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АНАЛІЗ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ 
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Бечко П. К., к.е.н, професор; Хлистун О. А., аспірант 
Уманський національний університет садівництва 

В статті здійснено обґрунтування сутності аналізу рівня економічної захищенос-
ті переробних підприємств, визначено методичні підходи щодо точності визначення 
критеріїв впливу на неї та запропоновано аналіз показників, що суттєво впливають на 
стан економічної захищеності переробних підприємств. 

This paper investigates the basic methodological approaches considering the level of 
economic security to processing plants proposed types of financial analysis that will help not 
only to improve their level of financial security, but also the socio-economic development. 

 

Постановка проблеми. Аналіз рівня економічної захищеності переро-
бних підприємств є особливо актуальним в наш час, не тільки тому, що є ос-
новною передумовою стабільного та перспективного розвитку підприємств, а 
й можливістю їх конкурування на ринку продукції. Економічна захищеність 
переробних підприємств відіграє важливу роль у стабільному розвитку та 
зміцненні національної економіки. 
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Актуальність дослідження даної теми зумовлена негативними наслідками 
ринкової трансформації економіки в цілому, такими як: зменшення обсягів виро-
бництва продукції, низький рівень показників продуктивності та ефективності 
виробництва, низький рівень конкурентоспроможності переробних підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема економічної за-
хищеності досліджується у наукових працях таких відомих науковців, як: 
Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Дем’яненко М.Я., Непочатенко О.О.,  Гладченко 
Т. М., Гришова І. Ю., Кужель В.В., Крюкова І.О,  Островська І.П., Васильців 
Т .Г., Козаченко А. В, Т. Хайлова, Л. Абалкін, В. Абрамов, Ю. Алтухов, В. 
Андрійчук, Г. Андрощук, О. Барановський,І. Бінько, В. Богомолов, А. Блінов, 
З. Варналій , Шабатура  Т.С., Хома І.Б. [1-15]. Попри вагомий внесок вчених 
існує необхідність розробки теоретико-прикладних засад і удосконалення 
аналізу рівня економічної захищеності переробних підприємств. 

Постановка завдання. Метою даної статті є обґрунтування сутності 
аналізу економічної захищеності переробних підприємств, аналіз його сучас-
ного стану, структури і розвитку та визначення напрямів поліпшення його 
формування. господарськими об’єктами дослідження виступають переробні 
підприємства агропромислового комплексу України. В статті використано 
економіко-статистичні методи дослідження, зокрема порівняння, табличний. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз рівня економічної 
захищеності являє собою процес дослідження фінансового стану, результатів 
господарської діяльності з метою визначення рівня захищеності фінансових 
інтересів від можливих загроз та пошук резервів для його підвищення.  

Варто зазначити, що важливою проблемою на шляху до підвищення рі-
вня економічної захищеності переробних підприємств є неналежна увага ор-
ганів державного управління. Зокрема, Україна перебуває на 112 місці серед 
189 країн світу, за такими групами показників: захист інвесторів, примусове 
забезпечення виконання контрактів та дозвіл неплатоспроможності, ці показ-
ники є індикаторами рівня економічної захищеності переробних підприємств. 

Якщо порівняти окремі показники, то можна відзначити покращення 
умов стимулювання ділової активності в аспекті спрощення системи реєст-
рації власності та одержання ліцензій і дозволів. 

Таблиця 1 
Місце України в рейтингу країн за рівнем регуляторного клімату щодо 
стимулювання ділової активності (кількість країн в рейтингу - 189)[3] 

Показник 2014 р., % 2013 р.,% Відхилення,% 
Умови створення нового підприємства 86,44 84,41 2,03 
Одержання ліцензій та дозволів 83,74 36,91 46,83 
Трудові відносини 32,68 32,63 0,05 
Реєстрація власності 68,49 55,88 12,61 
Одержання кредитів 87,50 81,25 6,25 
Захист інтересів інвесторів 43,33 43,33 0 
Сплата податків 51,26 46,16 5,10 
Міжнародна торгівля 55,90 53,51 2,39 
Примусове забезпечення виконання контрактів 66,39 66,39 0 
Дозвіл неплатоспроможності 8,67 9,21 -0,54 
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Методичний підхід до оцінки рівня економічної захищеності переробних 
підприємств повинен ґрунтуватись на визначенні рівня сприятливості середови-
ща, створеного для ведення підприємницької діяльності, рівня його захищеності 
від загроз функціонування підприємств або можливості їх виникнення, ефектив-
ності використання їх ресурсного потенціалу та обсягу виробленої продукції. 

