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ВСТУП
Стабільна робота та зростання фінансового

потенціалу будь�якого підприємства в умовах рин�
кової економіки багато в чому залежить від функ�
ціонування надійної системи економічної безпеки.

Оскільки українські підприємства знаходять�
ся в умовах безперервної зміни зовнішнього сере�
довища його існування, то ця нестабільність вима�
гає від господарюючих суб'єктів постійного пере�
гляду й удосконалення вже відомих засобів забез�
печення системи економічної безпеки задля висо�
кого економічного й соціального рівня діяльності
підприємства.

Вченими�економістами багато уваги при�
діляється розгляду різних аспектів проблеми еко�
номічної безпеки підприємства. Серед останніх
досліджень варто відзначити роботи авторів:
Д. Ковальова [3], В.П., О.М. Ляшенко, Г.В. Ко�
заченко [4], Т.М. Паневник, О.В. Ареф'євої [1],
Т.С. Клебанової [2]. До найбільш вагомих науко�
вих результатів можна віднести такі: розроблен�
ня понятійного апарату теорії економічної безпе�
ки, визначення основних складових економічної
безпеки підприємства, класифікація загроз, фор�
мування механізмів забезпечення економічної без�
пеки, пропозиції щодо критеріїв оцінки стану еко�
номічної безпеки підприємства та інші [4]. Але за�
гальновизначено, що потребує значної уваги
аналіз стану економічної безпеки підприємства,
який дозволяє вчасно діагностувати загрози
стійкого функціонування і розвитку підприємства
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Досліджено рівень економічної безпеки підприємств сільського господарства Запорізької області
на основі аналізу та оцінки їх фінансової складової. Адаптовано інтегральну багатофакторну дис�
кримінантну модель до оцінки економічної безпеки сільськогосподарських підприємств.

The level of economic security of the agricultural economy of Zaporizhzhya region based on analysis
and evaluation of their financial component. Adapted integrated multifactor discriminant model to evaluate
the economic security of farmers.

та розробити комплекс випереджаючих реакцій з
їх локалізації.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є аналіз стану рівня економічної

безпеки підприємств сільського господарства За�
порізької області на основі оцінки їх фінансової
складової.

РЕЗУЛЬТАТИ
Для аналізу рівня економічної безпеки було

обрано підприємства сільського господарства За�
порізької області, а саме: ЗАТ "Аграрний дім",
ТОВ "Агротех" , ФГ "Вікторія".

Для удосконалення управлінських технологій,
які можуть бути застосовані керівництвом

Фінансові 
коефіцієнти 

Роки 
2008 2009 2010 

1 2 3 4 
Z 2,17 3,73 3,12 

х1 1,94 2,50 1,50 

х2 0,67 0,65 0,81 

х3 1,03 1,25 1,35 

х4 0,05 0,33 0,41 

х5 0,33 0,36 0,20 

х6 0,05 0,26 0,31 

Таблиця 1 — Фінансові коефіцієнти
ТОВ "Агротех"
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підприємства для більш ефективного управління
підприємством в сучасних економічних умовах по�
трібно одним із перших розглянути інтегральну
оцінку фінансового стану.

Оцінка фінансового стану сільськогосподарсь�
кого підприємства здійснюється шляхом розра�
хунку та інтерпретації інтегрального показника
фінансового стану економічної безпеки підприє�

мства. Методичною основою визначення інтег�
рального показника економічної безпеки є мето�
дологія багатофакторного дискримінантного ана�
лізу. Базовий алгоритм багатофакторної дискри�
мінантної моделі для розрахунку інтегрального
показника має такий вигляд:

 Z = а1*X1 + а2*X2 + а3*X3 + а4*X4 + а5*X5 +
аn*Xn,

 де Z — інтегральний показник економічної
безпеки підприємства;

 X1, X2, ...Xn — незалежні змінні дискри�
мінантної функції, (фінансові індикатори);

 а1, а2 ... аn — параметри дискримінантної
функції (вагомість впливу окремих індикаторів на
загальний інтегральний показник економічної без�
пеки);

а — вільний член дискримінантної функції [5].
Для сільського господарства алгоритм багато�

факторної дискримінантної моделі матиме такий
вигляд:

 Z = 1,05*X1 + 1,2*X2 +1,1*X3 + 2,5*X4 +
0,5*X5 + 0,2*Х6 — 2,1;

Фінансові коефіцієнти для дискримінантної
функції розраховуються на підставі фінансової
звітності підприємства.

