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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Серед науковців існує декілька визначень поняття

фінансової безпеки підприємства. Але в доступній літера'
турі нами не знайдено повної системи показників, за допо'
могою яких можна було б об'єктивно оцінити загальну
фінансову безпеку підприємства. Саме тому дослідження
комплексу показників фінансової безпеки підприємств за'
лишається актуальним.
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Досліджено існуючі методичні підходи до комплексної оцінки фінансового стану підприємства. За7

пропонована формула інтегральної оцінки (індекс) фінансової безпеки підприємства, яка представляє

собою зважену суму добутків "вагових" коефіцієнтів на відповідні нормовані значення кожного фінан7

сового показника. Для практичних розрахунків індексу взяті фактичні дані форми № 1 "Баланс" з річних

фінансових звітів Державного підприємства "Дослідне господарство "Елітне" Інституту рослинництва

імені В. Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук" за 2011—2014 роки. За вказаний період значен7

ня коефіцієнтів: поточних зобов'язань; довгострокової фінансової незалежності; фінансової незалежності;

забезпеченості власними оборотними засобами; забезпеченості оборотних коштів власними оборотни7

ми коштами; співвідношення реальних активів і вартості майна; маневреності власних коштів; співвідно7

шення власного і залученого капіталу зросли. Значення коефіцієнта співвідношення необоротних і влас7

них коштів та коефіцієнта маневреності власного капіталу знизились. Рівень фінансової безпеки пропо7

нується оцінювати за допомогою розробленого комплексного індексу фінансової безпеки. На основі при7

веденої методики можна порівнювати стан фінансової безпеки різних підприємств однієї галузі і навіть

підприємств різних галузей. Розроблена формула інтегральної оцінки фінансової безпеки підприємства

може бути застосована і для іншого набору фінансових показників.

We studied the existing methodological approaches to integrated assessment of the financial condition of

the company. Was proposed formula of integrated assessment (index) the financial security of the company,

which is a weighted sum of the products of "weighting" factors related to the normalized values of each financial

indicator. For practical calculations of the index taken evidence form number 1 "Balance" from the annual financial

statements of the State Enterprise "Research Farm "Elitne" Plant Production Institute nd. V.Ya.Yuryev NAAS of

Ukraine" for 2011—2014. During this period, the coefficient values: current liabilities; long7term financial

independence; financial independence; its own working capital; provision of working capital Working capital;

the ratio of real assets and the value of the property; maneuverability of own funds; the ratio of equity and debt

capital increased. The values of the coefficient of correlation and non7current equity and equity ratio decreased

maneuverability. Conclusions. The level of financial security is proposed to estimate developed using a complex

index of financial security. On the basis of the above techniques can be compared state of the financial security

of various enterprises the same industry, or even in different industries. Developed formula integral evaluation

of financial security of the enterprise may be applied to another set of financial indicators.

Ключові слова: фінансова безпека підприємств, інтегральний (комплексний) показник, фінансова
стійкість, фінансовий стан підприємства.

Key words: financial security, integrated (complex) index, financial stability, financial position.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування методичних підходів до

оцінювання рівня фінансової безпеки підприємства за допо'
могою інтегрального (комплексного) показника (індекса).

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження методичних підходів до інтегральної оці'

нки фінансової безпеки підприємства відображено у ро'
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ботах таких вчених, як: А.О. Єпіфанов, О.Л. Пластун,
В.С. Домбровський [1]; О.Б. Жихор, В.О. Гороховатсь'
кий, А.Ю. Олейнікова [2]; К.С. Горячева [3]; Т.В. Полозова,
М.Ю. Журавель [4]; Г.О. Портнова, В.М. Антоненко [5];
Т.О. Смірнова, К.К. Усатюк [6] та багато інших.

Г. О. Портнова пропонує спочатку оцінити рейтинг кож'
ного показника фінансової безпеки підприємства, а потім
проводити загальну оцінку рівня безпеки (у балах), згідно з
якою визначаються добутки рейтингу кожного показника
на його клас за формулою:

FS =  РRі . Cі
де FS — сума балів, які враховують значення і рейтинг

відповідного показника фінансової безпеки підприємства;
РRі — рейтинг і'го показника (ваговий коефіцієнт), що

приймає значення 1 або 2 в залежності від важливості кон'
кретного показника для цілей оцінювання;

Cі — значення і'го показника фінансової безпеки
підприємства [5].

