 

Худолєй, 2017b; Губарєва, 2014). 

Частка машинонбудівної галузі в україннській промиснловості перевинщує 

11%, а його частка у ВВП країни складанє близькно 12%. В машинонбудуванні 

зосеренджена понад 15% вартоснті основнних засобінв, майже 6% оборотнних 

активінв вітчизнняної промиснловості та більше 22% загальнної кільконсті найнятних 

робітнників. 
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Сучасний машинонбудівний компленкс Українни розвивнається у рамках 

«Концепції Загальннодержавної Цільовної програнми розвитнку промиснловості 

Українни за період до 2020 року» (Офіційний сайт Міністнерства промиснлової 

політинки Українни). Згідно з цією програнмою передбначається збільшнення індексну 

промиснлової продукнції на 2 – 2,2% щороку, збільшнення частки іннованційної 

продукнції в обсязі виробнництва промиснлової продукнції до 50% та збільшнення 

частки промиснлових підпринємств, що проводнять іннованційну діяльнність до 25% 

(Череп та Худолєй, 2016а). 

Передумови для розвитнку машинонбудування є і в Українні. До них можна 

віднеснти вдале геогранфічне розташнування, сировиннну базу і трудовні резервни. 

Але, у зв’язку із ситуацнією, яка склаланся на Українні за останнні роки, обсяги 

виробнництва машинонбудування у 2014 р. знизилнися в порівннянні з 2004 р. 

майже втричі, вітчизнняна продукнція, за виняткном окреминх її видів, є не 

конкурнентоспроможною як на світовному, так і на внутріншньому ринках. 

Машинобудування Українни забезпнечує лише близькно 65% містконсті 

внутріншнього ринку, майже половинна україннської машинонбудівної продукнції є 

експорнтоорієнтованою. У загальнних обсяганх товарнного експорнту питома вага 

експорнту продукнції машинонбудування за даними 2004-2012 рр. має зростанння 

після найменншого значенння 2005 р., що складанло 13,1%. Найбілньшого значенння 

у 19,3% набуло у 2012 році. За останнні три роки показнник падає, у 2015 р. вже 

складанє 10,3%. В загальнних обсяганх імпортну імпорт машинонбудування з 2005 р. 

по 2007 р. зростанє з 26,5% до 32,6%, а потім падає до значенння 19,4% у 2010 р., 

після чого зростанє до значенння 27% у 2012 р., але знову падає і становнить 16,7% 

у 2015 р. (Череп та Худолєй, 2017b; Калька, 2016, с. 30-31). 

Структура сучаснного машинонбудівного компленксу має чотири складонві 

відповнідно до КВЕД – 2010 р.: 

 виробництво автотрнанспортних засобінв, причепнів і напівпнричепів та 

інших транспнортних засобінв; 

 виробництво машин і устаткнування, не віднеснених до інших 

угрупунвань; 
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 виробництво електрничного устаткнування; виробництво комп’ютерів, 

електрнонної та оптичнної продукнції (рис. 2.1). 

 

 

Рис. 2.1. Структнура машинонбудування за обсягонм реалізнованої промиснлової 

продукнції за 2016 р. за чотирма складовими відповідно до КВЕД, % 

Примітка: складенно авторонм на основі (Державна служба статиснтики Українни)  

 

До основнних показнників, які характнеризують машинонбудівну галузь, 

потрібнно віднеснти обсяг реалізнованої продукнції та індекс промиснлової 

продукнції. Розгляннемо, спочатнку, динамінку індекснів продукнції 

машинонбудування та промиснловості (рис. 2.2). 
 

 

Рис. 2.2. Індексн промиснлової продукнції Українни за 2003-2015 рр.,% 

Примітка: складенно авторонм на основі (Державна служба статиснтики Українни) 
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На рис. 2.2 можна побачинти, що з 2003 р. до 2008 р. індексни продукнції 

машинонбудування перевинщують загальнні індексни промиснловості, це свідчинть 

про більш високі темпи зростанння вітчизнняної галузі машинонбудування, ніж 

промиснловості взагалні. Та вже з 2009 р. спостенрігається різкий спад індекснів 

продукнції машинонбудування, це пов’язано з економнічною кризою у 2008 р. 

Складнна політинчна ситуацнія в країні та економнічна криза негатинвно вплинунли 

на подальнший розвитнок галузі таким чином, що станом на 2015 р. індекс 

продукнції машинонбудування нижчий, ніж загальнний на промиснловості. 

Мініманльне значенння індексну промиснлової продукнції машинонбудування 

спостенрігається у 2009 р. – 52,5%, а у промиснловості – 79,4%, тобто зменшенння 

обсягінв виробнництва і реалізнації продукнції у машинонбудуванні було у півторна 

рази більшинм, ніж у промиснловості. 

Ще одним з найважнливіших економнічних показнників, що характнеризує 

стан машинонбудування є обсяг реалізнації продукнції машинонбудування, 

динамінка якого за 2003 – 2015 рр. наведенна на рис. 2.3.  

 

 

Рис. 2.3. Обсяг реалізнованої продукнції машинонбудування Українни в 2003–

2016 рр., млн. грн. 

Примітка: складенно авторонм на основі (Державна служба статиснтики Українни) 
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Із побудонваного графікну на рис. 2.3 видно, що відбувнається постійнне 

зростанння обсягінв реалізнованої машинонбудівної продукнції за період з 2003–

2008 рр. та 2010–2012 рр. Спад спостенрігається у 2009 р. та 2013–2016 рр. це 

обумовнлено загальнними кризовними явищамни, які відбувналися в світовній та 

вітчизнняній економніці.  

Показники динаміки обсягу реалізованої продукції машинобудування 

України наведено у табл.2.1. 

Таблиця 2.1 

Показники динамінки обсягу реалізнованої продукнції машинонбудування Українни 

у 2003–2016 рр., млн. грн. 

Роки 

Обсяг 

реалізнованої 

машинонбудів-

ної продукнції, 

млн. грн. 

Абсолютний приріснт Темп росту, % Темп прироснту, % 

базисний ланцюговий базисний ланцюговий базисний ланцюговий 

2003 35133,10 - - 100,00 100,00 - - 

2004 53569,30 18436,20 18436,20 152,48 152,48 52,48 52,48 

2005 59668,10 24535,00 6098,80 169,83 111,38 69,83 11,38 

2006 68730,60 33597,50 9062,50 195,63 115,19 95,63 15,19 

2007 98339,90 63206,80 29609,30 279,91 143,08 179,91 43,08 

2008 121780,40 86647,30 23440,50 346,63 123,84 246,63 23,84 

2009 85833,00 50699,90 -35947,40 244,31 70,48 144,31 -29,52 

2010 97056,90 61923,80 11223,90 276,25 113,08 176,25 13,08 

2011 130847,90 95714,80 33791,00 372,43 134,82 272,43 34,82 

2012 140539,30 105406,20 9691,40 400,02 107,41 300,02 7,41 

2013 113926,60 78793,50 -26612,70 324,27 81,06 224,27 -18,94 

2014 101924,70 66791,60 -12001,90 290,11 89,47 190,11 -10,53 

2015 100489,60 65356,50 -1435,10 286,02 91,98 186,02 -8,02 

2016 96735,10 64602,00 -3754,50 275,34 96,26 175,34 -3,74 

Примітка: складенно авторонм на основі (Державна служба статиснтики Українни) 

 

Розрахувавши дані, можна зробитни висновнки, що з 2003-2013 рр. обсяг 

реалізнованої продукнції машинонбудування Українни збільшнився у 3 рази – це 

видно за базиснним темпом зростанння. Після світовної економнічної кризи 2008 р. 

обсяг реалізнованої продукнції машинонбудування 2009 р. скоротнився майже на 

30% порівнняно з 2008 р. В останнні роки теж спостенрігається спад обсягінв 

машинонбудівної продукнції, що можна пов’язати із повільнним розвитнком 
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іннованційних технолногій машинонбудівних підпринємств та поганоню підтринмкою 

з боку державни цієї галузі. 

Надзвичайно важливним для аналізну показнником являєтнься рентабнельність 

операцнійної діяльнності промиснлових підпринємств та підпринємств 

машинонбудування зокремна, динамінка якої наведенна на рис. 2.4 

Із досліднжуваного періодну можна побачинти, що рентабнельність 

операцнійної діяльнності підпринємств машинонбудування має змінну динамінку і 

коливанється з -2,4% до 9,9%. Найменнша рентабнельність промиснлових 

підпринємств і машинонбудування зокремна була у 2009 р. та 2014 р. Слід також 

відмітнити, що підпринємства промиснловості і підпринємства машинонбудування 

мають схожі тенденнції зміни показнника рентабнельності операцнійної діяльнності 

(спади і підвищнення показнника проходнять приблинзно в одні часові інтервнали). 

 

 

Рис. 2.4. Рентабнельність операцнійної діяльнності підпринємств 

Примітка: складенно авторонм на основі (Державна служба статиснтики Українни) 

 

Отже, після проведненого аналізну сучаснного стану машинонбудування в 

Українні, на основі статиснтичних даних можна зазначнити, що машинонбудування 

Українни перебунває у нестабнільному та складнному фінансновому становнищі. 

Цьому посприняли світовна економнічна криза 2008 р. та складнна ситуацнія яка 

склаланся на Українні в останнні роки. 
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Тепер проананлізуємо стан деяких підпринємств машинонбудування 

Запорінзької областні. Для аналізну нами були обрані: ПАТ «Запорізький завод 

важкогно кранобнудування», ПрАТ «Запоріжтрансформатор», ПрАТ «Бердянські 

жниварнки», ТОВ «НВП Енергомаш». Викоринстовуючи звітнінсть вказанних 

підпринємств, був проведнений аналіз основнних фінанснових показнників за період 

з 2012 р. по 2016 р. 

Проаналізуємо динамінку зміни чистогно доходу, собіванртості, валовонго 

прибутнку та чистогно прибутнку (збитку) досліднжуваних підпринємств (табл. 2.2). 

Виходянчи з даних табл. 2.2, потрібнно зазначнити, що темпи зростанння чистогно 

доходу підпринємств машинонбудування Запорінзької областні є нестабнільними 

протягном 2012-2016 рр. Так, на підпринємстві ПрАТ «Бердянські жниварнки» 

даний показнник зростанє протягном 2012-2016 рр. Спостенрігається різкий 

позитинвний скачок чистогно прибутнку у 2014 р. до 86 684,00 грн., що на 98% 

більше за поперендній рік. 

Таблиця 2.2 

Фінансові показнники підпринємств машинонбудування Запорінзької областні за 

2012-2016 рр. 

Показники 
Рік 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 

ПАТ «Запорізький завод важкого кранобудування» 

Чистий дохід від 

реалізнації 

166 921 222 621 151 599 218 281 343 357 

Собівартість реалізнованої 

продукнції 

143 832 186 102 106 192 126 749 212 921 

Валовий прибутнок 23 089 36 519 45 407 91 532 130 436 

Чистий прибутнок (збиток) 55 557 -37 611 -243 917 -136 290 25051 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 

Чистий дохід від 

реалізнації 

3 947 828 2 717 510 1 365 102 1 095 288 2 352 247 

Собівартість реалізнованої 

продукнції 

2 365 859   1 785 380 930 539 833 603 1 193 745 

Валовий прибутнок 1 581 969 932 130 434 563 261 685 1 158 502 

Чистий прибутнок (збиток) 946 942 329 180 -2 282 248 -2 668 586 -931 245 

ПрАТ «Бердянські жниварнки» 

Чистий дохід від 

реалізнації 

43 078 43 739 86 684 163 380 406 165 
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Продовження табл. 2.2 

1 2 3 4 5 6 

Собівартість реалізнованої 

продукнції 

30 872 29 442 50 696 104 188 294 094 

Валовий прибутнок 12 206 14 297 35 988 59 192 112 071 

Чистий прибутнок (збиток) 1 095 1 767 25 304 30 593 25 835 

ТОВ «НВП Енергомаш» 

Чистий дохід від 

реалізнації 

2 2281 1 311,50 2 580,90 1 232,60 2 544,30 

Собівартість реалізнованої 

продукнції 

2 748,80 799,40 2 064,30 857,10 2 070,40 

Валовий прибутнок 1 383,60 636,50 978,80 643,70 1 358,20 

Чистий прибутнок (збиток) -258,50 29,6 27,60 232,20 293,70 

Примітка: складенно авторонм на основі (офіційний сайт ПАТ «Запорізький завод 

важкого кранобудування»; офіційний сайт ПрАТ «Бердянські жниварнки»; офіційний сайт 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор»; офіційний сайт ТОВ «НВП Енергомаш») 

 

На підпринємстві ПрАТ «Запоріжтрансформатор» ситуацнія склаланся 

протилнежна, так з 2013-2015 рр. спостенрігався спад чистогно доходу у діапазноні 

від 30-50%. У 2016 р. ситуацнія покращнується, про що свідчинть збільшнення 

чистогно доходу на 115% порівнняно із 2015 р. На ПАТ «Запорізький завод 

важкогно кранобнудування» у 2014 р. відбувнається зменшенння чистогно доходу на 

32% порівнняно із поперенднім роком, але з 2015 р. ситуацнія на підпринємстві 

змінюєнться на краще та цей показнник у 2016 р. вже зростанє до 57%. На 

ТОВ «НВП Енергомаш» цей показнник у 2014 р.спочатнку підвищнився на 97% у 

порівннянні із поперенднім, а у 2015 р. зменшинвся на 52%. 

Як свідчанть резульнтати аналізну чистий дохід для підпринємства 

ТОВ «НВП Енергомаш» в 2014-2015 рр. мав тенденнцію до збільшнення (на 97%), 

та в 2015р. ситуацнія змінилнась в гіршу сторонну, та темп росту чистогно прибутнку 

зменшинвся на 52% порівнняно з 2014 р., але вже у 2016 р спостенрігається його 

підвищнення, яке склало 106% порівнняно із поперенднім роком. 

Складна політинчна ситуацнія в Українні протягном 2012-2015 рр. сприялна 

зростаннню невизнначеності діяльнності підпринємств, а від так скорочненню попиту 

та ринків збуту продукнції. Про що свідчанть дані 2013-2015 рр.: падінння доходу 
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спостенрігається на усіх досліднжуваних підпринємствах, та зростанння у 2016 р. у 

порівннянні із поперендніми. 

Динаміка собіванртості реалізнованої продукнції є аналогнічною до ситуацнії із 

чистим доходонм підпринємств. Вона є визначнальним показнником, що впливанє на 

кінцевний резульнтат діяльнності підпринємства, адже зниженння рівня собіванртості 

в структнурі чистогно доходу вказує на можливність збільшнення обсягу прибутнку 

підпринємства. 

Для аналізну чистогно прибутнку (збитку) досліднжуваних підпринємств 

зобразнимо, спочатнку, цей показнник графічнно у темпах росту та зробимно 

відповнідні висновнки (рис. 2.5).  

 
 

Рис. 2.5. Темпи росту чистогно прибутнку (збитку) підпринємств 

машинонбудування Запорінзької областні 

Примітка: побудонвано авторонм на основі (офіційний сайт ПАТ «Запорізький завод 

важкого кранобудування»; офіційний сайт ПрАТ «Бердянські жниварнки»; офіційний сайт 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор»; офіційний сайт ТОВ «НВП Енергомаш») 

 

Як показунють дані зображнені у табл. 2.2 та на рис. 2.5, найпринбутковішим 

підпринємством є ПрАТ «Бердянські жниварнки». За досліднжувані п’ять років 

підпринємство жодногно разу не понеслно збиткінв, а у 2014 р. прибутнок зріс на 
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1332% порівнняно з минулинм періодном. Протилнежна ситуацнія склаланся на 

підпринємстві ПАТ «Запорізький завод важкогно кранобнудування». Так 

підпринємство протягном 2013-2015 рр. було збитконвим, у 2014 р. його збитки 

склали -243 917,00 грн, що на 549% менше ніж у поперендньому році, а 2014-

2016 рр. став збитконвим і для підпринємства ПрАТ «Запоріжтрансформатор». 

Більш того збитки у 2015 р. сягнулни -2 668 586,00 грн.,що майже на 800,00% 

менше ніж у 2013 р.. На ТОВ «НВП Енергомаш» збитконвим був лише 2012 р. 

(збитки складанли -258,50), починанючи з 2013 р. підпринємство було 

прибутнковим та до 2016 р. прибутнок зріс до 293,70, що на 214% більше 

порівнняно із 2012 р. 

Для того, щоб проананлізувати зміну валовонго прибутнку на досліднжуваних 

підпринємствах, потрібнно провеснти факторнний аналіз та встанонвити який із 

факторнів більшоню мірою впливанє на зміну цього показнника. 

Загальна зміна валовонго прибутнку розрахновується за формулною (2.1): 

 

   (2.1) 

 

де  – загальна зміна валового прибутку; 

 – зміна обсягу реалізації; 

 – зміна структури й асортименту  реалізованої продукції; 

 – зміна рівня витрат на 1 грн. реалізованої продукції.  

Вплив на валовинй прибутнок зміни обсягу реалізнації розрахновується за 

наступнною формулною (2.2): 

 

    (2.2) 

 

де  – зміна обсягу реалізації; 
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 – собіванртість реалізнованої продукнції відповнідно базовонго та звітнонго 

періоднів; 

 - валовинй прибутнок відповнідно базовонго та звітнонго періоднів. 

Вплив факторна зміни структнури й асортинменту реалізнованої продукнції 

можна розрахнувати (формула 2.3): 

 

    (2.3) 

 

де  – зміна структури й асортименту  реалізованої продукції; 

 – собіванртість реалізнованої продукнції відповнідно базовонго та звітнонго 

періоднів; 

 – чистий дохід від реалізнації відповнідно базовонго та звітнонго 

періоднів; 

 - валовинй прибутнок відповнідно базовонго та звітнонго періоднів. 

Вплив зміни рівня витрат на 1 грн. реалізнованої продукнції розрахновується 

за формулою (2.4): 

 

    (2.4) 

 

де  – зміна рівня витрат на 1 грн. реалізованої продукції; 

 – собіванртість реалізнованої продукнції відповнідно базовонго та звітнонго 

періоднів; 

 – чистий дохід від реалізнації відповнідно базовонго та звітнонго 

періоднів; 

 - валовинй прибутнок відповнідно базовонго та звітнонго періоднів. 

Тепер проведемо розрахунок факторного аналізу валового прибутку 

підприємств машинобудування та зробимо висновки за рахунок впливу яких 
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факторів відбувалися зміни валового прибутку на підприємствах. Результати 

проведненого факторнного аналізну наведенні в табл. 2.3. 

Таблиця 2.3  

Результати розрахнунку факторнного аналізну валовонго прибутнку підпринємств 

машинонбудування Запорінзької областні за 2013-2016 рр. 

Показники 
Рік 

2012 2013 2014 2015 2016 

ПАТ «Запорізький завод важкогно кранобнудування» 

Вплив зміни обсягу 
реалізнації 

- 6 695,81 -15 680,82 8 790,04 62 241,76 

Вплив зміни структнури й 
асортинменту реалізнованої 

продукнції 

- 923,56 4 017,09 11 351,75 -10 068,52 

Вплив зміни рівня витрат на 
1 грн. реалізнованої продукнції 

- 4 452,42 21 223,86 26 193,72 -13 734,28 

Загальна зміна валовонго 
прибутнку 

- 12 071,79 9 560,13 46 335,47 38 438,96 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 

Вплив зміни обсягу 
реалізнації 

- -395 492,25 -447 422,40 -43 456,30 112 524,55 

Вплив зміни структнури й 
асортинменту реалізнованої 

продукнції 

- -97 519,33 -16 465,52 -43 456,30 187 786,70 

Вплив зміни рівня витрат на 
1 грн. реалізнованої продукнції 

- -163 050,60 -27 302,04 -87 623,04 611 584,22 

Загальна зміна валовонго 
прибутнку 

- -656 062,18 -491 189,96 -174 535,64 911 895,47 

ПрАТ «Бердянські жниварнки» 

Вплив зміни обсягу 
реалізнації 

- 
-565,39 10320,92 37972,82 107890,7 

Вплив зміни структнури й 
асортинменту реалізнованої 

продукнції 

- 

752,68 3716,55 -6131,47 -19930,5 

Вплив зміни рівня витрат на 
1 грн. реалізнованої продукнції 

- 
1903,71 7653,54 -8637,35 -35081,2 

ТОВ «НВП Енергомаш» 

Загальна зміна валовонго 
прибутнку 

- 
2091,00 21691,00 23204,00 52879,00 

Вплив зміни обсягу 
реалізнації 

- 
-981,22 1007,14 -572,40 911,21 

Вплив зміни структнури й 
асортинменту реалізнованої 

продукнції 

- 

393,15 -391,07 61,06 -226,21 

Вплив зміни рівня витрат на 
1 грн. реалізнованої продукнції 

- 
781,07 -491,16 128,78 -301,20 

Загальна зміна валовонго 
прибутнку 

- 
192,99 124,91 -382,56 383,81 

Примітка: побудонвано авторонм на основі (офіційний сайт ПАТ «Запорізький завод 

важкого кранобудування»; офіційний сайт ПрАТ «Бердянські жниварнки»; офіційний сайт 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор»; офіційний сайт ТОВ «НВП Енергомаш») 
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Із факторнного аналізну, проведненого на досліднжуваних підпринємствах, 

можна побачинти, що на ПАТ «Запорізький завод важкогно кранобнудування» у 

2014 р. зменшенння валовонго прибутнку відбулнося за рахунонк зменшенння обсягу 

реалізнації на 15 680,82 грн., а у 2016 р. за рахунонк зменшенння структнури й 

асортинменту реалізнованої продукнції на 10 068,52 грн. та зниженння впливу рівня 

витрат на 1 грн. реалізнованої продукнції на 13 734,28 грн. 

На ПрАТ «Запоріжтрансформатор» зменшенння валовонго прибутнку 

відбувналося протягном 2013-2015 рр. У 2013 р. цей показнник зменшинвся аж на 

656 062,18 грн, у 2014 р. відбулнося зменшенння валовонго прибутнку на 491 189,96 

грн, а у 2015 р. – на 174 535,64 грн. Зменшенння відбувналося за рахунонк всіх 

розгляннутих факторнів. 

На ПрАТ «Бердянські жниварнки» у 2014 р. відбувнається підвищнення 

валовонго прибутнку на 937% порівнняно із поперенднім роком за рахунонк 

збільшнення обсягу реалізнації, структнури й асортинменту реалізнованої продукнції. 

У 2015-2016 рр. відбувналося зменшенння структнури й асортинменту реалізнованої 

продукнції та рівня витрат на 1 грн. реалізнованої продукнції. Але падінння впливу 

цих двох факторнів не посприняло зменшеннню валовонго прибутнку. Його 

підвищнення було за рахунонк збільшнення обсягу реалізнації, що сягало 52 879,00 

грн. 

Провівши факторнний аналіз на ТОВ «НВП Енергомаш», можна побачинти 

зменшенння валовонго прибутнку у 2013-2015 рр. У 2013 та 2015 рр. це 

відбувналося за рахунонк зниженння обсягу реалізнації, а у 2014 р. за рахунонк зміни 

структнури й асортинменту реалізнованої продукнції та рівня витрат на 1 грн. 

реалізнованої продукнції. У 2016 р. два факторни також мали негатинвний вплив на 

валовинй прибутнок, але за рахунонк збільшнення обсягу реалізнації до 911,21 грн., 

відбулнося підвищнення аналізнованого показнника. 

Одним з найважнливіших показнників, що характнеризуть фінанснові позицінї 

підпринємства, є ліквіднність (платоспроможність), яка розкринвається через 

здатнінсть підпринємства вчасно розрахновуватися за своїми зобов’язаннями. 

Спромонжність підпринємства швидко погасинти свою заборгнованість 
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характнеризується ліквіднністю його балансну, яка визначнає рівень покритнтя 

зобов’язань підпринємства його активанми, термін перетвнорення яких на гроші 

відповнідає термінну погашенння заборгнованості (Гайдаєнко та Фурман, 2016, 

с. 108). 

Необхідність в підтринмуванні належнного рівня ліквіднності на 

підпринємстві, можна пояснинти тим, що кожне підпринємство прагне створинти 

позитинвне інвестниційне середонвище, бо за резульнтатами аналізну ліквіднності 

можна оцінитни фінансновий стан підпринємства та рівень його фінансново-

економічної безпекни. 

В залежнності від ступення ліквіднності активи підпринємства, як правилно, 

розділняють:  

А1 – високонліквідні – «грошові кошти і поточнні фінанснові інвестниції»; 

А2 – швидконліквідні – уся дебітонрська заборгнованість, що буде погашенна 

за умовамни договонрів; 

А3 – повільнноліквідні – запаси, поточнні біологнічні активи, інші оборотнні 

активи, витратни майбутнніх періоднів; 

А4 – важколніквідні необорнотні активи та необорнотні активи, утримунванні 

для продажну та групи вибуттня. 

Пасиви балансну групуюнться за термінновістю їхньої оплати:  

П1 – найбілньш терміннові – поточнна кредитнорська заборгнованість; 

П2 – короткнострокові – короткнострокові кредитни банків; 

П3 – довгоснтрокові – довгоснтрокові зобов'язання і забезпнечення; 

П4 – постійнні – зобов'язання перед власнинками, формувнання власнонго 

капітанлу та зобов’язання пов’язані з необорнотними активанми, утримунваними 

для продажну та групамни вибуттня. 

Абсолютно ліквіднним можна вважатни баланс у якому: А1≥П1; А2≥П2; 

АЗ≥ПЗ; А4≤П4. Виконанння перших трьох нерівнностей – необхіндна умова 

абсолюнтної ліквіднності; виконанння четвернтої нерівнності свідчинть про наявнінсть 

у підпринємства власнинх обіговних коштів та має баланснуючий характнер 

(Коваленко, 2007). 
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Проведемо аналіз ліквіднності балансну досліднжуваних підпринємств та 

визначнемо рівень покритнтя аткиванми їх зобов’язань. У табл. 2.4-2.7 наведенні 

розрахнункові дані стосовнно активінв та пасивінв кожногно з досліднжуваних 

підпринємств. 

Таблиця 2.4 

Аналіз ліквіднності балансну ТОВ «НВП Енергомаш» 

Роки Актив Пасив Порівняння 

2012 А1 1,5 П1 1 320,70 А1<П1 

А2 413,60 П2 335,80 А2>П2 

А3 856,00 П3 0,00 А3>П3 

А4 281,30 П4 -102,90 А4>П4 

2013 А1 20,50 П1 1 419,80 А1<П1 

А2 1 901,90 П2 1 542,90 А2>П2 

А3 524,60 П3 0,00 А3>П3 

А4 50,90 П4 -64,80 А4>П4 

2014 А1 17,20 П1 1 546,10 А1<П1 

А2 1 012,40 П2 446,60 А2>П2 

А3 402,90 П3 0,00 А3>П3 

А4 530,30 П4 -29,90 А4>П4 

2015 А1 66,70 П1 1 435,60 А1<П1 

А2 894,00 П2 408,00 А2>П2 

А3 394,20 П3 0,00 А3>П3 

А4 773,40 П4 284,70 А4>П4 

2016 А1 1,40 П1 1 312,30 А1<П1 

А2 289,50 П2 1 538,90 А2<П2 

А3 327,40 П3 0,00 А3>П3 

А4 2 004,30 П4 504,90 А4>П4 

Примітка: побудонвано авторонм на основі (офіційний сайт ТОВ «НВП Енергомаш») 

 

Із табл. 2.4 видно, що за досліднжуваний період (5 років), балансни 

підпринємства ТОВ «НВП Енергомаш» не є абсолюнтно ліквіднними тому, що у 

2012-2016 рр. порушунються умови першої нерівнності, тобто А1<П1, що 

свідчинть про те, що протягном п’яти років підпринємство не мало достатнньої 

кільконсті найбілньш ліквіднних активінв для покритнтя найбілньш терміннових 

зобов'язань, тобто ліквіднність балансну не є абсолюнтною. Але, потрібнно 
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зазначнити, що це не суттєвний недолінк, бо сучаснна вітчизнняна економніка сьогоднні 

потерпнає від високонго рівня інфляцнії, що тягне за собою знеціннення грошовних 

засобінв. Отже, для підпринємств буде вигіднніше вкладанти грошовні кошти в 

товарнно-матеріальні цінноснті, вартіснть яких постійнно зростанє. Інші три умови 

абсолюнтної ліквіднності балансну підпринємства протягном 2012-2015 рр. 

виконунються. Отже, баланс досліднжуваного підпринємства перших чотири роки 

можна вважатни, як в основнному ліквідний, а у 2016 р. ситуацнія стосовнно другої 

умови ліквіднності балансну змінюєнться, тобто А2<П2 – короткнострокові 

зобов'язання перевинщують активи, що швидко реалізнуються. Це означанє, що 

підпринємство не зможе розрахнуватися з кредитнорами після отриманння 

грошовних коштів від реалізнації своєї продукнції. 

Щодо четвернтої умови ліквіднності балансну, то на підпринємстві вона не 

дотримнується та А4>П4 – підпринємство не має мініманльних умов фінанснової 

стійконсті – наявнонсті власнинх оборотнних коштів. Тобто, існує момент 

фінанснової нестабнільності підпринємства.  

У табл. 2.5 наведені дані щодо ліквідності балансу 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор», проаналізуємо їх та зробимо відповідні 

висновки щодо ліквідності балансу досліджуваного підприємства. 

Таблиця 2.5 

Аналіз ліквіднності балансну ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 

Роки Актив Пасив Порівняння 

1 2 3 4 5 6 

2012 А1 98 701,00 П1 167 686,00 А1<П1 

А2 1 550 086,00 П2 2 686 686,00 А2<П2 

А3 499 438,00 П3 101 224,00 А3>П3 

А4 1 775 909,00 П4 989 059,00 А4>П4 

2013 А1 79 981,00 П1 119 864,00 А1<П1 

А2 945 190,00 П2 2 709 770,00 А2<П2 

А3 416 775,00 П3 104 965,00 А3>П3 

А4 2 121 369,00 П4 368 922,00 А4>П4 

2014 А1 96 394,00 П1 604 932,00 А1<П1 

А2 875 840,00 П2 4 313 713,00 А2<П2 

А3 270 648,00 П3 144 473,00 А3>П3 
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Продовження табл.2.5 

1 2 3 4 5 6 

 А4 2 379 382,00 П4 1 700 570,00 А4>П4 

2015 А1 103 313,00 П1 824 468,00 А1<П1 

А2 1 035 701,00 П2 6 859 214,00 А2<П2 

А3 239 843,00 П3 147 299,00 А3>П3 

А4 2 339 579,00 П4 -4 374 138,00 А4>П4 

2016 А1 514 433,00 П1 656 817,00 А1<П1 

А2 582 829,00 П2 8 330 852,00 А2<П2 

А3 743 786,00 П3 145 004,00 А3>П3 

А4 2 236 207,00 П4 -5 314 772,00 А4>П4 

Примітка: побудонвано авторонм на основі (офіційний сайт 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор») 

 

Аналіз ліквіднності балансну ПрАТ «Запоріжтрансформатор» показанв, що 

на підпринємстві з 2012 по 2015 рр. переванжають активи другої та четвернтої 

групи, тобто швидко ліквіднні активи та активи, що важко реалізнуються. Проте, 

у 2016 р. ситуацнія змінюєнться та переванжними над швидконреалівоаними 

активанми стають повільнноліквідні активи, але частка важколніквіднмх активінв 

переванжає над усіма іншими. Це негатинвно впливантиме на підпринємство, так як 

незначнну частку займаюнть активи, які можна буде швидко реалізнувати, щоб 

покритни свої зобов’язання. 

Щодо умов ліквіднності балансну на досліднжуваному підпринємстві за 2012-

2016 рр., можна сказатни, що в жодномну році баланс не був абсолюнтно 

ліквіднним. Виконунвалась лише одна умова ліквіднності: А3>П3, що зумовлнено 

відсутнністю доходінв майбутнніх періоднів та довгоснтрокових зобов'язань, тобто 

підпринємство не повніснтю покрилно довгоснтрокові зобов'язання.  

Тепер проаналізуємо стан ліквідності баласну ще на одному з 

підприємств машинобудування Запорізької області – ПрАТ «Бердянські 

жниварнки» та на основі проведеного аналізу зробимо відповідні висновки що 

ліквідності балансу цього досліджуваного підприємства.  

