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У статті виявлено, що до основних напря-
мів дослідження проблем і перспектив фінан-
сової безпеки сільськогосподарського підпри-
ємства можна віднести оцінку фінансової 
безпеки господарства через методи прогно-
зування стабільної діяльності підприємства 
й оцінки загрози банкрутства. Доведено, 
що аналіз фінансової безпеки сільськогос-
подарського підприємства проводиться з 
трьох методичних підходів, а саме: перша 
група – ті, що пропонують оцінювати рівень 
фінансової безпеки як складника економічної 
безпеки підприємства; друга група – ті, що 
пропонують оцінювати рівень фінансової 
безпеки на основі визначення загального 
стану фінансової діяльності підприємства; 
третя  група – ті, що пропонують визна-
чати інтегральний показник фінансової без-
пеки підприємства.
Ключові слова: фінансова безпека, аналіз, 
методичний підхід, сільськогосподарське 
підприємство, прогнозування, банкрутство, 
ділова активність.

В статье выявлено, что к основным направ-
лениям исследования проблем и перспектив 
финансовой безопасности сельскохозяй-
ственного предприятия можно отнести 
оценку финансовой безопасности хозяйства 
через методы прогнозирования стабильной 
деятельности предприятия и оценки угрозы 
банкротства. Доказано, что анализ финан-
совой безопасности сельскохозяйственного 
предприятия проводится с трех методиче-
ских подходов, а именно: первая группа – те, 

что предлагают оценивать уровень финан-
совой безопасности как составляющей 
экономической безопасности предприятия; 
вторая группа – те, что предлагают оце-
нивать уровень финансовой безопасности 
на основе определения общего состояния 
финансовой деятельности предприятия; 
третья группа – те, что предлагают опре-
делять интегральный показатель экономи-
ческой безопасности предприятия.
Ключевые слова: финансовая безопас-
ность, анализ, методический подход, сель-
скохозяйственное предприятие, прогнозиро-
вание, банкротство, деловая активность.

The article reveals that the main directions of 
research of the problems and prospects of finan-
cial security of the agricultural enterprise can be 
attributed to: assessment of financial safety of 
the economy through methods of forecasting the 
stable activity of the enterprise and assessing the 
threat of bankruptcy. It is proved that the analysis 
of financial security of an agricultural enterprise 
is based on three methodological approaches, 
namely: group 1 - those that offer to assess the 
level of financial security as a component of the 
economic security of the enterprise, group 2 - 
those that offer to assess the level of financial 
security on the basis of determining the general 
state financial activity of the enterprise and group 
3 - those that offer to determine the integral indi-
cator of financial security of the enterprise.
Key words: financial security, analysis, methodi-
cal approach, agricultural enterprise, forecasting, 
bankruptcy, business activity.

Постановка проблеми. Фінансова безпека 
сільськогосподарського підприємства є тим ста-
ном господарства, який характеризується захи-
щеністю фінансових інтересів, забезпеченістю 
достатнім обсягом і зваженим використанням 
ресурсів, наявністю стійкої динаміки зростання у 
поточному та перспективному періодах, що дося-
гається шляхом розроблення й реалізації раціо-
нальної фінансової стратегії підприємства, гнуч-
кістю у прийнятті фінансових рішень, вчасним 
реагуванням на небезпеки і загрози зовнішнього й 
внутрішнього характеру та ефективним управлін-
ням фінансовими ризиками підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження наявних характеристик і понять фінан-
сової безпеки дає змогу зробити висновок про те, 
що серед науковців існують розбіжності й недоліки 
в трактуванні цього визначення. Так, Н.Й. Реверчук 
трактує, що це захист від можливих фінансових 
утрат і попередження банкрутства підприємства [7], 

Ю.О.  Єлістратова стверджує, що фінансова 
безпека визначає граничний стан фінансової стій-
кості, в якому повинно знаходитися підприємство 
для реалізації своєї стратегії [4], а Н.Я. Кравчук, 