На нашу думку, призначати значення рейтингу і'го показ'
ника (ваговий коефіцієнт РRі) у наведеній формулі РRі = 1 або
РRі = 2 в залежності від важливості конкретного показника
для цілей оцінювання — це досить суб'єктивний підхід.

Є.П. Картузов зазначає, що на рівень фінансової діяль'
ності підприємства і, відповідно, на стан його фінансової
безпеки впливають: внутрішні чинники — рівень операцій'
ного і стратегічного фінансового менеджменту; зовнішні
чинники: держава, ринок, конкуренція [7].

В.П. Загарій акцентує увагу на те, що саме системний
аналіз фінансової безпеки дає можливість показати її бага'
тогранність. Процес забезпечення фінансової безпеки на
всіх рівнях сьогодні є якісною основою стратегічних пере'
творень в державі в цілому, що стає передумовою сталого
фінансового розвитку України та її регіонів [8].

С.В. Васильчик та І.Р. Мацюняк до найбільш поширених
видів порушень в процесі індивідуального забезпечення
фінансової безпеки підприємства відносить зловживання
посадових осіб: менеджерів, керівників середньої ланки [9].

Таким чином, хоча питанню комплексної оцінки фінан'
сового стану підприємства приділена значна увага нау'
ковців, воно залишається не повністю вирішеним і тому по'
требує подальшого дослідження.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Для проведення інтегрального оцінювання фінансової

безпеки підприємства пропонується використати методи'
ку Міністерства економіки України щодо розрахунку рівня
економічної безпеки України [10].

В.П. Мартинюк для оцінки стану національної еконо'
міки пропонує використовувати інтегральний показник еко'
номічної безпеки за формулою:

І =  (а
і
 · z

і
),

де І — інтегральний показник економічної безпеки;
а

і
 — ваговий коефіцієнт, який вказує ступінь внеску і'

го показника в інтегральний індекс;

 
/    

  (  
   1 " "), 

  

1    
( )  .1495 / .1900 

2     ( .1900  .1495) / .1900 

3    
  .1495 / .1195 

4    
      ( .1195  .1695) / ( .1195) 

5 
    
  (  
 ) 

 .1495 / ( .1595 + .1695) 

6 
   

   (  
 ; ) 

 ( .1595 + .1695) / .1495 

7    
   ( .1495  .1095) / .1195 

8    
     ( .1010 + .1101+ .1102) / 

.1300 
9   '   .1695 / ( .1595 + .1695) 

10    
'   .1595 / ( .1595+ .1695) 

11   
     .1095 / .1495 

12    
  ( .1495 + .1510 + .1515 ) / 

.1300 

13   
  ( .1495  .1095) / .1495 

Таблиця 1. Система показників оцінки фінансової стійкості підприємства

 
/       

 
1    ( ) 1 > 0,5 
2    2 > 0,4 

3      
  3 > 0,1 

4       
(   ) 4 > 1,0 

5     5 > 0,1 
6        6 > 0,5 
7   ' 7 > 0,5 
8      8 > 0,5 
9    9 > 1,0 
10     10 > 1,0 

Таблиця 2. Система показників для інтегральної оцінки фінансової безпеки підприємства
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z
і
 — нормоване значення і'го індикатора економічної

безпеки;
n — кількість індикаторів безпеки [11].
Причому:

аi
 = 1; 0 < а

i
  1; 0 < z

i
  1.

О. М. Деркач, посилаючись на "Методику розрахунку
рівня економічної безпеки України" стосовно оцінки фінан'
сової безпеки держави пропонує:

1) визначати направленість впливу кожного показника
на фінансову безпеку;

2) провести так звану нормалізацію показників'індика'
торів фінансової безпеки, яка дозволяє перейти від різних
одиниць вимірювання до однієї, за якої "найкращому" зна'
ченню показника відповідатиме 1, а "найгіршому" — 0. Нор'
малізовані значення показників, які змінюються від 0 до 1,
характеризують ступінь наближення індикаторів до опти'
мального значення [12].