У табл. 2.6 наведені дані щодо ліквідності балансу ПрАТ «Бердянські 

жниварнки» 
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Таблиця 2.6 

Аналіз ліквіднності балансну ПрАТ «Бердянські жниварнки» 

Роки Актив Пасив Порівняння 

1 2 3 4 5 6 

2012 А1 2 176,00 П1 26 596,00 А1<П1 

А2 16 798,00 П2 2 482,00 А2>П2 

А3 7 507,00 П3 0,00 А3>П3 

А4 29 619,00 П4 27 022,00 А4>П4 

2013 А1 2 310,00 П1 44 425,00 А1<П1 

А2 18 041,00 П2 3 452,00 А2>П2 

А3 25 360,00 П3 0,00 А3>П3 

А4 30 851,00 П4 28 344,00 А4>П4 

2014 

 

А1 3 356,00 П1 48 009,00 А1<П1 

А2 19 673,00 П2 1 653,00 А2>П2 

А3 47 279,00 П3 0,00 А3>П3 

А4 35 814,00 П4 56 244,00 А4<П4 

2015 А1 3 148,00 П1 76 752,00 А1<П1 

А2 56 935,00 П2 15 297,00 А2>П2 

А3 84 089,00 П3 4 251,00 А3>П3 

А4 39 177,00 П4 86 837,00 А4<П4 

2016 А1 1 785,00 П1 31 493,00 А1<П1 

А2 107 390,00 П2 127 047,00 А2<П2 

А3 137 494,00 П3 2 304,00 А3>П3 

А4 35 557,00 П4 121 032,00 А4<П4 

Примітка: побудонвано авторонм на основі (офіційний сайт ПрАТ «Бердянські 

жниварки») 

 

На підпринємстві ПрАТ «Бердянські жниварнки» аналіз ліквіднності балансну 

показанв невідпновідність лише першої групи нерівнності активінв та пасивінв, але 

це не є критичнною ситуацнією, як вже зазначналося при аналізні поперенднього 

підпринємства, це може бути пов’янано із великоню інфляцнією в країні. 

Потрібно відзнанчити, що частка швидконліквідних активінв на 

досліднжуваному підпринємстві збільшнувалась з кожним роком, та у 2016 р. 

досяглна 107 390,00 грн, тобто на 90 592,00 грн більше ніж у 2012 р. Це є 

позитинвним моментном для підпринємства і говоринть про те, що дебітонри почали 

вчасно оплачунвати рахункни.  
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Частка активінв, що повільнно реалізнуються з 2012-2015 рр. збільшнувалась, 

та у 2016 р. склала 137 494,00 грн, що 63% більше за поперендній рік. Це 

свідчинть про те, що велика частка грошей на підпринємстві перетвнорена у 

запаси. 

У табл. 2.7 наведені дані щодо ліквідності балансу ПАТ «Запорізький 

завод важкогно кранобнудування». 

Таблиця 2.7 

Аналіз ліквіднності балансну ПАТ «Запорізький завод важкогно кранобнудування» 

Роки Актив Пасив Порівняння 

1 2 3 4 5 6 

2012 А1 17 067,00 П1 68 739,00 А1<П1 

А2 22 068,00 П2 91 463,00 А2<П2 

А3 88 304,00 П3 197 157,00 А3<П3 

А4 264 982,00 П4 34 963,00 А4>П4 

2013 А1 1 783,00 П1 105 621,00 А1<П1 

А2 22 114,00 П2 108 348,00 А2<П2 

А3 40 595,00 П3 191 209,00 А3<П3 

А4 267 138,00 П4 4 116,00 А4>П4 

2014 А1 15 005,00 П1 30 208,00 А1<П1 

А2 24 134,00 П2 190 118,00 А<П2 

А3 26 559,00 П3 333 590,00 А3<П3 

А4 243 678,00 П4 -245 610,00 А4>П4 

2015 

 

А1 13 892,00 П1 36 401,00 А1<П1 

А2 31 795,00 П2 192 662,00 А2<П2 

А3 47 853,00 П3 490 446,00 А3<П3 

А4 266 824,00 П4 -360 782,00 А4>П4 

2016 А1 30 300,00 П1 55 251,00 А1<П1 

А2 25 972,00 П2 97 741,00 А2<П2 

А3 56 364,00 П3 545 504,00 А3<П3 

А4 254 664,00 П4 -334 159,00 А4>П4 

Примітка: побудонвано авторонм на основі (офіційний сайт ПАТ «Запорізький завод 

важкогно кранобнудування») 

 

Із табл. 2.7 можемо побачинти, що на підпринємстві ПАТ «Запорізький 

завод важкогно кранобнудування» у жодномну з досліднжуваних років баланс не 

був ліквіднним. Починанючи з 2014 р. не тільки не виконунвалась четвернта умова 
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ліквіднності балансну, але й зобов’язання четвернтой групи мали взагалні від’ємне 

значенння. Це свідчинть про те, що у підпринємства є великі непокрниті збитки. 

Це може призвенсти до інтенснивного продажну довгоснтрокових вкладеннь і 

активінв, а в найгірншому випадкну – до неплатноспроможності та банкрунтства. 

Основними причиннами неплатноспроможності можуть бути: 

- прорахнунки у вивченнні міжнарнодних ринків продукнції, яка пропоннується 

підпринємством; 

- невиконнання зовнішнньоекономічних контранктів за строканми поставнок 

продукнції, порушенння її структнури та асортинменту, зниженння якості; 

- підвищнення собіванртості продукнції; 

- втрата каналінв реалізнації і постійнних покупцнів, замовнників в умовах 

міжнарнодної конкурненції; 

- неплатноспроможність самих покупцнів і замовнників з різних на це 

причин; 

- неврахнування змін податкнової політинки; 

- значне відволнікання коштів у дебітонрську заборгнованість та у 

надлишнкові виробнничі запаси; 

- низьке обертанння оборотнного капітанлу (Дахно, Бабіч та Баранонвська 

2012). 

Для покращнення фінанснового стану, а отже і фінансново-економічної 

безпекни на досліжндуваних підпринємствах, необхіндно вжити заходінв, щодо 

застоснування ефектинвного та якіснонго планувнання грошовних потокінв, оскільнки 

від спромонжноті в необхіндному розмірні та своєчансно  їх генерунвати залежанть 

платоснпроможність підпринємства та ліквіднність його активінв. Потрібнно не 

забуванти про те, що: 

- грошовні потоки виниканють лише за активнної економнічної діяльнності 

підпринємства; 
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- вони є головнною складонвою операцнійного та фінанснового циклів, що 

вимаганє погоджнувати управлнінські рішенння між всіма подіямни, які направнлені 

на управлніння фінанснами підпринємства; 

- управлніння грошовними потоканми значно залежинть від управлнінських 

рішень, бо, по-перше, потребнує відповнідного інформнаційного наповннення 

системни прийнянття цих рішень і, по-друге, передбначає однознначність 

трактунвання та чіткіснть доведенння до виконанвців вже прийнянтих рішень, а 

також забезпнечення зворотннього зв’язку – монітонрингу, корегунванню та 

переглняду фінанснових рішень (Гайдаєнко та Фурман, 2016).  

 

 

2.2. Фінансова діагностика, як інструмент забезпечення фінансово-

економічної безпеки підприємств машинобудування 

 

Для розрахунку фінансово-економічної безпеки на досліджуваних 

підприємствах, пропонуємо використати систему показників, яка включає 

коефіцієнти фінансової діагностики, що характеризують результативність 

діяльності підприємств. 

У першому розділі були розглянуті методики оцінки фінансово-

економічної безпеки підприємств. Спираючись на одну з них (а саме оцінку 

фінансово-економічної безпеки підприємства, запропоновану Бондаренко Є.К., 

Журавко О.С. (2012)) проаналізуємо який рівень безпеки на кожному з 

досліджуваних підприємств спостерігався потягом 2013-2016 рр. 

Для оцінки фінансово-економічної безпеки проведемо аналіз показників 

ліквідності (платоспроможності), ділової активності, рентабельності, майнового 

стану та фінансової стійкості підприємств за період 2012-2016 рр. 

Показники, що характеризують фінансову стійкість підприємства, які 

було досліджено, наведено у табл. 2.8 – 2.11. 
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Аналізуючи коефіцієнти, що характеризують фінансову стійкість 

ПАТ «Запорізький завод важкого кранобудування» можна зазначити, що далеко 

не всі показники знаходяться у межах відповідних нормативних значень. 

Таблиця 2.8  

Аналіз фінансової стійкості ПАТ «Запорізький завод важкого кранобудування» 

№ Показник Нормативне 

значення 

Період Відхилення, % 

п/п 2012 2013 2014 2015 2016 2015/2012 2016/2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Показники фінансової стійкості 

1 Коефіцієнт 

маневреності 

власного 

капіталу 

> 0,1 -1,58 -1,24 -1,01 -1,75 -0,86 110,76 54,43 

2 Коефіцієнти 

концентрації 

позичкового 

капіталу 

< 0,5 0,91 0,98 1,78 1,99 1,04 218,68 114,28 

3 Коефіцієнт 

фінансової 

стійкості 

0,85-0,9 0,59 0,59 0,28 -0,36 0,21 -61,01 35,59 

4 Коефіцієнт 

фінансової 

стабільності 

(фінансування) 

 > 1 0,09 0,02 -0,44 -0,50 -0,11 -555,56 -122,22 

5 Коефіцієнт 

фінансової 

незалежності 

(автономії) 

> 0,5 0,09 0,02 -0,78 -0,99 -0,21 -1100,00 -233,33 

6 Коефіцієнт 

фінансової 

залежності 

 <2  1,22 1,91 1,28 1,01 1,87 82,78 153,27 

Примітка: побудовано автором на основі (офіційний сайт ПАТ «Запорізький завод 

важкого кранобудування») 

 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу – ступінь мобільності 

використання власних коштів підприємством; його рекомендоване значення 

більше 0,1 (Савицька, 2005). На досліджуваному підприємстві цей показник не 

тільки не знаходився у межах нормативного значення, а був від’ємний 

протягом усіх п’яти років, що свідчить про те, що підприємству недостатньо 

власних коштів для формування необоротних активів, тому відбувається 

дефіцит власних оборотних коштів. У 2012 р. він складав -1,58, а у 2015 р. 

знизився до -1,75. У 2016 р. цей показник збільшився на 56,57% порівняно з 
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2012 роком, і склав -0,86, що все однго не входить в межі нормативного 

значення. 

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу показує яка частка 

позикових (залучених) коштів у загальній валюті нетто-балансу та яку частину 

активів підприємства сформовано за рахунок позикових (залучених) коштів 

короткострокового і довгострокового характеру. Оптимальним вважається 

результат, коли значення показника становить менше 0,5. Чим нижчий 

показник концентрації позикового капіталу, тим менша заборгованість 

підприємства, тим стійкіше його положення (Лахтіонова, 2001). На 

ПАТ „Запорізький завод важкого кранобудування” в 2012-2016 рр. цей 

показник не входив у межі нормативного значення та постійно підвищувався, 

що свідчить про збільшення частки позикових коштів у фінансуванні 

підприємства. Так у 2012 р. він склав 0,91, а до 2015 р. збільшився до 1,99, але у 

2016 р. пішов на спад, та зменшився на 48,74% порівняно з попереднім роком. 

Коефіцієнт фінансової стійкості характеризує ту частку активів, яка 

фінансується за рахунок довгострокових джерел фінансування – власного 

капіталу та довгострокових позикових фінансових ресурсів. Його нормативне 

значення повинно бути 0,85-09 (Отенко, Азаренков та Іващенко 2015). На 

підприємстві спостерігається тенденція зниження цього показника з 0,59 у 

2012 р. до -0,36 у 2015 р. Такий низький результат може свідчити про високий 

рівень ризику втрати платоспроможності та негативні перспективи розвитку 

підприємства. Але у 2016 р. ситуація змінилася, та цей показник підвищився до 

0,21. 

Коефіцієнт фінансової стабільності на досліджуваному підприємстві 

спостерігаємо зовсім протилежну ситуацію змінення цього показника. Тобто, 

якщо у 2012 р. він складав 0,09, то вже у 2016 р. знизився та склав від’ємне 

значення -0,11. Це свідчить про нестійкий фінансовий стан на підприємстві та 

яке залежить від зовнішніх джерел фінансування. 

Коефіцієнт автономії характеризує частку власних оборотних коштів у 

загальній сумі основних джерел формування запасів підприємства. Нормативне 
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значення цього показника повинно бути більше 0,5. Рекомендованим значенням 

вважається збільшення цього показника, чим воно більше, тим стійкіше 

фінансовий стан досліджуваного підприємства. Це може свідчити про те, що 

джерела формування запасів на підприємстві складаються повністю з його 

власних оборотних коштів, що, в свою чергу, свідчить про абсолютну 

фінансову стійкість підприємства (Крамаренко та Чорна, 2008). На 

підприємстві ПАТ  «Запорізький завод важкого кранобудування» цей показник 

не тільки не входить в межі нормативного значення, але й має від’ємні 

показники починаючи з 2014 р. - 0,78, у 2015 р. – (-0,99). З 2016 р. показник має 

незначне збільшення, але все одно його значення є від’ємним та складає -0,21. 

Проаналізуємо показники фінансової стійкості на наступному 

підприємстві – ПрАТ «Запоріжтрансформатор», які показані у табл. 2.9. 

Таблиця 2.9  

Аналіз фінансової стійкості ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 

№ Показник Нормативне 

значення 

Період Відхилення, % 

п/п 2012 2013 2014 2015 2016 2015/2012 2016/2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Показники фінансової стійкості 

1 Коефіцієнт 

маневреності 

власного 

капіталу 

> 0,1 -0,68 -0,97 -0,36 0,47 0,52 -69,12 -76,47 

2 Коефіцієнти 

концентрації 

позичкового 

капіталу 

< 0,5 0,73 0,89 1,46 1,17 1,21 160,27 165,75 

3 Коефіцієнт 

фінансової 

стійкості 

0,85-0,9 0,28 0,13 0,51 1,26 0,98 450,00 350,00 

4 Коефіцієнт 

фінансової 

стабільності 

(фінансування) 

> 1 0,36 0,14 0,33 0,55 0,61 152,78 169,44 

5 Коефіцієнт 

фінансової 

незалежності 

(автономії) 

> 0,5 0,27 0,12 0,48 1,19 0,83 440,74 307,41 

6 Коефіцієнт 

фінансової 

залежності 

<2 1,76 1,35 1,07 0,84 0,95 47,73 53,98 

Примітка: побудовано автором на основі (офіційний сайт 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор») 
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Отже, як видно з табл. 2.9 коефіцієнт маневреності власного капіталу на 

досліджуваному підприємстві у 2012 р. набував від’ємного значення та 

дорівнював -0,68, у 2013 р. зменшився до -0,97. З 2015 р. відбувається тенденція 

підвищення цього показника на 169,12%, порівняно з 2012 р., а у 2016 р. 

коефіцієнт маневреності власного капіталу досяг нормативного значення та 

дорівнював 0,52, що свідчить про достатність власних коштів для формування 

необоротних активів. 

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу на 

ПАТ «Запоріжтрансформатор» не входив у межі нормативного значення та 

постійно підвищувався, що свідчить про те, що частка позикових коштів у 

фінансуванні підприємства збільшилась. Так у 2012 р. він склав 0,73, а у 2016 р. 

збільшився до 1,21. 

Коефіцієнт фінансової стійкості на досліджуваному підприємстві у 

2013 р. знизився на 53,57% порівняно з минулим роком, але з 2014 р. почав 

підвищуватись, та вже у 2015 р. досяг нормативного значення і склав 1,26. 

Такий результат коефіцієнта говорить про незначний рівень ризику втрати 

платоспроможності та позитивні перспективи функціонування підприємства. У 

2016 р. відбулося незначне зниження показника на 33,3% порівняно з минулим 

роком, але все одно він входив в межі нормативного значення. 

Коефіцієнт фінансової стабільності хоча в жодному році не досяг 

нормативного значення, але мав позитивну тенденцію. Так у 2013 р. він складав 

0,14, а у 2016 р. зріс до 0,61, що на 69,44% більше ніж у 2012 р., тобто 

підприємство намагається зменшувати залежність від зовнішніх джерел 

фінансування. 

Коефіцієнт фінансової залежності мав тенденцію до зниження і входив до 

меж нормативного значення впродовж всього аналізованого періоду. Так у 

2012 р. цей показник складав 1,76, а вже у 2016 році знизився на 47,03% 

порівняно з 2012 р. 
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Наступне підприємство на якому слід проаналізувати показники 

фінансової стійкості – ТОВ «НВП Енергомаш», які наведені у табл. 2.10.  

Таблиця 2.10 

Аналіз фінансової стійкості ТОВ «НВП Енегромаш» 

№ Показник Нормативне 

значення 

Період Відхилення, % 

п/п 2012 2013 2014 2015 2016 2015/2012 2016/2012 

Показники фінансової стійкості 

1 Коефіцієнт 

маневреності 

власного 

капіталу 

> 0,1 -1,04 -1,06 -0,74 -0,72 -0,33 69,23 31,73 

2 Коефіцієнти 

концентрації 

позичкового 

капіталу 

< 0,5 1,07 1,02 1,02 0,87 0,71 81,31 66,35 

3 Коефіцієнт 

фінансової 

стійкості 

0,85-0,9 -0,07 -0,02 -0,01 0,14 0,16 -200,00 -228,57 

4 Коефіцієнт 

фінансової 

стабільності 

(фінансування) 

> 1 -0,06 -0,02 -0,02 0,16 0,18 -266,67 -300,00 

5 Коефіцієнт 

фінансової 

незалежності 

(автономії) 

> 0,5 -0,07 -0,02 -0,02 0,13 0,14 -185,71 -200,00 

6 Коефіцієнт 

фінансової 

залежності 

<2 2,1 2,72 1,65 1,23 0,96 58,57 45,71 

Примітка: побудовано автором на основі (офіційний сайт ТОВ «НВП Енегромаш») 

 

Слід звернути увагу, що всі коефіцієнти даної категорії, які були 

проаналізовані на підприємстві ТОВ «НВП Енегромаш» не тільки не 

відповідають нормативним значенням, а й майже всі є від’ємними. Як видно з 

табл. 2.10 ситуація на підприємстві починає покращуватись тільки з 2015 р. 

Хоча жоден з коефіцієнтів і не досяг нормативного значення, але мав позитивну 

тенденцію. Так, наприклад, коефіцієнт фінансової стійкості та коефіцієнт 

автономії у 2013 р. складали -0,07, а у 2016 р. збільшилися до 0,16 та 0,14 

відповідно. 

Тепер проаналізуємо показники фінансової стійкості на підприємстві 

ПрАТ «Бердянські жниварки» та зробимо відповідні висновки щодо зміни цих 

показників (табл. 2.11). 
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Таблиця 2.11  

Аналіз фінансової стійкості ПрАТ «Бердянські жниварки» 

№ Показник Нормативне 

значення 

Період Відхилення, % 

п/п 2012 2013 2014 2015 2016 2015/2012 2016/2012 

Показники фінансової стійкості 

1 Коефіцієнт 

маневреності 

власного 

капіталу 

> 0,1 -0,09 -0,08 0,36 0,57 0,63 -633,33 -700,00 

2 Коефіцієнти 

концентрації 

позичкового 

капіталу 

< 0,5 0,52 0,63 0,47 0,50 0,61 96,15 117,31 

3 Коефіцієнт 

фінансової 

стійкості 

0,85-0,9 0,48 0,37 0,53 0,50 0,52 104,17 108,33 

4 Коефіцієнт 

фінансової 

стабільності 

(фінансування) 

> 1 0,93 0,59 1,13 0,99 1,01 106,45 108,60 

5 Коефіцієнт 

фінансової 

незалежності 

(автономії) 

> 0,5 0,48 0,37 0,53 0,5 0,61 104,17 127,08 

6 Коефіцієнт 

фінансової 

залежності 

<2 2,08 1,70 1,89 1,01 0,93 48,55 44,71 

Примітка: побудовано автором на основі (офіційний сайт ПрАТ «Бердянські 

жниварки») 

 

Зовсім протилежну ситуацію можемо відстежити, якщо проаналізувати 

коефіцієнти фінансової стійкості на підприємстві ПрАТ «Бердянські 

жниварки». Як видно з табл. 2.11, майже всі показники знаходяться в межах 

нормативних значень. Треба відзначити, що саме це підприємство має 

найоптимальніші значення показників фінансової стійкості, з усіх 

досліджуваних нами підприємств. 

Таким чином, проаналізовані показники фінансової стійкості на 

досліджених підприємствах показали, що критичною є ситуація 

ТОВ «НВП Енергомаш» та ПрАТ «Запоріжтрансформатор», вважаємо, що це 

пов’язано із політичною та нестабільною економічною ситуацією в країні, 

зростанням ризику, коливанням валютного курсу і т.ін, але, потрібно відмітити, 

що позитивна тенденція спостерігається у 2015-2016 рр. 
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Наступна група показників, які потрібно проаналізувати – 

платоспроможність та ліквідність, які вказують на можливість підприємства 

швидко перетворювати активи на гроші. Значення цих показників на 

підприємствах машинобудування Запорізької області наведено у табл. 2.12 – 

2.15. 

Проаналізуємо стан ліквідності (платоспроможності) на підприємстві 

ПАТ «Запорізький завод важкого кранобудування». Для цього використаємо 

ряд показників наведених у табл. 2.12. 

Таблиця 2.12 

Аналіз ліквідності (платоспроможності) ПАТ «Запорізький завод важкого 

кранобудування» 

№ Показник Нормативне 

значення 

Період Відхилення, % 

п/п 2012 2013 2014 2015 2016 2015/2012 2016/2012 

Показники фінансової стійкості 

1 Коефіцієнт 

ліквідності 

поточної 

(покриття) 

1-1,5 0,79 0,47 0,29 0,41 0,59 51,90 74,68 

2 Коефіцієнт 

ліквідності 

швидкої 

0,7-0,8 0,24 0,18 0,18 0,19 0,21 79,17 87,50 

3 Коефіцієнт 

ліквідності 

абсолютної 

0,2-0,25 0,11 0,02 0,07 0,06 0,12 54,55 109,10 

4 Співвідношення 

дебіторської та 

кредиторської 

заборгованості 

1 0,44 0,24 0,19 0,49 0,72 111,36 163,64 

Примітка: побудовано автором на основі (офіційний сайт ПАТ «Запорізький завод 

важкого кранобудування») 

 

Аналіз платоспроможності підприємства ПАТ «Запорізький завод 

важкого кранобудування» за період 2012-2016 рр. виявив, що коефіцієнт 

абсолютної ліквідності, який показує частку грошових активів підприємства в 

його поточних зобов’язаннях, не досягнув нормативного значення (0,2 – 0,25) в 

жодному з років та мав тенденцію зниження з 2012-2015 рр., це означає, що 

підприємство не в змозі вчасно ліквідовувати свої борги. Але у 2016 р. 
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відбувається підвищення цього показника на 50% порівняно з попереднім 

роком, та, все одно не відповідало нормативу. 

Коефіцієнт швидкої ліквідності характеризує очікувану 

платоспроможність підприємства на той період, що дорівнює середній 

тривалості одного обороту дебіторської заборгованості, та допомагає оцінити 

чи здатне підприємство погасити свої поточні зобов’язання. Рекомендоване 

значення – 07 – 0,8. Нормативних значень цього показника досліджуване 

підприємство за 2012-2016 рр. не досягло. 

Коефіцієнт поточної ліквідності дає загальну оцінку ліквідності активів. 

На підприємстві ПАТ «Запорізький завод важкого кранобудування» за період 

2012-2016 рр. і цей показник не досяг нормативних значень, мав тенденцію 

зниження до 2014 р, але у 2015 р. цей показник збільшився на 38,05%, 

порівняно з попереднім роком, та у 2016 р. зріс до 0,59. 

Наступне підприємство, яке було обрано для аналізу ліквідності 

(платоспроможності) – ПрАТ «Запоріжтрансформатор». За допомогою 

розрахованих показників, які наведені в табл. 2.13, проаналізуємо ситуацію, яка 

склалася на підприємстві та зробимо відповідні висновки. 

За результатами аналізу можна сказати, що для задоволення поточних 

зобов’язань підприємство не має достатньої кількості оборотних активів, це 

видно із значень коефіцієнта покриття, який знижувався до 2015 р. і склав 0,17, 

що значно нижче нормативного значення. Це означає, що підприємство не в 

змозі вчасно ліквідовувати свої борги, а у 2016 р. відбулося підвищення цього 

показника на 64%, але цього дуже замало для досягнення нормативу. 

Таблиця 2.13 

Аналіз ліквідності (платоспроможності) ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 

№ Показник Нормативне 

значення 

Період Відхилення, % 

п/п 2012 2013 2014 2015 2016 2015/2012 2016/2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Показники фінансової стійкості 

1 Коефіцієнт 

ліквідності 

поточної 

(покриття) 

1-1,5 0,75 0,47 0,24 0,17 0,28 22,67 37,33 
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Продовження табл. 2.13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Коефіцієнт 

ліквідності 

швидкої 

0,7-0,8 0,58 0,35 0,19 0,14 0,21 24,14 36,21 

3 Коефіцієнт 

ліквідності 

абсолютної 

0,2-0,25 0,04 0,03 0,02 0,01 0,08 25,00 200,00 

4 Співвідношення 

дебіторської та 

кредиторської 

заборгованості 

1 1,37 1,13 0,94 0,74 0,85 54,01 62,04 

Примітка: побудовано автором на основі (офіційний сайт 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор») 

 

Коефіцієнт покриття на ПрАТ «Запоріжтрансформатор» за 

досліджувааний період жодного разу не досяг нормативного значення та мав 

тенденцію до зниження. Так, у 2012 р. цей показник склав 0,75, а вже у 2015 р. 

знизився до 0,17 та у 2016 р. було підвищення цього показника на 37% 

порівняно із попереднім роком. 

Коефіцієнт швидкої ліквідності на досліджуваному підприємстві за 

аналізований період знизився з 0,58 до 0,14 у 2015 р., потім підвищився на 48% 

і склав 0,21, що також нижче нормативного значення (0,70,8), що характеризує 

про нездатність підприємства сплатити поточні зобов’язання за умови 

своєчасного розрахунку з дебіторами. 

Про те, що підприємство нездатне ліквідувати короткострокову 

заборгованість можуть сказати дані по коефіцієнту абсолютної ліквідності, 

який має тенденцію зниження до 2015 р. з 0,04 до 0,01, а в 2016 р. відбувається 

підвищення показника до 0,08, що у два рази біле ніж у 2012 р., при 

нормативному значенні 0,20,25. 

Проаналізуємо підприємство ТОВ «НВП Енергомаш» та зробимо 

відповідні висновки і щодо зміни коефіцієнтів ліквідності (платоспроможності) 

по ньому. Для цього використаємо коефіцієнти наведені у табл. 2.14. 
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Таблиця 2.14 

Аналіз ліквідності (платоспроможності) ТОВ НВП «Енергомаш» 

№ Показник Нормативне 

значення 

Період Відхилення, % 

п/п 2012 2013 2014 2015 2016 2015/2012 2016/2012 

Показники фінансової стійкості 

1 Коефіцієнт 

ліквідності 

поточної 

(покриття) 

1-1,5 0,77 0,83 0,72 0,73 0,81 94,81 105,19 

2 Коефіцієнт 

ліквідності 

швидкої 

0,7-0,8 0,37 0,72 0,63 0,69 0,71 186,48 191,89 

3 Коефіцієнт 

ліквідності 

абсолютної 

0,2-0,25 0,001 0,01 0,01 0,04 0,04 4000,00 4000,00 

4 Співвідношення 

дебіторської та 

кредиторської 

заборгованості 

1 1,23 1,09 1,52 1,07 1,23 86,99 100,00 

Примітка: побудовано автором на основі (офіційний сайт ТОВ НВП «Енергомаш») 

 

Після аналізу результатів, можна зробити висновки, що підприємству не 

вистачає оборотних активів для задоволення поточних зобов’язань, на що 

вказує величина коефіцієнта покриття, який знижувався протягом 

досліджуваного періоду, і у 2015 р. склав 0,73, що значно нижче нормативного 

значення. У 2016 р. відбулося незначне його підвищення на 9% порівняно з 

2015 р., але цього все одно недостатньо для досягнення нормативу. Це свідчить 

про те, що підприємству не вдається вчасно ліквідовувати свої борги. 

Коефіцієнт швидкої ліквідності у 2012 р. складав 0,37, що значно нижче 

нормативного значення (0,70,8), але у 2013 р. зріс до 0,72, тобто у 

підприємства були можливості сплачувати поточні зобов’язання за умови 

своєчасного розрахунку з дебіторами, але у 2014 р. ситуація  погіршується, про 

що свідчить динаміка коефіцієнта, та з 2015 р. значення коефіцієнта почало 

збільшуватись та до 2016 р. досягло значення 0,71, що входить в межі 

нормативу. 

Про неможливість підприємства ліквідовувати короткострокову 

заборгованість свідчать фактичні дані щодо коефіцієнта абсолютної ліквідності, 
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який не досягає нормативного значення 0,20,25, але має тенденцію збільшення 

і в 2016 р. склав – 0,04. 

Використовуючи дані табл. 2.15 проаналізуємо ряд показників ліквідності 

(платоспроможності) машинобудівного підприємства ПрАТ «Бердянські 

жниварки» та зробимо відповідні висновки. 

Таблиця 2.15  

Аналіз ліквідності (платоспроможності) ПрАТ «Бердянські жниварки» 

№ Показник Нормативне 

значення 

Період Відхилення, % 

п/п 2012 2013 2014 2015 2016 2015/2012 2016/2012 

Показники фінансової стійкості 

1 Коефіцієнт 

ліквідності 

поточної 

(покриття) 

1-1,5 0,91 0,95 1,41 1,56 1,43 171,43 157,14 

2 Коефіцієнт 

ліквідності 

швидкої 

0,7-0,8 0,65 0,48 0,57 0,69 0,71 106,15 109,23 

3 Коефіцієнт 

ліквідності 

абсолютної 

0,2-0,25 0,08 0,05 0,07 0,03 0,06 37,50 75,00 

4 Співвідношення 

дебіторської та 

кредиторської 

заборгованості 

1 1,46 0,90 0,59 1,44 1,37 98,63 93,83 

Примітка: побудовано автором на основі (офіційний сайт ПрАТ «Бердянські 

жниварки») 

 

Як показують результати, для задоволення поточних зобов’язань 

підприємство у 2012-2013 рр. не має достатньої кількості оборотних активів, 

про що свідчить величина коефіцієнта покриття, який дорівнював 0,91 та 0,95 

відповідно, але цей показник має позитивну тенденцію і у 2014-2015 рр. він 

досяг нормативного значення та дорівнював 1,41 та 1,56 відповідно. У 2016 р. 

цей показник знизився на 8,4% порівняно з попереднім роком, але входив до 

меж нормативу. Що свідчить про можливість підприємства вчасно 

ліквідовувати борги. 

Коефіцієнт швидкої ліквідності у 2012 р. складав 0,65, що майже 

дорівнює нормативному значенню (0,70,8), але у 2013 р. знизився до 0,48, 

тобто підприємство не мало можливості сплатити поточні зобов’язання за 
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умови своєчасного розрахунку з дебіторами, але починаючи з 2015 р. ситуація 

покращується, про що свідчить динаміка коефіцієнта, та у 2016 р. значення 

коефіцієнта збільшилось до 0,71, що досягає нормативного значення. 

Про те, що підприємство не взмозі ліквідувати короткострокову 

заборгованість свідчать фактичні дані коефіцієнта абсолютної ліквідності, який 

не досягає нормативного значення 0,20,25, і в 2016 р. склав – 0,06. 

Отже, як видно з табл. 2.12 – 2.15, за проаналізований період не всі 

підприємства мали позитивні результати в області показників 

платоспроможності. У деяких з них спостерігалась тенденція зниження майже 

всіх показників, а деякі взагалі не входили у межі нормативу. Найкраща 

стіситуація спостерігається на підприємстві ПрАТ «Бердянські жниварки» 

(відповідно до нормативних значень).  

Про рівень ліквідності, який не відповідає нормативним значенням, може 

указувати низький рівень окупності капітальних вкладень, збільшення 

дебіторської заборгованості, зменшення власного капіталу, отримання збитків, 

погашення довгострокових кредитів тощо. 

Щоб охарактеризувати результати роботи підприємства в цілому, 

здебільшого, використовують показники рентабельності. У табл. 2.16–2.19 

наведено показники рентабельності окремих підприємств машинобудування 

Запорізької області.  

Використовуючи дані табл. 2.16, проаналізуємо стан рентабельності 

підприємства ПАТ «Запорізький завод важкого кранобудування» та зробимо 

відповідні висновки щодо коефіцієнтів цієї групи.  

