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АНОТАЦІЯ 

під шифром «Безпека.Турбоатом» 

 

Метою наукової роботи є обґрунтування теоретичних аспектів управління 

фінансовою безпекою підприємства та розробка пропозицій щодо напрямків її 

зміцнення на прикладі АТ «Турбоатом».  

Відповідно до встановленої мети були поставлені і вирішені такі задачі: 

визначити сутність поняття та механізм управління фінансовою безпекою 

підприємства; ознайомитися з нормативно-правовим забезпеченням фінансової 

безпеки суб'єктів підприємництва в Україні; проаналізувати фінансовий стан 

підприємства та  визначити рівень фінансової безпеки підприємства; 

проаналізувати оцінювання та прогнозування рівня фінансової безпеки 

підприємства на основі економіко-математичного моделювання; дослідити 

шляхи забезпечення фінансової безпеки АТ «Турбоатом»; визначити 

зарубіжний досвід забезпечення фінансової безпеки підприємства. 

Об’єктом дослідження є економічні відносини, що виникають у процесі 

управління фінансовою безпекою підприємств. 

Предметом дослідження є науково-методичне забезпечення та 

практичний інструментарій управління фінансовою безпекою АТ «Турбоатом» 

в сучасних умовах. 

У роботі було використано такі наукові методи дослідження та аналізу 

економічних процесів як: системний підхід, методи економічного аналізу, 

математичної статистики, фінансовий аналіз.  

Інформаційною базою дослідження слугували монографії, законодавчі та 

нормативні акти і положення, що діють в Україні, а також первинна 

документація та звітні дані АТ «Турбоатом». 

Наукова робота складається із вступу, трьох розділів та висновків, 

містить 51 наукових джерел інформації, 14 додатків. Загальний обсяг роботи 

без додатків – 36 сторінок. 

Ключові слова: ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА, РІВЕНЬ ФІНАНСОВОЇ 

БЕЗПЕКИ, ПІДПРИЄМСТВО. 
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ВСТУП 

 

Сучасне економічне середовище змушує менеджерів вітчизняних 

підприємств приймати управлінські рішення в умовах невизначеності, в яких їх 

господарська діяльність перебуває під загрозою впливу різного роду 

деструктивних чинників, що несуть собою зменшення фінансової стійкості, 

втрату платоспроможності та, навіть, призводять до банкрутства. Саме 

фінансова безпека як головна складова економічної безпеки поєднує в собі 

відносини з управління фінансовими ресурсами та оптимізації їх використання, 

а також фінансові інструменти, що забезпечують стабільну й ефективну 

діяльність підприємства. 

Оскільки мінливість та невизначеність ринкового середовища істотно 

впливають на фінансово-господарську діяльність вітчизняних підприємств, 

тому має велике значення і є надзвичайно актуальним питання щодо їхньої 

фінансової безпеки.  

Значної актуальності в межах управління фінансової безпеки 

підприємства набуває формування дієвої системи її оцінювання та моніторингу, 

що створює передумови вчасного реагування і ліквідація загроз, що виникають. 

Метою наукової роботи є обґрунтування теоретичних аспектів управління 

фінансовою безпекою підприємства та розробка пропозицій щодо напрямків її 

зміцнення на прикладі АТ «Турбоатом».  

Відповідно до встановленої мети були поставлені і вирішені такі задачі: 

‒ визначити сутність поняття та механізм управління фінансовою 

безпекою підприємства; 

‒ ознайомитися з нормативно-правовим забезпеченням фінансової 

безпеки суб'єктів підприємництва в Україні; 

‒ проаналізувати фінансовий стан підприємства та  визначити рівень 

фінансової безпеки підприємства; 

‒ проаналізувати оцінювання та прогнозування рівня фінансової 

безпеки підприємства на основі економіко-математичного моделювання; 
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‒ дослідити шляхи забезпечення фінансової безпеки АТ 

«Турбоатом»; 

‒ визначити зарубіжний досвід забезпечення фінансової безпеки 

підприємства. 

Об’єктом дослідження є економічні відносини, що виникають у процесі 

управління фінансовою безпекою підприємств. 

Предметом дослідження є науково-методичне забезпечення та 

практичний інструментарій управління фінансовою безпекою АТ 

«Турбоатом» в сучасних умовах. 

У роботі залежно від поставлених цілей та завдань було використано такі 

наукові методи дослідження та аналізу економічних процесів як: системний 

підхід, методи економічного аналізу, математичної статистики, фінансовий 

аналіз.  

Вагомий внесок у розвиток фундаментальних основ управління 

фінансовою безпекою підприємств здійснено зарубіжними та вітчизняними 

науковцями, серед яких: Андрієнко В.М., Барановський О.І., Бердар М.М., 

Блажевич О.Г., Варналій З.С., Вергун А.М., Горячева К.С., Єрмошенко М.М., 

Кім Ю.Г., Козаченко Г.В., Корнієнко Т.О., Корчевська Л.О., Кракoс Ю.Б., 

Кузенко Т.Б., Орєхова К.В., Отенко І.П., Олейников Є.А., Разгон Р.О, Семенов 

А.Г., Тітаренко  Г.Б. та інші.  

Інформаційною базою дослідження слугували монографії, законодавчі та 

нормативні акти і положення, що діють в Україні, а також первинна 

документація та звітні дані АТ «Турбоатом». 

Особистий внесок авторів полягає у розробці визначення поняття 

«фінансова безпека підприємства» на основі вже існуючих визначень, набули 

подальшого розвитку перспективи проведення структурного аналізу 

оптимізації бізнес-процесу для підтримання належного рівня фінансової 

безпеки АТ «Турбоатом» за стандартом IDEF0 методології SADT. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

1.1 Сутність поняття та механізм управління фінансовою безпекою 

підприємства 

 

Кризовий стан, в якому перебуває сьогодні більшість підприємств, 

становить певну небезпеку, як для соціально-економічної стабільності регіонів, 

так і для потенціалу кожного підприємства. Рівень фінансової безпеки 

підприємства повинен постійно перебувати під контролем, що може бути 

досягнуто за умови ефективної діагностики фінансових загроз. 

На сьогоднішній день в економічних відносинах спостерігається постійна 

збитковість понад третини вітчизняних суб’єктів господарювання, нестача 

власних обігових коштів, низька рентабельність операційної діяльності, 

активів, власного капіталу, недостатня інвестиційна та інноваційна активність, 

зниження науково-технічного потенціалу країни. Тому перед Україною постало 

завдання досягнення фінансової безпеки підприємства шляхом запровадження 

відповідного механізму управління [1]. 

Питaнню фiнaнсoвoї безпеки пiдприємництва присвятили свoї 

дoслiдження великa кiлькiсть наукoвців таких як: Андрієнко В.М., 

Барановський О.І., Бердар М.М., Блажевич О.Г., Варналій З.С., Вергун А.М., 

Горячева К.С., Єрмошенко М.М., Кім Ю.Г., Козаченко Г.В., Корнієнко Т.О., 

Корчевська Л.О., Кракoс Ю.Б., Кузенко Т.Б., Орєхова К.В., Отенко І.П., 

Олейников Є.А., Разгон Р.О, Семенов А.Г., Тітаренко  Г.Б.  та інші.  

Беззaперечнo, перешкoдoю нa шляху кoмплекснoгo  зaбезпечення  

висoкoгo  рiвня фiнaнсoвoї безпеки будь-якoгo підприємства є вiдсутнiсть 

єдинoгo, нaукoвo oбґрунтoвaнoгo тa oфiцiйнo зaтвердженoгo пiдхoду дo 

визнaчення сaме пoнять «фiнaнсoвoї безпеки». 
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У хoдi дoслiдження булo рoзглянутo визнaчення «фiнaнсoвoї безпеки 

пiдприємства» в iнтерпретaцiї рiзних наукoвців, якi нaведенi в Додатку А. 

Вивчення сутності поняття «фінансова безпека підприємства» дозволили 

сформулювати власне визначення: фінансова безпека підприємства - це рівень 

захищеності фінансових інтересів підприємства на усіх рівнях фінансових 

відносин, який характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і 

зовнішніх негативних впливів за найбільш ефективного використання ресурсів 

для стабільного функціонування на теперішній момент і динамічного розвитку 

у перспективі. 

Об’єктом управління системою фінансової безпеки суб’єкта 

господарювання є його фінансова діяльність, суб’єктом такого управління - 

окремий власник або менеджер.  

Сукупність об’єкта і суб’єкта управління в діяльності служб фінансової 

безпеки суб’єкта господарювання формує систему управління, яка включає:  

механізм управління (цілі, функції, задачі, принципи і методи); сукупність 

організаційних структур управління (типи суб’єктів забезпечення безпеки, види 

організаційних структур управління, рівні управління, персонал і тощо); 

процеси забезпечення фінансової безпеки як дії і взаємодії елементів механізму 

і структур управління з допомогою планів підтримки фінансової безпеки, 

спеціальних рішень за ситуаційними, нестандартними проблемами [9].  