Розрахуємо потрібні нам показники для виз�
начення інтегрального показника фінансового ста�
ну економічної безпеки для ТОВ "Агротех" (табл.
1).

Набір фінансових індикаторів для розрахун�
ку інтегрального показника економічної безпеки
містить такі коефіцієнти:

1) коефіцієнт покриття (X1);
2) коефіцієнт фінансової незалежності (X2);
3) коефіцієнт оборотності капіталу (X3);
4) коефіцієнт рентабельності активів (X4);
5) коефіцієнт оборотності позичкового капіта�

лу (X5);
6) коефіцієнт рентабельності продажу (X6).
Розрахуємо потрібні нам показники для виз�

начення інтегрального показника фінансового ста�
ну економічної безпеки для ЗАТ "Аграрний дім"
(табл. 2).

Розрахуємо потрібні нам показники для виз�
начення інтегрального показника фінансового ста�
ну економічної безпеки підприємства для підприє�
мства ФГ "Вікторія" (табл. 3).

Розглянувши інтегральні показники рівня еко�
номічної безпеки таких підприємств сільськогос�
подарської галузі Запорізької області, як ТОВ "Аг�
ротех", ЗАТ "Аграрний дім", ФГ "Вікторія" (табл.
4), можна визначити стан економічної безпеки
кожного сільськогосподарського підприємства.

Інтервали якісної оцінки інтегрального показ�
ника рівня економічної безпе�
ки представлені в табл. 5.

Згідно отриманих резуль�
татів, можна зробити виснов�
ки про рівень і стан економіч�
ної безпеки підприємств у
2008—2010 рр.

Фінансові 
коефіцієнти 

Роки 
2008 2009 2010 

1 2 3 4 

Z 0,44 0,30 0,86 

х1 1,14 1,06 1,26 

х2 0,66 0,56 0,62 

х3 0,33 0,35 0,47 

х4 0,00 0,00 0,06 

х5 0,35 0,45 0,39 

х6 0,01 0,00 0,13 

Таблиця 2. Фінансові коефіцієнти ЗАТ
"Аграрний дім"

Фінансові 
коефіцієнти 

Роки 

2008 2009 2010 

1 2 3 4 

Z 3,36 1,75 2,56 

х1 1,50 1,50 1,50 

х2 0,98 0,98 0,98 

х3 1,19 0,71 1,14 

х4 0,52 0,11 0,24 

х5 0,03 0,02 0,03 

х6 0,44 0,15 0,21 

Таблиця 3. Фінансові коефіцієнти ФГ
"Вікторія"

Підприємства 

Інтегральний показник рівня 
економічної безпеки 
підприємств (Z) 

2008 р. 2009 р. 2010 р. 
ТОВ «Агротех» 2,17 3,73 3,12 
ЗАТ «Аграрний дім» 0,44 0,30 0,86 

ФГ «Вікторія» 3,36 1,75 2,56 

Таблиця 4. Значення комплексного
показника рівня економічної безпеки за

2008—2010 рр. трьох сільськогосподарських
підприємств Запорізької області

Рівень економічної 
безпеки 

Незадовільний 
(Z4) 

Низький 
(Z3) 

Задовільний 
(Z2) 

Високий 
(Z1) 

Значення 
інтегрального 
показника 

Менше за 
– 2,16 

Від– 2,16 
до – 1,16 

Від – 1,16 
до + 0,63 

Більше за + 
0,63 

Таблиця 5. Нормативні значення інтегрального показника рівня
економічної безпеки
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Розглянемо, в якій динаміці змінювався
інтегральний показник рівня економічної
безпеки ТОВ "Агротех" на протязі 2008—
2010 рр.