Відповідно до запропонованої методики нормалізація
показників'стимуляторів повинна проводитися за наступ'
ною формулою:

z+
ij = (xij – min{xij})/(max{xij} – min{xij}) ,

а нормалізація показників'дестимуляторів повинна про'
водитися за формулою:

z– 
ij = (max{xij} – xij) / (max{xij} – min{xij}),

де x
ij
 — значення i 'го показника для j'го року;

min{x
ij
} — мінімальне значення i'го показника для j років;

max{x
ij
} — максимальне значення i'го показника для j

років;
z+

ij
 — нормалізоване значення i 'го показника'стимуля'

тора для j'го  року;
z'

ij
 — нормалізоване значення i'го показника'дестиму'

лятора для j'го  року;

i = 1, 2, ... , n — порядковий номер показника;
j = 1, 2, ... , m — порядковий номер року;
n — кількість показників;
m — кількість років.
Фінансовий стан підприємства характеризується систе'

мою показників та коефіцієнтів, які розраховуються із звітів
компанії та іншої інформації. Фінансові коефіцієнти мож'
на розділити на чотири групи:

1) показники, що характеризують ступінь використан'
ня позичкового капіталу;

2) показники ліквідності;
3) показники рентабельності (прибутковості);
4) показники ринкової вартості компанії.
К. С. Горячева вважає, що показники (індикатори)

фінансової безпеки підприємства повинні:
1) входити до складу загальної системи показників, що

характеризують умовну структуру фінансової безпеки
підприємства;

2) бути водночас показниками системи індикаторів, що
характеризують в цілому стан фінансової діяльності
підприємства, тобто входити до її складу;

3) відображати певний стан безпеки підприєм'
ства;

4) повністю базуватися на показниках фінансової діяль'
ності [3].

О.Б. Жихор, В.О. Гороховатський, А.Ю. Олейнікова для
оцінювання фінансової безпеки підприємства пропонують
відбирати показники з простою та зрозумілою економічною
інтерпретацією. А саме:

1) значення показників через спеціально побудовані ма'
тематичні формули мають змінюватися від 0 (відсутність
фінансової безпеки) до 1 (найвищий рівень фінансової без'
пеки);

Рис. 1. Шкали фінансових показників і напрями їх розвитку

  
 .  1 

« » 
 2011 2012 2013 2014 2015 

( ) 
1010  .  6 981 6 584 6 042 5 528 5 400 
1095    13651 12377 11835 11321 11193 
1101   1 251 964 802 1 331 1 199 
1102   1 100 1 164 1 303 2 941 2 532 
1195    7 263 7 227 7 798 8 265 8 148 
1300   ( ) 20914 19604 19633 19586 19574 
1495   18280 17435 17472 17512 17522 
1510   0 9 0 0 0 
1515    ’ 34 0 0 0 0 
1595   ’   

 34 9 0 0 0 

1600   250 150 0 0 0 
1695   ’   2 436 2 160 2 161 2 074 2 052 

Таблиця 3. Дані Форми № 1 "Баланс" з річних фінансових звітів ДП "ДГ "Елітне" ІР НААН" за 2011—2014 роки
та прогноз на 2015 рік, тис. грн.
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2) показники повинні базуватися на чинній бухгал'
терській та статистичній звітності;

3) показники повинні характеризувати фінансову
стійкість підприємства;

4) показники повинні адекватно відображати фінансо'
ву діяльність підприємства [2].

На відміну від пропозиції О.Б. Жихор, В.О. Горохо'
ватського та А.Ю. Олейнікової, ми пропонуємо для комп'
лексної оцінки фінансової безпеки підприємства викорис'
товувати якомога більшу кількість показників'індикаторів.