Зазначені елементи управління фінансовою безпекою суб’єкта 

господарювання в сукупності складають механізм управління нею. 

Механізм управління системою фінансової безпеки суб’єкта 

господарювання, з одного боку, є сукупністю основних елементів впливу на 

процес розробки і реалізації управлінських рішень із забезпечення захисту його 

фінансових інтересів від різноманітних загроз [10], а, з другого, механізм 

управління безпекою підприємства - це сукупність органів управління всіх 

рівнів підприємства, що діє на базі нормативно-правових документів, технічних 

засобів забезпечення процесу управління, організація формальних і 

неформальних взаємовідносин між внутрішніми суб’єктами управління в 

процесі планування та проведення заходів щодо протидії внутрішнім і 
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зовнішнім загрозам і ризикам, а також взаємин із зовнішніми організаціями 

[11]. 

Відповідно, процес управління системою фінансової безпеки суб’єкта 

господарювання базується на механізмі управління, що має включати в себе 

такі складові, як суб’єкти фінансової безпеки, об’єкти, функції, методи 

забезпечення фінансової безпеки та загрози діяльності (Додаток Б). 

Відповідно, функціонування управління системою фінансової безпеки 

суб’єкта господарювання передбачає постійну взаємодію функцій планування, 

аналізу, регулювання, контролю мотивацій в процесі прийняття оптимальних 

управлінських рішень керівництвом і структурними підрозділами [12].  

Формування основних постулатів управління системою фінансової 

безпеки дозволяє більш системно визначити її сутність, яка є важливою 

складовою фінансової безпеки суб’єкта господарювання і представляє собою 

такий його стан, що:  

‒ дозволяє забезпечити фінансову стійкість, платоспроможність, 

ліквідність та достатню фінансову незалежність підприємства у 

довгостроковому періоді;  

‒ забезпечує оптимальне залучення та ефективне використання 

фінансових ресурсів підприємства;  

‒ дозволяє ідентифікувати небезпеки та загрози стану підприємства та 

розробляти заходи для їх вчасного усунення;  

‒ дозволяє самостійно розробляти та впроваджувати фінансову 

стратегію;  

‒ має бути оцінена кількісними та якісними показниками, які мають 

граничні значення [13].  

Оскільки суб’єкт господарювання є динамічною системою, то і його 

фінансова безпека не є статичним явищем, що викликає потребу постійного 

контролю та ефективного управління [12]. На сьогоднішній час одним із 

методичних завдань зазначеної проблеми є визначення рівня фінансової 

безпеки підприємства, як невід’ємного елементу системи управління ним. 
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Для забезпечення необхідного рівня фінансової безпеки необхідна 

розробка стратегії підприємства щодо забезпечення фінансової безпеки. 

Послідовність побудови стратегії забезпечення фінансової безпеки 

підприємства може включати наступні етапи (Додаток В) [14]. 

Необхідність розробки підприємствами стратегії забезпечення фінансової 

безпеки викликана нестабільністю ринкового середовища, неповнотою 

інформацією про його майбутній стан i вплив на підприємства негативних 

чинників зовнішнього середовища та інше.  

Показники фінансової безпеки підприємства, з одного боку,  повинні  

входити  до  складу  системи  показників,  які  характеризують  умовну  

структуру  фінансової  безпеки  підприємства  у  складі  вищенаведених  

функціональних  складових;  з  іншого, – індикатори  фінансової  безпеки 

підприємства мають бути водночас показниками системи індикаторів,  що 

характеризують стан фінансової діяльності підприємства, оскільки 

відображають певний стан цієї безпеки і повністю базуються  на показниках 

фінансової діяльності.   

Індикаторами фінансової безпеки підприємств, організацій, установ 

можуть бути: мінімальний розмір статутного фонду та величина активів; обсяг 

продаж; оборотність активів та розмір інвестицій; коефіцієнт рентабельності 

капіталовкладень та строк окупності капітальних вкладень; рівень інновацій; 

показник достатності сукупного капіталу та частка запозиченого капіталу; 

прибутковість капіталу та прибутковість активів; відношення прибутку до 

середньорічного капіталу; достатність обігового капіталу; ліквідність  та 

величина ліквідного дефіциту та інше [15]. 

Таким чином фінансова безпека має велику кількість індикаторів, за 

допомогою яких можна оцінити фінансову безпеку на підприємстві, але 

комплексної моделі оцінки рівня фінансової безпеки підприємства на сьогодні 

немає. 

Виділення рівнів фінансової безпеки підприємства i їх інтерпретація 

залежать від інтенсивності конкуренції в галузі, де діє підприємство. Таке 
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твердження базується на основі висновку: чим нижчий рівень конкуренції на 

ринку чи галузі, тим вищий рівень фінансової безпеки підприємства i, навпаки, 

чим вищий рівень конкуренції, тим нижчий рівень фінансової безпеки 

підприємства, оскільки для його підтримки необхідні значні інвестиції [16].  

Для підприємств, працюючих в умовах конкуренції, можна виділити 

наступні види рівнів фінансової безпеки підприємства:  

‒ абсолютна фінансова стійкість та абсолютна фінансова безпека - 

підприємству достатньо власних оборотних засобів для функціонування;  

‒ нормальна фінансова стійкість та нормальна фінансова безпека - 

підприємству практично достатньо власних оборотних засобів;  

‒ нестійкий фінансовий стан i нестійкий рівень безпеки - підприємству 

недостатньо власних оборотних засобів, також воно залучає середньострокові 

та довгострокові позики i кредити;  

‒ критичний фінансовий стан i критичний рівень безпеки - підприємство 

окрім середньострокових та довгострокових позик i кредитів, залучає 

короткострокові;  

‒ кризовий фінансовий стан i кризовий рівень безпеки - підприємство не 

може забезпечити фінансування своєї діяльності ані власними, ані залученими 

засобами [17]. 

Отже, управління системою фінансової безпеки підприємства – це 

свідомий цілеспрямований вплив з боку суб’єктів управління підприємством і 

системою його безпеки на об’єкти безпеки (організація й управління, 

планування діяльності, устаткування й технології, інформаційні ресурси, 

зовнішньоекономічна діяльність, персонал і т. д.), який здійснюється з метою 

направлення їх дії на зниження рівня загроз і ризиків і попередження 

небажаних результатів фінансової діяльності. 

 

1.2. Нормативно-правове забезпечення фінансової безпеки суб'єктів 

підприємництва в Україні 
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Правове забезпечення фінансової безпеки суб'єктів підприємництва на 

сьогоднішній день є складною і важливою проблемою, вирішення якої дасть 

можливість економічно розвиватися та фінансово стабілізуватися 

підприємствам. В зв'язку з цим, необхідно вивчити основи її забезпечення та 

критерії виявлення загроз, які можуть негативно вплинути на фінансово-

економічне становище. Саме тому для вирішення цього питання важливого 

значення набуває правове забезпечення фінансової безпеки суб'єктів 

підприємництва в Україні [18].  

Ефективність правового впливу на забезпечення управління системою 

фінансової безпеки залежить від діючої системи правових норм, яку визначимо 

як чотирьохрівневу структуру: міжнародну економічну систему; національну 

безпеку суспільства; державну економічну та фінансову безпеку; фінансову 

безпеку підприємства (Додаток Г). 

На сьогоднішній день в Україні немає окремого правового документа, 

який би регулював відносини між суб'єктами права по підношенню до захисту 

бізнесу від зазіхань, як з боку злочинних угруповань, так і з боку корумпованих 

владних структур. Тож норми права, які регулюють вказані відносини 

знаходяться в окремих Законах України та в підзаконних нормативних актах. 

Крім того, до цього переліку необхідно додати й інші закони України, які 

подано у систематизованому вигляді у Додатку Д. 

Слід зазначити, що на міжнародному рівні є законодавчі акти, що 

регулюють певні питання, пов'язані з фінансової безпекою суб'єктів 

підприємництва. Так, одним з основоположних актів щодо банкрутства 

підприємств є Європейська конвенція «Про деякі міжнародні аспекти 

банкрутства» [35]. Цей документ у випадку відкриття процедури банкрутства в 

одній з держав, що приєдналися до Конвенції, регулює такі аспекти: здійснення 

деяких повноважень конкурсного керівника відносно розпорядження майном 

боржника на території інших держав - учасниць Конвенції; відкриття 

вторинного банкрутства в інших державах-учасницях; передавання інформації 

кредиторам, які перебувають на території інших держав-учасниць, і порядок 

подання ними претензій до боржника.  
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Основою нормативно-правової бази регулювання фінансової безпеки 

суб'єктів підприємницької діяльності є Конституція України [36]. Ґрунтуючись 

на основних засадах Конституції, уряд України будує державну політику. 