О.Я. Колісник, О.Ю. Мелих додають, що це стан 
найбільш ефективного використання ресурсів під-
приємства, виражений у найкращих значеннях 
фінансових показників прибутковості та рента-
бельності бізнесу, якості управління, використання 
основних й оборотних засобів підприємства, струк-
тури його капіталу [5]. О.А. Хоменко наголошує про 
стан захищеності фінансових інтересів підприєм-
ства на всіх рівнях його економічних відносин від 
впливу внутрішніх і зовнішніх загроз, який забезпе-
чує його самозбереження та розвиток у поточній і 
стратегічній перспективах [10]. Сьогодні поняття та 
методичні підходи до визначення фінансової без-
пеки сільськогосподарського підприємства зали-
шаються недостатньо обґрунтованими. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 
узагальнення методичних підходів та особливос-
тей аналізу фінансової безпеки сільськогосподар-
ського підприємства для його сталого розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Враховуючи те, що фінансова безпека підприєм-
ства є складним економічним явищем, яке має 
цілу низку причин і наслідків, виокремимо її вну-
трішні і зовнішні загрози (рис. 1). 
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Таблиця 1
Методи оцінки фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств

Метод Показники Переваги Недоліки

дослідження  
грошових потоків

чистий грошовий 
потік

використовується  
для визначення  

оперативних цілей

методом не враховано впливу 
чинника часу

аналіз фінансової 
стійкості

величина власних 
і позикових 

оборотних коштів

безпека є за достатності 
оборотних коштів, які 

забезпечують здійснення 
виробничо-збутової діяльності

метод враховує виключно 
платоспроможність і не 
охоплює низку аспектів 
фінансової діяльності

прогнозування 
банкрутства моделі банкрутства

оперативність методу, 
попередження виникнення 

банкрутства у тих  
чи інших умовах

методом використано 
моделі, які є неадаптованими 

для вітчизняної практики 
функціонування підприємств

порівняння фінансових 
показників з еталонним 

значенням

рентабельність, 
прибутковість, 

платоспроможність, 
фінансова стійкість і 

незалежність

оцінка безпеки  
як комплексної величини

використання у методиці 
експертного опитування 

викликає суб’єктивність оцінки

Фінансова безпека являє собою такий стан, за 
якого сільськогосподарське підприємство перебу-
ває у повному захисті як від внутрішніх, так і від 
зовнішніх джерел. Господарство у безпековому 
просторі [8]: перебуває у фінансовій рівновазі, 
що забезпечує його ефективну діяльність у дов-
гостроковому періоді, воно задоволене потребами 
в грошових коштах для сталого розширеного від-
творення; забезпечене достатньою фінансовою 
незалежністю; здатне протистояти неочікуваним 
небезпекам і загрозам; фінансові інтересів влас-
ників підприємства при цьому захищені.

У зв’язку із цим можна виділити три основні 
умови, наявність яких свідчить про стан фінансо-
вої безпеки підприємства: стан захищеності від 

зовнішніх і внутрішніх загроз, ефективне функціо-
нування (високий рівень конкурентоспроможності 
й адаптація до змін умов середовища), постійний 
розвиток. При цьому рівень фінансової безпеки 
підприємства визначається кількома методами 
(табл. 1).

Так, на основі дослідження виявлено, що 
до основних напрямів дослідження проблем і 
перспектив фінансової безпеки сільськогоспо-
дарського підприємства можна віднести: оцінку 
фінансової безпеки господарства через методи 
прогнозування стабільної діяльності підприєм-
ства й оцінки загрози банкрутства, а також оцінки 
фінансової безпеки підприємства в межах системи 
еталонних комплексним показників.