Адже в загальному випадку, як стверджують А.О. Овезгель'
диев, Е.Г. Петров та К.Е. Петров, побудувати інтегральний
показник, що оптимізується, можна для будь'якої кількості
часткових показників [13]. Тому ми пропонуємо включити
до інтегрального індексу фінансової безпеки підприємства
показники, які відповідають вищеозначеним критеріям.

Розглянемо найбільш поширені показники фінансової
стійкості підприємства (табл. 1).

Нами пропонується формула інтегральної оцінки
(індекс) фінансової безпеки підприємства:

   2011 2012 2013 2014 2015 
( ) 

1    
( ) 0,874 0,889 0,890 0,894 0,895 

2    
 2,517 2,412 2,241 2,119 2,150 

3    
   

 
0,665 0,701 0,723 0,749 0,748 

4    
   (  

 ) 
7,401 8,038 8,085 8,444 8,538 

5    
  0,637 0,700 0,723 0,749 0,777 

6    
    0,446 0,444 0,415 0,500 0,466 

7   ' 0,986 0,996 1,000 1,000 1,000 
8   

    0,747 0,710 0,677 0,646 0,639 

9   
  0,876 0,890 0,890 0,894 0,895 

10    
 0,253 0,290 0,323 0,354 0,361 

Таблиця 4. Значення коефіцієнтів фінансової стійкості ДП "ДГ "Елітне" ІР НААН" за 2011—2014 роки
та прогноз на 2015 рік
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Рис. 2. Динаміка коефіцієнтів фінансової незалежності ДП "ДГ "Елітне" ІР НААН"
за 2011—2014 роки та прогноз на 2015 рік
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І
ФБ

 = (1/n) ·  (A
i
 · P

i
) (1),

де І
ФБ

 — інтегральний показник фінансової безпеки
підприємства;

А
і
 — "ваговий" коефіцієнт, який вказує ступінь внеску

і'го показника в інтегральний індекс;
Р

і
 — нормоване значення і'го фінансового показника;

n — кількість фінансових показників;
 — сума n добутків "вагових" коефіцієнтів на відповідні

нормовані значення кожного фінансового показника, який
включено до індексу.

Вагові коефіцієнти Аі розраховуються за допомогою
регресійного аналізу на основі статистичних фінансових
даних підприємства за період, не менше, ніж 3 останні роки.

Нормовані значення і'го фінансового показника розра'
ховуються за формулами:

а) для показника стимулятора (який при збільшенні
підвищує фінансовий стан підприємства):

P+
i = (xi – min{xi}) / (max{xi} – min{xi}) 

де x
i
 — значення i 'го показника для досліджуваного року;

min{x
i
} — мінімальне значення i'го показника для за всі

роки дослідження;
max{x

i
} — максимальне значення i'го показника за всі

роки дослідження;
а) для показника дестимулятора (який при збільшенні

знижує фінансовий стан підприємства):
–

i = (max{xi} – xi) / (max{xi} – min{xi}) 
i = 1, 2, ... , n — порядковий номер показника.
 "Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)"

(Кавт) та "Коефіцієнт фінансової залежності" (Кфз) є взає'
мозалежними, а саме:

Кфз = 1 ' Кавт.
Тому у формулу (1) інтегральної оцінки фінансової без'

пеки підприємства включається лише один із них, наприк'
лад, перший.

"Коефіцієнт співвідношення залученого і власного кап'
італу (коефіцієнт фінансового ризику; фінансування)" (Кфр)
та "Коефіцієнт забезпечення оборотних коштів власними
оборотними коштами" (Квок) є взаємозалежними, а саме:

Квок = 1 / Кфр
Тому у формулу (1) інтегральної оцінки фінансової без'

пеки підприємства включається лише один із них, наприк'
лад, Кфр.

"Коефіцієнт поточних зобов'язань" (Кпз) та "Коефіцієнт
довгострокових зобов'язань" (Кдз) є взаємозалежними, а
саме:

Кдз = 1 ' Кпз.
Тому у формулу (1) інтегральної оцінки фінансової без'

пеки підприємства включається лише один із них, наприк'
лад, Кпз.

Система показників для інтегральної оцінки фінансо'
вої безпеки підприємства наведена у таблиці 2.