Правові засади, які здійснюють опосередкований вплив на фінансову безпеку 

суб'єктів підприємництва, визначаються статтею 92 Конституції України, а 

саме: правовий режим власності; правові засади та гарантії підприємництва; 

правила конкуренції та норми антимонопольного регулювання; засади 

зовнішньоекономічної діяльності і митної справи; організація державної 

статистики.  

З метою системного підходу до захисту економічних інтересів у 1997 р. 

Верховною Радою України було прийнято Концепцію національної безпеки 

України [37]. У прийнятій Концепції розглядаються основи національної 

безпеки України, об'єкти та принципи забезпечення національної безпеки, 

загрози національній безпеці, основні напрями державної політики 

національної безпеки України та система національної безпеки України. Звісно, 

ця концепція не здійснює прямого впливу на фінансову безпеку суб'єктів 

підприємництва, але опосередкований вплив має.  

Деякі аспекти, що стосуються фінансової безпеки суб'єктів 

підприємництва висвітлює Господарський кодекс України [20]. Забезпечення 

фінансової безпеки держави, підприємства визначається V розділом 

Бюджетного кодексу України - «Контроль за дотриманням бюджетного 

законодавства та відповідальність за бюджетні правопорушення» [3838]. 

Окремі питання регулювання фінансової безпеки підприємств висвітлені в 

Податковому кодексі України, прийнятому у грудні 2010 року. Переваги 

Податкового кодексу визначаються позитивними змінами таких індикаторів: 

створення умов для активізації підприємницької діяльності, зниження рівня 

корупції, здійснення реальних кроків на шляху становлення правової держави, 

ефективне використання коштів державного бюджету, що надійшли від сплати 

податків і зборів, раціоналізація структури державних видатків із метою 

збільшення обсягу державних інвестицій у людський капітал [23]. 
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Основним виглядом прямого податку на юридичних осіб в Україні є 

податок на прибуток, сплата якого визначається Податковим кодексом України 

від 02.12.2010. Податковим кодексом визначається характеристика об’єкту 

оподаткування і порядку обчислення оподатковуваного прибутку. Це дуже 

важливо, оскільки основним джерелом формування власних фінансових 

ресурсів підприємства є прибуток. 

Ставка податку на прибуток підприємств закріплена у статті 136 

Податкового кодексу України - прибуток платників податку оподатковується за 

ставкою 18% до об’єкта оподаткування (станом на 2019 рік) [23]. 

В Україні основним вітчизняним нормативним актом, що регулює 

порядок ведення бухгалтерського обліку, є Закон України «Про бухгалтерський 

облік і фінансову звітність» [29]. Дія цього Закону поширюється на всіх 

юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від 

їх організаційно-правових форм і форм власності. 

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про бухгалтерський облік і 

фінансову звітність в Україні» [29] державне регулювання бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється з метою: створення 

єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 

звітності, які є обов'язковими для всіх підприємств та гарантують і захищають 

інтереси користувачів; удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності. 

З 19 березня 2013 р. набрало чинності Національне положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку (НП(С)БО) 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 

[39], відповідно до якого починаючи з I кварталу 2013 р. фінансова звітність 

підприємств складається за новою формою. 

Інформація, наведена у фінансовій звітності суб’єкта господарювання, 

слугує основою для розрахунку показників його фінансового стану. У свою 

чергу, аналіз процесу формування та динаміки змін фінансових індикаторів дає 

можливість оцінити ділову активність, платоспроможність, фінансову стійкість, 

показники рентабельності та виявити на цій основі способи поліпшення 

фінансового стану підприємства в конкретний період його діяльності. 
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Одночасно з набранням чинності Наказом №73 втратив чинність Наказ 

№87 та, відповідно, скасовано такі П(С)БО: П(С)БО1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності»; П(С)БО2 «Баланс»; П(С)БО3 «Звіт про фінансові 

результати»; П(С)БО4 «Звіт про рух грошових коштів»; П(С)БО5 «Звіт про 

власний капітал». 

Отже, мету, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги 

до визнання і розкриття її елементів нині визначає НП(С)БО1.  

Розробники нового стандарту прагнули максимально наблизити форми 

фінансової звітності до норм Міжнародних стандартів фінансової звітності 

(МСФЗ). Тому НП(С)БО1 не дає детального опису кожної статті Балансу і Звіту 

про фінансові результати, що може спричинити певні ускладнення для 

підприємств, які не використовують міжнародні стандарти фінансової звітності, 

адже облік багатьох операцій за П(С)БО не збігається з обліком згідно з 

міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). 

В Україні, на жаль, на сьогодні відсутні ґрунтовні законодавчі розробки, 

що регулюють фінансову безпеку підприємства. З існуючих законодавчих актів 

найбільше уваги приділяється питанням банкрутства підприємств. В Україні 21 

квітня набув чинності Кодекс України з процедур банкрутства [40], який 

запроваджує процедуру банкрутства фізичних осіб, однак введення його в дію 

відбудеться 21 жовтня. Зазначається, що цей Кодекс встановлює умови та 

порядок відновлення платоспроможності боржника - юридичної особи або 

визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також 

відновлення платоспроможності фізичної особи.  

Проведені дослідження підтверджують, що на сьогодні в Україні 

фінансова безпека суб'єктів підприємництва недостатньо регулюється 

державою. Основними принципами забезпечення фінансової безпеки 

підприємства мають стати: первинність закону під час діяльності із 

забезпечення фінансової безпеки; необхідність розробки, прийняття і реалізації 

державної стратегії забезпечення фінансової безпеки; збалансованість 

фінансових інтересів особи, підприємства, держави; використання методології 
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стратегічного планування для безпеки фінансово-кредитної сфери; необхідність 

постійного відстеження загроз фінансовій безпеці тощо.  

Отже, на сьогодні в Україні фінансова безпека суб'єктів підприємництва 

недостатньо регулюється державою. Відсутні в необхідному обсязі відповідні 

законодавчі акти, що, звісно, негативно впливає на рівень фінансової безпеки 

підприємств. 

 

РОЗДІЛ 2 

ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ АТ «ТУРБОАТОМ» 

 

 

2.1. Аналіз фінансового стану підприємства та визначення рівня 

фінансової безпеки підприємства 

 

Будівництво заводу «Турбоатом» почалось у 1929 році. 1 травня 1932 

року було здано в експлуатацію першу чергу турбогенераторного заводу. Його 

проектна потужність відповідала випуску 1,5 млн. кВт в рік парових турбін. 

Першими стали до ладу чотири цехи: лопатковий, інструментальний, цех 

різних деталей та цех дисків і діафрагм.  

Зараз АТ "Турбоатом"  належить до числа найбільших підприємств світу 

з проектування та виробництва: 

 парових турбін для: теплових електростанцій (ТЕС); 

теплоелектроцентралей (ТЕЦ); атомних електростанцій (АЕС).   

 гідравлічних турбін для: гідроелектростанцій (ГЕС); 

гідроакумулюючих електростанцій (ГАЕС); 

 гідравлічних затворів для ГЕС, ГАЕС і насосних станцій; 

 іншого енергетичного обладнання[41]. 

Виробничі можливості дозволяють випускати на рік парових і 

гідравлічних турбін загальною розрахунковою потужністю відповідно 8 млн. 

кВт і 2 млн. кВт. 
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Аналіз фінансових показників підприємства здійснюється за даними 

Балансу (Додаток Е) та Звіту про фінансові результати (Додаток Ж) [41] 

шляхом  розрахунку наступних груп показників:  

 показники фінансової стійкості; 

 показники ліквідності та платоспроможності підприємства; 

 показники рентабельності підприємства. 

Показники фінансової стійкості підприємства за 2016-2018 рр. наведені у 

Додатку З. 