Рис. 1. Внутрішні і зовнішні загрози у формуванні фінансової безпеки 
сільськогосподарських підприємств

 

Загрози фінансовій безпеці сільськогосподарських підприємств 

 некваліфіковане управління;  
 неякісне маркетингове 
дослідження; 
 недостатня ліквідність активів 
і низька платоспроможність 
підприємства; 
 низький рівень кваліфікації 
основного персоналу; 
 неконкурентна цінова 
політика; 
 низька забезпеченість 
основними засобами підприємства; 
 помилки в організації 
збереження фінансових і 
матеріальних цінностей; 
 низький рівень ділової 
активності підприємства 

 несприятливі макроекономічні 
умови; 
 нестійкість і недосконалість 

нормативно-правової бази; 
 нестабільність податкової, кредитної 

і страхової політики; 
 високий рівень інфляції і нечіткий її 

прогноз; 
 нестабільність валютної політики 

держави і/або валютного курсу; 
 нестача коштів для інвестування в 

регіоні, низький рівень інвестиційної 
активності; 
 низький рівень кредитування 

господарств; 
 рівень природно-ресурсного 

потенціалу, кліматичні умови 

внутрішні зовнішні 
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Фінансова безпека сільськогосподарського 
підприємства пов’язана із забезпеченням його 
фінансової стійкості, попередженням і нейтра-
лізацією фінансових ризиків, у зв’язку із цим її 
оцінка передбачає, перш за все, ідентифікацію 
його фінансового стану. Проведені дослідження 
дали змогу обґрунтувати систему показників для 
оцінки фінансової безпеки і виявлення безпе-
кового простору сільськогосподарських підпри-
ємств. Принципово така система включає групи 
кількісних показників, що характеризують той або 
інший напрям у забезпеченні фінансової безпеки 
суб’єкта, що господарює [2].

Фінансовий стан сільськогосподарського під-
приємства оцінюється на основі показників, які 
відображають його фінансово-господарську діяль-
ність, наявність, розміщення, використання і рух 
ресурсів підприємства. До основних напрямів ана-
лізу фінансового стану належать: оцінка ліквід-
ності активів, платоспроможності і кредитоспро-
можності, фінансова стійкість, ділова активність 
і рентабельність підприємства. Характеристика 
господарства за цими напрямами дає змогу дати 
оцінку його фінансового стану (здатність фінансу-
вати свою діяльність) і його фінансових ресурсів. 
Визначення фінансових показників у вигляді кое-
фіцієнтів ґрунтується на співвідношенні між окре-
мими статтями звітності (основними внутрішніми 
джерелами даних оцінки стану фінансової безпеки 
господарства), а оцінка показників фінансового 
стану підприємства передбачає порівнювання 
фактичних значень з нормативними [10].

Усі критерії, що дають змогу діагностувати 
фінансову спроможність підприємства, можна 
розділити на формалізовані і неформалізовані. До 
неформалізованих критеріїв можна віднести такі: 
наявність у внутрішніх джерелах даних інформу-
вання щодо збитків; не погашені в строк кредити і 
позики; уповільнення оборотності засобів підпри-
ємства; збільшення періоду погашення або наяв-
ність простроченої кредиторської заборгованості 
й збільшення її питомої ваги в складі зобов’язань 
підприємства; дебіторська заборгованість, яка 
відноситься на збитки; тенденції до витіснення у 
складі зобов’язань підприємства дешевих пози-
кових коштів; тенденції випереджального росту 
найбільш термінових зобов’язань порівняно зі змі-
ною високоліквідних активів або випереджального 
росту позикових джерел фінансування порівняно 
з динамікою власного капіталу; нераціональна 
структура залучення і розміщення засобів, форму-
вання довгострокових активів за рахунок коротко-
строкових пасивів [9]. 

У процесі дослідження визначено, що у світо-
вій практиці використовується інтегральна оцінка 
фінансового стану сільськогосподарського підпри-
ємства [8]. Найбільш вагомим показником ознак 
поточної платоспроможності за наявності простро-

ченої кредиторської заборгованості є різниця між 
сумою наявних у підприємства грошових коштів, 
їх еквівалентів та інших високоліквідних активів і 
його поточних зобов’язань [3]. 