Для наочності побудуємо графічне представлення да'
них для визначення інтегральної оцінки фінансової безпе'
ки підприємства (рис. 1).

Як видно із таблиці 2, та рисунка 1, усі 10 показників
фінансового стану підприємства є стимуляторами, тобто:
зі зростанням кожного із них, фінансовий стан підприєм'
ства підвищується.

Для практичної апробації розробленої формули інтег'
ральної оцінки фінансової безпеки використаємо фактичні
дані Форми № 1 "Баланс" з річних фінансових звітів Дер'
жавного підприємства "Дослідне господарство "Елітне"
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Рис. 3. Динаміка коефіцієнта маневреності власного капіталу ДП "ДГ "Елітне" ІР НААН" за 2011—2014 роки
та прогноз на 2015 рік
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Рис. 4. Динаміка коефіцієнта співвідношення власного і залученого капіталу (фінансової стійкості) ДП "ДГ "Елітне" ІР
НААН" за 2011—2014 роки та прогноз на 2015 рік
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Інституту рослинництва імені В. Я. Юр'єва Національної
академії аграрних наук" (в подальшому ДП "ДГ "Елітне" ІР
НААН" ) за 2011—2014 роки (табл. 3) [14].

Для дослідження динаміки фінансових показників на
основі проміжних звітів підприємства за перше півріччя 2015
року нами спрогнозовано розвиток фінансового стану
підприємства на весь 2015 рік.

Як видно із таблиці 3, протягом 2011—2014 років нео'
боротні активи підприємства зменшились із 13 651 тис. грн.
до 11 321 грн. (або на 17,1 %).

Оборотні активи підприємства протягом 2011—2014
років збільшились із 7 263 тис. грн. до 8 265 грн. (або на
13,8 %).

Загальний Баланс підприємства протягом 2011—2014
років зменшився із 20 914 тис. грн. до 19 586 грн. (або на
6,3 %).

Власний капітал підприємства протягом 2011—2014
років зменшився із 18 280 тис. грн. до 17 512 грн. (або на
4,2 %).

Поточні зобов'язання і забезпечення підприємства про'
тягом 2011—2014 років зменшились із 2 436 тис. грн. до 2
074 грн. (або на 14,9 %).

Розраховані за допомогою електронного табличного
процесора Excel значення коефіцієнтів фінансової стійкості
ДП "ДГ "Елітне" ІР НААН" за 2011—2014 роки та прогноз
на 2015 рік наведено у таблиці 4.

Динаміку коефіцієнтів фінансової незалежності ДП "ДГ
"Елітне" ІР НААН" за 2011—2014 роки та прогноз на 2015
рік наведено на рисунку 2.

Як видно із таблиці 4 та графіку на рисунку 2, із 2011 по
2014 рік значення коефіцієнта поточних зобов'язань посту'
пово зростало до 1.

Значення коефіцієнта довгострокової фінансової неза'
лежності також зростало із 2011 року і стало дорівнювати
майже 0,9 у 2014 році. Аналогічна тенденція спостерігалася
і у коефіцієнта фінансової незалежності (автономії).

Значення коефіцієнта забезпеченості власними оборот'
ними засобами підвищилось із 0,637 у 2011 році до 0,749 у
2014 році (або на 17,5 %).

Значення коефіцієнта забезпеченості оборотних коштів
власними оборотними коштами підвищилось із 0,665 у 2011
році до 0,749 у 2014 році (або на 12,7 %).

Значення коефіцієнта співвідношення необоротних і
власних коштів знизилось із 0,747 у 2011 році до 0,639 у 2014
році (або на 13,4 %).