Таблиця 2.16 

Аналіз рентабельності ПАТ «Запорізький завод важкого кранобудування» 

№ Показник Нормативне 

значення 

Період Відхилення, % 

п/п 2012 2013 2014 2015 2016 2015/2012 2016/2012 

Показники фінансової стійкості 

1 Рентабельність 

капіталу 

(активів) за 

чистим 

прибутком 

>0,14 0,14 -0,11 -0,79 -0,38 0,12 -271,43 85,71 
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Продовження табл. 2.16 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Рентабельність 

власного 

капіталу 

>0,2 1,25 -0,14 -0,99 -0,38 0,18 -30,4 14,4 

3 Рентабельність 

виробничих 

фондів 

збільшення 0,17 -0,13 -0,98 0,47 0,51 276,47 300,00 

4 Рентабельність 

реалізованої 

продукції за 

прибутком від 

реалізації 

збільшення -0,01 0,07 0,18 0,33 0,29 -3300,00 -2900,00 

5 Рентабельність 

реалізованої 

продукції за 

прибутком від 

операційної 

діяльності 

збільшення 0,12 0,03 -0,22 0,25 0,23 208,33 191,67 

6 Рентабельність 

реалізованої 

продукції за 

чистим 

прибутком 

>0,15 0,33 -0,17 -1,61 -0,62 0,11 -187,88 33,33 

7 Коефіцієнт 

стійкості 

економічного 

зростання 

>0,35 -0,78 -0,41 -0,21 -0,81 -0,13 103,85 16,67 

Примітка: побудовано автором на основі (офіційноий сайт ПАТ «Запорізький завод 

важкого кранобудування») 

 

Аналізуючи рентабельність активів ПАТ «Запорізький завод важкого 

кранобудування», можна побачити, що показник не тільки не входить в межі 

нормативу, а й взагалі має від’ємне значення та тенденцію зниження. Якщо, у 

2012 р. він складав 0,14, то вже до 2014 р. знизився до-0,79, але у 2016 р. 

спостерігається збільшення цього показника до 0,12, що все одно недостатньо 

для досягнення норми. 

Рентабельність власного капіталу показує рівень прибутковості власного 

капіталу, який вкладено в підприємство що характеризує винагороду власників 

компанії. За допомогою цього показника можна порівньвати різні компанії. 

Такий показник є універсальним для співставлення результативності діяльності 

різних бізнесів за критерієм відповідності прибутковості очікуванням 
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власників. Крім того, він дає змогу власникам компанії оцінити ефективність 

роботи менеджменту (Карамзін, 2008). 

Аналізуючи рентабельність власного капіталу ПАТ «Запорізький завод 

важкого кранобудування», можна зробити висновок, що тільки у 2012 р. цей 

показник відповідає нормативному значенню та дорівнює 1,25, а з 2013-

2015 рр. він мав від’ємне значення, але спостерігається позитивна тенденція. 

Якщо, у 2014 р. він дорівнював -0,99, то вже у 2016 р. зріс до 0,18, що майже 

відповідає нормативу. 

Рентабельність продукції показує ефективність витрат на її виробництво і 

збут. Розглядаючи дані з розрахунків, можна зробити висновок, що 

рентабельність продукції протягом аналізованого періоду знижувалась та 

досягла від’ємних значень. Якщо, у 2013 р. вона була у межах нормативу та 

дорівнювала 0,33, то у 2014 р. вона знизилась до -1,61, у 2016 р. вона склала 

0,11. 

Стійкість економічного зростання – показник рентабельності, який вказує 

на роль чистого прибутку в забезпеченні стабільного зростання власного 

капіталу. Він демонструє стійкість процесу зростання власного капіталу 

компанії. Показник розраховується як співвідношення приросту резервного 

капіталу і нерозподіленого прибутку до суми власного капіталу (Магопець, 

2010). 

Аналізуючи цей показник на ПАТ «Запорізький завод важкого 

кранобудування», можна зробити висновок, що в жодному році він не набув 

позитивного значення. Це пов’язано з низьким чистим прибутком на 

підприємстві, тому стійке зростання в принципі неможливе. 

Використовуючи дані табл. 2.17, проаналізуємо стан рентабельності 

наступного досліджуваного машинобудівного підприємства Запорізької області 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» та зробимо відповідні висновки щодо зміни 

коефіцієнтів, які характеризують рівень рентабельності. 
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Таблиця 2.17 

Аналіз рентабельності ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 

№ 

п/п 

Показник Нормативне 

значення 

Період Відхилення, % 

2012 2013 2014 2015 2016 2015/2012 2016/2012 

Показники фінансової стійкості 

1 Рентабельність 

капіталу 

(активів) за 

чистим 

прибутком 

>0,14 0,24 0,09 -0,63 -0,72 -0,21 -300,00 -87,50 

2 Рентабельність 

власного 

капіталу 

>0,2 0,95 0,89 -1,34 -0,61 -0,58 -64,21 -61,05 

3 Рентабельність 

виробничих 

фондів 

збільшення 0,83 0,33 -1,88 -2,26 -0,25 -272,29 -30,12 

4 Рентабельність 

реалізованої 

продукції за 

прибутком від 

реалізації 

збільшення 0,35 0,26 0,19 0,08 0,11 22,86 31,43 

5 Рентабельність 

реалізованої 

продукції за 

прибутком від 

операційної 

діяльності 

збільшення 0,36 0,25 0,12 0,01 0,13 2,78 36,11 

6 Рентабельність 

реалізованої 

продукції за 

чистим 

прибутком 

>0,15 0,23 0,12 -1,67 -1,44 -0,76 -626,0 -330,44 

7 Коефіцієнт 

стійкості 

економічного 

зростання 

>0,35 0,55 0,47 0,02 0,50 0,46 90,90 83,63 

Примітка: побудовано автором на основі (офіційний сайт 

ПрАТ Запоріжтрансформатор») 

 

Аналізуючи рентабельність активів ПрАТ «Запоріжтрансформатор», 

можна побачити, що показник у 2012 р. дорівнював 0,24, що відповідає межам 

нормативного значення, а з 2013 р. почав зменшуватись, і вже до 2015 р. 

знизився до-0,72. У 2016 р. спостерігається підвищення цього показника до -

0,21. 

Аналізуючи рентабельність власного капіталу 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор», можна зробити висновок, що у 2012-2014 рр. 

цей показник відповідав нормативному значенню та дорівнює 0,95 та 0,89 
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відповідно, а з 2014-2016 рр. він мав від’ємне значення, але спостерігається 

позитивна тенденція. Якщо, у 2014 р. він дорівнював -1,34, то вже у 2016 р. -

0,58. 

Розглядаючи дані з розрахунків, можна зробити висновок, що 

рентабельність продукції протягом аналізованого періоду знижувалась та 

досягла від’ємних значень. Якщо, у 2012 р. вона була у межах нормативу та 

дорівнювала 0,23, то у 2016 р. вона знизилась до -0,76. 

Аналізуючи показник стійкості економічного зростання на 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор», можна зробити висновок, що тільки в 2014 р. 

він не досяг нормативного значення та дорівнював 0,02, а всі інші аналізовані 

роки відбувається позитивна тенденція. Це говорить про зростання власного 

капіталу за рахунок реінвестування чистого прибутку компанії. 

Використовуючи дані табл. 2.18, проаналізуємо стан рентабельності 

підприємства ТОВ «НВП Енергомаш» та зробимо відповідні висновки. 

Таблиця 2.18 

Аналіз рентабельності ТОВ «НВП Енергомаш» 

№ Показник Нормативне 

значення 

Період Відхилення, % 

п/п 2012 2013 2014 2015 2016 2015/2012 2016/2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Показники фінансової стійкості 

1 Рентабельність 

капіталу 

(активів) за 

чистим 

прибутком 

>0,14 -0,17 0,01 0,11 -0,72 0,16 -64,71 -94,12 

2 Рентабельність 

власного 

капіталу 

>0,2 1,51 -0,43 -0,99 0,82 0,86 54,30 56,95 

3 Рентабельність 

виробничих 

фондів 

збільшення -0,27 0,05 0,08 1,01 1,03 -374,07 -381,48 

4 Рентабельність 

реалізованої 

продукції за 

чистим 

прибутком 

>0,15 -0,08 0,01 0,02 0,18 0,19 -225,00 -237,50 

5 Коефіцієнт 

стійкості 

економічного 

зростання 

>0,35 -0,91 -0,81 -1,07 0,82 0,87 -90,11 -95,60 

Примітка: побудовано автором на основі (офіційний сайт ТОВ «НВП Енергомаш») 
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Аналізуючи рентабельність активів ТОВ «НВП Енергомаш», можна 

побачити, що показник у 2012 р. набував від’ємного значення та дорівнював -

0,17, а з 2013 р. почав збільшуватись та у 2014 р. склав 0,1. У 2015 р. 

спостерігається спад цього показника на 162% порівняно із попереднім роком, 

та вже у 2016 р. він зріс до 0,16, що відповідає нормативному показнику. 

Аналізуючи рентабельність власного капіталу ТОВ «НВП Енергомаш», 

можна зробити висновок, що у 2012 р. цей показник відповідає нормативному 

значенню та дорівнює 1,51, а з 2013-2014 рр. він почав знижуватись та взагалі 

мав від’ємне значення -0,43 та -0,99 відповідно, але спостерігається позитивна 

тенденція. Вже у 2016 р. він дорівнював 0,86, що також входить в межі 

нормативу. 

Розглядаючи дані з розрахунків, можна зробити висновок, що 

рентабельність продукції у 2012 р. мала від’ємне значення та дорівнювала -0,08, 

а з 2013 р. відбувається підвищення показника. У 2016 р. він досяг 

нормативного значення та став дорівнювати 0,19. 

Аналізуючи показник стійкості економічного зростання на 

ТОВ «НВП Енергомаш», можна зробити висновок, що протягом 2012-2014 рр. 

цей показник знижувався та мав від’ємне значення, а у 2016 р. зріс до 0,87. 

Використовуючи дані табл. 2.19, проаналізуємо стан рентабельності 

підприємства ПрАТ «Бердянські жниварки» та зробимо відповідні висновки.  

Таблиця 2.19 

Аналіз рентабельності ПрАТ «Бердянські жниварки» 

№ 

п/п 

Показник Нормативне 

значення 

Період Відхилення, % 

2012 2013 2014 2015 2016 2015/2012 2016/2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Показники фінансової стійкості 

1 Рентабельність 

капіталу 

(активів) за 

чистим 

прибутком 

>0,14 0,02 0,02 0,24 0,17 0,21 850,00 1050,00 

2 Рентабельність 

власного 

капіталу 

>0,2 0,04 0,06 0,45 0,35 0,56 875,00 1400,00 

3 Рентабельність 

виробничих 

фондів 

збільшення 0,03 0,04 0,38 0,27 0,34 900,00 1133,33 



130 

 

Продовження табл.2.19 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 Рентабельність 

реалізованої 

продукції за 

прибутком від 

реалізації 

збільшення 0,13 0,05 0,31 0,22 0,31 169,23 238,46 

5 Рентабельність 

реалізованої 

продукції за 

прибутком від 

операційної 

діяльності 

збільшення 0,14 0,22 0,34 0,21 0,36 150,00 257,14 

6 Рентабельність 

реалізованої 

продукції за 

чистим 

прибутком 

>0,15 0,03 0,04 0,29 0,19 0,21 633,33 700,00 

7 Коефіцієнт 

стійкості 

економічного 

зростання 

>0,35 0,88 0,89 0,95 0,96 0,93 109,09 105,68 

Примітка: побудовано автором на основі (офіційний сайт ПрАТ «Бердянські 

жниварки») 

 

Аналізуючи рентабельність активів ПрАТ «Бердянські жниварки», можна 

побачити, що показник з 2012 р. мав тенденцію збільшення та у 2015-2016 рр. 

дорівнював 0,17 та 0,21 відповідно, що відповідає нормативному значенню. 

Аналізуючи рентабельність власного капіталу ПрАТ «Бердянські 

жниварки», можна зробити висновок, що тут простежується така ж сама 

ситуація, як з попереднім аналізованим показником. У 2015-2016 рр. він 

дорівнював 0,35 та 0,56 відповідно, також входить до меж нормативу. 

Розглядаючи дані з розрахунків, можна зробити висновок, що 

рентабельність продукції протягом 2012-2013 рр. не входила в межі нормативу, 

а починаючи з 2014 р. цей показник до кінця аналізованого періоду досягав 

нормативного значення, та у 2016 р. склав 0,21, що на 600% більше за 2012 р. 

Аналізуючи показник стійкості економічного зростання на 

ПрАТ «Бердянські жниварки», можна зробити висновок, що протягом 2012-

2015 рр. він мав тенденцію збільшення, а у 2016 р. відбулося незначне 

зменшення цього показника на 3% порівняно з попереднім роком, але це не 
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погіршує ситуації та говорить про зростання власного капіталу за рахунок 

реінвестування чистого прибутку компанії. 

Підприємства, на меті яких стоїть отримання прибутку, обов’язково 

мають враховувати стан свого майна при оцінці діяльності. Аналіз динаміки 

складу і структури майнового стану на підприємстві дає змогу встановлювати 

розмір абсолютного та відносного його приросту чи взагалі зменшення майна і 

його окремих видів на досліджуваному підприємстві.  

На основі табл. 2.20 – 2.23, в яких наведено показники майнового стану 

підприємств машинобудування Запорізької області проаналізуємо вказані дані 

та надамо відповідні висновки. Використовуючи дані табл. 2.20, проаналізуємо 

стан майнового стану підприємства ПАТ «Запорізький завод важкого 

кранобудування».  

Таблиця 2.20 

Аналіз майнового стану ПАТ «Запорізький завод важкого кранобудування» 

№ Показник Нормативне 
значення 

Період Відхилення, % 

п/п 2012 2013 2014 2015 2016 2015/2012 2016/2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Показники фінансової стійкості 

1 Частка 
оборотних 

виробничих 
фондів в 
обігових 
коштах 

збільшення 0,69 0,63 0,40 0,51 0,53 73,91 76,81 

2 Частка 
основних 
засобів в 
активах 

збільшення 0,63 0,75 0,72 0,66 0,68 104,76 107,94 

3 Коефіцієнт 
зносу 

основних 
засобів 

< 1 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 100,00 200,00 

4 Коефіцієнт 
оновлення 
основних 
засобів 

збільшення 1,03 1,01 1,12 1,08 1,04 104,85 100,97 

5 Частка 
оборотних 

виробничих 
активів 

збільшення 0,23 0,12 0,09 0,13 0,16 56,52 69,57 

6 Коефіцієнт 
мобільності 

активів 

0,5 0,48 0,24 0,27 0,35 0,39 72,92 81,25 

Примітка: побудовано автором на основі (офіційний сайт ПАТ «Запорізький завод 

важкого кранобудування») 
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Частка оборотних виробничих фондів в обігових коштах вказує на ту 

частину оборотних активів, що знаходяться у виробничій сфері. Сюди 

відносяться витрати майбутніх періодів, незавершене виробництво, виробничі 

запаси. Висока їх частка може може вказувати на неефективну політику 

управління виробничим процесом, зокрема формуванням виробничих запасів, 

або на ефективну політику управління іншими необоротними активами 

(збутом, розрахунками), що дозволяє спрямовувати більшість фінансових 

ресурсів у виробничу сферу (Грабовецький та Шварц, 2011). 

Дані табл. 2.20 свідчать про те, що частка оборотних виробничих фондів в 

обігових коштах протягом 2013-2015 рр. мала тенденцію зниження, але в 

2016 р. склала 51%, тобто відбувається тенденція підвищення показника 

порівняно з минулими роками, але дані показника свідчать про недостатньо 

високу виробничу діяльність підприємства.  

Якщо говорити про зміст частки основних засобів в активах, то цей 

показник свідчить про частку фінансових ресурсів, що інвестовані у основні 

засоби. Динаміка зменшення частки основних засобів протягом певного періоду 

є позитивною в умовах стабільного або зростаючого обсягу виробництва та 

свідчить про підлаштування підприємства під зниження місткості ринку, 

кризові процеси і т.д. Але, така динаміка є й негативною в умовах зниження 

обсягу виробництва та може свідчити про неконтрольовану втрату виробничого 

потенціалу. Збільшення частки основних засобів може розцінюватися як 

підвищення виробничого потенціалу підприємства (Шморгун, 2006). 

Частка основних засобів в активах на підприємстві ПАТ «Запорізький 

завод важкого кранобудування» у 2014 р. підвищилась на 19%, порівняно з 

попереднім роком, а в 2016 р. вартість основних засобів складає 66% сукупної 

вартості активів, що на 8,33% менше ніж у 2015 р.  

Коефіцієнт зносу основних засобів вказує на рівень фізичного та 

морального зносу основних засобів. Позитивним є зменшення значення 

показника, що свідчить про інтенсифікацію процесів оновлення необоротних 

виробничих активів, що підвищує конкурентоспроможність підприємства. 
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Коефіцієнт зносу основних засобів на досліджуваному підприємстві з 

2013-2016 рр. мав тенденцію збільшення, що може негативно відображатись на 

діяльності підприємства. 

Коефіцієнт оновлення основних засобів характеризує, яка частина від тих, 

що є на кінець звітного періоду складає нові основні засоби. З наших 

розрахунків можна сказати, що підприємство не проводило заходи щодо 

відновлення основних фондів, бо спостерігається зниження показника первісної 

вартості у порівнянні з попередніми роками (у 2016 р. коефіцієнт склав 1,081).  

Коефіцієнт мобільності активів дозволяє визначити співвідношення 

оборотних та необоротних активів підприємства. У більшості промислових 

підприємств частка необоротних активів висока. Цей показник на 

досліджуваному підприємстві в 2014 році знизився на 50% порівняно з 2013 р. 

та склав 0,24 (при рекомендованому рівні 0,5), а з 2015 р. він мав тенденцію 

збільшення та склав 0,35.  

Використовуючи дані табл. 2.21, проаналізуємо стан майнового стану 

підприємства ПрАТ «Запоріжтрансформатор» та зробимо відповідні висновки. 

Таблиця 2.21 

Аналіз майнового стану ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 

№ Показник Нормативне 

значення 

Період Відхилення, % 

п/п 2012 2013 2014 2015 2016 2015/2012 2016/2012 

Показники фінансової стійкості 

1 Частка 

оборотних 

виробничих 

фондів в 

обігових 

коштах 

збільшення 0,17 0,16 0,18 0,17 0,19 100,00 111,76 

2 Частка 

основних 

засобів в 

активах 

збільшення 0,21 0,22 0,28 0,26 0,27 123,81 128,57 

3 Коефіцієнт 

зносу 

основних 

засобів 

< 1 0,06 0,12 0,09 0,07 0,04 116,67 66,67 

4 Коефіцієнт 

оновлення 

основних 

засобів 

збільшення 1,09 1,04 1,14 1,00 1,02 91,75 93,58 
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Продовження табл. 2.21 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 Частка 

оборотних 

виробничих 

активів 

збільшення 0,09 0,07 0,06 0,06 0,07 66,67 77,78 

6 Коефіцієнт 

мобільності 

активів 

0,5 1,23 0,7 0,54 0,59 0,61 47,97 49,59 

Примітка: побудовано автором на основі (офіційний сайт 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор») 

 

Дані табл. 2.21 свідчать про те, що частка оборотних виробничих фондів в 

обігових коштах у 2014 р. знизилась майже на 6%, але в 2016 р. склала 0,17, 

тобто відбувається тенденція підвищення показника порівняно з минулими 

роками, але дані показника свідчать про недостатньо високу виробничу 

діяльність підприємства.  

Частка основних засобів в активах на підприємстві 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» з 2013-2015 рр. підвищувалась з 0,21 до 0,28, а 

у 2016 р. знизилась на 7%, порівняно з попереднім роком, тобто в 2016 р. 

вартість основних засобів складає 26% сукупної вартості активів.  

Коефіцієнт зносу основних засобів на досліджуваному підприємстві у 

2014 р. мав тенденцію збільшення та складав 0,12, що більше ніж на 100% за 

попередній рік, але потім ситуація покращується, бо відбувається зниження 

показника. Так у 2016 р. він склав 0,07. 

Коефіцієнт оновлення основних засобів підприємства у 2014 р. знизився 

більш ніж на 5%, порівняно з попереднім роком. У 2015 р. навпаки зріс майже 

на 10%, але далі все одно спостерігається тенденція зниження показника і у 

2016 р. він склав 1,00007, що на 12,27% менше за попередній рік. 

Коефіцієнт мобільності активів на досліджуваному підприємстві в 2015 р. 

знизився майже на 44% порівняно з 2013 р. та склав 0,54 (при рекомендованому 

рівні 0,5), а в 2016 р. він мав тенденцію збільшення та склав 0,59, тобто активи 

підприємства мають потенційну можливість перетворюватись у ліквідні кошти.  
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Використовуючи дані табл. 2.22, проаналізуємо стан майнового стану 

підприємства ТОВ «НВП Енергомаш» та зробимо відповідні висновки. 

Таблиця 2.22 

Аналіз майнового стану ТОВ «НВП Енергомаш» 

№ Показник Нормативне 
значення 

Період Відхилення, % 

п/п 2012 2013 2014 2015 2016 2015/2012 2016/2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Показники фінансової стійкості 

1 Частка 
оборотних 

виробничих 
фондів в 
обігових 
коштах 

збільшення 0,52 0,12 0,12 0,07 0,08 13,46 15,38 

2 Частка 
основних 
засобів в 
активах 

збільшення 0,18 0,07 0,09 0,06 0,07 33,33 38,89 

3 Коефіцієнт 
зносу 

основних 
засобів 

< 1 0,04 0,03 0,05 0,11 0,09 275,00 225,00 

4 Коефіцієнт 
оновлення 
основних 
засобів 

збільшення 1,04 1,01 1,05 1,08 1,03 103,85 99,04 

5 Частка 
оборотних 

виробничих 
активів 

збільшення 0,43 0,11 0,09 0,04 0,06 9,30 13,95 

6 Коефіцієнт 
мобільності 

активів 

0,5 1,5 1,43 1,7 1,75 1,63 116,67 108,67 

Примітка: побудовано автором на основі (офіційний сайт ТОВ «НВП Енергомаш») 

 

Дані табл. 2.22 свідчать про те, що частка оборотних виробничих фондів в 

обігових коштах за досліджуваний період мала тенденцію зниження. У 2016 р. 

вона складала 0,068, що на 87% менше ніж у 2013 р. Це свідчать про 

недостатньо високу виробничу діяльність підприємства.  

Частка основних засобів в активах на підприємстві 

ТОВ «НВП Енергомаш» з 2013-2016 рр. також мала тенденцію зниження, про 

що свідчать дані таблиці 2.15, тобто в 2016 р. вартість основних засобів складає 

6,4% сукупної вартості активів.  

Коефіцієнт зносу основних засобів на досліджуваному підприємстві теж 

знижується та в 2016 р. досягає -0,77, що на 40% менше ніж у 2013 р., що 
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свідчить про інтенсифікацію процесів оновлення необоротних виробничих 

активів 

Коефіцієнт оновлення основних засобів підприємства у 2014 р. знизився 

майже на 66%, порівняно з попереднім роком, а з 2015 р. навпаки почав 

зростати та досяг значення 1,081. 

Коефіцієнт мобільності активів на досліджуваному підприємстві в 2015 р. 

знизився майже на 50% порівняно з 2014 р. та склав 2,7 (при рекомендованому 

рівні 0,5), а в 2016 р. він зменшився ще на 35% порівняно з попереднім роком, 

але знаходився в нормативних межах, тобто активи підприємства мають 

потенційну можливість перетворюватись у ліквідні кошти.  

Використовуючи дані табл. 2.23, проаналізуємо стан майнового стану 

підприємства ПрАТ «Бердянські жниварки» та зробимо відповідні висновки. 

Таблиця 2.23 

Аналіз майнового стану ПрАТ «Бердянські жниварки» 

№ Показник Нормативне 
значення 

Період Відхилення, % 

п/п 2012 2013 2014 2015 2016 2015/2012 2016/2012 

Показники фінансової стійкості 

1 Частка 
оборотних 

виробничих 
фондів в 
обігових 
коштах 

збільшення 0,27 0,36 0,45 0,51 0,56 188,89 207,41 

2 Частка 
основних 
засобів в 
активах 

збільшення 0,52 0,39 0,33 0,21 0,31 40,38 59,62 

3 Коефіцієнт 
зносу 

основних 
засобів 

< 1 0,03 0,06 0,04 0,11 0,13 366,67 433,33 

4 Коефіцієнт 
оновлення 
основних 
засобів 

збільшення 1,07 1,03 1,11 1,11 1,03 103,74 96,26 

5 Частка 
оборотних 

виробничих 
активів 

збільшення 0,13 0,21 0,29 0,27 0,26 207,69 200,00 

6 Коефіцієнт 
мобільності 

активів 

0,5 0,89 1,48 1,96 1,68 1,98 188,76 222,47 

Примітка: побудовано автором на основі (офіційний сайт ПрАТ «Бердянські 

жниварки») 
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Дані табл. 2.23 свідчать про те, що частка оборотних виробничих фондів в 

обігових коштах за досліджуваний період мала тенденцію збільшення. У 

2016 р. вона складала 0,51, що майже на 89% більше ніж у 2013 р. Такі 

результати можуть свідчити про недостатньо високу виробничу діяльність 

підприємства.  

Частка основних засобів в активах на підприємстві ПрАТ «Бердянські 

жниварки» з 2013-2016 рр. мала тенденцію зниження, про що свідчать дані 

таблиці 2.16, тобто в 2016 р. вартість основних засобів складає 21% сукупної 

вартості активів.  

Коефіцієнт зносу основних засобів на досліджуваному підприємстві у 

2014 р. збільшився більше ніж на 200% із попереднім роком, але у 2016 р. він 

мав незначну, але тенденцію зниження, тобто зменшився приблизно на 4%, 

порівняно із 2014 р. та склав 0,46. 

Коефіцієнт оновлення основних засобів підприємства у 2014 р. знизився 

майже на 3%, порівняно з попереднім роком, а з 2015 р. навпаки почав зростати 

та досяг значення 1,11. 

Коефіцієнт мобільності активів на досліджуваному підприємстві 

протягом 2013-2016 рр. збільшувався та досяг значення 3,68, що на 400% 

більше ніж у 2013 р., тобто активи підприємства досить швидко 

перетворюються у ліквідні кошти.  

Ведучи свою діяльність в ринкових умовах, підприємства обов’язково 

повинні враховувати стан своєї ділової активності, яка обумовлює саме стійкий 

стан його розвитку. 

Вважаємо за доцільне оцінити ряд показників ділової активності 

підприємств машинобудування Запорізької області, яка у фінансовому аспекті 

проявляється, насамперед, у швидкості обороту його коштів. Для цього 

розрахуємо всі показники та зведемо їх у таблиці, після чого зробимо відповідні 

висновки. 
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Проведемо аналіз ділової активності на одному з досліджуваних 

підприємств машинобудування Запорізької області ПАТ «Запорізький завод 

важкого кранобудування» та побачимо, як змінювались протягом 2012-2016 рр. 

показники цієї категорії (табл.2.24). 

Таблиця 2.24 

Аналіз ділової активності ПАТ «Запорізький завод важкого кранобудування» 

№ Показник Нормативне 

значення 

Період Відхилення, % 

п/п 2012 2013 2014 2015 2016 2015/2012 2016/2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Показники фінансової стійкості 

1 Коефіцієнт 

оборотності 

основних 

засобів 

>3 0,43 0,67 0,49 0,61 0,78 141,86 181,40 

2 Коефіцієнт 

оборотності 

обігових коштів 

>3 1,31 1,45 2,71 2,33 2,41 177,86 183,97 

3 Коефіцієнт 

оборотності 

запасів 

>3 1,63 1,58 1,98 1,65 1,77 101,23 108,59 

4 Коефіцієнт 

оборотності 

дебіторської 

заборгованості 

>18 8,03 11,89 11,74 9,98 11,32 124,28 140,97 

5 Показник 

тривалості 

обороту 

дебіторської 

заборгованості, 

днів 

від’ємний , 

<20 днів 

45 30 31 27 21 60,00 94,39 

6 Коефіцієнт 

оборотності 

кредиторської 

заборгованості 

збільшення 3,21 1,79 1,06 3,37 3,03 104,98 94,39 

7 Показник 

тривалості 

обороту 

кредиторської 

заборгованості, 

днів 

від’ємний 112 200 339 107 121 95,54 108,04 

8 Коефіцієнт 

оборотності 

власного 

капіталу 

>0,5 1,77 1,14 1,72 1,68 1,82 94,92 102,82 

Примітка: побудовано автором на основі (офіційний сайт ПАТ «Запорізький завод 

важкого кранобудування») 
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Проаналізувавши показники ділової активності на підприємстві 

ПАТ «Запорізький завод важкого кранобудування», видно, що коефіцієнт 

оборотності основних засобів спочатку збільшився майже на 56% та склав у 

2014 р. 0,67, у 2014 р. відбувається тенденція зниження показника до 0,49, а у 

2015 р. показник знову підвищується до 0,61. Коефіцієнт оборотності обігових 

коштів, показує скільки виручки припадає на одиницю обігових коштів, так у 

2013 р. цей показник склав 1,31,а у 2014 р. досяг нормативного значення та 

склав 3,45, тобто майже на 66% більше ніж у 2013 р. У 2015 р. відбувається 

подальше збільшення показника до 5,71, але вже у 2016 р. він зменшився 40% 

порівняно з попереднім роком.  

Важливою складовою оцінки ділової активності підприємств є аналіз 

стану дебіторської та кредиторської заборгованостей. Так коефіцієнт 

оборотності дебіторської заборгованості на ПАТ «Запорізький завод важкого 

кранобудування» в динаміці збільшується із 8,03 у 2012 р. до 85,07 у 2016 р. 

При цьому спостерігається значне зниження тривалості обороту. Так у 2013 р. 

тривалість обороту дебіторської заборгованості на підприємстві становила 45 

днів, у 2015 р. вже 31 день, а у 2016 р. тільки 4 дні. Це свідчить про активізацію 

роботи керівництва підприємства з контрагентами – дебіторами. 

Зовсім інша тенденція спостерігається з коефіцієнтом кредиторської 

заборгованості. Зменшення значення коефіцієнта 1,797 у 2014 р. та 1,063 у 

2015 р. свідчить про зменшення швидкості погашення заборгованості 

підприємством. Так, середній термін повернення боргів (за винятком 

зобов’язань перед банками) на ПАТ «Запорізький завод важкого 

кранобудування» у 2013 р. 112 днів, а у 2015 р. підприємство могло повернути 

свої борги за 339 днів, а в 2016 р. цей термін зменшився до 107 днів. 

Коефіцієнт оборотності власного капіталу відповідає нормативному 

значенню, але має тенденцію зниження, про що свідчать дані табл. 2.17. Так у 

2013 р. цей показник був 4,77, а у 2014 р. знизився до 1,14. У 2015 р. відбулося 

незначне його підвищення майже на 50% від попереднього року, але у 2016 р. 

коефіцієнт знову знизився на 3% відносно 2015 р. 
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Використовуючи дані табл. 2.25 проаналізуємо стан ділової активності на 

наступному підприємстві машинобудування Запорізької області – 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» та зробимо відповідні висновки стосовно цього 

показника. 

 

Таблиця 2.25 

Аналіз ділової активності ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 

№ Показник Нормативне 

значення 

Період Відхилення, % 

п/п 2012 2013 2014 2015 2016 2015/2012 2016/2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Показники фінансової стійкості 

1 Коефіцієнт 

оборотності 

основних 

засобів 

>3 0,99 0,76 0,38 0,29 0,34 29,29 34,34 

2 Коефіцієнт 

оборотності 

обігових коштів 

>3 1,81 1,72 1,07 0,79 0,97 43,65 53,59 

3 Коефіцієнт 

оборотності 

запасів 

>3 1,74 1,94 1,97 2,04 1,82 117,24 104,60 

4 Коефіцієнт 

оборотності 

дебіторської 

заборгованості 

>18 13,46 5,34 2,6 1,96 2,56 14,56 19,02 

5 Показник 

тривалості 

обороту 

дебіторської 

заборгованості, 

днів 

від’ємний , <20 

днів 

27 67 138 184 143 681,48 529,62 

6 Коефіцієнт 

оборотності 

кредиторської 

заборгованості 

збільшення 9,28 2,19 0,49 0,55 0,78 5,92 8,41 

7 Показник 

тривалості 

обороту 

кредиторської 

заборгованості, 

днів 

від’ємний 39 164 739 661 593 1694,87 1520,51 

8 Коефіцієнт 

оборотності 

власного 

капіталу 

>0,5 1,74 1,73 0,74 0,24 0,38 13,79 21,84 

Примітка: побудовано автором на основі (офіційний сайт 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор») 
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Проаналізувавши показники ділової активності на підприємстві 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор», видно, що коефіцієнт оборотності основних 

засобів протягом досліджуваного періоду зменшувався та не відповідав 

нормативному значенню, так у 2013 р. він складав 0,997, а у 2016 р. 

відбувається тенденція зниження показника до 0,29. Коефіцієнт оборотності 

обігових коштів, показує скільки виручки припадає на одиницю обігових 

коштів, так у 2013 р. цей показник склав 1,81,а у 2014 р. зріс на 1%. У 2015 р. 