Отож, по кожному із розрахованих показників фінансової стійкості 

можна зробити такі висновки:  

 значення коефіцієнта автономії є більшим від його нормативної 

величини (≥ 0,5), що свідчить про відсутність залежності підприємства від 

зовнішніх джерел фінансування;  

 величина коефіцієнта фінансової залежності є більшою від його 

нормативного значення (1), що свідчить про те, що власники не можуть 

фінансувати своє підприємство тільки за рахунок власного капіталу й 

користуються значними позиками;  

 значення коефіцієнта забезпеченості власними оборотними засобами 

перебуває у допустимих межах (0,1-0,5) й перевищує верхню рекомендовану 

межу (0,5), що є свідченням того, що майже половина оборотних активів 

підприємства фінансується за рахунок його чистого оборотного капіталу і це 

позитивно характеризує фінансовий стан досліджуваного підприємства;  

 величина коефіцієнта маневрування власним капіталом  не перебуває у 

межах нормативу (0,4-0,6; > 0,3), що свідчить про те, що підприємство не може 

вільно використовувати доволі значну частину власного капіталу і це є 

негативною тенденцією для його фінансової стійкості;  

 значення частки робочого капіталу в активах збільшилось протягом 

2018 року, що є свідченням покращення платоспроможності підприємства;  

 величина коефіцієнта фінансової незалежності в частині формування 

запасів значно перевищує нормативні значення (> 0,3) станом на початок 2018 
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та 2019 років, що свідчить про те, що підприємство придбаває запаси за 

рахунок власного капіталу і характеризується високим рівнем фінансової 

незалежності з приводу формування запасів. 

Показники ліквідності та платоспроможності підприємства наведені в 

Додатку И. 

Отже, по кожному із розрахованих показників ліквідності й 

платоспроможності можна зробити такі висновки: 

  значення коефіцієнта покриття (загальної ліквідності) наближується до 

його нормативної  величини (≥ 2), що свідчить про достатні можливості 

підприємства щодо погашення своїх поточних зобов’язань за рахунок власних 

оборотних коштів;  

 величина коефіцієнта швидкої ліквідності для є меншою від його 

нормативного значення (≥ 1), що є свідченням недостатньої спроможності 

підприємства погасити свої поточні зобов’язання за рахунок швидко-ліквідних 

активів (грошових коштів та їхніх еквівалентів, фінансових інвестицій і 

дебіторської заборгованості);  

 значення коефіцієнта абсолютної ліквідності є вищим від його 

нормативу (≥ 0,2) станом на початок 2019 року, що свідчить про велику частку 

поточних зобов’язань, які підприємство може погасити найближчим часом, не 

чекаючи оплати дебіторської заборгованості й реалізації інших активів; 

  величина робочого капіталу (чистого оборотного капіталу) є додатною 

на початок 2018 і 2019 років, що свідчить про те, що підприємство спроможне 

за рахунок власних оборотних коштів не тільки погасити свої поточні 

зобов’язання, а й використати частину відповідних коштів на розширення 

діяльності. 

Показники рентабельності підприємства наведені в Додатку К. 

Проаналізувавши розрахунки можна зробити висновки, що: 

  значення показника рентабельності продукції (продаж) є значно 

більшим від його нормативної величини (> 0,15, що свідчить про достатню 

ефективність збуту продукції підприємства; 



18 

 

  величина показника рентабельності активів (майна) є меншою від його 

нормативного значення (> 0,14), що є свідченням недостатнього рівня 

прибутку, що створюється усіма активами підприємства; 

  значення показника рентабельності власного капіталу перебуває нижче 

межі нормативу (> 0,2), що свідчить про не досить ефективне використання 

власного капіталу підприємства; 

  величина показника рентабельності основної діяльності відповідає 

нормативу (> 0), що є свідченням ефективної роботи підприємства за центрами 

відповідальності; 

  значення показника рентабельності виробництва перебуває в межах 

нормативу (> 0), що свідчить про ефективність вкладень капіталу підприємства 

у виробництво продукції. 

На основі розрахованих показників, які характеризують економічну 

стійкість АТ «Турбоатом», можна зробити кінцевий висновок, що фінансова 

стійкість підприємства як найважливіша складова його економічної стійкості, є 

задовільною, незважаючи на негативні значення окремих показників, які її 

характеризують. Негативні тенденції щодо значень відповідних показників в 

основному спричинюються великими поточними й довгостроковими 

зобов’язаннями АТ «Турбоатом», які підприємство здатне погасити при 

раціональному використанні власних коштів впродовж наступних років й за 

умови збереження існуючих позитивних тенденцій щодо фінансових 

результатів діяльності.  

Виробнича й організаційна стійкість АТ «Турбоатом» перебувають на 

високому рівні, про що свідчать відповідні попередньо розраховані економічні 

показники й раніше зазначена позитивна характеристика виробничих та 

організаційних аспектів діяльності досліджуваного підприємства.  

 

2.2. Оцінювання та прогнозування рівня фінансової безпеки підприємства 

на основі економіко-математичного моделювання 
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Для комплексного аналізу та прогнозування перспектив розвитку 

підприємства використовуються економіко-математичні моделі, які різняться 

цілями і принципами побудови, способами функціонування і ступенем агрегації 

показників. Економетричні методи і моделі дозволяють оцінити вплив зміни 

внутрішнього і зовнішнього середовища на результуючий показник, 

проаналізувати причинно-наслідкові зв'язки між показниками, виконати 

прогнозування. 

Оскільки показники фінансової безпеки машинобудівних підприємств 

описують особливості формування, розподілу та використання власного 

капіталу на протязі певного періоду, то можна висунути гіпотезу, що вони 

знаходяться в тісній залежності з коефіцієнтом рентабельності власного 

капіталу.  

За основу для побудови моделі оцінювання та прогнозування фінансової 

безпеки машинобудівних підприємств виберемо економіко-математичну 

модель, що запропонувала Орехова К.В. у роботі [42]. 

В якості результуючого показника Y оберемо коефіцієнт рентабельності 

власного капіталу, на який впливають наступні фактори: 

‒ коефіцієнт дебіторської заборгованості за продукцію (товари, роботи, 

послуги) (𝑋1); 

‒ коефіцієнт фінансування (𝑋2); 

‒ коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами (𝑋3); 

‒ коефіцієнт оборотності матеріальних запасів (𝑋4); 

‒ коефіцієнт рентабельності продукції (𝑋5). 

Економіко-математична модель оцінювання та прогнозування фінансової 

безпеки машинобудівних підприємств України має вигляд:  

𝑌 = 0,19 × 10−3 − 0,19 × 10−2𝑋1 − 0,27 × 10−1𝑋2+ 

+0,13 × 10−2𝑋3 + 0,44 × 10−1𝑋4 + 0,62𝑋5,                  (2.1) 

 

Для прогнозування основних показників фінансових результатів АТ 

«Турбоатом» використано статистичний пакет аналізу даних в Excel. Як 
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аргументи статистичної функції ТЕНДЕНЦІЯ, яка відносяться до функції 

регресійного аналізу, використано коефіцієнти оборотності кредиторської 

заборгованості, фінансування, забезпеченості власними оборотними засобами, 

оборотності матеріальних запасів і чистої рентабельності реалізованої 

продукції за 2016-2018 роки (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1. Обчислення прогнозних значень АТ «Турбоатом» за допомогою 

статистичних функцій на 2016-2019 роки 

 

Із розрахунків, проведених за допомогою статистичного пакету аналізу 

даних в Excel, бачимо, що протягом наступних років підприємство буде 

прогресувати тільки по декільком позицій у своєму фінансово-господарському 

розвитку – це коефіцієнт фінансування та коефіцієнт оборотності матеріальних 

запасів. По іншим даним спостерігається різке зменшення, Х1 – зменшиться на 

0,33; Х3 – зменшиться на 0,0529; Х5 – зміниться на 13,074. 

Прогнозне значення на 2016-2019 роки визначається шляхом підстановки 

в економіко-математичну модель (2.1) відповідного значення фактору (Додаток 

Л.1). 

За результатами обчислень було побудовано графік фактичного ряду та 

ряду з моделлю прогнозу на 2019 рік (Додаток Л.2). 

Отже, аналіз результатів розрахунків прогнозних значень, наведених у 

табл. 2.1, візуальний аналіз на рис. 2.2, а також порівняння фактичних та 

прогнозних значень дають змогу зробити висновок, що прогнозні значення 

(теоретично розрахований ряд) досить погано «відображають» фактичні. 
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Таким чином, оцінювання та прогнозування фінансової безпеки АТ 

«Турбоатом» забезпечує отримання якісного аналізу та прогнозу рівня 

фінансової безпеки на перспективу, надає можливість своєчасно та комплексно 

виявляти загрози і, в цілому, сприяти підтриманню фінансової безпеки 

підприємства на належному рівні. 

 

РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

3.1.  Шляхи забезпечення фінансової безпеки АТ «Турбоатом» 

 

Серед можливих шляхів забезпечення належного рівня фінансової 

безпеки АТ «Турбоатом» особливу увагу слід приділити оптимізацію бізнес-

процесу фінансового забезпечення підприємства. 

 З цією метою було виконано структурний аналіз зазначеного бізнес-

процесу за стандартом IDEF0 методології SADT [43]. Стандарт IDEF0 

представляє собою методологію функціонального моделювання та графічну 

нотацію, призначену для формалізації та опису бізнес-процесів вищого рівня. 