Таблиця 2 
Виробництво окремих видів продукції переробних підприємств [8] 

Вироблено за Грудень 2013 р. 
у % до 

Вид продукції січень–
грудень 
2013 р. 

грудень
2013 р. 

листопада
2013 р. 

грудня 
2012 р. 

Січень–
грудень 

2013 р. у % до 
січня–грудня 

2012 р. 
М’ясо ВРХ свіже чи охолодже-
не, тис.т 58,4 4,8 99,5 99,9 101,9 
М’ясо ВРХ заморожене, тис.т 24,8 1,8 67,3 178,0 170,2 
М’ясо свиней свіже чи охоло-
джене, тис.т 209 21,0 115,1 118,5 116,1 
М’ясо свиней заморожене, тис.т 10,4 0,9 111,2 136,3 78,5 
М’ясо свійської птиці свіже чи 
охолоджене, тис.т 732 67,7 108,7 116,8 106,8 
М’ясо птиці заморожене, тис.т 136 11,3 88,8 139,6 191,4 
Вироби ковбасні, тис.т 286 25,4 107,9 101,9 99,2 
Соки фруктові та овочеві, тис.т 453 40,9 80,7 119,6 101,8 
Суміші соків фруктових та ово-
чевих, тис.т 285 24,9 93,6 103,3 92,2 

 

З табл. 1 видно, що переробні підприємства у 2013 році збільшили об-
сяг виробництва продукції, це сприяло зміцненню рівня їх економічної захи-
щеності та дало можливість конкурувати на ринку продукції. 

Щодо підходів до аналізу рівня економічної безпеки переробних під-
приємств, варто зазначити, що в економічній літературі містяться методичні 
підходи, які є схожими між собою та такі, що принципово різняться за спосо-
бом та узагальненим показником оцінки її рівня.  У статті Шабатури Т.С. [18] 
розглядається аналіз підходів до формування системи економічної захищено-
сті, який повинен відповідати певним критеріям: 

1. Система економічної захищеності підприємств повинна забезпечува-
ти захист основних його напрямків розвитку в майбутньому періоді. Форму-
вання системи показників, що віддзеркалюють рівень економічної захищено-
сті переробних підприємств, повинні включати не лише традиційні показни-
ки, що характеризують фінансовий стан підприємства в попередньому пері-
оді, а й цільові показники майбутньої діяльності, які діагностують загрози та 
підтримують захист. Саме тому, найбільш прийнятними показниками еконо-
мічної захищеності є інструменти діагностики та оцінки майбутньої вартості 
фінансових потоків та ринкової вартості переробних підприємств. 

2. Система економічної захищеності набуває комплексності за умови 
змісту інструментів оцінки та мінімізації ризиків, страхування та антикризо-
вого управління на переробних підприємствах. 
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3. Система економічної захищеності повинна враховувати необхідність 
адаптації фінансових інновацій, методів і підходів до сучасних умов аграрної 
сфери, тобто фінансовий інструментарій системи економічної захищеності 
повинен включати ті показники,які можуть в подальшому використовуватись 
в практичній діяльності на переробних підприємствах. 

Можна виділити такі основні системи аналізу рівня економічної захи-
щеності на переробних підприємствах: горизонтальний, вертикальний та по-
рівняльний фінансовий аналіз та аналіз фінансових коефіцієнтів. 