відбувається подальше зменшення показника до 1,069, а у 2016 р. він взагалі 

склав 0,79, що значно менше нормативного значення. 

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості на 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» в динаміці зменшується із 13,46 у 2013 р. до 

1,96 у 2016 р. При цьому спостерігається значне збільшення тривалості 

обороту. Так у 2013 р. тривалість обороту дебіторської заборгованості на 

підприємстві становила 27 днів, у 2015 р. вже 138 день, а у 2016 р. 184 дні.  

Аналогічна тенденція спостерігається з коефіцієнтом кредиторської 

заборгованості. Зменшення значення коефіцієнта 2,199 у 2014 р. та 0,487 у 

2015 р. свідчить про зменшення швидкості погашення заборгованості 

підприємством. Так, середній термін повернення боргів (за винятком 

зобов’язань перед банками) на ПрАТ «Запоріжтрансформатор» у 2013 р. 39 

днів, а у 2015 р. підприємство могло повернути свої борги за 739 днів, а в 

2016 р. цей термін зменшився до 661 дня. 

Коефіцієнт оборотності власного капіталу з 2013-2015 рр. відповідає 

нормативному значенню, Так у 2013 р. цей показник був 3,74, а у 2014 р. 5,73, 

але з 2015 р. відбулося зниження показника майже на 98% від попереднього 

року, а у 2016 р. коефіцієнт дорівнював 0,24. 

Використовуючи дані табл. 2.26 та проаналізуємо показники ділової 

активності на наступному досліджуваному підприємстві машинобудування 

Запорізької області ТОВ «НВП Енергомаш» та, за допомогою проведеного 

аналізу зробимо відповідні висновки стосовно стану показників ділової 

активності. 
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Таблиця 2.26 

Аналіз ділової активності ТОВ «НВП Енергомаш» 

№ 

п/п 

Показник Нормативне 

значення 

Період Відхилення, % 

2012 2013 2014 2015 2016 2015/2012 2016/2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Показники фінансової стійкості 

1 Коефіцієнт 

оборотності 

основних 

засобів 

>3 1,85 0,89 0,67 0,58 0,92 31,35 49,73 

2 Коефіцієнт 

оборотності 

обігових 

коштів 

>3 1,27 1,05 0,92 0,91 0,92 71,65 72,44 

3 Коефіцієнт 

оборотності 

запасів 

>3 1,14 1,87 1,55 1,34 1,48 117,54 129,82 

4 Коефіцієнт 

оборотності 

дебіторської 

заборгованост 

>18 28,22 10,09 2,99 2,82 5,86 9,99 20,77 

5 Коефіцієнт 

оборотності 

кредиторської 

заборгованості 

збільшення 10,3 4,92 1,97 1,47 1,96 14,27 19,03 

6 Показник 

тривалості 

обороту 

кредиторської 

заборгованості, 

днів 

від’ємний 35 73 183 245 173 700,00 494,29 

7 Коефіцієнт 

оборотності 

власного 

капіталу 

>0,5 0,98 -1,21 -0,86 1,33 1,21 135,71 123,47 

Примітка: побудовано автором на основі (офіційний сайт ТОВ «НВП Енергомаш») 

 

Проаналізувавши показники ділової активності на підприємстві 

ТОВ «НВП Енергомаш», видно, що коефіцієнт оборотності основних засобів 

протягом досліджуваного періоду зменшувався та не відповідав нормативному 

значенню, так у 2013 р. він складав 1,85, а у 2016 р. відбувається тенденція 

зниження показника до 0,58.  

Коефіцієнт оборотності обігових коштів, показує скільки виручки 

припадає на одиницю обігових коштів, так у 2013 р. цей показник склав 2,27, а 

з 2014 р. відбувається зменшення показника так у 2016 р. він склав 0, 91, що 

значно менше нормативного значення.  
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Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості на 

ТОВ «НВП Енергомаш» в динаміці зменшується із 28,22 у 2013 р. до 2,82 у 

2016 р. При цьому спостерігається значне збільшення тривалості обороту. Так у 

2013 р. тривалість обороту дебіторської заборгованості на підприємстві 

становила 13 днів, у 2015 р. вже 120 день, а у 2016 р. 128 дні.  

Аналогічна тенденція спостерігається з коефіцієнтом кредиторської 

заборгованості. Зменшення значення коефіцієнта 4,917 у 2014 р., 1,965 у 2015 р. 

та 1,471 у 2016 р. свідчить про зменшення швидкості погашення заборгованості 

підприємством. Так, середній термін повернення боргів (за винятком 

зобов’язань перед банками) на ТОВ «НВП Енергомаш» у 2013 р. 35 днів, а у 

2015 р. підприємство могло повернути свої борги за 183 днів, а в 2016 р. лише 

за 345 днів. 

Коефіцієнт оборотності власного капіталу з 2013-2015 рр. не відповідає 

нормативу та взагалі має від’ємне значення та тенденцію зниження. Лише у 

2016 році цей показник збільшився до 4,33. 

За допомого даних табл. 2.27 проаналізуємо стан ділової активності 

ПрАТ «Бердянські жниварки». 

Таблиця 2.27 

Аналіз ділової активності ПрАТ «Бердянські жниварки» 

№ Показник Нормативне 

значення 

Період Відхилення, % 

п/п 2012 2013 2014 2015 2016 2015/2012 2016/2012 

Показники фінансової стійкості 

1 Коефіцієнт 

оборотності 

основних 

засобів 

>3 0,77 0,57 0,82 0,89 0,83 115,58 107,79 

2 Коефіцієнт 

оборотності 

обігових 

коштів 

>3 1,63 0,96 1,23 1,13 1,24 69,33 76,07 

3 Коефіцієнт 

оборотності 

запасів 

>3 2,13 1,31 1,21 1,3 1,22 61,03 57,28 

4 Коефіцієнт 

оборотності 

дебіторської 

заборгованості 

>18 4,24 4,06 12,22 6,68 10,36 157,54 244,34 
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Продовження табл. 2.27 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 Показник 

тривалості 

обороту 

дебіторської 

заборгованості, 

днів 

від’ємний , <20 

днів 

85 87 29 54 53 63,53 62,35 

6 Коефіцієнт 

оборотності 

кредиторської 

заборгованості 

збільшення 14,61 2,13 2,53 4,12 4,56 28,20 31,21 

7 Показник 

тривалості 

обороту 

кредиторської 

заборгованості 

від’ємний 25 169 142 87 47 348,00 188,00 

8 Коефіцієнт 

оборотності 

власного 

капіталу 

>0,5 1,59 1,54 1,54 1,79 1,61 112,58 101,26 

Примітка: побудовано автором на основі (офіційний сайт ПрАТ «Бердянські 

жниварки») 

 

Проаналізувавши показники ділової активності на підприємстві 

ПрАТ «Бердянські жниварки», видно, що коефіцієнт оборотності основних 

засобів у 2014 р. зменшився до 0,57, що на 26% менше за попередній рік, а з 

2015-2016 рр. відбувається підвищення показника. У 2016 р. він склав 0,89, але 

в жодному році цей показник так і не досяг нормативного значення.  

Коефіцієнт оборотності обігових коштів у 2013 р. склав 1,63, а у 2014 р. 

відбувається зменшення показника до 0,96. У 2015 р. показник знову 

збільшився до 1,23, а у 2016 р. він склав 1,13, тобто знизився майже на 8% 

порівняно із попереднім роком. Треба відмітити, що показник в жодному 

досліджуваному році не відповідав нормативному значенню.  

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості на ПрАТ «Бердянські 

жниварки» в 2014 р. зменшується із 4,24 у 2013 р. до 4,06 у 2014 р. У 2015 р. 

треба відзначити різке підвищення показника до 12,22 При цьому 

спостерігається значне зменшення тривалості обороту. Так у 2013 р. тривалість 

обороту дебіторської заборгованості на підприємстві становила 85 днів, у 

2015 р. вже 29 день, але у 2016 р. знов збільшилась до 54 дні.  
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Аналогічна тенденція спостерігається з коефіцієнтом кредиторської 

заборгованості. Зменшення значення коефіцієнта 2,129 у 2014 р., що майже на 

85% менше за попередній рік, а у 2016 р. цей показник знову зріс до 4,119. Так, 

середній термін повернення боргів (за винятком зобов’язань перед банками) на 

ПрАТ «Бердянські жниварки» у 2013 р. 25 днів, а у 2014 р. підприємство могло 

повернути свої борги за 169 днів, а в 2016 р. за 87 днів. 

Коефіцієнт оборотності власного капіталу у 2013 р. склав 1,59. з 2014-

2015 рр. цей показник залишався незмінним та складав 1,54, а в 2016 р. зріс 

майже на 17% порівняно із попереднім роком. 

Потрібно відмітити, що після проведеного аналізу коефіцієнтів 

фінансової діагностики, видно, що далеко не всі показники на досліджуваних 

підприємствах відповідають нормативним значенням. Особливо це стосується 

показників рентабельності та фінансової стійкості, які не тільки не знаходились 

в межах нормативу, але й, на деяких підприємствах, взагалі мали від’ємні 

значення. За допомогою проаналізованих показників у наступному підрозділі 

проведемо оцінку фінансово-економічної безпеки досліджуваних підприємств 

та всановимо її рівень. 

 

 

2.3. Оцінка рівня фінансово-економічної безпеки підприємств 

машинобудування, як інструмент її забезпечення  

 

У поперендньому підрознділі за допомонгою фінанснової діагнонстики було 

проананлізовано показники фінансової стійкості, ліквідності 

(платоспроможності), рентабельності, майнового стану та ділової активності 

окреминх підпринємств машинонбудування Запорінзької областні.  

У першому розділі дисертаційного дослідження (п. 1.3) було розглянуто 

ряд методологічних підходів щодо оцінки рівня фінансово-економічної 

безпеки, скориставшись однією з них, а саме методикою, запропнонованою 
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Бондарненко та Журавкно (2012), яка передбачає розрахунок рівня фінансово-

економічної безпеки на підприємстві за допомогою інтегрального показника. 

На основі показників, проаналізованих у п. 2.2 знайдемо компленксні 

показнники оцінки фінансново-економічної безпекни на кожномну з досліднжуваних 

підприємств машинобудування Запорізької області, які входять до складу 

інтегрального показника фінансово-економічної безпеки, на їх основі і будемо 

визначати рівень фінансово-економічної безпеки кожного підприємства. У 

табл. 2.28 представлений розрахунок комплексних показників фінансово-

економічної безпеки підприємств машинобудування за 2013 р.  

Таблиця 2.28 

Розрахунок компленксних показнників фінансново-економічної безпекни 

підпринємств машинобудування Запорізької області за 2013 р. 

Показник 

Значення коефіцнієнта за підпринємствами 
Значення 

компленксних 

показнників 

ПАТ «Запорізький 

завод важкогно 

кранобнудування» 

ПрАТ «Запоріж-

трансформатор» 

ПрАТ «Бердян-

ські жниварнки» 

ТОВ «НВП Енер-

гомаш» 

Рентабельність 

активінв 

0,14 0,24 0,02 -0,17 1RS 2,31 

2RS 2,40 

3RS 0,76 

4RS 1,93 

Рентабельність 

власнонго 

капітанлу 

1,25 0,95 0,04 1,51 

Коефіцієнт 

стійконсті 

економнічного 

зростанння 

-0,78 0,56 0,88 -1,10 

Рентабельність 

продукнції 

0,33 0,23 0,03 -0,08 

Коефіцієнт 

поточнної 

ліквіднності 

0,79 0,75 0,91 0,77 1ПЛS -2,14 

2ПЛS 1,00 

3ПЛS 1,4

4ПЛS -0,25 

Коефіцієнт 

абсолюнтної 

ліквіднності 

0,11 0,04 0,08 0,0001 

Співвідношення 

кредитнорської 

та дебітонрської 

заборгнованості 

0,44 1,37 1,46 1,23 

Коефіцієнт 

забезпнечення 

власнинми 

обіговними 

коштамни 

-0,26 -0,33 -0,098 -0,30 

Оборотність 

власнонго 

капітанлу 

1,77 3,74 1,59 -27,99 1ДАS 2,39 

2ДАS 2,39 

 Оборотність 

основнних 

засобінв 

0,43 0,99 0,77 1,85 
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Продовження табл. 2.28 

1 2 3 4 5 6 

Оборотність 

обіговних 

коштівн 

1,31 1,81 1,63 2,27 3ДАS 0,65 

4ДАS -0,71 

Оборотність 

запасінв 

-1,63 -4,74 -4,13 4,14 

Коефіцієнт 

автононмії 

0,09 0,27 0,48 -0,07 1ФСS -7,98 

2ФСS -0,55 

3ФСS 0,49 

4ФСS -4,75 

Коефіцієнт 

фінанснування 

0,10 0,36 0,93 -0,06 

Коефіцієнт 

маневрненості 

власнонго 

капітанлу 

-6,58 -0,68 -0,096 -3,74 

Коефіцієнт 

фінанснової 

стійконсті 

0,59 0,28 0,48 -0,07 

Коефіцієнт зносу 

основнних 

засобінв 

-0,01 -0,06 -0,47 -0,53 1МСS 0,52 

2МСS 0,63 

3МСS 2,10 

4МСS 0,91 

Коефіцієнт 
оновленння 
основнних 
засобінв 

1,03 1,096 1,07 1,41 

Примітка: розрахновано авторонм на основі (офіційний сайт ПАТ «Запорізький завод 

важкого кранобудування, 2013; офіційний сайт ПрАТ «Бердянські жниварки», 2013; 

офіційний сайт ПрАТ «Запоріжтрансформатор», 2013; офіційний сайт 

ТОВ «НВП Енергомаш», 2013) 

 

На основі отриманних даних розрахнуємо рівень фінансново-економічної 

безпекни на кожномну з чотирьнох досліднжуваних підпринємств. Інтегрнальний 

показнник фінансново-економічної безпекни на ПАТ «Запорізький завод важкогно 

кранобнудування» за 2013 р.: ФБS  2,312-2,14+2,39-7,98+0,52=-4,92. 

Рівень фінанснново-економічної безпекнни на ПАТ «Запорізький завод 

важкогнно кранобннудування» за 201з р. характннеризується незадоннвільним, що можна 

описатнни збитконнвою діяльннністю, низькиннм рівнем платосннпроможності, фінансннової 

стійконнсті та залежннністю від зовнішннніх джерел фінансунвання. Також можуть 

виникатни високі рівні фінансонвих ризиків та підприєнмство можу бути не 

здатним виконувнати фінансонві зобов’язання.  

Інтегральний показнник фінансново-економічної безпекни на 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» за 2013 р.: ФБS  2,40+1,00+2,39-0,55+0,63=5,87. 
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Отримані дані свідчанть про те, що значенння інтегрнального показнника 

знаходниться в діапазноні більше 4,7, а рівень фінансново-економічної безпекни – 

ідеальнний, що характнеризується надвисноким рівнем прибутнковості та 

платоспроможності, оптимальністю структури капіталу та системи управління 

фінансовими ризиками. Частіш за все підпринємства недовгний проміжнок часу 

перебунвають в такому стані, оскільнки такий стан є виснажнливим і 

ресурснномістким.  

Інтегральний показнник фінансново-економічної безпекни на 

ПрАТ «Бердянські жниварнки» за 2013 р.: ФБS  0,76+1,44+0,65+0,49+2,10=5,44. 

Отримані дані свідчаннть про те, що значеннння інтегрннального показннника 

знаходнниться в діапазнноні більше 4,7, а рівень фінанснново-економічної безпекнни – 

ідеальннний, що характннеризується надвиснноким рівнем прибутннковості та 

платоспнроможності, високим рівнем маневренності коштів, що може 

забезпенчувати фінансонву незалежнність підприєнмства. 

Інтегральний показнник фінансново-економічної безпекни на 

ТОВ «НВП Енергомаш» за 2013 р.: ФБS  1,93-0,25-0,71-4,75+0,91=-2,87. 

Отримані дані свідчаннть про те, що значеннння інтегрннального показннника 

знаходнниться в діапазнноні менше 1,3, а рівень фінанснново-економічної безпекнни – 

незадоннвільний, що відповннідає збитконнвій діяльннності, низьконнму рівню ліквідннності 

та залежннністю від зовнішннніх джерел фінансунвання, підприєнмство не взмозі 

виконувнати фінансонві зобов’язання. 

Тепер розрахуємо комплексні показники підприємств машинобудування 

Запорізької області за 2014 р. (табл. 2.29) та на їх основі знайдемо на якому 

рівні знаходилась фінансово-економічна безпека досліджуваних підприємств. 

Таблиця 2.29 

Розрахунок компленксних показнників фінансново-економічної безпекни 

підпринємств машинобудування Запорізької області за 2014 р. 

Показник 

Значення коефіцнієнта за підпринємствами 
Значення 

компленксних 
показнників 

ПАТ «Запорізьки
й завод важкогно 

кранобнудування» 

ПрАТ «Запоріж-
трансформатор» 

ПрАТ «Бердян-
ські жниварнки» 

ТОВ «НВП Енер-
гомаш» 

Рентабельність 
активінв 

-0,11 0,09 0,02 0,01 1RS -7,36 
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Продовження табл. 2.29 

1 2 3 4 5 6 

Рентабельність 
власнонго 
капітанлу 

-2,56 0,89 0,06 -0,43 2RS 2,55 

3RS 0,82 

4RS 1,8 
Коефіцієнт 
стійконсті 

економнічного 
зростанння 

-5,16 1,48 0,89 -1,81 

Рентабельність 
продукнції 

-0,17 0,12 0,04 0,011 

Коефіцієнт 
поточнної 

ліквіднності 

0,47 0,47 0,95 0,83 1ПЛS -2,58 

2ПЛS -2,42 

3ПЛS 0,39 

4ПЛS 0,46 

Коефіцієнт 
абсолюнтної 
ліквіднності 

0,013 0,03 0,05 0,007 

Співвідношенн
я кредитнорської 
та дебітонрської 
заборгнованості 

0,24 1,13 0,903 3,09 

Коефіцієнт 
забезпнечення 

власнинми 
обіговними 
коштамни 

-1,11 -1,14 -0,06 -0,21 

Оборотність 
власнонго 
капітанлу 

1,14 5,73 1,54 -39,83 1ДАS 0,53 

2ДАS 0,53 

3ДАS 0,79 

4ДАS -2,40 

Оборотність 
основнних 
засобінв 

0,67 0,76 0,57 0,89 

Оборотність 
обіговних коштівн 

3,45 1,83 0,96 1,05 

Оборотність 
запасінв 

-4,58 -4,97 -1,31 -6,87 

Коефіцієнт 
автононмії 

0,02 0,12 0,37 -0,02 1ФСS -6,62 

2ФСS -4,83 

3ФСS 0,33 

4ФСS -7,02 

Коефіцієнт 
фінанснування 

0,02 0,14 0,59 -0,02 

Коефіцієнт 
маневрненості 

власнонго 
капітанлу 

-7,44 -3,97 -0,09 -4,96 

Коефіцієнт 
фінанснової 
стійконсті 

0,59 0,13 0,37 -0,02 1МСS 1,23 

2МСS 1,02 

3МСS 1,45 

4МСS 0,67 

Коефіцієнт 
зносу основнних 

засобінв 

0,005 0,12 0,48 -0,65 

Примітка: розрахновано авторонм на основі (офіційний сайт ПАТ «Запорізький завод 

важкого кранобудування, 2014; офіційний сайт ПрАТ «Бердянські жниварки», 2014; 

офіційний сайт ПрАТ «Запоріжтрансформатор», 2014; офіційний сайт 

ТОВ «НВП Енергомаш», 2014) 

На основі отриманних даних розрахнуємо інтегрнальний показнник 

фінансново-економічної безпекни на ПАТ «Запорізький завод важкогно 
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кранобнудування» за 2014 р.: ФБS  -7,36-2,58+0,53-6,62+1,23=-9,64. Отримані дані 

свідчанть про те, що значенння інтегрнального показнника знаходниться в діапазноні 

менше 1,3, а рівень фінансново-економічної безпекни – незадонвільний. 

Інтегральний показнник фінансново-екоомічної безпекни на 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» за 2014 р.: ФБS  2,551-2,42+0,53-4,83+1,02=-3,14. 

Отримані дані свідчанть про те, що значенння інтегрнального показнника 

знаходниться в діапазноні менше 1,3, а рівень фінансново-економічної безпекни – 

незадонвільний. Інтегральний показнник фінансново-економічної безпекни на 

ПрАТ «Бердянські жниварнки» за 2014 р.: ФБS  0,82+0,39+0,79+0,33+1,45=3,78. 

Отримані дані свідчанть про те, що значенння інтегрнального показнника 

знаходниться в діапазноні 2,11-3,89, а рівень фінансново-економічної безпекни – 

нестабнільний, що характнеризується високинм рівень прибутнковості та 

оборотнності активінв при низькінй платоснпроможності та фінанснової стійконсті. 

Інтегральний показнник фінансново-економічної безпекни на 

ТОВ «НВП Енергомаш» за 2014 р.: ФБS  1,8+0,46-2,40-7,02+0,67=-6,49. Отримані 

дані свідчанть про те, що значенння інтегрнального показнника знаходниться в 

діапазноні менше 1,3, а рівень фінансново-економічної безпекни – незадонвільний.  

На основі коефіцієнтів та комплексних показників фінансово-економічної 

безпеки, поданих у табл. 2.30, розрахуємо її рівень на підприємствах 

машинобудування Запорізької області за 2015 р. 

Таблиця 2.30 

Розрахунок компленксних показнників фінансново-економічної безпекни 

підпринємств машинобудування Запорізької області за 2015 р. 

Показник 

 

Значення коефіцнієнта за підпринємствами 
Значення 

компленксних 

показнників 

ПАТ «Запорізький 

завод важкогно 

кранобнудування» 

ПрАТ «Запоріж-

трансформатор» 

ПрАТ «Бердян-

ські жниварнки» 

ТОВ «НВП Енер-

гомаш» 

Рентабельність 

активінв 

-0,79 -0,63 0,24 0,015 1RS -5,48 

2RS -5,57 

3RS 2,15 

4RS -3,14 

Рентабельність 

власнонго 

капітанлу 

-0,99 -1,34 0,45 -0,99 

Коефіцієнт 

стійконсті 

економнічного 

зростанння 

-0,21 0,024 0,95 -2,76 
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Продовження табл. 2.30 

1 2 3 4 5 6 

Рентабельність 

продукнції 

-1,61 -1,67 0,29 0,023  

Коефіцієнт 

поточнної 

ліквіднності 

0,29 0,24 1,41 0,72 1ПЛS -3,71 

2ПЛS -7,61 

3ПЛS 1,31 

4ПЛS 0,41 

Коефіцієнт 

абсолюнтної 

ліквіднності 

0,07 0,02 0,07 0,01 

Співвідношення 

кредитнорської 

та дебітонрської 

заборгнованості 

0,19 0,94 0,59 1,52 

Коефіцієнт 

забезпнечення 

власнинми 

обіговними 

коштамни 

-2,37 -3,17 0,29 -0,39 

Оборотність 

власнонго 

капітанлу 

1,72 0,74 1,54 -43,86 1ДАS 1,04 

2ДАS 1,04 

3ДАS 0,84 

4ДАS -2,43 

Оборотність 

основнних 

засобінв 

0,49 0,38 0,82 0,67 

Оборотність 

обіговних коштівн 

5,71 1,07 1,23 0,92 

Оборотність 

запасінв 

-3,99 -3,97 -1,21 -4,55 

Коефіцієнт 

фінанснової 

стійконсті 

0,28 0,51 0,53 -0,02 1МСS 0,68 

2МСS 0,95 

3МСS 1,01 

4МСS 0,76 

 

1ФСS -2,93 

2ФСS 0,02 

3ФСS 1,16 

4ФСS -4,45 

Коефіцієнт 

зносу 

основнних 

засобінв 

0,01 0,09 0,45 -0,72 

Коефіцієнт 

автононмії 

-0,78 0,48 0,53 -0,02 

Коефіцієнт 

фінанснування 

-0,44 0,33 1,13 -0,02 

Коефіцієнт 

маневрненості 

власнонго 

капітанлу 

-2,01 -0,36 0,36 -2,74 

Примітка: розрахновано авторонм на основі (офіційний сайт ПАТ «Запорізький завод 

важкого кранобудування, 2015; офіційний сайт ПрАТ «Бердянські жниварки», 2015; 

офіційний сайт ПрАТ «Запоріжтрансформатор», 2015; офіційний сайт 

ТОВ «НВП Енергомаш», 2015) 

 

На основі отриманних даних розрахнуємо інтегрнальний показнник 

фінансново-економічної безпекни на ПАТ «Запорізький завод важкогно 
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кранобнудування» за 2015 р.: ФБS  -5,48-3,71+1,31+1,04-2,93+0,68=-9,09.Отримані 

дані свідчанть про те, що значенння інтегрнального показнника знаходниться в 

діапазноні менше 1,3, а рівень фінансново-економічної безпекни – незадонвільний. 

Інтегральний показнник фінансново-економічної безпекни на 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» за 2015 р.: ФБS  -5,57-7,61+1,04+0,02+0,95=-11,2. 

Отримані дані свідчанть про те, що значенння інтегрнального показнника 

знаходниться в діапазноні менше 1,3, а рівень фінансново-економічної безпекни – 

незадонвільний. Інтегральний показнник фінансново-економічної безпекни на 

ПрАТ «Бердянські жниварнки» за 2015 р.: ФБS  2,154+1,31+0,84+1,16+1,01=6,47. 

Отримані дані свідчанть про те, що значенння інтегрнального показнника 

знаходниться в діапазноні більше 4,7, а рівень фінансново-економічної безпекни – 

ідеальнний. Інтегральний показнник фінансново-економічної безпекни на 

ТОВ «НВП Енергомаш» за 2015 р.: ФБS  -3,144+0,41-2,43-4,45+0,76=-8,78. 

Отримані дані свідчанть про те, що значенння інтегрнального показнника 

знаходниться в діапазноні менше 1,3, а рівень фінансново-економічної безпекни – 

незадовільний (Худолєй, 2017а).  

На основі коефіцієнтів та комплексних показників фінансово-економічної 

безпеки, поданих у табл. 2.31, розрахуємо її рівень на підприємствах 

машинобудування Запорізької області за 2016 р. 

Таблиця 2.31 

Розрахунок компленксних показнників фінансново-економічної безпекни 

підпринємств машинобудування Запорізької області за 2016 р. 

Показник 

Значення коефіцнієнта за підпринємствами 
Значення 

компленксних 
показнників 

ПАТ «Запорізьки
й завод важкогно 

кранобнудування» 

ПрАТ «Запоріж-
трансформатор» 

ПрАТ «Бердян-
ські жниварнки» 

ТОВ «НВП Енер-
гомаш» 

Рентабельність 
активінв 

-0,38 -0,72 0,17 0,11 1RS -2,77 

2RS -5,75 

3RS 1,74 

4RS 2,12 

Рентабельність 
власнонго 
капітанлу 

-0,38 -0,61 0,35 -0,82 

Коефіцієнт 
стійконсті 

економнічного 
зростанння 

-0,81 0,504 0,96 0,82 

Рентабельність 
продукнції 

-0,624 -2,44 0,19 0,19 
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Продовження табл. 2.31 

1 2 3 4 5 6 

Коефіцієнт 
поточнної 

ліквіднності 

0,41 0,17 1,56 0,73 1ПЛS 3,18

2ПЛS -8,66 

3ПЛS 1,70 

4ПЛS -0,03 

Коефіцієнт 
абсолюнтної 
ліквіднності 

0,0602 0,013 0,03 0,04 

Співвідношення 
кредитнорської 
та дебітонрської 
заборгнованості 

0,49 0,74 1,45 1,07 

Коефіцієнт 
забезпнечення 

власнинми 
коштамни 

0,75 -2,76 036 -0,21 

Оборотність 
власнонго 
капітанлу 

1,68 1,68 1,79 4,33 1ДАS 1,36 

2ДАS -0,86 

3ДАS 0,95 

4ДАS 1,51 

Оборотність 
основнних 
засобінв 

0,61 0,61 0,89 0,58 

Оборотність 
обіговних 
коштівн 

2,33 2,33 1,13 0,91 

Оборотність 
запасінв 

-2,65 -2,65 -1,30 -9,34 

Коефіцієнт 
автононмії 

-0,99 1,19 0,50 0,13 1ФСS -2,32 

2ФСS 2,77 

3ФСS 1,36 

4ФСS -1,90 

Коефіцієнт 
фінанснування 

-0,5 0,55 0,99 0,16 

Коефіцієнт 
маневрненості 

власнонго 
капітанлу 

-1,75 0,47 0,57 -1,72 

Коефіцієнт 
фінанснової 
стійконсті 

-0,36 1,26 0,50 0,13 

Коефіцієнт 
зносу 

основнних 
засобінв 

0,0057 0,07 0,46 0,77 1МСS 0,89 

2МСS 0,84 

3МСS 1,20 

4МСS 1,08 

Коефіцієнт 
оновленння 
основнних 
засобінв 

1,08 1,007 1,11 1,08 

Примітка: розрахновано авторонм на основі (офіційний сайт ПАТ «Запорізький завод 

важкого кранобудування, 2016; офіційний сайт ПрАТ «Бердянські жниварки», 2016; 

офіційний сайт ПрАТ «Запоріжтрансформатор», 2016; офіційний сайт 

ТОВ «НВП Енергомаш», 2016) 

 

На основі отриманних даних розрахнуємо інтегрнальний показнник 

фінансново-економічної безпекни на ПАТ «Запорізький завод важкогно 

кранобнудування» за 2016 р.: ФБS  -2,77+3,18+1,36-2,32+0,89=0,34. Отримані дані 

свідчаннть про те, що значеннння інтегрннального показннника знаходнниться в діапазнноні 
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менше 1,3, а рівень фінансннової безпекнни – незадовнільний, що може свідчитни про 

незабезнпечення підприєнмства фінансунванням своєї діяльнонсті ні позиковними ні 

власнимни коштами. 

 Інтегральний показнник фінансново-економічної безпекни на 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» за 2016 р.: ФБS  -5,75-8,66-0,86+2,77+0,84=-11,65. 

Отримані дані свідчанть про те, що значенння інтегрнального показнника 

знаходниться в діапазноні менше 1,3, а рівень фінанснової безпекни – 

незадовільний, що може вказувати на те, що підприємство знаходиться на межі 

банкрутства. 

Інтегральний показнник фінансново-економічної безпекни на 

ПрАТ «Бердянські жниварнки» за 2016 р.: ФБS  1,74+1,70+0,95+1,36+1,2=6,95. 

Отримані дані свідчаннть про те, що значеннння інтегрннального показннника 

знаходнниться в діапазнноні більше 4,7, а рівень фінанснново-економічної безпекнни – 

ідеальнний, тобто підприєнмство веде ефективнну фінансонву діяльнінсть та має 

достатнній рівень фінансонвих ресурсінв. У підприєнмства налагоднжена система 

управлінння фінансонвими загрозанми та ризикамни. Підприєнмство має ефективнний 

розвитонк на фоні зростанння прибуткну.  

Інтегральний показнник фінанснової безпекни на ТОВ «НВП Енергомаш» за 

2016 р.: ФБS  2,12-0,03+1,51-1,90+1,08=2,78. Отримані дані свідчаннть про те, що 

значеннння інтегрннального показннника знаходнниться в діапазнноні 2,11-3,89, а рівень 

фінансннової безпекнни – нестабінльний, що може свідчитни про низький рівень 

платіжнної дисциплніни підприєнмства, зростанння кредитонрської заборгонваності та 

залученння середньнострокових позиковних ресурсінв. Підприєнмство має 

недостантньо власних оборотнних коштів та викориснтовує у своїй діяльнонсті, як 

коротконстрокові так і довгостнрокові позики (Худолєй, 2017а). 

На основі розрахнованих даних згрупунємо всі компленксні показнники 

фінансново-економічної безпекни підприємств машинобудування Запорізької 

області, які були нами досліджені у зведенну табл. 2.32 та побачинмо як саме 
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змінювнався стан фінансново-економічної безпекни протягном 2013-2016 рр. на 

кожномну із підпринємств. 

Таблиця 2.32 

Інтегральні показнники фінанснової безпекни підпринємств за 2013-2016 рр. 

Роки 

Комплексні показнники 
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2013 -4,92 -2,87 5,87 5,44 

2014 -9,64 -6,49 -3,14 3,78 

2015 -9,09 -8,78 -11,2 6,47 

2016 0,34 2,78 -11,65 6,95 

Примітка: розрахновано авторонм на основі (офіційний сайт ПАТ «Запорізький завод 

важкого кранобудування; офіційний сайт ПрАТ «Бердянські жниварки»; офіційний сайт 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор»; офіційний сайт ТОВ «НВП Енергомаш») 

 

Для більш нагляднного зображнення із отриманних даних було побудовано 

рис. 2.9. 