Розглянувши рис. 1, можна сказати, що
ТОВ "Агротех" протягом 2008 — 2010 рр.
мало "високий рівень (Z1)" економічної без�
пеки.

Розглянувши рис. 2, можна сказати, що
ЗАТ "Аграрний дім" протягом 2008—2010
рр. мало "задовільний рівень (Z1)" економі�
чної безпеки.

Розглянувши рис. 3, можна сказати, що
ФГ "Вікторія" протягом 2008 — 2010 рр.
мало "високий рівень (Z1)" економічної без�
пеки.

ВИСНОВКИ
Вищевизначене свідчить про те, що такі

підприємства, як ФГ "Вікторія " та ТОВ
"Агротех", мають достатньо високі по�
казники ліквідності, ділової активності,
фінансової стійкості та рентабельності,
тому що протягом 2008—2010 рр. ці
підприємства мали високий рівень фінан�
сової безпеки підприємства, а це свідчить
про те, що стан ресурсів підприємств і
підприємницьких можливостей забезпе�
чує найбільш ефективне їхнє використан�
ня для забезпечення стабільного функці�
онування й розвитку, запобігання внут�
рішніх і зовнішніх негативних впливів (по�
грозам), а також інвестиційна підтримка
умов, що забезпечують економічну безпе�
ку підприємств, здійснюється з урахуван�
ням практично усіх вимог ринку, що доз�
воляє підприємствам мати значні конку�
рентні переваги стратегічного характеру і
стати лідерами галузі. ЗАТ "Аграрний дім"
має задовільний стан економічної безпеки
підприємства, тобто це підприємство на�
правляє не весь спектр своїх зусиль на про�
сування своєї продукції на ринках, у під�
приємства існують невеликі проблеми з
фінансово�господарською діяльністю,
інвестиційна підтримка умов, що забезпе�
чують економічну безпеку підприємства,
здійснюється з урахуванням основних вимог рин�
ку, що дозволяє зберегти стратегічні позиції
підприємства на ринку.

Література:
1. Ареф'єва О.В. Наукові основи формування

економічної безпеки підприємств // Недержавна
система безпеки підприємництва як суб'єкт націо�
нальної безпеки України: Збірник матеріалів наук.�
практ. Конф., Київ, 16�17 травня 2001 р. — К.: Вид�
во Європейського ун�ту фінансів, інформаційних
систем, менеджменту і бізнесу, 2003. — С. 49—53.

2. Клебанова Т.С., Сергиенко Е.А. Модели
оценки, анализа и прогнозирования экономичес�

Рис. 1. Значення комплексного показника рівня
економічної безпеки за 2008—2010 рр.

ТОВ "Агротех"

Рис. 2. Значення комплексного показника рівня
економічної безпеки за 2008—2010 рр.

ЗАТ "Аграрний дім"

 Рис. 3. Значення комплексного показника рівня
економічної безпеки за 2008—2010 рр. ФГ "Вікторія"

кой безопасности предприятия // Бизнес Информ.
— 2006. — №8. — С. 65—72.

3. Ковалев Д., Сухорукова Т. Экономическая
безопасность предприятия // Экономика Украи�
ны. — 2005. — №10. — С. 48—52.

4. Козаченко Г.В., Пономарьов В.П., Ляшенко
О.М. Економічна безпека підприємства: сутність
та механізм забезпечення: монографія. — К.:
Лібра, 2003. — 280 с.

5. Наказ МФУ від 01.04.2003 № 247 " Про за�
твердження Порядку проведення оцінки фінансо�
вого стану бенфіціара": www.uazakon.com/
document/fpart96/idx96479.htm
Стаття надійшла до редакції 28.04.2012 р.