Опис процесу подібний до моделі «чорного ящика», що містить входи, виходи, 

управління та механізму, який поступово деталізується до необхідного рівня. 

Дана модель використовується при організації бізнес-процесів і проектів, 

заснованих на моделюванні всіх процесів, як адміністративних, так і 

організаційних. 

Графічна мова IDEF0 проста і гармонійна. В основі методології лежать 

чотири основні поняття. Першим з них є поняття функціонального блоку 

(Activity Box). Функціональний блок графічно зображується у вигляді 

прямокутника (рис. 3.1) і уособлює собою деяку конкретну функцію в рамках 

розглянутої системи. Кожна з чотирьох сторін функціонального блоку має своє 
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певне значення (роль), при цьому: верхня сторона має значення «Управління» 

(Control); ліва сторона має значення «Вхід» (Input); права сторона має значення 

«Вихід» (Output); нижня сторона має значення «Механізм» (Mechanism). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Функціональний блок 

 

Кожен функціональний блок у рамках єдиної розглянутої системи 

повинен мати свій унікальний ідентифікаційний номер. Другим «китом» 

методології IDEF0 є поняття інтерфейсної дуги (Arrow), які часто називають 

потоками або стрілками. Інтерфейсна дуга відображає елемент системи, який 

обробляється функціональним блоком або надає інший вплив на функцію, 

відображену даними функціональним блоком. За допомогою інтерфейсних дуг 

відображають різні об’єкти, в тій чи іншій мірі визначають процеси, що 

відбуваються в системі. Такими об’єктами можуть бути елементи реального 

світу (деталі, вагони, співробітники і т.д.) або потоки даних та інформації 

(документи, дані, інструкції тощо). У залежності від того, до якої з сторін 

підходить дана інтерфейсна дуга, вона носить назву «вхідної», «вихідної» або 

«керуючої».  

Необхідно відзначити, що будь-який функціональний блок за вимогами 

Управління 

Вхід Вихід 

Механізм 

Функціональний 

блок   А0 
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стандарту повинен мати принаймні одну керуючу інтерфейсну дугу і одну 

вихідну. Тобто, кожен процес має відбуватися по якимось правилам 

(відображуваним керуючої дугою) і повинен видавати певний результат (що 

виходить дуга) [44]. 

Первинним результатом стала побудова контекстної діаграми A-0, яка 

містить загальний опис бізнес-процесу для АТ «Турбоатом» (Додаток М). 

Отже, основними входами бізнес-процесу фінансового забезпечення 

належного рівня фінансової безпеки АТ «Турбоатом» є: інформація про 

досліджуване підприємство (I1); план фінансового забезпечення підприємства 

(I2); інформація про наявні джерела фінансових ресурсів (I3); інформація щодо 

умов залучення коштів за кожним із можливих джерел (I4); інформація щодо 

умов залучення, прийнятних для підприємства (I5). Основні виходи за 

результатами функціонування процесу: договори на залучення додаткових 

фінансових ресурсів (O1); графік оплати за використання та повернення 

залучених коштів (O2); графік використання залучених коштів (O3); накази про 

використання залучених фінансових ресурсів (O4); бізнес-план підприємства 

(O5). 

Управління бізнес-процесом відбувається через стратегію розвитку 

підприємства (С1), фінансову стратегію (С2) та план фінансової безпеки 

підприємства (С3). Процес функціонує за допомогою таких механізмів: відділ 

фінансової безпеки підприємства (M1); персональні комп’ютери працівників 

відділу фінансової безпеки підприємства (M2); необхідне програмне 

забезпечення (M3); бази даних (M4); методики розрахунку планових 

фінансових показників (M5). 

Одним з основних понять стандарту IDEF0 є декомпозиція 

(Decomposition). Принцип декомпозиції застосовується при розбитті складного 

процесу на складові його функції. При цьому рівень деталізації процесу 

визначається безпосередньо розробником моделі. Декомпозиція дозволяє 

поступово і структуровано представляти модель системи у вигляді ієрархічної 

структури окремих діаграм, що робить її менш перевантаженою й легко 
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засвоюються [44]. 

Отже, для глибшого аналізу бізнес-процесу доцільно побудувати діаграму 

першого рівня декомпозиції A0, яка може дати загальне уявлення про 

функціонування бізнес-процесу (Додаток Н, рис. Н.1). 

Отже, процес підтримки належного рівня фінансової безпеки АТ 

«Турбоатом» складається з наступних активностей: розуміння попиту на 

додаткові фінансові ресурси (A1); пошук потенціальних джерел забезпечення 

підприємства додатковими фінансовими ресурсами (A2); аналіз можливих 

варіантів забезпечення підприємства додатковими фінансовими ресурсами 

(A3); вибір оптимального варіанту залучення додаткових фінансових ресурсів 

(A4); використання обраної пропозиції (A5). Оскільки активність A4 є 

найважливішою в даному бізнес-процесі, адже від неї безпосередньо залежить 

його ефективність, то доцільно виконати подальшу деталізацію цієї активності. 

Другий рівень деталізації дозволив виявити наступні основні активності 

процесу обрання оптимальної пропозиції щодо залучення додаткових 

фінансових ресурсів АТ «Турбоатом»: підтвердження завершення розгляду 

варіантів фінансового забезпечення підприємства (A41); їх загальна оцінка 

(A42); визначення оптимального варіанту додаткового фінансового 

забезпечення (A43); його затвердження (A44) (Додаток Н, рис. Н.2). 

Аналіз діаграми другого рівня декомпозиції бізнес-процесу дозволив 

виявити два вагомих недоліки: високий ризик обрання неоптимального 

варіанту та великі витрати часу на обрання оптимального варіанту залучення 

додаткових фінансових ресурсів. Необхідно дослідити можливі причини їх 

виникнення. З цією метою застосуємо діаграми Ісікава [45]. 

Серед визначених за допомогою діаграми Ісікава (рис. 3.2), можливих 

причин високого ризику обрання неоптимального варіанту залучення 

додаткових фінансових ресурсів головними є: неякісно визначені критерії 

оптимальності; інформація про надавача ресурсів може бути 

неправдивою/неповною; некоректно налаштовані аналітичні програмні засоби. 
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Серед визначених за допомогою діаграми Ісікава (рис. 3.3), можливих 

причин великих витрат часу на обрання оптимального варіанту залучення 

додаткових фінансових ресурсів головними є такі: недостатня мотивованість 

працівників, застаріле апаратне та програмне забезпечення, неефективна 

організація трудового процесу. 

Наступним кроком у виправленні визначених недоліків повинно бути 

визначення можливих наслідків від їх виникнення, а також заходів для 

поліпшення якості бізнес-процесу.  

 

Рис 3.2. Діаграма Ісікава, що полягає у високому ризику обрання 

неоптимального варіанту залучення додаткових фінансових ресурсів 
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Рис 3.3. Діаграма Ісікава, що полягає у великих витратах часу на обрання 

оптимального варіанту залучення додаткових фінансових ресурсів 

Отже, для виправлення недоліку, що полягає у високому ризику обрання 

неоптимального варіанту залучення додаткових фінансових ресурсів, 

пропонується впровадити дві додаткові активності – A45 та A46 – у процес 

обрання оптимальної пропозиції щодо залучення додаткових фінансових 

ресурсів АТ «Турбоатом». Іншими словами, перероблення критеріїв 

оптимальності відбору (A45) із залученням фахівців з формулювання 

конкретних вимог (критеріїв) у відповідності з поставленими задачами та 

налаштування аналітичних програмних засобів (A46) фахівцями з 

інформаційних технологій дозволить знизити ризик обрання неоптимального 

варіанту залучення додаткових фінансових ресурсів. 

Що стосується необхідності зниження витрат часу на обрання 

оптимального варіанту залучення додаткових фінансових ресурсів, то для цього 

пропонується провести навчання менеджерів відділу фінансової безпеки (A47), 

переглянути систему мотивації працівників (A48) та оновити апаратне та 

програмне забезпечення робочих місць (A49). 
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Таким чином, впровадження запропонованих заходів щодо виправлення 

недоліків процесу залучення додаткових фінансових ресурсів дозволить 

здійснити вдосконалення процесу виявлення оптимальних джерел залучення 

додаткових фінансових ресурсів, необхідних для підтримання належного рівня 

фінансової безпеки АТ «Турбоатом». 

 

3.2. Зарубіжний досвід забезпечення фінансової безпеки підприємства 

 

Важливість вивчення теоретичних засад та розробка прикладних 

рекомендацій щодо підвищення рівня фінансової безпеки підприємства в 

країнах, які переходять до ринкових відносин, зумовлена, в першу чергу, 

призупиненням темпів розвитку бізнесу в умовах виходу зі світової фінансової 

кризи. Відповідно необхідні проведення системно-структурного аналізу та 

імплементація позитивного світового досвіду забезпечення фінансової безпеки 

підприємства.  