 

Рис. 2.9. Рівень фінансново-економчної безпекни досліднжуваних 

підпринємств за 2013-2016 рр. 

Примітка: побудонвано авторонм 
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Із рис. 2.9 можемо побачинти, що найсклнадніша ситуацнія склаланся на 

ПАТ «Запорізький завод важкогно кранобнудування»: у 2014 р. рівень фінансново-

економічної безпекни на цьому підпринємстві був не тільки незадонвільний, а ще й 

від’ємний, та досяг значенння (– 9,64). У 2015 р. аналогнічна ситуацнія 

спостенрігається на підпринємствах ТОВ «НВП Енергомаш» та 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор»: тут рівень фінансново-економічної безпекни став 

відповнідно (-8,78) та (-11,20). Це відбулнося через наявнінсть у власнонму капітанлі 

підпринємств непокрнитих збиткінв. У 2016 р. на ТОВ «НВП Енергомаш» ситуацнія 

покращнилась та цей показнник зріс до 2,78, що характнеризується високинм рівнем 

прибутнковості та оборотнності активінв при низьконму рівні платоснпроможності та 

фінанснової стійкості, а на ПрАТ «Запоріжтрансформатор» ситуацнія так і не 

покращнилась, і рівень фінансново-економічної безпекни залишинвся все ж в тому 

діапазноні. 

Підприємство ПрАТ «Бердянські жниварнки» протягном 2013-2016 рр. мало 

позитинвні резульнтати з рівня фінансново-економічної безпекни. Лише у 2014 р. 

цей показнник знаходнився в діапазноні 2,11-3,89, а рівень фінансново-економічної 

безпекни був нестабнільний, про що може свідчинти високинй рівень прибутнковості 

та оборотнності активінв при низьконму рівні фінанснової стійконсті та 

платоснпроможності. 

Після всіх розрахнунків, проведнених у другомну розділні, можна зробитни 

висновнок, що загальнні тенденнції розвитнку машинонбудівних підпринємств 

відмічнаються не позитинвною динамінкою, по-перше через низькинй або взагалні 

відсутнній чистий прибутнок, а також нестабнільним рівнем окреминх показнників. 

Крім цього, на фінансновий стан будь-якого підпринємства має значнинй вплив 

брак обіговних коштів, високинй рівень операцнійних витрат, низькинй рівень 

ліквіднності, зростанння кредитнорської заборгнованості, зниженння обсягінв 

банківнського кредитнування, нестабнільність економнічної ситуацнії, окрім того 

майже відсутння державнна підтринмка доліджнуваної галузі. Все це є одними з 

причин зростанння з кожним роком частки збитконвих підпринємств на Українні. 
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Висновки до розділну 2 

 

Проведене у дисертнаційній роботі досліднження дозволнило сформунвати 

наступнні висновнки та рекоменндації: 

1. Проведено аналіз стану машинонбудівної галузі Українни індексном 

промиснлової продукнції та встанонвлено, що індексни продукнції машинонбудування  

перевинщували загальнні індексни промиснловості у2003-2008 рр, що свідчинть про 

більш високі темпи зростанння вітчизнняної галузі машинонбудування, ніж 

промиснловості взагалні. Але, економнічна криза та складнна політинчна ситуацнія в 

країні негатинвно вплинунли на подальнший розвитнок досліднжуваної галузі таким 

чином, що станом на 2015 р. індекс продукнції машинонбудування нижчий, ніж 

загальнний на промиснловості. 

2. Проаналізовано рентабнельність операцнійної діяльнності промиснлових 

підпринємств та підпринємств машинонбудування та встанонвлено, що цей 

показнник має хаотичнну динамінку зміненння. Найменнша рентабнельність 

промиснлових підпринємств та підпринємств машинонбудування була у 2009 р. та 

2014 рр. було відмічнено, що ці дві галузі мають схожі тенденнції зміни показнника 

рентабнельності операцнійної діяльнності (спади і підвищнення показнника 

проходнять приблинзно в одні часові інтервнали). 

3. Встановлено, що вищепенрелічені галузі машинонбудування динамінчно 

розвивнаються за рахунонк орієнтнації на внутріншній ринок. Таким чином, в 

Українні є можливності, які можна викоринстовувати для розвитнку інших галузенй 

машинонбудівельного компленксу. Для їх виявленння необхіндно проводнити 

досліднження структнури попиту на її продукнцію на внутріншньому та 

зовнішнньому ринках та впрованджувати програнму поступнової модерннізації 

основнних фондів з метою виробнництва конкурнентоспроможної продукнції, 

орієнтнованої на задовонлення попиту. Крім того, виниканє необхіндність у 

досліднжені структнури ціни та калькунляції сировинни і матеріналів, необхіндних для 

випускну продукнції машинонбудування з метою пошуку таких ресурснів, які 

сприятнимуть скорочненню енергонємності та ресурсноємності виробнництва.  
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4. Проведено аналіз ліквідності балансу підприємств машинобудування 

Запорізької області та встановлено, що далеко не на всіх підприємствах 

виконувалися умови ліквідності. Так, наприклад, на підприємствах 

ПАТ «Запорізький завод важкого кранобудування» та 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» протягом 2012-2016 рр. баланс був 

неліквідним. 

5. Проведено факторний аналіз валового прибутку підприємств 

машинобудування Запорізької області та встановлено, що зменшення валового 

прибутку досліджуваних підприємств відбулося за рахунок зменшення обсягу 

реалізації, зменшення структури й асортименту реалізованої продукції та 

зниження впливу рівня витрат на 1 грн. реалізованої продукції. 

6. Проаналізовано ряд коефіцнієнтів фінанснової діагнонстики та 

встанонвлено, що далеко не всі показнники на досліднжуваних підпринємствах 

відповнідають норматнивним значеннням. Особлинво це стосуєнться показнників 

рентабнельності та фінанснової стійконсті, які не тільки не знаходнились в межах 

норматниву, але й, на деяких підпринємствах, взагалні мали від’ємні значенння. 

7. Проведено оцінку фінансново-економічної безпекни підпринємств 

машинонбудування Запорінзької областні та встанонвлено, що далеко не всі 

досліднжувані підпринємства мали позитинвний резульнтат. Так, на деяких 

підпринємствах через низьку платоснпроможність та наявнінсть у власнонму 

капітанлі непокрнитих збиткінв стан фінансново-економічної безпекни 

характнеризувався, як незадонвільний. 

 

Результати досліднження за розділном 2 опублінковано у працях: (Череп та 

Худолєнй, 2016а; Худолєнй, 2017d; Худолєнй, 2017a; Худолєнй, 2017b).  
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РОЗДІЛ 3  

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ 

 

 

3.1. Розробка організаційно-економічного механізму, як інструмента 

забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств 

машинобудування 

 

Сучасний стан машинонбудівних підпринємств Українни функцінонує і 

розвивнається в умовах невизнначеності та перебунває під дедалі зростанючим 

впливонм науковно-технічного прогренсу, який створюнє середонвище високонї 

конкурненції і цим самим провокнує численнні загрозни економнічній безпецні. Тому 

виниканє необхіндність формувнання ефектинвного органінзаційно-економічного 

механінзму забезпнечення фінансново-економічної безпекни промиснлової галузі, 

спрямонваної на своєчансне виявленння та усуненння всіх існуючних ризикінв та 

загроз. 

Фінансово-економічна безпекна на підпринємстві досяганється за умови 

ефектинвно розробнленого органінзаційно-економічного механінзму її забезпнечення. 

Без створенння такого механінзму неможлниво досягтни виходу з кризи, 

стабілнізувати економнічну ситуацнію, створинти ефектинвне середонвище 

функцінонування підпринємства. 

При розробнленні механінзму забезпнечення фінансново-економічної безпекни 

підпринємства необхіндно приділнити увагу сутноснті самого механінзму та аналізну 

його елеменнтів, які знаходняться в безпоснередньому взаємонзв’язку. В загальнному 

виглядні концепнцію управлніння фінансново-економічною безпекною на 

підпринємстві можна зобразнити наступнним чином (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Концепнція управлніння фінансново-економічною безпекною 

Примітка: побудонвано авторонм  

 

Тепер потрібнно предстнавити розгорннуту модель органінзаційно-

економічного механінзму забезпнечення фінансново-економічної безпекни на 

підпринємстві. При розробнці такого механінзму на сучаснному підпринємстві 

потрібнно враховнувати можливність формувнання двох напрямнів розвитнку 

підпринємства. За першогно напрямну потрібнно враховнувати ситуацнію, яка 

склаланся на підпринємстві, визначнати основнні цілі, а політинка підпринємства має 

бути сформонвана таким чином, щоб втриманти й розширнити свій життєвний 

простінр. За другим – потрібнно викоринстовувати інструнменти, важелі, методи та 

принцинпи забезпнечення фінансново-економічної безпекни на підпринємстві для 

вивченння ситуацній, які виниканють під дією інших суб'єктів (конкурентами та 

державни), які можуть бути спрямонвані проти розвитнку й діяльнності 

підпринємства та негатинвно впливанють на його життєвний простінр. 

Потрібно зазначнити, що для реалізнації першогно напрямну розвитнку 

потрібнно проводнити оцінку ресурснів на відповнідність сукупнним пріоринтетним 

цілям розвитнку підпринємства. Щоб реалізнувати другий напрям розвитнку, 

механізм 
цілі 

важелі 

завдання функції 

методи 

інструменти 

принципи 

Система економічної безпеки 

Підсистема фінансово-економічної безпеки 
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потрібнно створинти компленкс оцінювнальних та розпізннавальних методінв ступення 

загроз, які створюнються зовнішнньою ситуацнією та внутріншнім середонвищем на 

підпринємстві та посприняти розробнці механінзмів захистну від них. 

Механізм забезпнечення фінансново-економічної безпекни підпринємств 

машинонбудування, включанє суб’єкти та об’єкти управлніння фінансново-

економічною безпекною, основнні задачі та групи пріоринтетів забезпнечення 

фінансново-економічної безпекни, проектнування системни фінансново-економічної 

безпекни, ряд сформонваних етапів, які повиннні визначнатися послідновністю і 

завершненістю та основнні резульнтати забезпнечення фінансново-економічної 

безпекни (рис. 3.2). Розгляннемо детальнніше кожен з елеменнтів механінзму. 

До суб’єктів забезпнечення фінансново-економічної безпекни на 

підпринємстві можна віднеснти осіб, служби, органи, підрознділи, відомснтва та 

устанонви, які безпоснередньо пов’язані із забезпнеченням фінансново-економічної 

безпекни на підпринємстві. 

Об’єктом може виступнати, відповнідно, все на що направнлені зусиллня по 

забезпнеченню фінансново-економічної безпекни, точнішне кажучи – основнні 

фінанснові інтеренси та процесни забезпнечення фінансново-економічної безпекни. 

Основні задачі та групи пріоринтетів забезпнечення фінансново-економічної 

безпекни на підпринємстві повиннні охоплюнвати забезпнечення стійконго розвитнку 

підпринємства та реалізновувати його основнні економнічні інтеренси; 

органінзовувати поперенджувальні заходи по запобінганню можливним загрознам і 

ризиканм, а також та виключнати можливність зростанння рівня небезпнеки; 

забезпнечувати веденння економнічно-ефективної господнарської діяльнності за 

допомонгою високонго рівня викоринстання ринковних можливностей і фінанснових 

ресурснів. 

В сучаснних ринковних умовах розвитнку економніки особлинвої уваги на 

підпринємстві слід приділняти проектнуванню системни фінансново-економічної 

безпекни. Таке поняттня слід віднеснти не до способнів виконанння проектнування, а 

до напрямну управлнінської діяльнності на підпринємстві.  
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Рис. 3.2. Механінзм забезпнечення фінансново-економічної безпекни підпринємств машинонбудування 

Примітка: побудонвано авторонм 
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Проектування системни фінансново-економічної безпекни можна розумінти, 

як взаємондію творчинх зусиль розробнників, існуючного методинчного 

інструнментарію, можливностей обчислнювальної технікни та накопинчених даних 

для формувнання ціліснної системни фінансново-економічної безпекни, резульнтатом 

діяльнності такої системни є постійнний розвитнок і зростанння власнонсті 

підпринємства (Філиппова та Дашковнський, 2012). Алгоритм проектнування і 

впровандження системни фінансново-економічної безпекни на підпринємствах 

машинонбудування предстнавлений на рис. 3.3 (Худолєнй, 2017e). 

 

Рис. 3.3. Алгоринтм проектнування системни фінансово-економнічної безпекни 
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Проектування системни фінансово-економнічної безпекни визначнається, як 

процес створенння опису, необхіндного для побудонви в заданинх умовах ще не 

існуючного економнічного механінзму, на основі первиннної формалнізації стану 

керованного об’єкта. Таким чином, вихіднним моментном проектнування системни 

фінансново-економічної безпекни виступнає, по-перше її опис, предстнавлений у 

відповнідній формі, завданння на проектнування. В завданнні на проектнування 

системни фінансново-економічної безпекни повиннні міститнися параментри, що 

визначнають функцінонування системни фінансново-економічної безпекни 

підпринємств машинонбудування (Отенко, Іващеннко та Воронкнов 2012). 

Розробнку проектнів системни фінансново-економічної безпекни потрібнно 

здійсннювати кваліфнікованими фахівцнями не тільки в областні економніки і 

фінанснів, але також і в областні маркетнингу, управлніння, соціолногії та 

колектнивної психолногії, права.  

Тепер потрібнно розгляннути детальнніше етапи забезпнечення фінансново-

економічної безпекни на підпринємствах машинонбудування. Перший етап 

передбначає визначнення найголновніших цілей та місії діяльнності підпринємства, 

та його пріоринтетних фінанснових інтеренсів. Місія має суттєвне значенння, тому 

що саме вона являєтнься базою для розробнлення та узгоджнення цілей, 

планувнання на підпринємстві, формувнання відноснин із зовнішнніми учаснинками 

ринку. 

До другогно етапу пропоннуємо віднеснти виявленння потенцнійних та 

реальнних ризикінв та загроз з боку як внутріншнього, так і зовнішннього 

середонвища. Третій етап передбначає вибір важелінв та методінв з нейтранлізації 

виявленних ризикінв та загроз. Розгляннемо детальнніше поширенні загрозни та 

ризики, які можуть критичнно вплинунти на показнники фінансново-економічної 

безпекни підпринємств машинонбудування. 

До таких треба віднеснти: 

– велику залежнність від зовнішнньої ринковної кон’юнктури; 

– зміну з боку Укрзалнізниці тарифінв на залізнничні вантажнні перевензення; 
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– через високі витратни енергонресурсів вагому залежнність від цін на 

світовному ринку на енергонресурси; 

– з боку інших країн протекнційні та антиденмпінгові санкцінї; 

– значну зношенність основнних засобінв; 

– залежнність від цін на сировинну та її постачнання; 

– пробленми, які виниканють із компеннсацією ПДВ. 

Враховуючи перелінк вище зазначнених загроз та ризикінв, які можуть 

виниканти на досліднжуваних підпринємствах, викоринстовуючи, при цьому, 

експернтні висновнки, проведнений аналіз, а також власні досліднження 

економнічних процеснів, які можуть відбутнися на підпринємствах 

машинонбудування, нами були розробнлені рекоменндовані фінанснові методи та 

важелі з мінімінзації або усуненння впливу цих загроз та ризикінв, що 

забезпнечуватиме фінансново-економічну безпекну на підпринємствах. 

На рис. 3.4 відобрнажено ряд поширенних загроз та ризикінв і як само 

впливанють на них рекоменндовані фінанснові методи та важелі для 

досліднжуваних підпринємств. 

Якщо провеснти аналіз існуючних загроз фінансново-економічній безпецні 

підпринємства, то можна, якщо не зовсім усунутни вплив кожної з них, то хоча б, 

значно зменшинти за умови викоринстання фінанснових методінв та важелінв. 

Так, однією з впливонвих загроз у економнічній безпецні та діяльнності 

підпринємств машинонбудування є велика залежнність від зовнішнньї ринковної 

кон’юнктури. Тобто, підпринємство буде автомантично зазнавнати значнинх втрат, 

якщо виниканють неспринятливі зміни цін на світовних ринках. За для зменшенння 

негатинвних дій такого ризику нами було рекоменндовано викоринстати елеменнти 

хеджувнання, або, як один з варіаннтів виріщенння такої пробленми – ввдеденння на 

підпринємстві гнучконї ціновонї політинки. 

Ще однією з найважнливіших пробленм є вагома залежнність підпринємства 

від енергонносіїв, тому, економнічна безпекна безпоснередньо залежантиме від цін на 

світовному ринку на енергонресурси. У такому випадкну короткностроковими 

міриланми будуть виступнати такі методи, як хеджувнання ризикінв, ціноутнворення 
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та зміна на світовному ринку ціни на енергонресурси. Але, потрібнно відзнанчити, 

що, на довгоснтрокові перспенктиви необхіндно впрованджувати технолногії 

енергонзбереження, а це вимаганє додаткнових інвестницій. Таку пробленму можна 

вирішинти за рахунонк кредитнів або прибутнку. 

 

 

Рис. 3.4. Вплив методінв та важелінв на загрозни та ризики для 

досліднжуваних підпринємств  
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Основні засоби з часом мають властинвість зношувнатись, а це вже може 

перетвноритися у загрозну та негатинвно впливантиме на фінансново-економічну 

безпекну. Відповнідно, потрібнно оновлюнвати основнні засоби. Головнним 

фінансновим методонм в такому випадкну є також інвестнування. Щодо важелінв, то 

вони аналогнічні поперендньому пункту – кредитни і прибутнок. 

У діяльнності підпринємств можуть виникннути й такі негатинвні заходи, як 

протекнційні та антиденмпінгові санкцінї з боку інших країн, керівнники мають 

обов’язково враховнувати їх, а бо це може потягтни за собою падінння валовинх 

доходінв, втрату ринків збуту, і, як насліднок, погіршнення фінансново-економічної 

безпекни. У цьому випадкну державні потрібнно надаванти допомонгу підпринємствам 

через викоринстання механінзмів пільгонвого оподатнкування та держзанмовлення, 

проведнення захиснної зовнішнньоекономічної політинки. Як варіаннт частконвого 

вирішенння такої пробленми буде розвитнок власнонго внутріншнього ринку, що 

потребнує викоринстання державною пільгонвого оподатнкування, державнних 

інвестницій, грантонвого фінанснування та державнного замовлнення. 

Однією із потенцнійних загроз фінансново-економічній безпецні 

підпринємства є недостнача оборотнних коштів, причинною цього може бути 

неповенрнення з боку державни ПДВ. Варіаннтом вирішенння такої пробленми може 

бути внесенння відповнідних змін до законінв Українни або скасувнання ПДВ. 

Також, не малознначною загрозною є підвищнення тарифінв на вантажнні 

залізнничні перевензення. Щоб її уникнунти, потрібнно вводитни пільги для 

підпринємств або підписнувати довгоснтрокові договонри на перевензення, а якщо 

такі порушунються, застосновувати фінанснові санкцінї. 

На четвернтому етапі відбувнається визначнення необхіндності управлніння 

фінансново-економічною безпекною на підпринємстві. 

П’ятий етап має на меті вибір стратенгії управлніння фінансново-

економічною безпекною який повиненн базувантися на тому фактичнному рівні 

безпекни, що займає на даний момент підпринємство. На рис. 3.5 забражнено 

стратенгії управлніння фінансново-економічною безпекної на підпринємствах 

машинонбудування та їх взаємонзв’язок з її рівнем.  
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Рис. 3.5. Вибір стратенгії фінансново-економічної безпекни на підпринємствах 

машинонбудування 

Примітка: побудонвано автором  

 

Виходянчи з цього пропоннуємо виділинти наступнні стратенгії управлніння 

фінансново-економічною безпекною на підпринємствах машинонбудування:  

– стратегія виживанння та стабілнізації, яку слід застосновувати, якщо 

фінансново-економічна безпекна на підпринємстві досяглна низьконго рівня. До дій, 

які застосновуються при виборі такої стратенгії слід віднеснти: зниженння витрат на 

виробнництво продукнції; скорочнення адмінінстративних витрат; фінансування 

діяльнності направнленої на розширнення ассортнименту продукнції та підвищнення її 

вартоснті; пошук нових збутовних ринків; оновленння основнних фондів 

підпринємства; 
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цієї стратенгії повиннні бути направнлені на стабілнізування фінанснового стану який 

займає підпринємство у даний момент та під її впливонм формуюнться умови при 
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яких підпринємство може підвищнити рівень своєї фінансново-економічної 

безпекни. Так, проводниться зниженння адмінінстративних витрат через їх ревізіню; 

виділянються фінанснові засоби задля навчанння персонналу та підвищнення їх 

кваліфнікації; розробнляються нові (унікальні) види продукнції; фінанснуються 

досліднження в областні маркетнингу; закріпнляються позицінї на освоєнних ринках; 

– стабілізаційна стратенгія, застоснування якої повиннно відбувнатится за 

високинм рівнем фінансново-економічної безпекни на підпринємствах, для того, 

щоб закріпнити досягннутий рівень фінансново-економічної безпекни. Потрібнно 

проводнити перевінрки технічнного рівня основнних фондів та обладннання; 

забезпнечувати ефектинвне викоринстання та розподніл фінанснових ресурснів на 

підпринємстві; забезпнечування продовнження підписнаних контранктів з 

постачнальниками матеріналів та сировинни.  

На наступнному етапі визначнаються повновнаження та відповнідальні центри 

щодо забезпнечення фінансново-економічної безпекни на підпринємстві. Системна 

забезпнечення центрінв відповнідальності повиннна передбначати: 

- встановлення за видами відповнідальних центрінв; 

- система планувнання у кожномну з центрінв; 

- системне складанння звітів щодо резульнтативності робіт та 

співстнавлення отриманних резульнтатів із плановними показнниками діяльнності у 

відновнідальних центранх;  

- встановлення взаємонзв’язків органінзаційної структнури із 

відповнідальними центранми підпринємства; 

- призначення керівнника в кожномну центрі, який буде відповнідати за 

резульнтати діяльнності своєї ланки;  

- розподіл сфери відповнідальності і компетненцій керівнництва за 

досягннення резульнтатів діяльнності кожногно такого центру; 

- забезпечення системни контронлю за виконаннням показнників діяльнності 

центрінв відповнідальності. Розгляннемо схематнично всі центри відповнідальності 

за управіннянням фінансново-економічною безпекною на підпринємствах 

машинонбудування (рис. 3.6).  
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Рис. 3.6. Відповнідальні центри управлніння фінансново-економічної безпекни на 

підпринємствах машинонбудування 

Примітка: побудонвано авторонм  
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показнників фінансново-економічної безпекни, а на їх основі розрахновується 
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На останнньому восьмонму етапі відбувнається формулнювання висновнків про 

рівень фінансново-економічної безпекни досліднжуваного підприємства (Череп та 

Худолєй, 2017c). 

Ефективне функцінонування органінзаційно-економічного механінзму, як 

інструнмента забезпнечення фінансново-економічної безпекни підпринємств 

машинонбудування має допомангати вирішинти наступнні завданння: 

1) Забезпечення високонї фінанснової ефектинвності роботи підпринємства та 

його фінанснової стійконсті і незаленжності. 

2) Забезпечення технолногічної незаленжності підпринємства і досягннення 

високонї конкурнентоспроможності його технолногічного потенцніалу. 

3) Розроблення та реалізнація системни заходінв щодо нейтранлізації загроз 

фінансновим інтеренсам суб’єкта господнарювання та недопунщення можливних 

фінанснових збиткінв. 

4) Висока ефектинвність менеджнменту підпринємства, оптиманльність й 

ефектинвність його органінзаційної структнури. 

5) Високий рівень кваліфнікації персонналу підпринємства і його 

інтеленктуального потенцніалу. 

6) Якісна правовна захищенність усіх аспектнів діяльнності підпринємства. 

7) Забезпечення захистну інформнаційного середонвища підпринємства, 

комерцнійної таємнинці і досягннення високонго рівня інформнаційного 

забезпнечення роботи всіх служб. 

8) Забезпечення ефективної системи управління фінансово-економічною 

безпекою підприємства.  

9) Своєчасне виявлення й усунення загроз безпеці підприємств, причин і 

умов, що сприяють нанесенню фінансового й матеріального збитку, 

порушенню їх нормального функціонування й розвитку. 

Послідовність та змістовне наповнення етапів забезпечення фінансово-

економічної безпеки підприємств машинобудування зображено на рис. 3.7. 
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Рис. 3.7. Етапи забезпнечення фінансново-економічної безпекни підпринємств 

машинонбудування  

Примітка: побудонвано авторонм  
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Дуже велике значенння у механінзмі забезпнечення фінансново-економічної 

безпекни підпринємств машинонбудування відігрнає сфера іннованцій. 

До заходінв в сфері іннованцій, які спрямонвані на посиленння фінансново-

економічної безпекни підпринємств машинонбудування, можна віднеснти наступнні: 

- розвиток науки за рахунонк іннованційного забезпнечення та створенння 

відповнідної інфраснтруктури; 

- створення інститнутів формувнання і функцінонування інтеленктуального 

капітанлу та комерцніалізація нововвнедень; 

- удосконалення системни перепіндготовки кадрів; 

- удосконалення правовної бази створенння науковно-технологічного 

потенцніалу машинонбудівної галузі; 

- спрощення системни захистну прав інтеленктуальної власнонсті; 

- становлення ринку та формувнання попиту на іннованційну продукнцію 

(Крачок, 2015). 

Для того, щоб створинти і реалізнувати ефектинвний механінзм забезпнечення 

фінансново-економічної безпекни підпринємств машинонбудування, не можна 

оминутни й не розгляннути джерелна його фінанснування. За допомонгою 

проананлізованої економнічної літерантути, можна запропнонувати виділенння 

наступнних джерел фінанснування органінзаційно-економічного механінзму: 

– нормативно-правові джерелна забезпнечення, які можуть включанти 

закони, постаннови, ропоряндження, накази, норматниви, які спрямонвані на 

регулюнвання фінанснової діяльнності підпринємств; програнми та стратенгії 

економнічного розвитнку; стратенгічні плани та проектни підпринємств 

машинонбудування; 

– організаційно-економічні джерелна забезпнечення такі, як державнні 

органи управлніння на центранльному, регіоннальному та галузенвому рівнях; 

суб’єкти та об’єкти економнічної діяльнності в галузі машинонбудування;  

– фінансово-інвестиційні джерелна забезпнечення механінзму управлніння 

фінансново-економічною безпекною на підпринємствах машинонбудування. Без 

сумнівнів можна сказатни, що пробленми фінанснування повиннні вирішунватись на 
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макрорнівні, тобто державною. Наприкнлад, субсиднії та дотацінї, податкнові стимулни; 

також потрібнно спростнити системну кредитнування та забучанти іноземнних 

інвестнорів до фінанснування. Всі вище перелінчені джерелна відносняться до 

зовнішнніх джерел фінанснування. Щодо внутріншнього фінанснування, то воно 

може здійсннюватися через нерозпноділений прибутнок підпринємства, 

надходнження від реалізнації майна, амортинзаційні відрахнування. 

Отже, забезпнечення фінансново-економічної безпекни підпринємств 

машинонбудування потребнує великонї кільконсті погоджнених між собою 

нововвнедень. Змінитни потрібнно буде, в першу чергу, законондавчу базу та деякі 

норматнивно-правові акти, інститнуції управлніння підпринємств машинонбудівної 

галузі, і реалізнацію їх науковно-технологічної та іннованційної діяльнності, 

удосконналювати механінзми фінансново-інвестиційного, органінзаційно-

економічного, та податкнового забезпнечення. Щодо процесну формувнання органу 

управлніння фінансново-економічною безпекною підпринємств машинонбудування, 

потрібнно наділянти його повновнаженнями, які дозволнять забезпнечити 

оптиманльний рівень безпекни машинонбудування. 

Дії щодо забезпнечення фінансново-економічної безпекни на підпринємствах 

машинонбудування не повиннні зводитнися тільки до разовинх заходінв щодо 

підвищнення продукнтивності праці, скорочнення витрат, пошуку нових ринків 

капітанлу, розширнення чи звуженння асортинментних ліній, підвищнення якості 

продукнції та менеджнменту, реструнктуризації активінв і пасивінв компаннії, 

удосконналення маркетнингової політинки тощо. Усі ці завданння необхіндно 

вирішунвати постійнно, незаленжно від того в якому стані знаходниться 

підпринємство. В нашому випадкну – незадонвільний стан фінансново-економічної 

безпекни майже по всім досліднжуваним періоднам на трьох підпринємствах 

вимаганє від менеджнерів проведнення незвичнайних і нетрадниційних (а іноді навіть 

і неприйннятних) для нормалньного стану заходінв. Склад і набір таких засобінв, 

звичайнно ж, залежинть від тих конкрентних причин і помилонк, що спричиннили 

фінанснові труднонщі на підпринємствах. Однак основнною відміннністю 

ефектинвних заходінв є підвищнений ризик проведнення операцнії, що неприпнустимо 
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при звичайнних умовах. Тому все ж таки кращою антикрнизовою програнмою буде 

недопунщення кризовних явищ на підпринємствах і принайнмні усуненння їх при 

перших ознаканх появи. 

 

 

3.2. Удосконалення методологічних підходів щодо оцінки рівня 

фінансово-економічної безпеки підприємств машинобудування 

 

У другому розділі для розрахунку фінансово-економічної безпеки нами 

було використано формулу інтегрального показника, запропоновану 

Бондаренко Є.К., Журавко О.С. (2012). Після розрахунку даним методом 

фінансово-економічної безпеки на досліджуваних підприємствах були 

встановлені деякі недоліки: 

1. Не для всіх показників встановлені нормативні значення у числовому 

вираженні (рентабельність, ділова активність), а вони неодмінно були потрібні 

для розрахунку комплексного показника, тому знадобилось багато часу, щоб 

визначити такі нормативи. Нами аналізувались 20 підприємств 

машинобудування Запорізької області за коефіцієнтами з 2012-2016 рр., які 

були потрібні для визначення саме комплексних показників рентабельності та 

ділової активності. Потім встановлювалось середнє значення коефіцієнта, яке і 

слугувало нормативним для розрахунку. Такий спосіб для підприємства забере 

дуже багато часу. 

2. Шкала оцінювання інтегрального показника є не досить адаптована до 

підприємств машинобудування. 

3. У формулі було представлено набір лише комплексних показників 

фінансово-економічної безпеки, без врахування значимості кожного показника. 

4. Комплексні показники, які наведені у формулі не досить глибоко 

описують стан фінансово-економічної безпеки. 

Тому, ми вирішили дещо видозмінити використану формулу, надавши 

кожному з показників відповідної значимості та за результатами аналізу 
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економічної наукової літератури, проведеного експертного опитування на 

досліджуваних підприємствах (в якості експертів виступали керівники, відділ 

бухгалтерії та економічний відділ на досліджуваних підприємствах, анкета, яка 

використовувалась для опитувань наведена у Додатку Б), було запропоновано 

видалити із інтегрального показника комплексний показник майнового стану, 

так як, на думку експертів, він не так глибоко розкриває сутність фінансово-

економічної безпеки, як наприклад, запропоновані у анкетуванні показники 

інвестиційної привабливості та інноваційного розвитку. Бо формування 

інвестиційної привабливості, вироблення чіткої стратегії інвестування, 

визначення її пріоритетних напрямів, мобілізація всіх джерел інвестицій є 

найважливішою умовою сталого та якісного розвитку підприємств в 

сьогоднішніх непростих умовах. Інвестиційна привабливість важлива для 

інвесторів, так як аналіз підприємства та його інвестиційної привабливості 

дозволяє звести ризик неправильного вкладення коштів до мінімуму. 

Підвищення інвестиційного потенціалу, залучення інвестиційного капіталу та 

накопичення заощаджень, дозволять підприємствам активізувати свою участь у 

впровадженні інвестиційних проектів (Череп та Крилов, 2016.). 

Інноваційний розвитнок сьогоднні є одним із основнних передунмов 

успішнного функцінонування вітчизнняних підпринємств різних сфер економніки, 

рушійнною силою підвищнення ефектинвності виробнництва, фундамнентом їх 

конкурнентоспроможності та подальншого розвитнку. Саме тому навіть за 

неспринятливих економнічних умов господнарювання зміни іннованційного 

характнеру залишанються одним із стратенгічних пріоринтетів в управлнінні 

діяльнністю сучаснних промиснлових підпринємств. Нова економнічна системна 

характнеризується зміною головнних конкурнентних переванг, які дозволняють 

суб’єктам господнарювання розвивнатись і виживанти в умовах впливу 

зовнішннього середонвища. Сучаснна конкурнентна боротьнба ведетьнся не стількни за 

володінння фінансновими ресурснами, матерінальними цінноснтями, а за здатнінсть 

розробнлення та реалізнації інновацій (Бабміндра та Череп, 2016). 
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Як показунє світовна практинка, підпринємства, які здатні створюнвати новацінї 

та застосновувати їх у виробнництві нових товарінв або послуг, необхіндних 

споживначу, реалізновувати ефектинвно іннованційний процес, здобувнають стійкі 

конкурнентні переванги, що дає їм можливність успішнно розвивнатися на ринку в 

умовах нестабнільного економнічного середонвища. 