Горизонтальний фінансовий аналіз ґрунтується на вивченні динаміки 
окремих фінансових показників рівня економічної захищеності протягом певного 
періоду часу. В процесі застосування даного виду аналізу розраховуються темпи 
росту окремих фінансових показників і вивчаються тенденції їх зміни. Виокрем-
люють такі види горизонтального (трендового) аналізу, що набули широкого за-
стосування: дослідження динаміки показників звітного періоду в співставленні з 
показниками попереднього періоду та дослідження динаміки показників звітного 
періоду з даними показників аналогічного періоду минулого року. 

Всі види горизонтального (трендового) аналізу доповнюються дослі-
дженням впливу окремих факторів на динаміку загроз фінансовим інтересам 
переробних підприємств. 

Вертикальний фінансовий аналіз ґрунтується на структурному розта-
шуванні окремих показників переробних підприємств, що відображені у фі-
нансовій звітності. Найбільш поширеного застосування набули наступні види 
вертикального (структурного) аналізу [1]: структурний аналіз активів, капі-
талу та грошових потоків переробних підприємств; 

Порівняльний фінансовий аналіз ґрунтується на співставленні значень 
певних груп показників економічної захищеності між собою. В процесі за-
стосування такого аналізу розраховуються розміри абсолютних і відносних 
відхилень порівнюваних показників. В аналізі рівня економічної захищеності 
переробних підприємств доцільно було б застосувати такі види аналізу: порі-
вняльний аналіз показників економічної захищеностіі середньогалузевих по-
казників, показників економічної захищеності переробних підприємств та їх 
конкурентів та порівняльний аналіз звітних і планових показників економіч-
ної захищеності. Саме такий аналіз складає основу контролінгу економічної 
захищеності на переробних підприємствах. 

Аналіз фінансових коефіцієнтів ґрунтується на основі розрахунків спі-
вставлення різних абсолютних фінансових показників економічної діяльності 
переробних підприємств. А саме показників: 

- коефіцієнт автономії, показує в якій мірі об’єм використовуваних під-
приємством активів сформовано за рахунок власних джерел і наскільки під-
приємство незалежне від зовнішніх джерел фінансування. Розрахунок даного 
показника здійснюється за формулою: 

 
де СК – сума власного капіталу підприємства на певну дату; 
К – загальна сума капіталу підприємства на певну дату; 
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- коефіцієнт рентабельності реалізації продукції, характеризує прибут-
ковість операційної діяльності підприємств. Розрахунок даного показника ба-
зується на використанні формули: 

 
де ЧП – сума чистого прибутку отриманого від операційної діяльності; 
ЗР – загальний об’єм реалізації продукції в досліджуваному періоді 
У праці Т.Хайлової методичний підхід до визначення рівня економіч-

ної захищеності ґрунтується на рівні економічної злочинності, причому як у 
системі державного управління, так і економічної злочинності як соціального 
явища [9]. Зрозуміло, що така методика теж характеризує рівень сформова-
ності економіко-правового середовища на рівні держави чи регіону щодо ве-
дення підприємницької діяльності, проте вона не розкриває повністю поняття 
економічної захищеності, а лише окрему, хоч і вагому, його частину. Пози-
тивно, що автор пропонує власний погляд на побудову системи оцінки та 
аналізу стану економічної захищеності, суть якого полягає у створенні експе-
ртної системи її оцінки та аналізу, яка ґрунтується на комплексному підході 
до експертизи ситуацій узгодження конфлікту інтересів за участю суб’єктів 
підприємництва та органів управління. 

С. Ільяшенко [7] пропонує проводити аналіз економічної захищеності 
підприємств на основі аналізу його фінансової стійкості, рівень якої визнача-
ється за достатністю оборотних коштів (власних чи позичених) для здійснен-
ня виробничо-господарської діяльності. Як оціночні показники науковець 
пропонує надлишок/нестачу власних оборотних коштів, необхідних для фор-
мування запасів та покриття витрат господарської діяльності, а також довго-, 
середньо- і короткострокових кредитів та позик.  

Ці показники характеризують п'ять рівнів економічної захищеності: аб-
солютний(для функціонування підприємства достатньо власних оборотних 
коштів); нормальний (достатньо власних джерел формування запасів і по-
криття витрат); хиткий (власних оборотних коштів є недостатньо і залуча-
ються середньо- і довгострокові позики та кредити); критичний (залучаються 
короткострокові кредити); кризовий (підприємства не можуть забезпечити 
фінансування діяльності ні власними, ні залученими коштами).  