Інтегральна бальна оцінка фінансової стій-
кості найбільш повно охоплює всю різноманіт-
ність показників фінансової стійкості, що важ-
ливо під час оцінки ризику банкрутства. Сутність 
цієї методики полягає в класифікації підприємств 
за ступенем ризику виходячи з фактичного рівня 
показників фінансової стійкості і рейтингу кожного 
показника, вираженого в балах. При цьому виді-
ляються шість класів підприємств [8]: 

– 1-й клас – підприємство з добрим запасом 
фінансової стійкості, що дає змогу бути впевненим 
у поверненні позикових коштів; 

– 2-й клас – підприємства, що демонструють 
деякий ступінь ризику щодо заборгованості, але 
ще не розглядаються як ризикові; 

– 3-й клас – проблемні підприємства, для яких 
існує ризик утрати основних і оборотних засобів, 
але повне отримання процентів є сумнівним; 

– 4-й клас – підприємства з високим ризиком 
банкрутства навіть після проведення заходів з 
фінансового оздоровлення, щодо яких кредитори 
ризикують утратити свої проценти і позиковий 
капітал; 

– 5-й клас – підприємства дуже високого 
ризику, практично неплатоспроможні; 

– 6-й клас – підприємства найвищого ризику [9].
Відповідно до вищевикладеної методики, фінан-

совий стан сільськогосподарського підприємства 
оцінюється шістьма коефіцієнтами (табл. 2).

Представлені коефіцієнти надають можливість 
повноцінної аналітичної оцінки фінансово стану 
сільськогосподарського підприємства, що дасть 
змогу оцінити сучасний стан фінансової безпеки 
господарства і розробити перспективи щодо фор-
мування безпечного простору для функціонування 
сільськогосподарського підприємства.

Виділяючи такі складники фінансової безпеки, 
як ефективність управління, платоспроможність, 
фінансова стійкість, ділова активність, ринкова стій-
кість, інвестиційна привабливість, за кожною з них 
на основі  експертних оцінок відбирають індикатори 
й розраховують інтегральний показник фінансової 
безпеки сільськогосподарського підприємства.

У зв’язку із цим виявлено, що аналіз фінансо-
вої безпеки сільськогосподарських підприємств 
проводиться з трьох методичних підходів, а саме: 
перша група – ті, що пропонують оцінювати рівень 
фінансової безпеки як складника економічної 
безпеки підприємства; друга  група – ті, що про-
понують оцінювати рівень фінансової безпеки на 
основі визначення загального стану фінансової 
діяльності підприємства; третя  група – ті, що про-
понують визначати інтегральний показник фінан-
сової безпеки підприємства [3].
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Оцінка рівня фінансової безпеки як складника 
економічної безпеки підприємства за основними 
напрямами аналізу фінансової звітності підпри-
ємства дає змогу проаналізувати лише фактич-
ний фінансовий стан підприємства, а не визна-

чити рівень його фінансової безпеки. Більш чітка і 
обґрунтована оцінка рівня фінансової безпеки роз-
глянута в методиці третьої групи, яка ґрунтується 
на визначенні інтегрального показника фінансової 
безпеки підприємства [1; 6].

Таблиця 2
Показники оцінки фінансового стану сільськогосподарського підприємства 

Назва Формула Нормативне 
значення Характеристика

Коефіцієнт 
абсолютної 
ліквідності

К
Оборотні активи

Поточні зобов язаннязл =
′

_
_

1,5…2,5

здатність підприємства забез-
печити свої короткострокові 
зобов’язання з найбільше легко 
реалізованої частини активів – 
оборотних коштів

Коефіцієнт 
швидкої 

ліквідності
К

Оборотні активи Запаси

Поточні зобов язанняпл =
−

′
( )_

_
≥ 0,6

відображає, яку частину поточних 
зобов’язань підприємство спро-
можне погасити за рахунок най-
більш ліквідних оборотних коштів – 
грошових коштів та їх еквівалентів, 
фінансових інвестицій та дебітор-
ської заборгованості