Тому саме показнники інвестниційної привабнливості та іннованційного 

розвитнку були взяті для удосконналення формулни розрахнунку інтегрнального 

показнника фінансново-економічної безпекни підпринємства. 

У Додаткну А, табл. А.1 предстнавлені дані підпринємств за допомонгою яких 

були розрахновані коефіцнієнти для визначнення груповних інтегрнальних 

показнників показнників. 

Щодо коефіцнієнтів, розрахнувавши які можна буде знайти груповні 

інтегрнальні показнники інвестниційної привабнливості та іннованційного розвитнку, 

із експернтних опитувнань, запропноновані наступнні: 

для розрахнунку компленксного показнника інвестниційної привабнливості: 

- коефіцієнт інвестнування; 

- рентабельність інвестницій; 

- коефіцієнт покритнтя інвестницій, 

для розрахнунку компленксного показнника іннованційного розвитнку: 

- коефіцієнт іннованційної продукнції; 

- коефіцієнт іннованційної містконсті витрат; 

- коефіцієнт ефектинвності НДДКР. 

Наведемо формулни за допомонгою яких будемо розрахновувати 

запропноновані показнники. Коефіцнієнт інвестнування можна знайти наступнним 

чином (формула 3.1): 

 

 ;       (3.1) 

 

де  – коефіцнієнт інвестнування; 
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ВК – власнинй капітанл підпринємства; 

ОЗ – основнні засоби підпринємства. 

Рентабельність інвестницій розрахновується за формулою (3.2): 

 

;     (3.2) 

 

де  – рентабнельність інвестницій; 

ЧП – чистий прибутнок; 

ПБ – підсумнок балансну; 

КЗ – короткнострокові зобов’язання. 

Коефіцієнт покритнтя інвестницій можна розрахнувати за формулою (3.3): 

 

;     (3.3) 

 

де  – коефіцнієнт покритнтя інвестницій; 

ВК – власнинй капітанл; 

ДЗ – довгоснтрокові зобов’язання; 

ВБ – валюта балану. 

Коефіцієнт іннованційної продукнції розрахновується за формулною (3.4): 

 

;      (3.4) 

 

де  –  коефіцнієнт іннованційної продукнції; 

ІП – вартіснть іннованційної продукнції; 

ПП – загальнна вартіснть промиснлової продукнції. 

Коефіцієнт іннованційної містконсті витрат можна знайти за формулою 

(3.5): 
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       (3.5) 

 

де  –  коефіцнієнт іннованційної містконсті витрат; 

ІВ – витратни на іннованції (технологічні, маркетнингові, органінзаційні); 

ПП – загальнна вартіснть промиснлової продукнції. 

Коефіцієнт ефектинвності науковно-дослідних та досліднно-

конструкторських робіт можна знайти за формулою (3.6): 

 

     (3.6) 

 

де  – коефіцнієнт ефектинвності науковно-дослідних та досліднно-

конструкторських робіт; 

РНДДКР – кількінсть впрованджених резульнтатів науковно-дослідних та 

досліднно-конструкторських робіт; 

НДДКР – кількінсть проведнених науковно-дослідних та досліднно-

конструкторських робіт. 

У табл. 3.1 та 3.2 за допомонгою даних фінанснової звітнонсті досліднжуваних 

підпринємств розрахновані коефіцнієнти для отриманння груповних інтегрнальних 

показнників. 

Таблиця 3.1 

Показники інвестниційної привабнливості досліднжуваних підпринємств 

№ Показник Нормативне 

значенння 

Період Відхилення, % 

п/п 2012 2013 2014 2015 2016 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Показники інвестниційної привабнливості 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 
1.1 Коефіцієнт 

інвестнування 

1 1,22 0,46 1,67 4,58 -5,94 375,4 -486,9 

1.2 Рентабельність 

інвестницій 

> 0,1 0,86 0,69 -1,47 -0,63 -0,18 -73,26 -20,93 

1.3 Коефіцієнт 

покритнтя 

інвестницій 

0,75 0,26 0,13 0,51 1,22 -1,27 469,23 -488,46 
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Продовження табл.3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПАТ «Запорізький завод важкогно кранобнудування» 
2.1 Коефіцієнт 

інвестнування 

1 0,14 0,02 -1,11 -1,51 -1,47 -1078,6 -1050,00 

2.2 Рентабельність 

інвестницій 

> 0,1 0,24 -0,19 -2,77 -1,05 0,12 -437,5 50,00 

2.3 Коефіцієнт 

покритнтя 

інвестницій 

0,75 0,59 0,59 0,28 0,36 0,58 61,02 98,31 

ПрАТ «Бердянські жниварки» 
3.1 Коефіцієнт 

інвестнування 

1 0,91 0,93 1,60 2,26 3,42 248,35 375,82 

3.2 Рентабельність 

інвестницій 

> 0,1 0,04 0,06 0,45 0,34 0,21 850,00 525,00 

3.3 Коефіцієнт 

покритнтя 

інвестницій 

0,75 0,47 0,37 0,53 0,50 0,43 106,38 57,33 

ТОВ «НВП Енергомаш» 

4.1 Коефіцієнт 

інвестнування 

1 0,13 0,23 0,58 1,21 0,84 930,77 646,15 

4.2 Рентабельність 

інвестницій 

> 0,1 0,16 0,13 0,26 0,16 0,27 100,00 168,75 

4.3 Коефіцієнт 

покритнтя 

інвестницій 

0,75 0,38 0,21 0,36 0,48 0,51 126,32 134,21 

Примітка: розрахновано авторонм на основі (офіційний сайт ПАТ «Запорізький завод 

важкого кранобудування; офіційний сайт ПрАТ «Бердянські жниварки»; офіційний сайт 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор»; офіційний сайт ТОВ «НВП Енергомаш») 

 

Коефіцієнт інвестнування показунє частку власнинх засобінв підпринємства, які 

можна покритни необорнотними активанми. Оптиманльне значенння 1. Визначнається 

як відношнення суми власнинх і прирівнняних до них коштів до суми основнних 

фондів і нематенріальних активінв. 

Даний коефіцнієнт на ПрАТ «Бердянські жниварнки» та 

ТОВ «НВП Енергомаш» збільшнувався протягном досліднжуваного періодну, що 

свідчинть про інвестниційну привабнливість цих підпринємств. На 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» коефіцнієнт інвестнування у 2013 р. зменшинвся 

на 0,755 порівнняно з 2012 р., до 2015 р. він знову зріс до 4,58, а у 2016 р. 

зменшинвся до -5,94, через від’ємне значенння власнонго капітанлу. На 
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ПАТ «Запорізький завод важкогно кранобнудування» цей показнник кожногно року 

зменшунвався, та вже 2016 р. склав -1,47. 

Показнник рентабнельності інвестницій відобрнажає прибутнок від одної 

гривні коштів інвестнованих у підпринємство. Наші розрахнунки свідчанть про те, 

що на ПрАТ «Бердянські жниварнки» та ТОВ «НВП Енергомаш» протягном 

досліднжуваного періодну цей показнник знаходниться в межах норматнивного 

значенння. Чого не можна сказатни  про інші два підпринємства. Так, наприкнлад, 

на ПрАТ «Запоріжтрансформатор» рентабнельність інвестницій протягном 2012-

2013 рр. збільшнувалась, а починанючи з 2014 р. не тільки не досяганла 

норматнивного показнника, але й дорівннювала від’ємному значеннню. На 

ПАТ «Запорізький завод важкогно кранобнудування» цей показнник був від’ємний 

починанючи з 2013 р. (Худолєй, 2018b). 

Коефіцієнт покритнтя інвестницій показунє, яка частинна інвестницій 

підпринємства фінанснується за рахунонк власнинх і довгоснтрокових борговних 

коштів, тобто за рахунонк стійкинх джерел. Цей показнник досяг норматнивного 

значенння у 2015 році лише на ПрАТ «Запоріжтрансформатор» і дорівннював 

1,22, але у інших трьох підпринємств починанючи з 2014 р. відстенжується 

позитинвна динамінка коефіцнієнта покритнтя інвестницій, який, наприкнлад на 

ТОВ «НВП Енергомаш» збільшнився у 2016 р. на 34,21% порівнняно із 2012 р. 

Тепер проананлізуємо показнники іннованційного розвитнку досліднжуваних 

підпринємств (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Показники іннованційного розвитнку досліднжуваних підпринємств 

№ Показник Нормативне 

значенння 

Період Відхилення, % 

п/п 2012 2013 2014 2015 2016 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 
1.1 Коефіцієнт 

іннованційної 

продукнції 

збільшення 0,12 0,28 0,33 0,25 0,2 208,33 166,67 

1.2 Коефіцієнт 

іннованційної 

містконсті витратн 

збільшення 0,09 0,14 0,29 0,16 0,19 177,78 211,11 
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Продовження табл. 3.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.3 Коефіцієнт 

ефектинвності 

НДДКР 

збільшення 0,2 0,16 0,27 0,18 0,22 90,00 110,00 

ПАТ «Запорізький завод важкогно кранобнудування» 

2.1 Коефіцієнт 

іннованційної 

продукнції 

збільшення 0,23 0,2 0,14 0,18 0,36 78,26 156,52 

2.2 Коефіцієнт 

іннованційної 

містконсті витратн 

збільшення 0,3 0,26 0,18 0,29 0,45 96,67 150,00 

2.3 Коефіцієнт 

ефектинвності 

НДДКР 

збільшення 0,13 0,21 0,09 0,31 0,37 238,46 284,62 

ПрАТ «Бердянські жниварки» 

3.1 Коефіцієнт 

іннованційної 

продукнції 

збільшення 0,26 0,19 0,17 0,57 0,62 219,23 238,46 

3.2 Коефіцієнт 

іннованційної 

містконсті витратн 

збільшення 0,28 0,16 0,19 0,6 0,63 214,29 225,00 

3.3 Коефіцієнт 

ефектинвності 

НДДКР 

збільшення 0,32 0,22 0,28 0,63 0,7 196,88 218,75 

ТОВ «НВП Енергомаш» 
4.1 Коефіцієнт 

іннованційної 

продукнції 

збільшення 0,10 0,13 0,14 0,16 0,15 160,00 150,00 

4.2 Коефіцієнт 

іннованційної 

містконсті витратн 

збільшення 0,12 0,12 0,17 0,21 0,18 175,00 150,00 

4.3 Коефіцієнт 

ефектинвності 

НДДКР 

збільшення 0,16 0,14 0,11 0,13 0,15 81,25 93,75 

Примітка: розрахновано авторонм на основі (офіційний сайт ПАТ «Запорізький завод 

важкого кранобудування; офіційний сайт ПрАТ «Бердянські жниварки»; офіційний сайт 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор»; офіційний сайт ТОВ «НВП Енергомаш») 

 

На ПрАТ «Запоріжтрансформатор» показнники іннованційного розвитнку до 

2015 р. збільшнувались. У 2015 р. всі показнники зменшинлись, а у 2016 р. знов 

почали зростанти коефіцнієнт іннованційної містконсті витрат та коефіцнієнт 

ефектинвності НДДКР, а коефіцнієнт іннованційної продукнції зменшинвся на 0,05 

порівнняно з 2015 р. 

На ПАТ «Запорізький завод важкогно кранобнудування» коефіцнієнт 

іннованційної продукнції та іннованційної містконсті витрат з 2013-2014 рр. 
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зменшунвався, а з 2015 р. знов пішов на зростанння, та у 2016 р. ці показнники 

мали позитинвну тенденнцію  та дорівннювали, відповнідно, 0,36 та 0,45. Коефіцнієнт 

ефектинвності НДДКР у 2013 р. зріс на 0,08 порівнняно із 2012 р., а у 2014 р. 

навпакни, зменшинвся на 0,12 порівнняно з 2013 р. З 2015 р. знову зростанв, та вже у 

2016 р. досяг норматнивного значенння і дорівннював 0,37. 

На ПрАТ «Бердянські жниварнки» коефіцнієнт іннованційної продукнції 

зростанє протягном досліднжуваного періодну, та у 2016 р. можна побачинти, що 

його зріст досяг 138,46% порівнняно з 2012 р. Коефіцнієнт іннованційної містконсті 

витрат до 2014 р. зменшунвався, та вже з 2015 р. зріс на 0,32 порівнняно з 2012 р., 

а у 2016 р. цей показнник склав 0,63. Коефіцнієнт ефектинвності НДДКР у 2012 

році зменшинвся на 0,10 порівнняно з минулинм роком, та починанючи з 2014 р. 

почав зростанти і в 2016 р. досяг значенння 0,7. 

Проаналізувавши дані по ТОВ «НВП Енергомаш» можна зазначнити, що 

коефіцнієнт іннованційної продукнції з 2012-2015рр. збільшнувався та у 2015 р. зріс 

на 60% порівнняно із 2012 р. а у 2016 р. цей показнник дещо знизивнся порівнняно із 

поперенднім та склав 0,15. Така ж ситуацнія склаланся і з показнником іннованційної 

містконсті витрат, який до 2015 р. збільшнувався, а у наступнному році знизивнся на 

15% порівнняно з поперенднім оком  

Після того, як були отриманні значенння показнників, які характнеризують 

окремі сторонни фінансново-економічної безпекни досліднжуваних підпринємств, 

необхіндно їх привеснти до безрознмірного виглядну. Нормовнане значенння i-го 

показнника-стимулятора будемо розрахновувати за формулною (3.7):  

 

    , .        (3.7) 

де  - еталонне значення показника; 

 - максимальне значення показника; 

 - мінімальне значення показника. 
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Показника-дестимулятора за формулною (3.8): 

 

    , .       (3.8) 

де  - еталонне значення показника; 

 - максимальне значення показника; 

 - мінімальне значення показника. 

Значення нормовнаних показнників ефектинвності діяльнності підпринємств 

машинобудування Запорінзької області наведенно в Додаткну В, табл. В.1. 

Після нормувнання коефіцнієнтів потрібнно визначнити значимність  окреминх 

показнників у кожній групі та  групи в цілому. Відповнідно до існуючних 

стратенгій досліднжуваних підпринємств кожен фінансновий коефіцнієнт має 

однаконву важливність, тобто їх вплив на груповний інтегрнальний показнник є 

рівнознначним: rji =1/ M , і=1, N ,   j = 1,M (Худолєй, 2018a). 

А для визначнення груповних ваговинх коефіцнієнтів скориснтаємося правилном 

Фішбернна (1978), яке відобрнажає той факт, що про рівень значимності груп 

показнників відомі лише інтервнали їх можливних значеннь, тобто 

. Експернтами для кожної групи показнників було 

визначнено, відповнідно до стратенгії підпринємств та головнних цілей його 

діяльнності, можливні інтервнали їх вагомонсті:  

   

 . 

Після встанонвлення інтервналів можливних значеннь для кожної групи 

показнників, значимність і-тої групи визначнимо за допомонгою формули (3.9):  

 

  (3.9) 
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де , , , , m – кількінсть груп 

показнників. 

Проведемо розрахнунок ваговинх коефіцнієнтів відповнідно до наведенної 

вище формулни:  = 0,281+0,201+0,155+0,187+0,165+0,133=1,1;  = 

0,554+0,471+0,387+0,466+0,401+0,298; ( ) = (0,554-0,281)+…+(0,298-

0,133)=1,455. 

Тоді вагові коефіцнієнти для кожної групи будуть наступнні:  = 0,281+(1-

1,1)/1,455*0,273 = 0,258;  = 0,201+(1-1,1)/1,455*0,27 = 0,178;  = 0,155+(1-

1,1)/1,455*0,232 = 0,136;  = 0,187+(1-1,1)/1,455*0,279 = 0,164;  = 0,165+(1-

1,1)/1,455*0,236 = 0,145;  = 0,133+(1-1,1)/1,455*0,165 = 0,116. При цьому 

виконунється умова: сума  = 0,258+0,178+0,136+0,164+0,145+0,119 = 1. 

Отримані таким чином вагові коефіцнієнти для кожногно окремонго 

значенння фінанснових коефіцнієнтів та сформонваних груп подано у табл. 3.3. 

Таблиця 3.3  

Вагові коефіцнієнти груп показнників фінансново-економічної безпекни 

Назва групи Вага 

групи 

Показники,  Вага 

показнни

ка 

Групові інтегрнальні 

показнники фінанснової 

стійконсті ( ФСI ) 

0,258 Коефіцієнт стійконсті економнічного 

зростанння 

0,2 

Коефіцієнт конценнтрації позичкнового 

капітанлу 

0,2 

Коефіцієнт фінанснової стабілньності 

(фінансування) 

0,2 

Коефіцієнт фінанснової незаленжності 

(автономії) 

0,2 

Коефіцієнт маневрненості власнонго 

капітанлу 

0,2 

Групові інтегрнальні 

показнники 

платоснпроможності та 

ліквіднності ( ПЛI ) 

0,178 Коефіцієнт абсолюнтної ліквіднності 0,333 

Коефіцієнт поточної ліквідності 0,333 

Коефіцієнт швидконї ліквіднності 0,333 

Загальний коефіцнієнт ліквіднності 0,333 

Групові інтегрнальні 

показнники діловонї 

активнності ( ДАI ) 

0,136 Коефіцієнт оборотнності власнонго капітанлу 0,333 

Коефіцієнт оборотнності активінв 0,333 

Коефіцієнт оборотнності дебітонрської 

заборгнованості 

0,333 
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Продовження табл. 3.3 
1 2 3 4 

Групові інтегрнальні 

показнники 

рентабнельності (
РI ) 

0,164 Рентабельність капітанлу (активів) за 

чистим прибутнком 

0,143 

Рентабельність власнонго капітанлу 0,143 

Рентабельність виробнничих фондівн 0,143 

Рентабельність реалізнованої продукнції за 

прибутнком від реалізнації 

0,143 

Рентабельність реалізнованої продукнції за 

прибутнком від операцнійної діяльнності 

0,143 

Рентабельність реалізнованої продукнції за 

чистим прибутнком 

0,143 

Коефіцієнт стійконсті економнічного 

зростанння 

0,143 

Групові інтегрнальні 

показнники 

інвестниційної 

привабнливості (
ІПI ) 

0,145 Коефіцієнт інвестнування 0,333 

Рентабельність інвестницій 0,333 

Коефіцієнт покритнтя інвестницій 0,333 

Групові інтегрнальні 

показнники 

іннованційного 

розвитнку (
ІРI ) 

0,119 Коефіцієнт іннованційної продукнції 0,333 

Коефіцієнт іннованційної містконсті витратн 0,333 

Коефіцієнт ефектинвності НДДКР 0,333 

Примітка: розрахновано автором на основі (Фішбернн, 1978) 

 

Надалі розрахнуємо груповні узагалньнюючі показнники i-ї групи у 

безвимнірному виглядні ( Gi ) за формулною (310): 

 

  ,      (3.10) 

де  – вагові коефіцнієнти.  

Для розрахнунку груповних інтегрнальних показнників фінансново-економічної 

безпекни пропоннуємо викоринстати функціню бажанонсті Харриннгтона (1965), яка є 

кількінсним показнником якості досліднжуваного об’єкту за формулами 3.11 та 

3.12: 

,     (3.11) 

 

di = exp(–exp(–Gi)),     (3.12) 
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де k – кількінсть показнників, які викоринстовуються для оцінки; 

di – частиннна функціня, яка визначнена відповнідно  до шкали Харриннгтона;  

Gi  – груповні інтегрнальні показнники i-ї групи у безвимнірному виглядні.  

Розрахунки груповних інтегрнальних показнників фінансново-економічної 

безпекни предстнавлені у Додатку Г, табл. Г.1, Г.2, Г.3, Г.4. 

Отже, формулна оцінки фінансново-економічної безпекни підпринємства після 

удосконналення набула наступнного виглядну (формула 3.13): 

 

ІРІПРДАПЛФСФБ ІIIIIII 119,0145,0164,0136,0178,0258,0    (3.13) 

 

де ФБI  - загальнний інтегрнальний показнник фінансново-економічної безпекни; 

ФСI  - груповний інтегрнальний показнник фінанснової стійконсті; 

ПЛI  - груповний інтегрнальний показнник платоснпроможності; 

ДАI  - груповний інтегрнальний показнник діловонї активнності; 

РI  - груповний інтегрнальний показнник рентабнельності; 

ІПI  - груповний інтегрнальний показнник інвестниційної привабнливості; 

ІРI  - груповний інтегрнальний показнник іннованційного розвитку (Череп та 

Худолєй, 2017а).  

Тепер розрахнуємо інтегрнальні показнники фінансново-економічної безпекни 

на досліднжуваних підпринємствах та визначнимо рівні їх фінансново-економічної 

безпекни. Для визначнення рівня фінансново-економічної безпекни пропоннуємо 

викоринстати шкалу бажанонсті, яка є універнсальною та може бути викоринстана у 

нашому випадкну. Шкала бажанонсті Харриннгтона умовно поділянється на п’ять 

ділянонк, які відповнідають вищевкназаним зміннинм фінансново-економічної 

безпекни та характнеризують безрознмірну величинну показнників, які 

розгляндаються. Точка з координнатами (0,00; 0,37) є критичнною точкою 

перегинбу бажанонсті – вона ділить значенння показнників на задовінльні й 

незадонвільні (табл. 3.4).  
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Визначимо інтервнали значеннь функцінї бажанонсті, як «Рівень фінансново-

економічної безпекни», а лінгвінстичну оцінку, як «Характеристику рівня 

фінансново-економічної безпекни», яка буде предстнавлена наступнним чином: 

1. 0,00 – 0,20 – незадонвільний рівень фінансново-економічної безпекни 

(«НЗ»), при якій у підпринємства спостенрігається низькинй рівень 

платоснпроможності та фінанснової стійконсті, ведетьнся збитконва діяльнність та є 

залежнність від зовнішнніх джерел фінанснування. Підприємство не здатне 

виконувати фінансовові зобов’язання та може знаходитись на межі 

банкрутства; 

2. 0,37-0,21 – задовінльний рівень фінансново-економічної безпекни («З») – 

ситуацнія за якої підпринємство має нестабнільну структнуру капітанлу та низькинй 

рівень ефектинвності його викоринстання та недостнатній рівень ліквіднності. 

Підприємство, щоб забезпечити фінансування своєї діяльності залучає 

короткострокові позикки; 

3. 0,63-0,38 – впевненний рівень фінансново-економічної безпекни («ВП»)  

показнники, які описуюнть рівень фінансново-економічної безпекни, знаходяться в 

межах рекомендованих значень; 

4. 0,80-0,64 – високинй рівень фінансново-економічної безпекни («В»), 

підпринємство має великинй запас конкурнентоспроможності та характнеризується 

високоню фінансновою стабілньністю; 

5. 1,00-0,81 – дуже високинй рівень фінансново-економічної безпекни («ДВ») 

– підпринємство має надвиснокий рівень платоснпроможності та прибутнковості і 

веде ефектинвну фінансново-економічну діяльнність. 

Отже шкала оцінки рівня фінансово-економічної безпеки підприємства 

після адаптації набула наступного вигляду (табл. 3.4).  

Таблиця 3.4 

Класифікація видів рівня фінансово-економічної безпеки підприємства 

Значення 

показника 

Характеристика рівня фінансово-економічної безпеки 

підприємства 

1,00-0,81 Дуже високий рівень фінансово-економічна безпека («ДВ») 

0,80-0,64 Високий рівень фінансово-економічна безпека («В») 



189 

 

Продовження табл. 3.4 

1 2 

0,63-0,38 Впевнений рівень фінансово-економічна безпека («ВП») 

0,37-0,21 Задовільний рівень фінансово-економічна безпека («З») 

0,20-0,00 Незадовільний рівеньфінансово-економічна безпека («НЗ») 
Примітка: сформовано автором на основі (Харрингтон, 1965)  

 

Тепер розрахуємо інтегральні показники фінансово-економічної безпеки 

підприємств машинобудування Запорізької області та зведемо їх у табл. 3.5, 

після чого зробимо відповідні висновки. 

Таблиця 3.5 

Інтегральні показники фінансово-економічної безпеки підприємств 

машинобудування Запорізької області за 2012-2016 рр. 

№ 
п/п 

Підприємство Період 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 
0,381 0,383 0,374 0,374 0,369 

«ВП» «ВП» «ВП» «ВП» «З» 
2 

ПАТ «Запорізький завод важкого 
кранобудування» 

0,372 0,374 0,374 0,374 0,378 

«ВП» «ВП» «ВП» «ВП» «ВП» 
3 

ПрАТ «Бердянські жниварки» 
0,380 0,379 0,381 0,382 0,384 

«ВП» «ВП» «ВП» «ВП» «ВП» 
4 

ТОВ «НВП Енергомаш» 0,310 0,325 0,323 0,372 0,387 
«З» «З» «З» «З» «ВП» 

Примітка: розрахновано авторонм на основі (офіційний сайт ПАТ «Запорізький завод 

важкого кранобудування; офіційний сайт ПрАТ «Бердянські жниварки»; офіційний сайт 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор»; офіційний сайт ТОВ «НВП Енергомаш») 

 

Виходячи з даних, наведених в таблиці можна зробити висновок, що 

рівень фінансово-економічної безпеки майже у всіх досліджуваних періодах 

характеризувався , як впевнений, тобто показники мали оптимальні значення. 

Але, потрібно відмітити, що ТОВ «НВП Енергомаш» досягло впевненого рівня 

фінансово-економічної безпеки лише у 2016 р. за рахунок підвищення значень 

показників платоспроможності, ділової активності та інвестиційної 

привабливості. ПрАТ «Запоріжтрансформатор», навпаки, до 2016 р. мало 



190 

 

впевнений рівень фінансово-економічної безпеки, потім ситуація змінилась і 

він став задовільним, через зниження показників рентабельності та 

інвестиційної привабливості.  

Проаналізуємо динаміку інтегрального показника для кожного 

підприємства окремо. Тож, динаміку інтегрального показника рівня фінансово-

економічної безпеки для ПрАТ «Запоріжтрансформатор» наведено на рис. 3.8. 

 

 

Рис. 3.8. Динаміка інтегрального показника рівня фінансово-економічної 

безпеки для ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 

Примітка: розрахновано авторонм на основі (офіційний сайт 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор») 

 

Відповідно до рис. 3.8 можемо зробити висновок, що рівень фінансово-

економічної безпеки ПрАТ «Запоріжтрансформатор» поступово знижується. 

Так у 2016 р. порівняно з 2015 р. знизився на 1,26%, а порівняно з 2012 р. на 

3,19%. Максимальне значення рівня фінансово-економічної безпеки дане 

підприємство мало у 2013 р.  

Тепер подивимось як змінювався інтегральний показник рівня фінансово-

економічної безпеки на наступному досліджуваному підприємстві. 
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На рис. 3.9 розглянемо динаміку інтегрального показника рівня 

фінансово-економічної безпеки ПАТ «Запорізький завод важкого 

кранобудування». 
 

 

Рис. 3.9. Рівень фінансово-економічної безпеки ПАТ «Запорізький завод 

важкого кранобудування» 

Примітка: розрахновано авторонм на основі (офіційний сайт ПАТ «Запорізький завод 

важкого кранобудування») 

 

Відповідно до рис. 3.9 можемо побачити, що у 2013 р. відбулося 

підвищення рівня фінансово-економічної безпеки, про що свідчить зростання 

інтегрального показника на 1,53%. Протягом 2013-2015 рр. цей показник 

залишався незмінним, а у 2016 р. рівень фінансово-економічної безпеки досяг 

свого максимального значення і дорівнював 0,378, що на 3,61% більше ніж у 

2012 р. 

На рис. 3.10 розглянемо динаміку інтегрального показника рівня 

фінансово-економічної безпеки для наступного досліджуваного підприємства. 

Із рис. 3.10 видно, що на ПрАТ «Бердянські жниварки» рівень фінансово-

економічної безпеки зменшився у 2013 р. зменшився на 1,26% порівняно із 

минулим періодом, а з 2014 р. цей показник почав підвищуватись і у 2016 р. 

склав 0,384, що на 1,05% більше ніж у 2012 р. Тобто максимальне значення 

рівня фінансово-економічної безпеки на підприємстві спостерігалось у 2016 р. 
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Рис. 3.10. Рівень фінансово-економічної безпеки ПрАТ «Бердянські жниварки» 

Примітка: розрахновано авторонм на основі (офіційний сайт ПрАТ «Бердянські 

жниварки») 

 

На рис. 3.11 розглянемо динаміку інтегрального показника рівня 

фінансово-економічної безпеки для наступного досліджуваного підприємства. 

 

 

Рис. 3.11. Рівень фінансово-економічної безпеки ТОВ «НВП Енергомаш» 

Примітка: розрахновано авторонм на основі (офіційний сайт ТОВ «НВП Енергомаш») 

 

Відповідно до рис. 3.11 можемо зробити висновок, що найгіршого стану 

фінансово-економічної безпеки підприємство ТОВ «НВП Енергомаш» досягло 

у 2012 р. Інтегральний показник у цей період дорівнював 0,310. З наступного 

року відбувається поступове підвищення цього показника. Так у 2015 р. рівень 



193 

 

фінансово-економічної безпеки на підприємстві склав 0,372, що на 8% більше 

ніж у 2012 р., а у 2016 р. знов відбулося його підвищення ще на 4% більше 

попереднього періоду.  

Отже, в загальному вигляді алгоритм реалізації оцінки фінансово-

економічної безпеки на підприємствах машинобудування можна представити 

на рис. 3.12.  

 

Рис. 3.12. Алгоритм реалізації оцінки фінансово-економічної безпеки на 

підприємствах машинобудування  

Примітка: побудовано автором  

 

По отриманим значенням можна побудувати рівняння регресії, що 

дозволить отримати прогнозоване значення цього показника на майбутні 

Початок 

Розрахунок показників ефективності діяльності 

підприємств (ділової активності, рентабельності, 

фінансової стійкості, ліквідності, інвестиційної 

привабливості, інноваційного розвитку) 

Введення початкових даних 

Розрахунок нормованих коефіцієнтів 

Вихідні дані 

Розрахунок вагових коефіцієнтів 

Розрахунок групових узагальнюючих показників 

Розрахунок інтегрального показника фінансово-

економічної безпеки 
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періоди та прогнозувати рівень фінансово-економічної безпеки. Чому і буде 

присвячений наступний підрозділ. 

Запропонований розширений методологічний підхід щодо оцінки рівня 

фінансово-економічної безпеки підприємств машинобудування відображає 

специфіку діяльності підприємства та посилює достовірність та 

інформативність результатів аналізу, надає можливість його використання в 

конкретних умовах і враховує специфіку роботи аналізованого підприємства, 

особливості економіки регіону, що вигідно відрізняє наш підхід від 

розроблених раніше аналогічних підходів. 

 

 

3.3. Прогнозування тенденцій змін рівня фінансово-економічної 

безпеки підприємств машинобудування, як інструмент її забезпечення 

 

Успішне функціонування будь-якого промислового підприємства 

потребує постійного аналізу тенденцій його розвитку та розробки оперативних 

прогнозів. Процес прогнозування є досить трудомістким та актуальним у даний 

час. На сьогоднішній день існує багато різноманітних методів прогнозування, 

що використовуються у різних сферах. Проаналізувавши існуючи методи 

необхідно обрати найоптимальніший (той, що дає найточніші результати) з 

наявної множини, який варто використовувати у конкретній ситуації. Прогнозні 

значення дозволять підприємцям розробляти оперативні управлінські рішення 

та забезпечать більш ефективну діяльність самого підприємства. Тому, для 

більш глибокого аналізу рівня фінансово-економічної безпеки для чотирьох 

досліджуваних підприємств, автор пропонує побудувати прогноз на наступний 

період. Алгоритм прогнозування інтегрального показника рівня фінансово-

економічної безпеки наведено на рис. 3.13. 
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Рис. 3.13. Методика прогнозування інтегрального показника рівня фінансово-

економічної безпеки  

Примітка: розроблено автором  

 

Відповідно до наведеного алгоритму прогнозування (рис. 3.13) на 

першому етапі пропонується виконати побудову економіко-математичних 

моделей за допомогою методів трендового аналізу. Вихідними даними для 

побудови таких моделей є розраховані значення інтегрального показника рівня 

фінансово-економічної безпеки (див. п. 3.2). Отримавши ряд економетричних 

моделей варто провести їх аналіз, а саме перевірити їх на адекватність та 

статичну значущість. Далі пропонується побудувати прогноз за кожною з 

моделей та визначити ступінь достовірності отриманих прогнозних даних. Для 

цього треба порівняти реальне значення інтегрального показника рівня 

фінансово-економічної безпеки з прогнозними, тобто розрахувати суму 
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квадратів відхилень та середню абсолютну помилку. На основі отриманих 

значень щодо точності прогнозів переходимо до наступного етапу, а саме до 

вибору найбільш оптимальної моделі та розробки прогнозу на наступний 

період. За результатами прогнозу зробимо висновок про поводження (зниження 

чи зростання) досліджуваного показника у наступний період часу. 