Доповнюючи запропоновану С. Ільяшенко методику, можна внести до 
аналізу економічної захищеності переробних підприємств показники фінан-
сової діяльності, які характеризують ділову активність і рентабельність пере-
робних підприємств. Недоліком описаного методу є відсутність градації зна-
чень інтегрального показника. Крім того, показники повинні мати односпря-
мований характер, що значно ускладнює процес аналізу. 

У сучасній економічній науці є методичні підходи дослідження рівня 
економічної захищеності переробних підприємств, які базуються на теоріях 
розпізнання кризових або некризових станів підприємства в майбутньому.  

Щодо групи нетрадиційних методичних підходів до аналізу рівня еко-
номічної захищеності, то найбільш прийнятними є: аналіз рівня економічної 
захищеності (відношення величини інвестицій підприємства і ресурсів, необ-
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хідних для інвестиційної підтримки її умов); визначення ринкової вартості та 
економічної захищеності капіталу підприємства, оцінка масштабів економіч-
ної злочинності та інші. 

Аналіз рівня економічної захищеності переробних підприємств полягає 
в періодичному аналізі переліку факторів, які впливають на її рівень протя-
гом тривалого періоду та постійного моніторингу основних її параметрів, які 
визначають захищеність підприємств у короткому періоді. 

Висновки. Таким чином, основною метою аналізу рівня економічної 
захищеності переробних підприємств є формування адаптативних реакцій  на 
дію будь – яких загроз в їх діяльності і, як наслідок забезпечення їх стабіль-
ного та ефективного функціонування в майбутньому. 

Цінність аналізу рівня економічної захищеності полягає не тільки в то-
му, що досліджуються всі сильні та слабкі сторони переробних підприємств, 
а й такої складової як ділова активність. Враховуючи, що економічна захи-
щеність переробних підприємств суттєво впливає на соціально-економічний 
розвиток держави та рівень життя її населення, здійснення моніторингу та 
методика аналізу її рівня мають враховувати існуючу в державі модель уст-
рою і відповідно забезпечення її економічної захищеності, що визначає як 
мету, так і основні показники такої роботи, в тому числі на різних рівнях іє-
рархії управління. 

Рівень економічної захищеності переробних підприємств слід аналізу-
вати за системним підходом, який полягає в досягненні основної мети, забез-
печення функціонування переробних підприємств, збільшення обсягів виро-
бництва продукції та здатності підприємств вчасно реагувати та прогнозува-
ти на будь-які порушення в системі їх економічного захисту. 
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Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка 
В статті проведено літературний огляд теоретичних підходів до класифікації ри-

зиків українських підприємств. Проаналізовано різноманітні методики класифікації ризи-
ків за різними ознаками, що зумовили потребу та доцільність системної класифікації ри-
зиків підприємств. Проведені дослідження класифікаційних ознак та видів ризиків дали 
змогу визначити спільні проблеми та недоліки, що притаманні окремим авторам. Запро-
поновано своє бачення підходу до систематизації видів ризиків вітчизняних підприємств, 
який надасть можливість об’єднати різноманітні методичні підходи в окремі групи і 
значно полегшить спроби керівництва цих підприємств їх ранньої ідентифікації та 
управління ними у складних, кризових умовах господарювання в державі. 

In the article the literary review of the theoretical going is conducted near classification 
of risks of the Ukrainian enterprises. Various methodologies of classification of risks are 
analysed on different signs that stipulated a necessity and expediency of system classification of 
risks of enterprises. Undertaken studies of classification signs and types of risks gave an 
opportunity to define general issues and defects, that inherent to the separate authors. The vision 
of going offers near systematization of types of risks of domestic enterprises, that will give 
possibility to unite various methodical approaches in separate groups and considerably will 
facilitate the attempts of guidance of these enterprises them early authentication and 
management by them in the difficult, crisis terms of menage. 

 