Коефіцієнт 
абсолютної 
ліквідності

К
Грошові активи

Поточні зобов язанняал =
′

_
_

0,2…0,3

дає змогу визначити частку 
короткострокових зобов’язань, 
що підприємство може погасити 
найближчим часом, не чекаючи 
оплати дебіторської заборгова-
ності і реалізації інших активів

Коефіцієнт 
фінансування К

Залучений капітал

Власний капіталфін =
_

_
<1,0

коефіцієнт засвідчує, скільки 
позикових коштів залучило під-
приємство на 1 грн. вкладених в 
активи власних коштів

Коефіцієнт 
автономії К

Власний капітал

Пасивиавт =
_ >0,5

показник, що характеризує частку 
активів організації, які забезпечу-
ються власними засобами

Коефіцієнт 
стійкості К

Власний капітал Довгострокові кредити

Активипл =
+( )_ _ >1,0

відображає, яка частина активу 
фінансується за рахунок стійких 
джерел, тобто частку тих дже-
рел фінансування, які організація 
може використовувати у своїй 
діяльності тривалий час

 

Джерела даних 

нормативно-довідкова інформація фактографічна інформація 

дані фінансової звітності (інформація 
щодо фінансового і майнового стану 
підприємства, результати його 
діяльності за звітний і попередній 
періоди) 
дані податкової звітності 
дані внутрішньої звітності (інформація 
управлінського обліку) 
первинні документи (інформація про 
господарські операції) 
облікові регістри (інформація, 
узагальнена за певними ознаками) 

дані державної статистики 
(інформація загальноекономічної 
спрямованості) 
планово-нормативна інформація 
(фінансові плани, норми і нормативи) 
інформація попередніх досліджень                    
(результати маркетингових 
досліджень, експертні оцінки, 
публікації у засобах масової 
інформації) 

Рис. 2. Джерела даних аналізу фінансової безпеки  
сільськогосподарських підприємств
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Аналіз фінансової безпеки сільськогосподар-
ських підприємств за кожного з підходів прово-
диться шляхом розрахунків показників на основі 
конкретних джерел даних, серед яких основу ста-
новить їх звітність (рис. 2). 

Вивчення звітності підприємства дає змогу 
визначити сутність досліджуваних у ході аналізу 
фінансового стану явищ і процесів, після чого 
можна переходити до вивчення характеру та зако-
номірностей їх зміни й розвитку, використовуючи 
статистичний інструментарій аналізу [2; 3].

Висновки з проведеного дослідження. 
Основою аналітичних процедур оцінки фінансо-
вої безпеки сільськогосподарських підприємств, 
метою яких є прийняття ефективних управлін-
ських рішень і забезпечення їх обґрунтованості, є:

– аналіз інформації за попередні періоди 
(попередній або ретроспективний аналіз);

– аналіз інформації за поточний період (поточ-
ний або оперативний аналіз);

– оцінка майбутнього потенціалу підприєм-
ства (наступний або перспективний аналіз).

Ефективність проведення аналізу визна-
чається якістю інформаційного забезпечення, 
яке, своєю чергою, залежить від повноти, комп-
лексності, оперативності, доступності, точності, 
релевантності, актуальності і порівнюваності 
досліджуваних даних. Підтверджуємо, що фінан-
сова безпека сільськогосподарського підприєм-
ства є комплексним поняттям, яке характеризує 
стан захищеності його діяльності від негативного 
впливу зовнішнього середовища, а також здат-
ність у короткостроковому періоді усунути різні 
загрози і пристосуватися до умов, що не позна-
чаються негативно на його діяльності. Адек-
ватно оцінити фінансову безпеку можна шляхом 
використання таких підходів, як аналіз грошових 
потоків, оцінка фінансової стійкості, прогнозу-
вання банкрутства, аналіз фінансових показни-
ків і порівняння їх з еталонним значенням. Це 
дає можливість вчасно анулювати фінансове 

шахрайство і призводить  до повноцінного фор-
мування безпечного простору сільськогосподар-
ських підприємств.
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