Як зазначалося вище, вихідними даними для побудови прогнозу є 

значення інтегральних показників рівня фінансово-економічної безпеки 

кожного досліджуваного підприємства. Проаналізуємо рівень фінансово-

економічної безпеки (рис. 3.14) та встановимо, яке з досліджуваних 

підприємств має максимальний та мінімальний рівень. 

 

 

Рис. 3.14. Інтегральний показник рівня фінансово-економічної безпеки 

Примітка: розрахновано авторонм на основі (офіційний сайт ПАТ «Запорізький завод 

важкого кранобудування; офіційний сайт ПрАТ «Бердянські жниварки»; офіційний сайт 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор»; офіційний сайт ТОВ «НВП Енергомаш») 

 

З рис. 3.14 видно, що усі підприємства мають приблизно однаковий 

рівень фінансово-економічної безпеки, який знаходиться в межах від [0,3103 – 

0,3871], що відповідає «задовільному» та «впевненому» рівню. Так, у 2012-

2013 р. максимальний рівень фінансово-економічної безпеки мало 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор», у 2014-2015 рр. – ПрАТ «Бердянські 



197 

 

жниварки». А у 2016 р.  лідируючу позицію зайняло ТОВ «НВП Енергомаш», а 

мінімальний рівень фінансово-економічної безпеки мало 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор». 

Далі, відповідно до запропонованої методики прогнозування, за даними 

2012-2016 рр., для кожного досліджуваного підприємства побудуємо ряд 

трендових моделей, а саме лінійну, параболічну, степеневу, експоненційну та 

логарифмічну. За допомогою графічного подання даних часового ряду 

побудуємо фактичний тренд для ПрАТ «Запоріжтрансформатор» (рис. 3.) на 

основі якого сформуємо ряд економіко-математичних моделей. 

 

 

Рис. 3.15. Тенденція інтегрального показника рівня фінансово-економічної 

безпеки ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 

Примітка: розрахновано авторонм на основі (офіційний сайт 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор») 

 

Аналізуючи графічне подання даних бачимо, що тренд має спадаючу 

динаміку, що свідчить про негативну динаміку рівня інтегрального показника 

фінансово-економічної безпеки на ПрАТ «Запоріжтрансформатор». На основі 

наведених даних було побудовано п’ять економетричних моделей, які наведено 

у табл. 3.6.  
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Таблиця 3.6 

Побудовані трендові моделі для прогнозування рівня фінансово-економічної 

безпеки ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 

Вид залежності Математична модель 
Коефіцієнт 

детермінації 

Помилка прогнозу 

U MAPE 

Лінійна y = -0,0033x + 0,3861 R² = 0,85 1,84 0,43% 

Параболічна y = -0,0002x
2
 - 0,0022x + 

0,384 

R² = 0,85 1,87 0,43% 

Степенева  y = 0,3837x
-0,021

 R² = 0,76 2,75 0,57% 

Експоненційна  y = 0,3862e
-0,009x

 R² = 0,85 1,83 0,43% 

Логарифмічна  y = -0,008ln(x) + 0,3836 R² = 0,76 2,99 0,56% 

Примітка: розрахновано авторонм на основі (офіційний сайт 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор») 

 

Аналізуючи отримані математичні моделі можемо зробити висновок, що 

усі вони є якісними, оскільки коефіцієнт детермінації більше за 0,76, тобто 

більше 76% вихідних даних описують побудовані моделі. Визначивши помилки 

прогнозу бачимо, що вони також є незначними, а середня абсолютна помилка є 

меншою за 10%, що свідчить про високу точність прогнозу.  

Та оскільки сума квадратів відхилень є найменшою для експоненційної 

моделі то саме цю модель обрано для прогнозування інтегрального показника 

рівня фінансово-економічної безпеки на наступний період. Експоненційна 

модель описує 85% вихідних даних та є статистично значущою, адже 

)12,10()4,16( критрозр FF  ) з рівнем імовірності 95%. Тож у 2017 р. прогнозується 

незначне зниження рівня фінансово-економічної безпеки, відносно 

попереднього періоду, лише на 0,92%. Точність отриманого прогнозу є досить 

високою і становить 99,57%. Тобто можна сказати, що рівень фінансово-

економічної безпеки ПрАТ «Запоріжтрансформатор» залишиться на 

«задовільному» рівні. 

Далі перейдемо до прогнозування інтегрального показника рівня 

фінансово-економічної безпеки ПАТ «Запорізький завод важкого 
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кранобудування». На рис. 3.16 наведено тенденцію зміни його інтегрального 

показника за останні п’ять років. 

 

 

Рис. 3.16. Динаміка інтегрального показника рівня фінансово-економічної 

безпеки ПАТ «Запорізький завод важкого кранобудування» 

Примітка: розрахновано авторонм на основі (офіційний сайт ПАТ «Запорізький завод 

важкого кранобудування) 

 

За результатами графічного подання даних видно, що тренд має 

зростаючу тенденцію, що свідчить про поступове покращення, хоч і незначне, 

рівня фінансово-економічної безпеки підприємства. На основі вхідних даних 

побудовано ряд трендових моделей, які подано у табл. 3.7.  

Таблиця 3.7 

Побудовані трендові моделі для прогнозування рівня фінансово-економічної 

безпеки ПАТ «Запорізький завод важкого кранобудування» 

Вид залежності Математична модель 
Коефіцієнт 

детермінації 

Помилка прогнозу 

U MAPE 

Лінійна y = 0,0011x + 0,3715 R² = 0,762 3,96 0,23% 

Параболічна y = 0,0003x
2
 - 0,0009x + 

0,3738 

R² = 0,857 3,98 0,22% 

Степенева  y = 0,3724x
0,0069

 R² = 0,646 6,57 0,25% 

Експоненційна  y = 0,3715e
0,003x

 R² = 0,763 3,92 0,21% 



200 

 

Продовження табл. 3.7 

1 2 3 4 5 

Логарифмічна  y = 0,0026ln(x) + 0,3724 R² = 0,644 5,90 0,25% 

Примітка: розрахновано авторонм на основі (офіційний сайт ПАТ «Запорізький завод 

важкого кранобудування) 

 

За результатами проведених розрахунків (табл. 3.7) бачимо, що 

побудовані моделі є досить якісними. При порівнянні прогнозних та вихідних 

даних було отримано помилки прогнозування, значення яких свідчать про 

високу точність прогнозу. Для побудови прогнозу на наступний період було 

обрано експоненційну модель, адже сума квадратів помилок для даної моделі є 

мінімальною, а помилка прогнозу складає лише 0,21%. 

Для ПАТ «Запорізький завод важкого кранобудування» сума квадратів 

відхилень є найменшою для експоненційної моделі, тому саме цю модель 

обрано для прогнозування інтегрального показника рівня фінансово-

економічної безпеки на наступний період. Експоненційна модель описує 76% 

вихідних даних, тобто, сума квадратів відхилень є найменшою та є статистично 

значущою, адже )7,7()7,9( критрозр FF  , з рівнем імовірності 95%. Так, у результаті 

прогнозування встановлено, що рівень фінансово-економічної безпеки 

залишиться незмінним, тобто буде на тому самому рівні, що і в 2016 році. 

Точність отриманого прогнозу є досить високою і становить 99,7%. Отже, 

можемо констатувати, що рівень фінансово-економічної безпеки 

ПАТ «Запорізький завод важкого кранобудування» так і залишиться на 

«задовільному» рівні. 

Розглянемо наступне досліджуване підприємство, а саме 

ПрАТ «Бердянські жниварки». На рис. 3.17 побудовано тенденцію зміни його 

інтегрального показника фінансово-економічної безпеки за останні п’ять років 

та ряд економетричних моделей. 

 



201 

 

 

Рис. 3.17. Динаміка інтегрального показника рівня фінансово-економічної 

безпеки ПрАТ «Бердянські жниварки» 

Примітка: розрахновано авторонм на основі (офіційний сайт ПрАТ «Бердянські 

жниварки») 

 

Тенденція зміни інтегрального показника є зростаючою, за 

досліджуваний період показник зріс на 1,08%. Тобто спостерігається позитивна 

динаміка зростання рівня фінансово-економічної безпеки підприємства. На 

основі наявного тренду побудовано п’ять трендових моделей, за якими також 

було розраховано коефіцієнти детермінації та помилку прогнозу. Результати 

проведених розрахунків подано у табл. 3.8.  

Таблиця 3.8 

Побудовані трендові моделі для прогнозування рівня фінансово-економічної 

безпеки ПрАТ «Бердянські жниварки» 

Вид залежності Математична модель 
Коефіцієнт 

детермінації 

Помилка прогнозу 

U MAPE 

Лінійна y = 0,0011x + 0,3781 R² = 0,8683 1,83 0,14% 

Параболічна y = 0,0003x
2
 - 0,0006x + 

0,3801 

R² = 0,9504 1,25 0,22% 

Степенева y = 0,379x
0,0064

 R² = 0,696 1,22 0,21% 

Експоненційна y = 0,3781e
0,0029x

 R² = 0,8683 1,22 0,14% 
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Продовження табл. 3.8 

1 2 3 4 5 

Логарифмічна y = 0,0024ln(x) + 0,379 R² = 0,6957 4,26 0,21% 

Примітка: розрахновано авторонм на основі (офіційний сайт ПрАТ «Бердянські 

жниварки») 

Як видно з табл. 3.8 нами було отримано п’ять трендових моделей, які 

можна використати для розробки прогнозу на наступний період часу. 

Аналізуючи значення коефіцієнту детермінації бачимо, його значення більше 

або дорівнює 0,7, що свідчить про достатню якість побудованих моделей. 

Найбільш якісною (R
2
 = 0,95) є параболічна модель, але помилка прогнозу за 

даною моделлю є найвищою (0,22%). На основі мінімальної суми квадратів 

відхилень (1,22) та найменшої помилки прогнозу (0,14%) для розробки 

прогнозу було обрано експоненційну модель. Обрана модель має високе 

значення коефіцієнту детермінації (R
2
 = 0,868), тобто описує 86% вихідних 

даних. Також вона є статистично значущою, адже )12,10()78,19( критрозр FF  , з 

рівнем імовірності 95%. Отже, у 2017 р. прогнозується незначне зростання 

інтегрального показника рівня фінансово-економічної безпеки 

ПрАТ «Бердянські жниварки» на 0,17% тобто встановиться на рівні 0,3847. 

Точність прогнозу становить – 99,8%. 

Зростаюча динаміка інтегрального показника свідчить про стабільність 

роботи підприємства та добре налагоджений механізм діяльності, що має 

забезпечити перехід на більш високий рівень. Отже, можемо сказати, що 

ПрАТ «Бердянські жниварки» має «впевнений» рівень фінансово-економічної 

безпеки.  

Далі перейдемо до побудови прогнозних економіко-математичних 

моделей для останнього досліджуваного підприємства – 

ТОВ «НВП Енергомаш». На основі вихідних даних, щодо динаміки 

інтегрального показника рівня фінансово-економічної безпеки, відповідно до 

запропонованої методики (див. рис. 3.13) побудуємо трендові моделі 

(рис. 3.18).  
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Рис. 3.18. Динаміка інтегрального показника рівня фінансово-економічної 

безпеки ТОВ  «НВП  нергомаш» 

Примітка: розрахновано авторонм на основі (офіційний сайт ТОВ «НВП Енергомаш») 

 

У результаті проведеного прогнозування нами було отримано лінійну та 

ряд нелінійних моделей, визначено коефіцієнт детермінації, статистична 

значимість моделей та помилки прогнозу. Результати проведених розрахунків 

подано у табл. 3.9. 

Таблиця 3.9 

Побудовані трендові моделі для прогнозування рівня фінансово-економічної 

безпеки ТОВ НВП «Енергомаш» 

Вид залежності Математична модель 
Коефіцієнт 

детермінації 

Помилка прогнозу 

U MAPE 

Лінійна y = 0,0201x + 0,2837 R² = 0,8834 0,005 2,38% 

Параболічна y = 0,0035x
2
 - 0,0007x + 

0,3079 

R² = 0,9202 0,005 2,33% 

Степенева y = 0,3014x
0,1339

 R² = 0,7695 0,001 3,68% 

Експоненційна у = 0,2881e
0,0578x

 R² = 0,8878 0,005 2,27% 

Логарифмічна y = 0,0463ln(x) + 0,2996 R² = 0,7575 0,001 3,87 

Примітка: розрахновано авторонм на основі (офіційний сайт ТОВ «НВП Енергомаш») 
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На основі отриманих розрахованих даних (табл. 3.9) можемо зробити 

висновок, що найкращою для розробки пронозу є експоненційна модель. Вона 

описує 88% вихідних даних та є статистично значущою, адже 

)12,10()74,23( критрозр FF  ) з рівнем імовірності 95%. За обраною моделлю у 

наступному році прогнозується зростання інтегрального показника рівня 

фінансово-економічної безпеки на 5,28%. Відповідно його значення складе – 

0,4075, а це свідчить про покращення фінансового стану підприємства. Таким 

чином, ТОВ «НВП Енергомаш» має «впевнений» рівень фінансово-економічної 

безпеки. 

Отже, усі побудовані економетричні моделі, для чотирьох досліджуваних 

підприємств, є якісними (адже коефіцієнт детермінації  ) та 

статистично значущими (адже критрозр FF  ) з рівнем імовірності 95%. 

Порівнюючи отримані прогнозні значення з оперативними даними 

інтегрального показника фінансово-економічної безпеки та оцінивши точність 

прогнозів було обрано найкращу (найдостовірнішу) модель для побудови 

прогнозу на наступний рік (табл. 3.10) для кожного підприємства. 

 

Таблиця 3.10 

Прогнозування інтегрального показника за обраними математичними моделями 

Досліджуване підприємство Математична модель 

Фактичне 

значення 

на 2016 р. 

Прогнозне 

значення 

на 2017 р. 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» y = 0,3862e
-0,009x 

R² = 0,8567 
0,3693 0,3659 

ПАТ «Запорізький завод важкого 

кранобудування» 

y = 0,3715e
0,003x

 

R² = 0,763 0,3783 0,3783 

ПрАТ «Бердянські жниварки» 
y = 0,3781e

0,0029x 

R² = 0,8683 
0,3841 0,3847 

ТОВ «НВП Енергомаш» 
у = 0,2881e

0,0578x 

R² = 0,8878 
0,3871 0,4075 

Примітка: розрахновано авторонм на основі (офіційний сайт ПАТ «Запорізький завод 

важкого кранобудування, 2016; офіційний сайт ПрАТ «Бердянські жниварки», 2016; 

офіційний сайт ПрАТ «Запоріжтрансформатор», 2016; офіційний сайт 

ТОВ «НВП Енергомаш», 2016) 
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Отже, за результатами прогнозування рівня інтегрального показника для 

досліджуваних підприємств можна зробити наступні висновки: 

– для ПрАТ «Запоріжтрансформатор» рівень фінансово-економічної 

безпеки знизиться на 0,92% та залишиться на «задовільному» рівні; 

– для ПАТ «Запорізький завод важкого кранобудування» рівень 

фінансово-економічної безпеки залишиться незмінним, тобто буде на  

«задовільному» рівні; 

– для ПрАТ «Бердянські жниварки» рівень фінансово-економічної 

безпеки зросте на 0,17%, що відповідає «впевненому» рівню; 

– для ТОВ «НВП Енергомаш» рівень фінансово-економічної безпеки 

знизиться на 5,28%, що відповідає «впевненому» рівню. 

Як бачимо з отриманих результатів, для ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 

прогнозується зниження рівня інтегрального показника фінансово-економічної 

безпеки. Дана тенденція свідчить про недосконалість управлінських рішень 

стосовно функціонування та стійкого розвитку даного підприємства. Рівень 

фінансово-економічної безпеки і так є досить низьким, а його зниження, хоч і 

незначне, підвищує загрозу фінансової безпеки, як підприємства так і держави в 

цілому. Тож, можемо зробити висновок, що ПрАТ «Запоріжтрансформатор» та 

ПАТ «Запорізький завод важкого кранобудування» мають нестабільну 

структуру капіталу, низький рівень ефективності його використання та 

недостатній рівень ліквідності. 

Наступні два досліджувані підприємства, а саме ПрАТ «Бердянські 

жниварки» та ТОВ «НВП Енергомаш», мають «впевнений» рівень фінансово-

економічної безпеки. Та завдяки добре налагодженій системі функціонування 

підприємства, показники, які описують рівень фінансово-економічної безпеки, 

мають оптимальні значення.  

На рис. 3.19 наведено порівняльну характеристику прогнозованого рівня 

фінансово-економічної безпеки для розглянутих підприємств. 

 



206 

 

 

Рис. 3.19. Прогнозні значення рівня інтегрального показника для 

досліджуваних підприємств 

Примітка: розрахновано авторонм на основі (офіційний сайт ПАТ «Запорізький завод 

важкого кранобудування, 2016; офіційний сайт ПрАТ «Бердянські жниварки», 2016; 

офіційний сайт ПрАТ «Запоріжтрансформатор», 2016; офіційний сайт 

ТОВ «НВП Енергомаш», 2016) 

 

З графічного подання прогнозованих даних, можна зробити висновок, що 

максимальний рівень фінансово-економічної безпеки має 

ТОВ «НВП Енергомаш», на другому місці ПрАТ «Бердянські жниварки». Варто 

зазначити, що у ПрАТ «Бердянські жниварки» рівень фінансово-економічної 

безпеки нижчий лише на 6,3% ніж у ТОВ «НВП Енергомаш». А мінімальний 

рівень фінансово-економічної безпеки має ПрАТ «Запоріжтрансформатор». 

Даному підприємству слід звернути увагу на стабілізацію структури 

капіталу та розробити ряд заходів щодо підвищення рівня ліквідності 

підприємства. Варто більш детально проаналізувати активи підприємства, 

провести оптимізацію запасів матеріальних ресурсів та ряд інших дій, які 

сприятимуть підвищенню рівня ліквідності та фінансово-економічної безпеки. 
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Таким чином, нами запропоновано та реалізовано методику 

прогнозування інтегрального показника рівня фінансово-економічної безпеки 

для підприємств машинобудування. Сформована методика прогнозування 

забезпечує розробку найбільш достовірних прогнозів шляхом детального 

аналізу економіко-математичних моделей. 

 

 

Висновки до розділну 3 

 

За резульннтатами дослідннження сформуннльовані такі основннні висновннки та 

практиннчні рекоменнндації: 

1. Встановлено, що сучасннний стан машиноннбудівних підприннємств Україннни 

функціннонує і розвивннається в умовах невизннначеності та перебуннває під дедалі 

зростаннючим впливоннм науковнно-технічного прогреннсу, який створюннє середоннвище 

високоннї конкурнненції і цим самим провокннує численннні загрознни економннічній 

безпецнні. Тому виниканнє необхінндність формувннання ефектиннвного органіннзаційно-

економічного механіннзму забезпннечення фінанснново-економічної безпекнни 

промисннлової галузі, спрямоннваної на своєчаннсне виявленнння та усуненнння всіх 

існуючнних ризикіннв та загроз. 

2. Розроблено органіннзаційно-економічний механіннзм та встаноннвлено його 

зв’язки з інструннментами, принциннпами та методаннми забезпннечення фінанснново-

економічної безпекнни, які мають безпосннередній вплив на основннні групи 

пріориннтетів та резульннтатів її забезпенчення. Організнаційно-економічний механізнм 

був викориснтаний на ПрАТ «Запоріжтрансформатор», який допоміг підвищннити 

ефектиннвність фінанснново-господарської діяльннності підприннємства та мініміннзувати 

вплив фінансннових ризикіннв на його діяльннність. 

3. За результнатми проведенних досліджнень запропонновано алгоритнм 

проектунвання системи фінансонво-економічної безпеки підприєнмств 

машинобнудування. Досліджнено ефективнність викориснтання запропоннованого 
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алгоритнму на ПрАТ «Бердянські жниваркни», ТОВ «НВП Енергомнаш», за яким у 

2016 р. спостернігається зростанння рівня фінансонво-економічної безпеки на 

підприєнмствах. 

4. За допомогною проведенного аналізу критичнних ризиків та загроз, які 

можуть виникнунти на досліджнуваних підприєнмствах, а також викориснтаних 

розроблнених комплекнсів рекоменндованих фінансонвих важелів та методів з 

нейтралнізації впливу критичнних загроз та ризиків на підприєнмстві 

ПАТ «Запорізький завод важкого кранобундування» дозволинло знизити їх вплив 

на результнати фінансонво-економічної діяльнонсті, а тим самим підвищинти рівень 

фінансонво-економічної безпеки у 2016 р. 

5. Для своєчаннсного виявленнння загроз та ризикіннв діяльннності підприннємства, 

здійснннення компленнксної оцінки рівня фінанснново-економічної безпекнни та розробннки 

і реалізннації заходіннв щодо його підвищннення, було удосконнналено послідонвність та 

змістоннвне наповнннення етапів забезпенчення фінанснново-економічною безпекнною 

підприннємства, які забезпннечать захищеннність фінансннових інтереннсів підприєнмств 

машинобнудування. 

6. Удосконалено методолногічний підхід щодо оцінки рівня фінансонво-

економічної безпеки на підприєнмствах машинобнудування, який було викориснтано 

на досліджнуваних підприєнмствах машинобнудування Запорізнької області, що 

дозволинло розкритни специфінку діяльнонсті досліджнуваних підприєнмств та 

врахуванти особливності економінки регіону. Запропонований розширений 

методологічний підхід щодо оцінки рівня фінансово-економічної безпеки 

підприємств машинобудування посилює достовірність та інформативність 

результатів аналізу, надає можливість його використання в конкретних умовах і 

враховує специфіку роботи аналізованого підприємства, що вигідно відрізняє 

наш підхід від розроблених раніше аналогічних підходів. 

7. Запропоновано та реалізнновано методиннку прогноннзування інтегрннального 

показннника рівня фінанснново-економічної безпекнни для підприннємств 

машиноннбудування Запоріннзької областнні. Сформоннвана методиннка прогноннзування 
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була викориснтана на підприєнмстві ТОВ «НВП «Імпульс», що забезпннечило 

розробннку найбілнньш достовннірних прогноннзів рівня фінансонво-економічної безпеки 

на підприєнмстві, шляхом детальннного аналізнну економнніко-математичних моделеннй. 

8. Практичне застосування обґрунтованих теоретичних засад, методичних 

підходів та практичних рекомендацій підтверджується відповідними довідками 

про впровадження результатів наукового дослідження на підприємствах 

машинобудування (Додаток Е).  

 

Результати дослідження за розділом 3 опубліковано у працях: (Череп та 

Худолєй, 2015b; Череп та Худолєй, 2017a; Худолєй, 2017c; Худолєй, 2017e; 

Худолєй, 2018a; Худолєй, 2018b). 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведене вирішення актуальної наукової задачі – 

вдосконалення теоретичної та методичної бази інструментів забезпечення 

фінансово-економічної безпеки підприємств машинобудування. Отримані такі 

наукові результати, сформульовані висновки та розроблені рекомендації:  

1. На сьогоднішній день існують різні науково-теоретичні підходи щодо 

визначення економічної сутності понять «економічна безпека», «фінансово-

економічна безпека», а трактування такої економічної категорії як «інструменти 

забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства» в науковій 

літературі не знайдено. Тому, вперше, було надано визначення поняття 

«інструменти забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства», що 

визначено як сукупність економічних заходів, які направлені на оцінку фінансово-

економічної безпеки та сприятимуть мінімізації впливу фінансових ризиків на 

діяльність підприємства, підвищення його конкурентоспроможності та 

ефективності фінансово-господарської діяльності. 

2. В процесі розгляду такого інструменту забезпечення фінансово-

економічної безпеки, як фінансово-економічний моніторинг, було встановлено, 

що структура моніторингу, його способи та методи нерозривно пов’язані з 

галуззю в якій він використовується. Тому було удосконалено систему 

функціонування фінансово-економічного моніторингу з врахуванням галузі в 

якій він буде використовуватись, що допоможе підприємствам 

машинобудування підвищити рівень фінансово-економічної безпеки та 

визначати чому саме мають місце відхилення у їх фінансово-господарській 

діяльності.  

3. З метою ідентифікації значущості контролінгу, як одного з 

інструментів забезпечення фінансово-економічної безпеки, в діяльності 

підприємства було удосконалено принципи побудови та функціонування 

системи контролінгу, що дає можливість підприємствам ширше 

використовувати його в своїй діяльності.  
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4. Досліджено стан вітчизняних підприємств машинобудування та на 

основі проаналізованих коефіцієнтів фінансової діагностики за 2012-2016 рр. 

встановлено, що далеко не всі показники на досліджуваних підприємствах 

відповідають нормативним значенням. Особливо це стосується показників 

рентабельності та фінансової стійкості, які, на деяких підприємствах, взагалі 

мали від’ємні значення. На деяких підприємствах через низьку 

платоспроможність та наявність у власному капіталі непокритих збитків стан 

фінансово-економічної безпеки характеризувався як незадовільний.  

5. Для підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності 

підприємств машинобудування та мінімізації впливу фінансових ризиків на їх 

діяльність, було розроблено організаційно-економічний механізм та 

встановлено його зв’язки з інструментами, важелями, методами, принципами, 

функціями та завданнями забезпечення фінансово-економічної безпеки, які 

мають безпосередній вплив на основні групи пріоритетів та результатів її 

забезпечення. 

6. З метою забезпечення постійного розвитку і зростання ринкової 

вартості підприємства, формування ефективного механізму забезпечення 

фінансово-економічної безпеки було удосконалено алгоритм проектування 

системи фінансово-економічної безпеки підприємств машинобудування, без 

якого не можливо сформувати ефективний механізм забезпечення фінансово-

економічної безпеки на підприємстві. 

7. Після проведеного аналізу існуючих критичних ризиків та загроз, було 

розроблено комплекс рекомендованих фінансових важелів та методів з їх 

нейтралізації, що дасть змогу підприємствам машинобудування якщо не 

нівелювати, то принаймні, мінімізувати вплив виникаючих на підприємстві 

небезпек на рівень фінансово-економічної безпеки. 

8. З метою розробки заходів щодо підвищення фінансово-економічної 

безпеки на підприємствах машинобудування було удосконалено змістовне 

наповнення та обґрунтування етапів забезпечення фінансово-економічної 
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безпеки підприємства, що дозволило провести на досліджуваних підприємствах 

ефективну оцінку рівня їх фінансово-економічної безпеки. 

9. Удосконалено методологічний підхід щодо оцінки рівня фінансово-

економічної безпеки підприємств машинобудування в процесі реалізації якого, 

шляхом встановлення узагальнюючих показників, за допомогою адитивної 

згортки проведено розрахунок вагових коефіцієнтів за правилом Фішберна та 

групових інтегральних показників з використанням узагальненої функції 

бажаності Харрінгтона, що дозволяє поставити у відповідність показники 

встановленим нормативним значення, шляхом моделювання вербального 

значення бажаності фінансово-економічної безпеки для кожного об’єкта 

дослідження. Даний удосконалений методологічний підхід надає можливість 

його використання в конкретних умовах і враховує специфіку роботи 

аналізованого підприємства, особливості економіки регіону, що вигідно 

відрізняє його від розроблених раніше аналогічних підходів. 

10. Запропоновано та реалізовано методику прогнозування рівня 

фінансово-економічної безпеки для підприємств машинобудування. 

Сформована методика прогнозування забезпечує розробку найбільш 

достовірних прогнозів шляхом детального аналізу економіко-математичних 

моделей. Апробацію даної методики прогнозування здійснено на підприємствах 

машинобудування Запорізької області. 
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ДОДАТОК А 

Таблиця А.1 

Основні показники інноваційної діяльності досліджуваних підприємств 

№ 
п/п 

Показники 
Дані по роках 

2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 

ПрАТ  «Запоріжтрансформатор» 

1.1 Обсяг реалізованої промислової 
продукції, тис. грн. 

213785,3 223408,4 305806,2 613236,0 

1.2 Обсяг реалізованої промислової 
інноваційної продукції, тис. грн. 

3236,8 25899,0 21001,3 63871,0 

1.3 Обсяг реалізованої промислової 
інноваційної продукції на 
зовнішньому ринку, тис. грн. 

0 0 17004,6 70045,3 

1.4 Обсяг реалізованої промислової 
інноваційної продукції, що є новою 
для ринку, тис. грн. 

- - - - 

1.5 Дохід від реалізації, тис. грн. 270001,0 263185,0 620740,0 756039,0 

1.6 Кількість упроваджених 
інноваційних видів продукції, шт. 

1 1 4 7 

1.7 Кількість упроваджених у 
виробництво нових технологічних 
процесів, шт. 

- 1 1 2 

1.8 Придбання машин, обладнання та 
програмного забезпечення, тис. грн. 

413,8 123978,0 6480,3 16117,2 

1.9 Загальна сума витрат на інновації, 
тис. грн. 

413,8 123978,0 6480,3 18328,6 

ПАТ «Запорізький завод важкого кранобудувуання» 

2.1 Обсяг реалізованої промислової 
продукції, тис. грн. 

232512,0 302002,0 198789,0 302115,0 

2.2 Обсяг реалізованої промислової 
інноваційної продукції, тис. грн. 

2017,8 4983,4 28006,7 16943,4 

2.3 Обсяг реалізованої промислової 
інноваційної продукції на 
зовнішньому ринку, тис. грн. 

2017,8 3871,3 23516,6 13202,8 

2.4 Обсяг реалізованої промислової 
інноваційної продукції, що є новою 
для ринку, тис. грн. 

- - - - 

2.5 Дохід від реалізації, тис. грн. 248816,0 314121,0 223368,0 328450,0 

2.6 Кількість упроваджених 
інноваційних видів продукції, шт. 

4 2 1 3 

2.7 Кількість упроваджених у 
виробництво нових технологічних 
процесів, шт. 

- 1 1 3 

2.8 Придбання машин, обладнання та 
програмного забезпечення, тис. грн. 

702,0 2843,0 6003,0 2709,5 

2.9 Загальна сума витрат на інновації, 
тис. грн. 

1178,9 3903,1 6585,0 4621,5 
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Продовження табл. А.1 

1 2 3 4 5 6 

ПрАТ «Бердянські жниварки» 

3.1 Обсяг реалізованої промислової 

продукції, тис. грн. 

48796,0 54312,0 28346,0 69314,0 

3.2 Обсяг реалізованої промислової 

інноваційної продукції, тис. грн. 

543,2 712,4 402,6 889,3 

3.3 Обсяг реалізованої промислової 

інноваційної продукції на 

зовнішньому ринку, тис. грн. 

326,6 454,1 - 665,2 

3.4 Обсяг реалізованої промислової 

інноваційної продукції, що є новою 

для ринку, тис. грн. 

- - - - 

3.5 Дохід від реалізації, тис. грн. 51204,0 56006,0 30125,0 78115,0 

3.6 Кількість упроваджених 

інноваційних видів продукції, шт. 

2 1 1 3 

3.7 Кількість упроваджених у 

виробництво нових технологічних 

процесів, шт. 

1 1 1 2 

3.8 Придбання машин, обладнання та 

програмного забезпечення, тис. грн. 

352,2 247,8 6201,3 1276,0 

3.9 Загальна сума витрат на інновації, 

тис. грн. 

352,2 247,8 7008,4 1715,8 

ТОВ «НВП Енергомаш» 

3.1 Обсяг реалізованої промислової 

продукції, тис. грн. 

10624,0 24116,0 8996,0 21315,0 

3.2 Обсяг реалізованої промислової 

інноваційної продукції, тис. грн. 

96,3 75,6 38,7 89,2 

3.3 Обсяг реалізованої промислової 

інноваційної продукції на 

зовнішньому ринку, тис. грн. 

68,6 54,1 - 65,3 

3.4 Обсяг реалізованої промислової 

інноваційної продукції, що є новою 

для ринку, тис. грн. 

- - - - 

3.5 Дохід від реалізації, тис. грн. 11316,0 27124,0 10547,0 25489,0 

3.6 Кількість упроваджених 

інноваційних видів продукції, шт. 

2 1 1 2 

3.7 Кількість упроваджених у 

виробництво нових технологічних 

процесів, шт. 

2 1 1 3 

3.8 Придбання машин, обладнання та 

програмного забезпечення, тис. грн. 

72,2 59,7 42,4 91,3 

3.9 Загальна сума витрат на інновації, 

тис. грн. 