В економічно розвинених державах світу більше приділяється увага 

питанням розробки теоретико-прикладних засад розвитку підприємництва, 

формуванню сприятливого економіко-правового середовища для ведення 

підприємницької діяльності. Такі фактори вважаються ключовими при 

забезпеченні фінансової безпеки підприємства як головні чинники її 

підвищення. Питання, що стосуються забезпечення безпосередньо фінансової 

безпеки підприємства, актуальні в країнах, які докорінно змінюють систему 

державного устрою, зокрема, перебувають на стадії ринкової трансформації 

економіки, або перебувають у кризовому стані (наприклад, у післявоєнний 

період, період гострих соціальних конфліктів чи економічних криз). 

У розвинених країнах розробляються цільові стратегічні планові 

документи щодо зміцнення фінансової безпеки підприємств, регіонів, галузей. 

У таких умовах суб’єкти підприємницької діяльності, виконуючи свою вагому 

соціальну та економічну місії у суспільстві, опиняються у ситуації належного 

рівня захищеності свого майна та інтересів від впливу чинників зовнішнього 
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середовища. Тому цей досвід становить значний інтерес як для розвитку 

системи безпеки вітчизняних суб’єктів господарської діяльності, так і для 

безпеки національної економіки [46].  

Серед основних проблем фінансової безпеки малих і середніх 

підприємств можна виділити низьку ефективність їх діяльності, недосконалість 

податкової системи країни, нездорову конкуренцію, відсутність 

високопрофесійного кадрового потенціалу. 

Для ефективного впровадження питань фінансової безпеки в реалії своєї 

діяльності, досить доречним буде застосовувати зарубіжний досвід 

регулювання фінансової безпеки підприємств [47].  

Оскільки в країнах з економічною стабільністю існує досить великий 

позитивний досвід щодо питань національної економічної безпеки, в даний час 

зарубіжний досвід регулювання економічної безпеки представляє безперечний 

інтерес. 

Усвідомлюючи пряму залежність між сприянням розвитку малого та 

середнього бізнесу та рівнем фінансової безпеки підприємства, в економічно 

розвинутих країнах протягом останніх 15-20-ти років було знято більшість 

адміністративно-законодавчих обмежень, створено сприятливі фінансово-

економічні та податкові стимули розвитку підприємництва. Внаслідок 

упровадження такого комплексу заходів країни Західної Європи та Японія 

посідають на сучасному етапі розвитку світової економіки провідні позиції за 

рівнем розвитку бізнесу та показниками фінансової безпеки підприємств та 

високі місця у міжнародних рейтингах за рівнем сприятливості економіко-

правового середовища для ведення бізнесу. У зв’язку з цим ці країни є 

особливо інвестиційно привабливими.  

Отже, враховуючи міжнародний досвід, доцільно проаналізувати 

особливості забезпечення фінансової безпеки підприємств на мікро- та 

макрорівнях у найбільш економічно розвинутих країнах (Додаток О). 

Уряди багатьох розвинених країн (у тому числі Японії, США [48]) 

офіційно визнають об’єктивне існування ризиків, пов’язаних з посиленням 
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агресивності ринкового середовища та загостренням конкуренції у різних 

сферах діяльності на внутрішньому і світовому ринках. Це вимагає спеціальних 

організаційних та ресурсних заходів підтримки та забезпечення стійкості та 

безпеки підприємств, зокрема, сектору малого і середнього бізнесу в цих 

екстремальних ситуаціях. Уряд Японії визнає, що в умовах глобалізації 

економіки, швидких та масштабних змін саме підприємства цього сектору 

економіки більшою мірою, ніж великі потребують допомоги та державної 

підтримки [49].  

Усвідомлюючи, що серед економічних ризиків функціонування 

підприємств, зокрема малого і середнього бізнесу, вагоме місце займають 

нелегітимні та/чи напівлегітимні дії з боку підприємств великого бізнесу, 

монополістів тощо, у таких країнах як, Німеччина, Японія, США та інші 

законодавчо закріплені права та механізми реалізації прав підприємств у разі 

дискримінаційних дій щодо них. Така практика дозволяє удосконалити 

характеристики конкурентного середовища, що особливо важливо для країн, 

які перебувають на посттрансформаційному етапі розвитку економіки. 

Діяльність органів державного управління у сфері забезпечення фінансової 

безпеки підприємств повинна носити системний характер та бути спрямованою 

в основному на стимулювання малого та середнього бізнесу, зважаючи на те, 

що в великому бізнесі більше можливостей захистити себе самостійно [46].  

Важливу роль щодо забезпечення фінансової безпеки підприємства у 

розвинених країнах відіграє страхова сфера, яка виступає головним 

ризикознижуючим чинником та бере участь у забезпеченні доступу 

підприємств до фінансових ресурсів та конкурентних позицій на зовнішніх 

ринках. Одним з механізмів ефективного захисту майнових інтересів суб’єктів 

підприємницької діяльності - страхувальників у розвинених державах є 

створення страхових гарантійних фондів у формі неприбуткових державних чи 

комунальних організацій.  

Отже, фінансова безпека підприємства повинна забезпечуватися за 

рахунок: досягнення фінансової стійкості, платоспроможності і ліквідності 
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підприємства, а також за рахунок якості формування та використання 

ресурсного потенціалу; протистояння загрозам фінансовій безпеці 

підприємства; поліпшення правової захищеність усіх сфер діяльності 

підприємства; підтримання високого рівня кваліфікації персоналу; досягнення 

високої конкурентоспроможності підприємства.  
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ВИСНОВКИ 

 

У роботі розглянуті теоретичні основи забезпечення фінансової безпеки 

підприємства на основі визначення та оцінки загального стану фінансової 

діяльності підприємства. Фінансова безпека організації буде забезпечена, якщо 

вона здійснює операційну та інші види діяльності в планованому обсязі, якщо 

вона здатна до розвитку і оновленню, тобто, якщо її функціонування є стійким і 

стабільним.  

Вивчення нормативно-правової бази з приводу фінансової безпеки 

дозволило стверджувати про відсутність в необхідному обсязі відповідних 

законодавчих актів, що негативно впливають на рівень фінансової безпеки. 

Для комплексного аналізу та прогнозування перспектив розвитку 

підприємства АТ «Турбоатом» у роботі була застосована економіко-

математична модель оцінювання та прогнозування фінансової безпеки 

машинобудівних підприємств України, що показала позитивну тенденцію 

розвитку АТ «Турбоатом». Розгляд та аналіз викладених вище питань зумовив 

необхідність пошуку шляхів удосконалення досліджуваного процесу.  Також у 

роботі проаналізований і закордонний досвід покращення управління 

фінансовою безпекою підприємства. 

Також необхідно зауважити, що забезпечення фінансової безпеки є 

однією з пріоритетних задач керівництва підприємства. Недосконалість 

фінансового ринку, законодавчої бази, специфіка функціонування української 

економіки і кожного конкретного підприємства загострюють проблеми 

забезпечення фінансової безпеки та обумовлюють ситуативний підхід до її 

оцінки.  

Тому для забезпечення фінансової безпеки на підприємстві і можливості 

передбачення ризиків повинна існувати система органів управління фінансовою 

безпекою, що мають проводити діагностування стану підприємства, 

прогнозувати можливі загрози та здійснювати заходи щодо забезпечення 

фінансової безпеки підприємства в цілому. Чим вище рівень фінансової безпеки 
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підприємства, тим воно більш фінансово стійке і незалежне від несподіваної 

зміни ринкової кон'юнктури і, отже, тим менше ризик його банкрутства.  
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Додаток А 

Визначення поняття  «фінансова безпека підприємства» в інтерпретації різних 

авторів 

Автори Характеристика поняття 

Барановський O. І. 

[2] 

Ступінь захищеності фінансових інтересів на усіх рівнях 

фінансових відносин; рівень забезпеченості підприємства 

фінансовими ресурсами, достатніми для задоволення його 

потреб i виконання існуючих зобов’язань. 

Бердар М. [3] 

Є важливою складовою і представляє собою здатність 

суб'єкта підприємництва здійснювати свою господарську, в 

тому числі й фінансову діяльність, ефективно і стабільно 

протягом невизначеного періоду часу, шляхом 

використання сукупності взаємопов'язаних діагностичних, 

інструментальних та контрольних заходів фінансового 

характеру, що мають оптимізувати використання 

фінансових ресурсів, забезпечити належний їх рівень та 

нівелювати вплив ризиків внутрішнього і зовнішнього 

середовища. 