    
 ( ) 

 

2011 2012 2013 2014 2015 
( ) 

P+
1 

   
 ( ) 0,001 0,725 0,752 0,950 0,999 

P+
2 

   
  0,929 0,685 0,284 0,001 0,074 

P+
3 

    
    

 
0,001 0,368 0,588 0,852 0,842 

P+
4 

   
    (  

 ) 
0,001 0,529 0,568 0,866 0,944 

P+
5 

   
   0,001 0,399 0,545 0,712 0,889 

P+
6 

   
     0,312 0,294 0,000 0,853 0,514 

P+
7  .  ' 0,001 0,385 0,552 0,552 0,552 

P+
8 

   
    0,872 0,574 0,312 0,062 0,001 

P+
9 

  
  0,001 0,457 0,460 0,595 0,629 

P+
10 

    
 0,001 0,298 0,560 0,810 0,872 

     0,212 0,471 0,462 0,625 0,631 

Таблиця 5. Розрахунки інтегральної оцінки фінансової безпеки підприємства
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Рис. 5. Динаміка оцінювання фінансової безпеки ДП "ДГ "Елітне" ІР НААН" за 2011—2014 роки та прогноз на 2015 рік
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Значення коефіцієнта співвідношення реальних активів
і вартості майна мало тенденцію до невеликого підвищення:
із 0,446 у 2011 році до 0,5 у 2014 році.

Значення коефіцієнта маневреності власних коштів
зросло із 0,253 у 2011 році до 0,361 у 2014 році (або на 39,6
%).

Динаміку коефіцієнта маневреності власного капіталу
ДП "ДГ "Елітне" ІР НААН" за 2011—2014 роки та прогноз
на 2015 рік наведено на рисунку 3.

Як видно із таблиці 4 та графіку на рисунку 3, із 2011 по
2014 рік значення коефіцієнта маневреності власного капі'
талу знизилось із 2,517 у 2011 році до 2,15 у 2014 році (або
на 15,8 %).

Динаміку коефіцієнта співвідношення власного і залу'
ченого капіталу (фінансової стійкості) ДП "ДГ "Елітне" ІР
НААН" за 2011—2014 роки та прогноз на 2015 рік наведено
на рисунку 4.

Як видно із таблиці 4 та графіку на рисунку 4, із 2011 по
2014 рік значення коефіцієнта співвідношення власного і за'
лученого капіталу (або коефіцієнта фінансової стійкості)
підвищилось із 7,4 у 2011 році до 8,54 у 2014 році (або на
14,1 %).

Як показує практика, із усіх 10 фінансових коефіцієнтів
за значимістю можна виділити коефіцієнт фінансової неза'
лежності (автономії). Тому ми можемо надати підвищену
"вагу" даному коефіцієнту до 1,05. Іншим 9'и коефіцієнтам
призначаємо "вагу", рівну 1. Підставивши А1 = 1,05 у фор'
мулу інтегральної оцінки фінансової безпеки підприємства
(1), отримаємо дані (табл. 5, рис. 5).

Як видно із табл. 5 та рис. 5, загальна тенденція стану
фінансової безпеки ДП "ДГ "Елітне" ІР НААН" за 2011—
2014 роки позитивна. Однак індекс фінансової безпеки дещо
знизився із 0,471 у 2012 році до 0,462 у 2013 році.

Таким чином, за допомогою індекса ІФБ оцінено
стан фінансової безпеки Державного підприємства
"Дослідне господарство "Елітне" Інституту рослинниц'
тва імені В.Я. Юр'єва Національної академії аграрних
наук" на протязі 2011—2014 років і дано прогноз на 2015
рік.

На основі приведеної методики можна порівнювати стан
фінансової безпеки між собою у різних підприємств. При
цьому у розрахунки за формулою (1) потрібно брати мак'
симальні значення фінансових показників підприємств,
рівень фінансової безпеки яких порівнюють. На основі при'
веденої методики можна порівнювати стан фінансової без'
пеки підприємств навіть різних галузей народного госпо'
дарства України.

ВИСНОВКИ
Рівень фінансової безпеки підприємства залежить від

рівня його фінансових показників. Рівень фінансової без'
пеки пропонується оцінювати за допомогою розробленого
комплексного індексу фінансової безпеки.

На основі приведеної методики можна порівнювати стан
фінансової безпеки різних підприємств однієї галузі, і,
навіть, підприємств різних галузей.

Розроблена формула інтегральної оцінки фінансової
безпеки підприємства може бути застосована і для іншого
набору фінансових показників.
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