72,2 59,7 42,4 91,3 

Примітка: сформовано авторонм на основі (офіційний сайт ПАТ «Запорізький завод 

важкого кранобудування; офіційний сайт ПрАТ «Бердянські жниварки», офіційний сайт 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор», офіційний сайт ТОВ «НВП Енергомаш») 
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ДОДАТОК Б 
 

Анкета 

Шановний(а)_________________________________________! 

Запрошуємо Вас взяти участь у анкетуванні. 

Дане дослідження проводиться з метою розробки системи визначення 

інтегрального показника рівня фінансово-економічної безпеки підприємств, 

просимо вибрати найбільш значимі, на вашу думку, показники із числа 

запропонованих. У таблиці наведений деталізований перелік показників за 

груповими інтегральними показниками. Оцініть за допомогою п’ятибальної 

шкали найменш та найбільш значимі показники. 

За результатами експертного опитування буде сформований загальний 

інтегральний показник оцінки рівня фінансово-економічної безпеки 

підприємств машинобудування. 

Дякоємо за співпрацю! 

№ 

п/п 

Показник Формула для розрахунку Ранг 

1 2 3 4 

1. Показники фінансової стійкості 

1.1 Власні обігові кошти (робочий, 

функціонуючий капітал) 

Власний капітал + Довгострокові 

зобов’язання  - позаоборотні активи 

 

1.2 Коефіцієнт забезпечення оборотних 

активів власними коштами 

Власні обігові кошти / Оборотні активи  

1.3 Маневреність робочого капіталу Запаси / Робочий капітал  

1.4 Маневреність власних обігових коштів Кошти / Власні обігові кошти  

1.5 Коефіцієнт забезпечення власними 

обіговими коштами запасів 

Власні обігові кошти  / Запаси  

1.6 Коефіцієнт покриття запасів Нормальні джерела покриття запасів / 

Запаси 

 

1.7 Коефіцієнт фінансової незалежності 

(автономії) 

Власний капітал / Пасиви  

1.8 Коефіцієнт фінансової залежності Пасиви / Власний капітал  

1.9 Коефцієнт маневреності власного 

капіталу 

Власні обігові кошти  / Власний капітал  

1.10 Коефіцієнт концентрації позикового 

капіталу 

Позиковий капітал / Пасиви  

1.11 Коефіцієнт фінансової стабільності 

(коефіцієнт фінансування) 

 

Власні кошти  / Позикові кошти  

1.12 Показник фінансового лівериджу Довгострокові зобов’язання / Власні кошти    

1.13 Коефіцієнт фінансової стійкості Власний капітал + довгострокові 

зобов’язання / Пасиви  

 

2. Показники ліквідності (платоспроможності) 

2.1 Коефіцієнт ліквідності поточної 

(покриття) 

Поточні активи / Поточні пасиви  

2.2 Коефіцієнт ліквідності швидкої Поточні активи - Запаси / Поточні пасиви  
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2.3 Коефіцієнт ліквідності абсолютної Кошти / Поточні пасиви  

3. Показники рентабельності 

3.1 Рентабельність активів за прибутком від 

звичайної діяльності 

Прибуток від звичайної діяльності /  

Активи 

 

3.2 Рентабельність капіталу (активів) за 

чистим прибутком 

Чистий прибуток /  Активи  

3.3 Рентабельність власного капіталу Чистий прибуток /  Власний капітал  

3.4 Рентабельність виробничих фондів Чистий прибуток /  Виробничі фонди  

3.5 Рентабельність реалізованої продукції за 

прибутком від реалізації 

Прибуток від ралізації /  Виручка  

3.6 Рентабельність реалізованої продукції за 

прибутком від операційної діяльності 

Прибуток від операційної діяльності /  

Виручка 

 

3.7 Рентабельність реалізованої продукції за 

чистим прибутком 

Чистий прибуток /  Виручка  

3.8 Коефіцієнт стійкості економічного 

зростання 

Реінвестований прибуток /  Власний 

капітал 

 

3.9 Співвідношення сплачених відсотків і 

прибутку 

Витрати на оплату відсотків /  Прибуток 

від звичайної діяльності 

 

4. Показники майнового стану 

4.1 Частка оборотних виробничих фондів в 

обігових коштах 

Оборотні виробничі фонди / Оборотні 

активи 

 

42 Частка основних засобів в активах Залишкова вартість основних засобів /  

Активи 

 

4.3 Коефіцієнт зносу основних засобів Знос основних засобів /  Первісна вартість 

основних засобів 

 

4.4 Коефіцієнт оновлення основних засобів Збільшення за звітний період первісної 

вартості основних засобів /  Первісна 

вартість основних засобів 

 

4.5 Частка довгострокових фінансових 

інвестицій в активах 

Довгострокові фінансові інвестиції /  

Активи 

 

4.6 Частка оборотних виробничих активів Оборотні виробничі фонди / Активи  

4.7 Частка оборотних виробничих фондів в 

обігових коштах 

Оборотні виробничі фонди / оборотні 

активи 

 

4.8 Коефіцієнт мобільності активів Мобільні активи /  немобільні активи  

5. Показники ділової активності 

5.1 Оборотність активів (обороти), 

ресурсовіддача, коефіцієнт 

транстформації  

Чиста виручка від реалізації продукції (ЧВ) 

/ Активи 

 

5.2 Фондовіддача ЧВ /  Основні виробничі фонди  

5.3 Коефіцієнт оборотності обігових коштів ЧВ /  Обігові кошти  

5.4 Коефіцієнт оборотності запасів Собівартість реалізації /  Середні запаси  

5.5 Коефіцієнт оборотності дебіторської 

заборгованості 

ЧВ /  Середня дебіторська заборгованість  

5.6 Коефіцієнт оборотності готової продукції ЧВ / Готова продукція  

5.7 Коефіцієнт оборотності власного капіталу ЧВ / Власний капітал  

9. Показники інвестиційної привабливості 

6.1 Коефіцієнт дохідності акцій Поточна ринкова ціна одну акцію / ЧП на 

одну акцію 

 

6.2 Коефіцієнт котирування акцій Ринкова вартість акції / Балансова вартість 

акції 

 

6.3 Коефіцієнт інвестування Власний капітал / Основні засоби  

6.4 Рентабельність інвестицій Чистий прибуток / Підсумок балансу – 

Короткострокові зобов’язання  

 

6.5 Коефіцієнт покриття інвестицій Власний капітал+Довгострокові 

зобов’язання / Валюта балансу 

 

10. Показники інноваційного розвитку 

7.1 Коефіцієнт використання кадрового та 

інтелекттуального потенціалу 

Чисельність робітників, зайнятих у НДДКР 

/ Середня чисельність робітників, осіб 

 

7.2 Коефіцієнт інноваційної продукції Вартість інноваційної продукції / Загальна 

вартість промислової продукції 
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7.3 Продуктивність праці при створенні 

інновацій 

Обсяг ІП підприємства / Чисельність 

персоналу, які зайняті виробництвом та 

процесом створення інновації 

 

7.4 Коефіцієнт продуктивності інформації 

при створення інновацій 

Частка використаних інформаційних 

матеріалів у процесі створення інновації / 

середній залишок частки інформаційних 

матеріалів 

 

7.5 Коефіцієнт інноваційної місткості витрат Витрати на інновації / Загальна вартість 

промислової продукції 

 

7.6 Коефіцієнт ефективності інноваційної 

діяльності (ІД) підприємства 

Прибуток ІД підприємства, або обсяг 

реалізації продукції щодо ІД / обсяг 

інвестицій в ІД підприємства 

 

7.7 Коефіцієнт ринкової новизни Вартість інноваційної продукції, що є 

новою на ринку / Загальна вартість 

промислової інноваційної продукції 

 

7.8 Коефіцієнт ефективності науково-

дослідних та дослідно-конструкторських 

робіт 

Кількість впроваджених результатів 

науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт / Кількість 

проведених науково-дослідних та 

дослідно-конструкторських робіт 

 

7.9 Частка розробок технологій Витрати на розроблення технологій / 

Загальна сума витрат на технології 

 

 

 

Ваша посада 

Дата заповнення         Підпис 
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ДОДАТОК В 

 

Таблиця В.1 

Нормовані показники 

№ 
Показник 

Період 
п/п 2012 2013 2014 2015 2016 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 

1.1 Коефіцієнт маневреності власного 

капіталу 0,479 1,000 0,256 0,148 0,000 

1.2 Коефіцієнти концентрації 

позичкового капіталу 0,208 0,239 0,347 0,481 0,506 

1.3 Коефіцієнт фінансової стійкості 0,123 0,095 0,167 -0,169 -0,170 

1.4 Коефіцієнт фінансової стабільності 

(фінансування) 0,138 0,097 0,133 0,174 -0,038 

1.5 Коефіцієнт фінансової незалежності 

(автономії) 0,121 0,093 0,161 0,295 -0,176 

1.6 Коефіцієнт фінансової залежності 0,822 1,900 0,473 0,231 -0,076 

1.7 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,078 0,076 0,074 0,072 0,081 

1.8 Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,184 0,159 0,123 0,106 0,095 

1.9 Загальний коефіцієнт ліквідності 0,218 0,182 0,131 0,112 0,110 

1.10 Коефіцієнт оборотності власного 

капіталу 0,877 0,828 0,320 0,138 -0,023 

1.11 Коефіцієнт оборотності активів 0,275 0,206 0,142 0,127 0,184 

1.12 Коефіцієнт оборотності дебіторської 

заборгорваності 0,670 0,487 0,544 0,288 0,619 

1.13 Рентабельність капіталу (активів) за 

чистим прибутком 0,116 0,088 -0,049 -0,066 0,027 

1.14 Рентабельність власного капіталу 0,250 0,239 -0,184 -0,045 0,036 

1.15 Рентабельність виробничих фондів 0,227 0,133 -0,286 -0,358 -0,045 

1.16 Рентабельність реалізованої 

продукції за прибутком від 

реалізації 0,136 0,119 0,106 0,085 0,144 

1.17 Рентабельність реалізованої 

продукції за прибутком від 

операційної діяльності 0,138 0,117 0,093 0,072 0,138 

1.18 Рентабельність реалізованої 

продукції за чистим прибутком 0,113 0,093 -0,247 -0,391 -0,006 

1.19 Коефіцієнт стійкості економічного 

зростання 0,176 0,349 0,075 0,166 0,038 

1.20 Коефіцієнт інвестування 0,301 0,157 0,386 0,938 -1,055 

1.21 Рентабельність інвестицій 0,233 0,201 -0,208 -0,049 0,036 

1.22 Коефіцієнт покриття інвестицій 0,119 0,095 0,167 0,301 -0,170 

1.23 Коефіцієнт інноваційної продукції 0,093 0,123 0,133 0,117 0,108 

1.24 Коефіцієнт інноваційної місткості 

витрат 0,087 0,097 0,125 0,100 0,106 

1.25 Коефіцієнт ефективності НДДКР 0,108 0,100 0,121 0,104 0,112 

ПАТ «Запорізький завод важкого кранобудування» 

2.1 Коефіцієнт маневреності власного 

капіталу 0,848 3,384 0,017 0,021 0,006 

2.2 Коефіцієнти концентрації 

позичкового капіталу 0,242 0,256 0,407 0,447 0,432 

2.3 Коефіцієнт фінансової стійкості 0,182 0,182 0,123 0,002 0,180 
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Продовження табл. В.1 

1 2 3 4 5 6 7 

2.4 Коефіцієнт фінансової стабільності 

(фінансування) 0,089 0,074 -0,013 -0,025 -0,021 

2.5 Коефіцієнт фінансової незалежності 

(автономії) 0,087 0,074 -0,078 -0,117 -0,102 

2.6 Коефіцієнт фінансової залежності 2,277 15,330 -0,169 -0,119 -0,138 

2.7 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,091 0,072 0,083 0,081 0,106 

2.8 Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,129 0,114 0,106 0,108 0,138 

2.9 Загальний коефіцієнт ліквідності 0,235 0,170 0,129 0,148 0,206 

2.10 Коефіцієнт оборотності власного 

капіталу -2,680 2,311 -0,165 -0,066 -0,117 

2.11 Коефіцієнт оборотності активів 0,167 0,188 0,161 0,193 0,248 

2.12 Коефіцієнт оборотності дебіторської 

заборгорваності 0,837 1,983 1,390 1,549 2,307 

2.13 Рентабельність капіталу (активів) за 

чистим прибутком 0,097 0,049 -0,080 -0,002 0,083 

2.14 Рентабельність власного капіталу 0,383 -1,661 -0,117 -0,002 0,057 

2.15 Рентабельність виробничих фондів 0,102 0,045 -0,116 0,159 0,091 

2.16 Рентабельність реалізованої 

продукції за прибутком від 

реалізації 0,068 0,083 0,104 0,133 0,133 

2.17 Рентабельність реалізованої 

продукції за прибутком від 

операційної діяльності 0,070 0,076 0,028 0,117 0,134 

2.18 Рентабельність реалізованої 

продукції за чистим прибутком 0,133 0,038 -0,235 -0,048 0,083 

2.19 Коефіцієнт стійкості економічного 

зростання -0,077 -1,150 0,030 -0,084 0,053 

2.20 Коефіцієнт інвестування 0,097 0,074 -0,140 -0,216 -0,208 

2.21 Рентабельність інвестицій 0,116 0,034 -0,455 -0,129 0,093 

2.22 Коефіцієнт покриття інвестицій 0,182 0,182 0,123 0,138 0,180 

2.23 Коефіцієнт інноваційної продукції 0,114 0,108 0,097 0,104 0,138 

2.24 Коефіцієнт інноваційної місткості 

витрат 0,127 0,119 0,104 0,125 0,155 

2.25 Коефіцієнт ефективності НДДКР 0,095 0,110 0,087 0,129 0,140 

ПАТ «Бердянські жниварки» 

3.1 Коефіцієнт маневреності власного 

капіталу 0,216 0,379 0,309 0,386 0,470 

3.2 Коефіцієнти концентрації 

позичкового капіталу 0,169 0,189 0,159 0,165 0,180 

3.3 Коефіцієнт фінансової стійкості 0,161 0,140 0,170 0,165 0,152 

3.4 Коефіцієнт фінансової стабільності 

(фінансування) 0,246 0,182 0,284 0,258 0,208 

3.5 Коефіцієнт фінансової незалежності 

(автономії) 0,161 0,140 0,170 0,165 0,150 

3.6 Коефіцієнт фінансової залежності 0,470 0,581 0,428 0,470 0,519 

3.7 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,201 0,091 0,083 0,076 0,072 

3.8 Коефіцієнт швидкої ліквідності 1,208 0,259 0,159 0,195 0,206 

3.9 Загальний коефіцієнт ліквідності 1,301 0,489 0,339 0,367 0,371 

3.10 Коефіцієнт оборотності власного 

капіталу 0,286 0,371 0,458 0,502 0,816 

3.11 Коефіцієнт оборотності активів 0,189 0,195 0,250 0,284 0,400 
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Продовження табл. В.1 

1 2 3 4 5 6 7 

3.12 Коефіцієнт оборотності дебіторської 

заборгорваності 0,580 0,545 0,941 0,879 1,004 

3.13 Рентабельність капіталу (активів) за 
чистим прибутком 0,074 0,074 0,116 0,102 0,087 

3.14 Рентабельність власного капіталу 0,078 0,082 0,155 0,136 0,112 

3.15 Рентабельність виробничих фондів 0,076 0,077 0,142 0,121 0,106 

3.16 Рентабельність реалізованої 

продукції за прибутком від 

реалізації 0,095 0,080 0,129 0,112 0,097 

3.17 Рентабельність реалізованої 

продукції за прибутком від 
операційної діяльності 0,097 0,112 0,134 0,110 0,089 

3.18 Рентабельність реалізованої 

продукції за чистим прибутком 0,075 0,078 0,125 0,105 0,082 

3.19 Коефіцієнт стійкості економічного 
зростання 0,237 0,239 0,249 0,253 0,122 

3.20 Коефіцієнт інвестування 0,242 0,246 0,373 0,498 0,718 

3.21 Рентабельність інвестицій 0,078 0,081 0,155 0,134 0,110 

3.22 Коефіцієнт покриття інвестицій 0,159 0,140 0,170 0,165 0,152 

3.23 Коефіцієнт інноваційної продукції 0,119 0,106 0,102 0,178 0,188 

3.24 Коефіцієнт інноваційної місткості 
витрат 0,123 0,100 0,106 0,184 0,189 

3.25 Коефіцієнт ефективності НДДКР 0,131 0,112 0,123 0,189 0,203 

ТОВ «НВП Енергомаш» 

4.1 Коефіцієнт маневреності власного 
капіталу -2,269 -7,081 -9,002 0,972 0,820 

4.2 Коефіцієнти концентрації 
позичкового капіталу 0,273 0,263 0,263 0,235 0,231 

4.3 Коефіцієнт фінансової стійкості 0,057 0,066 0,066 0,095 0,098 

4.4 Коефіцієнт фінансової стабільності 

(фінансування) 0,059 0,066 0,066 0,100 0,104 

4.5 Коефіцієнт фінансової незалежності 

(автономії) 0,057 0,066 0,066 0,095 0,098 

4.6 Коефіцієнт фінансової залежності -2,790 -8,400 -12,364 1,487 1,330 

4.7 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,071 0,073 0,072 0,077 0,070 

4.8 Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,272 0,297 0,168 0,166 0,179 

4.9 Загальний коефіцієнт ліквідності 0,689 0,359 0,206 0,205 0,200 

4.10 Коефіцієнт оборотності власного 

капіталу 24,919 -6,765 -5,176 -11,091 1,417 

4.11 Коефіцієнт оборотності активів 0,492 0,328 0,172 0,119 0,250 

4.12 Коефіцієнт оборотності дебіторської 

заборгорваності 1,710 0,564 0,241 0,180 0,445 

4.13 Рентабельність капіталу (активів) за 
чистим прибутком 0,038 0,072 0,073 0,091 0,087 

4.14 Рентабельність власного капіталу 0,545 -0,011 -0,117 0,225 0,180 

4.15 Рентабельність виробничих фондів 0,019 0,080 0,085 0,263 0,197 

4.16 Рентабельність реалізованої 

продукції за прибутком від 
реалізації 0,056 0,072 0,074 0,106 0,093 

4.17 Рентабельність реалізованої 

продукції за прибутком від 
операційної діяльності -0,139 -0,273 -0,452 0,225 0,093 
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Продовження табл. В.1 

1 2 3 4 5 6 7 

4.18 Рентабельність реалізованої 
продукції за чистим прибутком 0,114 0,180 0,299 0,229 0,712 

4.19 Коефіцієнт стійкості економічного 

зростання 0,095 0,119 0,100 0,121 0,142 

4.20 Коефіцієнт інвестування 0,110 0,138 0,161 0,167 0,121 

4.21 Рентабельність інвестицій 0,095 0,097 0,100 0,098 0,199 

4.22 Коефіцієнт покриття інвестицій 0,093 0,102 0,110 0,104 0,206 

4.23 Коефіцієнт інноваційної продукції 0,097 0,091 0,095 0,098 0,193 

4.24 Коефіцієнт інноваційної місткості 

витрат -2,269 -7,081 -9,002 0,972 0,820 

4.25 Коефіцієнт ефективності НДДКР 0,273 0,263 0,263 0,235 0,231 

Примітка: сформовано авторонм на основі (офіційний сайт ПАТ «Запорізький завод 

важкого кранобудування; офіційний сайт ПрАТ «Бердянські жниварки», офіційний сайт 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор», офіційний сайт ТОВ «НВП Енергомаш») 
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ДОДАТОК Г 

 

Таблиця Г.1 

Групові інтегральні показники для ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 

Групові інтегральні показники 
Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 

Показники рентабельності 0,377 0,386 0,373 0,371 0,368 

Показники фінансової стійкості 0,377 0,376 0,374 0,373 0,373 

Показники платоспроможності та 

ліквідності 

0,401 0,396 0,386 0,378 0,382 

Показники інноваційного розвитку 0,373 0,374 0,375 0,374 0,374 

Показники інвестиційної привабливості 0,38 0,376 0,374 0,39 0,346 

Показники ділової активності 0,389 0,389 0,359 0,358 0,374 

Загальний інтегральний показник 0,381 0,383 0,374 0,374 0,369 

Примітка: сформовано авторонм на основі (офіційний сайт 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор») 

 

Таблиця Г.2 

Групові інтегральні показники для ПАТ «Запорізький завод важкого 

кранобудування» 

Групові інтегральні показники 
Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 

Показники рентабельності 0,383 0,403 0,381 0,37 0,368 

Показники фінансової стійкості 0,376 0,374 0,374 0,374 0,376 

Показники платоспроможності та 

ліквідності 0,337 0,387 0,393 0,399 0,413 

Показники інноваційного розвитку 0,38 0,321 0,362 0,373 0,378 

Показники інвестиційної привабливості 0,375 0,373 0,359 0,364 0,369 

Показники ділової активності 0,374 0,374 0,373 0,374 0,376 

Загальний інтегральний показник 0,372 0,374 0,374 0,374 0,378 

Примітка: сформовано авторонм на основі (Офіційний сайт ПАТ «Запорізький завод 

важкого кранобудування) 

 

Таблиця Г.3 

Групові інтегральні показники для ПрАТ «Бердянські жниварки» 

Групові інтегральні показники 
Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 

Показники рентабельності 0,372 0,375 0,374 0,375 0,377 

Показники фінансової стійкості 0,391 0,383 0,379 0,38 0,38 
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Продовження табл. Г.3 

1 2 3 4 5 6 

Показники платоспроможності та 

ліквідності 0,387 0,388 0,398 0,398 0,409 

Показники інноваційного розвитку 0,381 0,382 0,387 0,385 0,381 

Показники інвестиційної привабливості 0,377 0,376 0,381 0,383 0,386 

Показники ділової активності 0,375 0,374 0,374 0,378 0,379 

Загальний інтегральний показник 0,380 0,379 0,381 0,382 0,384 

Примітка: сформовано авторонм на основі (офіційний сайт ПрАТ «Бердянські 

жниварки») 

 

Таблиця Г.4 

Групові інтегральні показники для ТОВ «НВП Енергомаш» 

Групові інтегральні показники 
Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 

Показники рентабельності 0,326 0,241 0,208 0,386 0,383 

Показники фінансової стійкості 0,327 0,381 0,376 0,376 0,376 

Показники платоспроможності та 

ліквідності 0,273 0,261 0,321 0,318 0,407 

Показники інноваційного розвитку 0,302 0,372 0,369 0,391 0,396 

Показники інвестиційної привабливості 0,314 0,376 0,378 0,377 0,386 

Показники ділової активності 0,301 0,373 0,373 0,373 0,379 

Загальний інтегральний показник 0,310 0,325 0,323 0,372 0,387 

Примітка: сформовано авторонм на основі (офіційний сайт ТОВ «НВП Енергомаш») 
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ДОДАТОК Д 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

1.1. Публікації у наукових фахових виданнях України: 

 

1. Худолєй, Л.В. та Череп, А.В., 2015. Особливості оцінки фінансово-

економічної безпеки підприємств машинобудування. Вісник Запорізького 

національного університету: збірник наукових праць. Економічні науки, 3 (27), 

с. 33–40 (0,58 друк. арк., особистий внесок автора: 0,30 друк. арк., проведено 

оцінку рівня фінансово-економічної безпеки на підприємствах 

машинобудування). 

2. Худолєй, Л.В., 2016. Основні принципи та місце фінансової безпеки в 

системі економічної безпеки підприємства. Вісник Запорізького національного 

університету: збірник наукових праць. Економічні науки, 1 (29), с. 161–167 

(0,56 друк. арк.).  

3. Худолєй, Л.В., 2017. Аналіз фінансово-економічної безпеки 

підприємств машинобудування. Вісник Запорізького національного 

університету: збірник наукових праць. Економічні науки, 1 (33), с. 166–173 

(0,58 друк. арк.).  

4. Худолєй, Л.В., 2017. Аналіз стану машинобудівної галузі України: 

проблеми та перспективи розвитку. Вісник Запорізького національного 

університету: збірник наукових праць. Економічні науки, 4 (36), с. 122–132 

(0,55 друк. арк.).  

 

1.2. Праці у наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях 

України, які внесені до міжнародних наукометричних баз даних: 

 

5. Khudoliei, L.V., 2018. Assessment of the level of financial security of 

machine-building enterprises of Zaporizhzhia region with the help of integral-rating 

method. EUREKA: Social and Humanities, 1, pp. 38–45 (0,65 друк. арк.).  



248 

 

6. Худолєй, Л.В., 2016. Теоретичні аспекти щодо сутності поняття 

економічної безпеки підприємства. Інноваційна економіка: науковий 

виробничий журнал, 1-2 (61), с. 252–257 (0,74 друк. арк.) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща)). 

7. *Худолєй, Л.В., 2017. Розроблення механізму забезпечення фінансово-

економічної безпеки підприємств машинобудування. Вісник Одеського 

національного університету: науковий журнал. Серія: Економіка, Вип. 12 (65), 

Т. 22, с. 174–179 (0,37 друк. арк.) (Міжнародна представленість та 

індексація журналу: Index Copernicus (Польща)). 

8. *Худолєй, Л.В та Череп, А.В., 2017. Удосконалення методологічних 

підходів щодо оцінки забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств 

машинобудування. Вісник Приазовського державного технічного 

університету. Серія: Економічні науки: збірник наукових праць, Вип. 34, с. 164–

172 (0,65 друк. арк., особистий внесок автора: 0,35 друк. арк., удосконалено 

методичний підхід до оцінювання рівня фінансово-економічної безпеки на 

підприємствах машинобудування) (Міжнародна представленість та 

індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Scientific Indexing Services 

(США), Cosmos Foundation (Німеччина), Scientific & Scolarly Journals iiiFactor 

(Лондон, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії)). 

 

2. Опубліковані праці апробаційного характеру: 

 

9. Худолєй, Л.В та Череп, А.В., 2012. Проблеми та шляхи забезпечення 

фінансово-економічної безпеки України. В: В.І. Веретенников, ред., Фінансово-

кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни: ІІ Міжнародна 

науково-практична конференція. Макіївка, Україна, 25–26 Січень 2012. 

Макіївка: МЕГІ (0,10 друк. арк., особистий внесок автора: 0,06 друк. арк., 

обґрунтовано шляхи забезпечення фінансово-економічної безпеки). 

10. Худолєй, Л.В. та Череп, А.В., 2015. Механізм забезпечення фінансової 

безпеки машинобудівних підприємств. В: А.В. Череп, ред., Управління 
                                                 

 Видання одночасно належить до наукових фахових видань України.  
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соціально-економічним розвитком регіонів та держави: ІХ Міжнародна 

конференція студентів і молодих вчених. Запоріжжя, Україна, 16–17 Квітень 

2015. Запоріжжя: ЗНУ (0,10 друк. арк., особистий внесок автора: 0,06 друк. 

арк., розкрито мету та завдання механізму управління фінансової безпеки).   

11. Худолєй, Л.В., 2016. Фінансова безпека підприємства, як 

найважливіша його функціональна ланка. В: А.В. Череп, ред., Управління 

соціально-економічним розвитком регіонів та держави: 

Х Міжнародна конференція студентів і молодих вчених. Запоріжжя, Україна, 

14–15 Квітень 2016. Запоріжжя: ЗНУ (0,10 друк. арк.).  

12. Худолєй, Л.В., 2016. Контролінг як інструмент забезпечення 

фінансово-економічної безпеки підприємств машинобудування. В: 

Ю.В. Висоцький, ред., Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах: 

Всеукраїнська наукова конференція (присвячена 25-річчу Незалежності 

України). Дніпропетровськ, Україна, 29–30 Квітень 2016. Дніпропетровськ: 

Роял Принт (0,10 друк. арк.).  

13. Худолєй, Л.В., 2016. Основні сутнісні характеристики фінансової 

безпеки підприємства. В: А.В. Череп, ред., Виклики та перспективи розвитку 

нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях: 

ХІ Міжнародна науково-практична конференція. Запоріжжя, Україна, 20–21 

Жовтень 2016. Запоріжжя: ЗНУ (0,10 друк. арк.).  

14. Худолєй, Л.В та Череп, А.В., 2016. Оцінка розвитку підприємств 

машинобудування на засадах концепції загальнодержавної цільової програми. 

В: Чернігівський національний технологічний університет, Бухгалтерський 

облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи 

розвитку: IІ Міжнародна науково-практична конференція. Чернігів, Україна, 

30 Листопад 2016. Чернігів: Чернігівський національний технологічний 

університет (0,10 друк. арк., особистий внесок автора: 0,05 друк. арк., 

проаналізовано показники динаміки обсягу реалізованої продукції підприємств 

машинобудування України).  
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15. Худолєй, Л.В. та Череп, А.В., 2017. Принципи побудови та 

функціонування системи контролінгу. В: ГО «Інститут інноваційної освіти», 

Науково-учбовий центр прикладної інформатики НАН України, Актуальні 

питання права, економіки та управління: Міжнародна науково-практична 

конференція. Київ, Україна, 10–11 Лютий 2017. Київ: ГО «Інститут 

інноваційної освіти» (0,19 друк. арк., особистий внесок автора: 0,06 друк. арк., 

доповнено принципи системи контролінгу).   

16. Худолєй, Л.В., 2017. Фінансова діагностика, як інструмент 

забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств машинобудування. 

В: А.В. Череп, ред., Управління соціально-економічним розвитком держави та 

регіонів: ХІ Міжнародна науково-практична конференція. Запоріжжя, Україна, 

13–14 Квітень 2017. Запоріжжя: ЗНУ (0,10 друк. арк.).  

17. Худолєй, Л.В., 2017. Проектування системи економічної безпеки 

підприємств машинобудування. В: А.В. Череп, ред., Виклики та перспективи 

розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях: 

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція. Запоріжжя, Україна, 12–13 

Жовтень 2017. Запоріжжя: ЗНУ (0,10 друк. арк.).   

18. Худолєй, Л.В., 2018. Аналіз показників інвестиційної привабливості 

підприємств машинобудування Запорізької області [online] Доступно: 

<http://www.donnuet.edu.ua/index.php/nauka/oholoshennia/1249-zbirnyk-tez-za-

materialamy-konferentsii-marketynh-i-menedzhment-v-systemi-natsionalnykh-i-

svitovykh-ekonomichnykh-interesiv/file>. В: ДонНУЕТ ім. М. Туган-

Барановського, Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових 

економічних інтересів: IIІ Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція. Кривий Ріг, Україна, 19 Січень 2018. Кривий Ріг: ДонНУЕТ 

ім. М. Туган-Барановського (0,10 друк. арк.). 
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Апробація результатів дисертаційної роботи 

№ 

з/п 

Тип конференції Назва конференції Місце і дата 

проведення 

Тип 

участі 

1 ІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Фінансово-кредитний 

механізм в соціально-

економічному розвитку 

країни» 

Макіївка, Україна, 

25–26 січня 

2012 р. 

Заочна 

2 ІХ Міжнародна 

конференція студентів і 

молодих вчених 

«Управління соціально-

економічним розвитком 

регіонів та держави» 

Запоріжжя, 

Україна, 16–17 

квітня 2015 р. 

Очна 

3 Х Міжнародна конференція 

студентів і молодих вчених 

«Управління соціально-

економічним розвитком 

регіонів та держави» 

Запоріжжя, 

Україна, 14–15 

квітня 2016 р. 

Очна 

4 Всеукраїнська наукова 

конференція (присвячена 

25-річчу Незалежності 

України) 

«Україна в гуманітарних 

і соціально-економічних 

вимірах» 

Дніпропетровськ, 

Україна, 29–30 

квітня 2016 р. 

Заочна 

5 ХІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Виклики та 

перспективи розвитку 

нової економіки на 

світовому, державному 

та регіональному рівнях» 

Запоріжжя, 

Україна, 20–21 

жовтня 2016 р. 

Очна 

6 IІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Бухгалтерський облік, 

оподаткування, аналіз і 

аудит: сучасний стан, 

проблеми та перспективи 

розвитку» 

Чернігів, Україна, 

30 листопада 

2016 р. 

Заочна 

7 Міжнародна науково-

практична конференція 

«Актуальні питання 

права, економіки та 

управління» 

Київ, Україна, 10–

11 лютого 2017 р. 

Очна 

8 ХІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Управління соціально-

економічним розвитком 

держави та регіонів» 

Запоріжжя, 

Україна, 13–14 

квітня 2017 р. 

Очна 

9 ХІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Виклики та 

перспективи розвитку 

нової економіки на 

світовому, державному 

та регіональному рівнях» 

Запоріжжя, 

Україна, 12–13 

жовтня 2017 р. 

Очна 

10 IIІ Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція 

«Маркетинг і 

менеджмент в системі 

національних і світових 

економічних інтересів» 

Кривий Ріг, 

Україна, 19 січня 

2018 р. 

Заочна 
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