Горячева К.С. [4] 

Це фінансовий стан, який характеризується, по-перше, 

збалансованістю і якістю сукупності фінансових 

інструментів, технологій і послуг, котрі використовуються 

підприємством, по-друге, стійкістю до внутрішніх і 

зовнішніх загроз, по-третє, здатністю фінансової системи 

підприємства забезпечувати реалізацію власних 

фінансових інтересів, місії і завдань достатніми обсягами 

фінансових ресурсів, по-четверте, забезпечувати 

ефективний і сталий розвиток цієї фінансової системи 

Єрмошенко М. М. 

[5] 

Це стан фінансово-кредитної сфери держави, який 

характеризується збалансованістю та якістю системної 

сукупності фінансових інструментів. 

Кракос Ю. Б. 

Разгон Р.О. [6] 

Суть фінансової безпеки полягає у здатності підприємства 

самостійно розробляти і проводити фінансову стратегію 

відповідно до цілей корпоративної стратегії, в умовах 

невизначеного і конкурентного середовищ. 

Олейников Є. А. 

[7] 

Стан найбільш ефективного використання корпоративних 

ресурсів для подолання загроз i забезпечення стабільного 

функціонування підприємства тепер i в майбутньому 

Отенко І. П. [8] 

Стан системи регулювання, а також рівень розвитку 

підприємництва, за якого дотримуються гарантії 

захищеності важливих інтересів окремо взятих суб’єктів 

підприємницької діяльності та підприємництва загалом від 

внутрішніх і зовнішніх загроз 
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Додаток Б 

 

 

Рис. Механізм управління системою фінансової безпеки суб’єкта 

господарювання 
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Додаток В 

 

Рис. Послідовність розробки стратегії забезпечення фінансової безпеки 

підприємства [14] 
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фінансової безпеки  

Визначення тестового 

періоду дії стратегії  

Визначення стійкості 

суб'єкта до екзогенних 

небезпек та загроз  

 

Визначення 

контрольного періоду 

дії стратегії  

Визначення принципових підходів до управління 

рівнем фінансової безпеки підприємства у кожному 

окремому підперіоді реалізації стратегії 

 

Синхронізація 

підперіодів реалізації 

стратегії  

 

Визначення моментів 

можливих суттєвих змін у 

внутрішньому середовищі 

підприємства  

 

Оцінка сталості 

екзогенних та ендогенних 

тенденцій розвитку 

суб'єкта 

Визначення лагів у 

закономірностях розвитку 

суб'єкта  

 

Якісна оцінка екзогенних 

небезпек та загроз  

 

Формування системи 

індикаторів рівня 

фінансової безпеки та 

їх нормативного 

значення  

Кількісна оцінка 

екзогенних небезпек та 

загроз  

Визначення моментів 

структурних змін в 

зовнішньому 

економічному середовищі 

 

Етап 1 

Тривалість 

стратегії 

Визначення системи 

стратегічних цілей та 

побудова їх ієрархії  

 

Етап 2 

Характеристи

ки середовища 

Деталізація 

стратегічних 

нормативів за 

підперіодами реалізації 

стратегії  

Етап 3 

Побудова 

дерева цілей 

Етап 4 

Часове 

структуруванн

я стратегії 

Етап 5 

Формалізація 

тактики та 

політики 



42 

 

Додаток Г 

 

 

Рис. Нормативно-законодавче регулювання із забезпечення фінансової безпеки 

в Україні [19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Постанови та розпорядження КМУ  

Відомчі нормативні акти міністерств та 

відомств  

Міжнародні договори 

Міжнародні принципи захисту людини, 

суспільства, держави 

Міжнародна 

економічна система 

Державна економічна 

та фінансова безпека 

Фінансова безпека 

підприємства 

Національна безпека 

суспільства 

Конституція України  

Закони України  

Укази та Розпорядження Президента України 

Фінансова політика підприємства  

Внутрішні нормативні документи (стандарти) 

із забезпечення фінансової безпеки 

підприємства 
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Додаток Д 

Правове забезпечення управління фінансового безпекою підприємств України 

Основні напрямки 

державного регулювання 

фінансової діяльності 

підприємств 

Основні нормативні акти 

1 2 

Регулювання фінансових 

аспектів створення 

підприємства різних 

організаційно-правових 

форм 

Господарський кодекс України [20] 

Цивільний кодекс України [21] 

Регулювання порядку 

формування 

інформаційної бази 

управління фінансової 

діяльності підприємства 

Закон України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність» [22] 

Податкове регулювання Податковий Кодекс України [23] 

Регулювання кредитних 

операцій 

Закон України «Про банки і банківську 

діяльність» [24] 

Закон України «Про Національний банк 

України» [25] 

Регулювання 

інвестиційних операцій 

Закон України «Про інвестиційну діяльність» 

[26] 

Закон України «Про режим іноземного 

інвестування» [27] 

Регулювання операцій 

страхування 
Закон України «Про страхування» [28] 

Регулювання грошового 

обігу та форм 

розрахунків 

Закон України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» [29] 

Інструкція НБУ «Про безготівкові розрахунки 

в 

Україні в національній валюті» [30] 

Валютне регулювання 
Закон України «Про зовнішньоекономічну 

діяльність» [31] 
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Закінчення додатку Д 

1 2 

Регулювання ринку 

цінних паперів 

Закон України «Про цінні папери та фондовий 

ринок» [32] 

Закон України «Про державне регулювання 

ринку цінних паперів в Україні» [30] 

Закон України «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових 

послуг» [33] 

Регулювання порядку та 

форм санації, процедур 

банкрутства і ліквідації 

підприємств 

Закон України «Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання 

його банкрутом» [34] 

(втрата чинності  21.10.2019) 
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Додаток Е 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) АТ «Турбоатом» 

A К Т И В 2016 2017 2018 

І. Необоротні активи 

Нематеріальні активи 
138 94 3301 

первісна вартість 3526 3541 7928 

накопичена амортизація 3388 3447 4627 

Незавершені капітальні інвестиції 18232 22886 17118 

Основні засоби 495679 2452817 2246196 

первісна вартість 1355500 10609623 10582169 

знос 859821 8156806 8336973 

Довгострокова дебіторська заборгованість 444238 405665 338397 

Відстрочені податкові активи 10793   

Інші необоротні активи 653940 1404051 1409789 

Усього за розділом І 1623020 4285513 4013801 

 ІІ. Оборотні активи    

Запаси 1234268 1382522 1612733 

Виробничі запаси 337006 350874 381264 

Незавершене виробництво 842801 955632 1116460 

Готова продукція 54451 76006 114999 

Товари 10 10 10 

Дебіторська заборгованість за продукцію, 

товари, роботи, послуги 
429780 715988 673585 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками: за виданими авансами 
50742 318073 440170 

з бюджетом 24 12878 24 

Інша поточна дебіторська заборгованість 4544 4286 5199 

Гроші та їх еквіваленти 1170344 239326 482523 

Рахунки в банках 1170344 239326 482523 

Інші оборотні активи 225884 267585 327428 

Усього за розділом ІІ 3115586 2940658 3541662 

Баланс 4738606 7226171 7555463 

ПАСИВ    

Зареєстрований (пайовий) капітал 105624 105624 105624 

Капітал у дооцінках 7560 1791381 1791381 

Резервний капітал 61064 61064 61064 

Нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток) 
32000229 3413491 3628794 

Усього за розділом І 3374477 5371560 5586863 

ІI. Довгострокові зобов’язання і 

забезпечення 
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Закінчення додатку Е 

Відстрочені податкові зобов'язання  288529 244282 

Довгострокові забезпечення 37244 19486 8792 

Усього за розділом ІІ 37224 308015 253074 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями 

 
  

товари, роботи, послуги 26848 19600 127891 

розрахунками з бюджетом 163150 106171 67406 

у тому числі з податку на прибуток 75534 101212 56260 

розрахунками зі страхування 3061 3479 4408 

розрахунками з оплати праці 11982 14470 19142 

за одержаними авансами 490708   

за розрахунками з учасниками 598519   

Поточна кредиторська заборгованість за 

одержаними авансами 

 
998557 1029123 

Поточна кредиторська заборгованість за 

розрахунками з учасниками 

 
304408 355952 

Поточні забезпечення 24017 49995 49159 

Інші поточні зобов'язання 8600 49916 62445 

Усього за розділом ІІІ 1326885 1546596 1715526 

Баланс 4738606 7226171 7555463 
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Додаток Ж 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) АТ «Турбоатом»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 2018 2017 2016 

Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 
2615427 2377533 2166963 

Собівартість реалізованої продукції 

(товарів,робiт, послуг) 
1382524 1056109 1112132 

Валовий: прибуток 1232903 132124 1054811 

Iншi операцiйнi доходи 84077 95863 259825 

Адміністративні витрати 154887 117904 79657 

Витрати на збут 96113 24866 15164 

Інші операційні витрати 143096 381575 40960 

Фінансовий результат від операційної 

діяльності: прибуток 
922884 892942 1178855 

Інші фінансові доходи 64193 78140 81352 

Інші доходи 152 52103 56075 

Фінансові витрати 5314 8777 14593 

Інші витрати 51541 135477 1927 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 
930374 878931 1299762 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 166099 168511 -234437 

Чистий фінансовий результат: прибуток 764275 710420 1065328 
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Додаток З 

Показники фінансової стійкості ПАТ «Турбоатом» 

 

1. Коефіцієнт автономії (концентрації власного капіталу) 

Квк =  
власний капітал

активи підприємства
 

 

Абсолютне відхилення +0,031; -0,0039 

Нормативне значення Квк  0,5 

 

2016 =  
3378715

4742844
 = 0,7123 

 

2017 =  
5371560

7226171
 = 0,7433 

 

2018 =  
5586863

7555463
 = 0,7394 

 

2. Коефіцієнт фінансової залежності 

Кфз =  
активи підприємства

власний капітал
 

 

Абсолютне відхилення -0,0585; +0,0071 

Нормативне значення Кфз = 1 

 

2016 =  
4742844

3378715
 = 1,4037 

 

2017 =  
7226171

5371560
 = 1,3452 

 

2018 =  
7555463

5586863
 = 1,3523 

 

3. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами 

Кзвоз =  
об. активи − поточні зобов.

оборотні активи
 

 

Абсолютне відхилення -0,1001; 0,0416 

Нормативне значення 0,1 Кзвоз 0,5 

 

2016 =  
3115586−1326885

3115586
 = 0,5741 

 

2017 =  
2940658−1546596

2940658
 = 0,4740 

 

2018 =  
3541662−1715526

3541662
 = 0,5156 

 

4. Коефіцієнт маневрування власним капіталом 

Км.вк =  
об. активи − поточні зобов.

власний капітал
 

 

Абсолютне відхилення -0,2699; 0,0673 

Нормативне значення 0,4 Км.вк 0,6 

 

2016 =  
1788701

3378715
 = 0,5294 

 

2017 =  
2940658−1546596

5371560
 = 0,2595 

 

2018 =  
3541662−1715526

5586863
 = 0,3268 
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Закінчення додатку З 

5. Частка робочого капіталу в активах 

Кр.к =  
пот. активи − пот. зобов.

валюта балансу
 

 

Абсолютне відхилення -0,1842; 0,0487 

Нормативне значення - 

 

2016 =  
1788701

4742844
 = 0,3771 

 

2017 =  
2940658−1546596

7226171
 = 0,1929 

 

2018 =  
3541662−1715526

7555463
 = 0,2416 

 

6. Коефіцієнт фінансової незалежності в частині формування запасів 

Кф.н =  
власний капітал

середньорічна велич. запасів
 

 

Абсолютне відхилення+1,3669;  -0,2512 

Нормативне значення 0,3 

 

2016 =  
3378715

1795220
 = 1,882 

 

2017 =  
5371560

1653325
 = 3,2489 

 

2018 =  
5586863

1863696,5
 = 2,9977 
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Додаток И 

 

Показники ліквідності та платоспроможності  ПАТ «Турбоатом» 

 

1. Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності) 

Кзл =  
оборотні активи

поточні зобов′язання
 

 

Абсолютне відхилення -0,4467; 0,1631 

Нормативне значення Кзл  2 

 

 

2016 =  
3115586

1326885
 = 2,348 

 

2017 =  
2940658

1546596
 = 1,9013 

 

2018 =  
3541662

1715526
 = 2,0644 

 

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності 

Кшл =  
оборотні активи − запаси

поточні зобов′язання
 

 

Абсолютне відхилення-0,3833;  0,1216 

Нормативне значення Кшл 1 

 

 

2016 =  
3115586−1571274

1326885
 = 1,1638 

 

2017 =  
2940658−1733396

5371560
 = 0,7805 

 

2018 =  
3541662−1993997

5586863
 = 0,9021 

 

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 

 

Кал =  
грошові кошти та евівалети

поточні зобов′язання
 

 

Абсолютне відхилення -0,7273; 0,1265 

Нормативне значення Кал  0,2 

 

2016 =  
1170334

1326885
 = 0,882 

 

2017 =  
239326

1546596
 = 0,1547 

 

2018 =  
482523

1715526
 = 0,2812 

 

4. Чистий оборотний капітал 

Рк =  об. активи − поточні зобов. 
 

Абсолютне відхилення -394639; 432074 

Нормативне значення - 

2016=3115586-1326885=1788701 

 

2017 = 2940658-1546596=1394062 

 

2018 = 3541662-1715526=1826136 
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Додаток К 

 

Показники рентабельності ПАТ «Турбоатом» 

 

1. Рентабельність продукції 

Рп =  
чистий прибуток

чиста виручка
 

 

Абсолютне відхилення-0,1685;  -0,0227 

Нормативне значення Рп 0,15 

 

 

2016 =  
1178855

2166943
 = 0,544 

 

2017 =  
892942

2377533
 = 0,3755 

 

2018 =  
922884

2615427
 = 0,3528 

 

2. Рентабельність активів 

Ра =  
чистий прибуток

валюта балансу
 

 

Абсолютне відхилення -0,125; -0,0014 

Нормативне значення Ра0,14 

 

 

2016 =  
1178855

4742844
 = 0,2485 

 

2017 =  
892942

7226171
 = 0,1235 

 

2018 =  
922884

7555463
 = 0,1221 

 

3.  Рентабельність власного капіталу 

Квк =  
чистий прибуток

власний капітал
 

 

Абсолютне відхилення -0,1827; -0,0011 

Нормативне значення Рвк0,2 

 

 

2016 =  
1178855

3378715
 = 0,3489 

 

2017 =  
892942

5371560
 = 0,1662 

 

2018 =  
922884

5586863
 = 0,1651 

 

4. Рентабельність основної діяльності 

Род =  
чистий прибуток

собівартість реаліз. прод
 

 

Абсолютне відхилення -0,2144; -0,178 

Нормативне значення Род0 

 

 

2016 =  
1178855

1112132
 = 1,0599 

 

2017 =  
892942

1056109
 = 0,8455 

 

2018 =  
922884

1382524
 = 0,6675 
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Закінчення додатку К 

5. Рентабельність виробництва 

Рв =  
чистий прибуток

витрати на виробн. і реалізацію
 

 

Абсолютне відхилення -0,2197; -0,2019 

Нормативне значення Рв0 

 

 

Р2016 =  
1178855

15164+1112132
 = 1,0457 

 

Р2017 =  
892942

1056109+24866
 = 0,826 

 

Р2018 =  
922884

1382524+96113
 = 0,6241 
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Додаток Л.1 

Обчислення прогнозних значень АТ «Турбоатом» на 2016-2019 роки 

Рік 

Y YПР Відхилення 

Рентабельність 

власного 

капіталу 

Прогнозне 

значення 

рентабельності 

власного капіталу 

Абсолютне, 

+/- 
Відносне, % 

2016 29,8052 30,4285 0,6233 2,0912 

2017 16,2455 18,4642 2,2186 13,6568 

2018 13,9486 18,0590 4,1104 29,4680 

2019 - 9,9478 - - 

 

 

Додаток Л.2 

 

Рис. Графічне відображення динаміки рентабельності власного капіталу АТ 

«Турбоатом» та прогноз на 2019 рік 
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Додаток М 

Контекстна діаграма А-0 процесу фінансового забезпечення належного рівня фінансової безпеки підприємства АТ 

«Турбоатом» 

 

 

 



   

 

Додаток Н

 

Рис. Н.1. Діаграма першого рівня декомпозиції A0 процесу фінансового 

забезпечення подальшого розвитку підприємства 

 

Рис. Н.2. Діаграма другого рівня декомпозиції A4 процесу фінансового 

забезпечення подальшого розвитку підприємства 



   

 

Додаток O 

Особливості забезпечення фінансової безпеки підприємств у розвинених 

країнах [16] 

Країна 
Основні заходи фінансової безпеки підприємств 

На макрорівні На мікрорівні 

Н
ім

еч
ч
и

н
а 

Чинне законодавство щодо 

збереження та 

нерозголошення комерційної 

таємниці ставить в обов’язок 

кожної особи, якій вона стала 

відомою в силу її службового 

становища чи трудових 

відносин; населення повинно 

інформувати відповідні 

органи про правопорушення 

Контрольно-розвідувальні 

підрозділи, які у взаємодії з 

приватними охоронно-

детективними агентствами 

виконують функції безпеки як 

щодо фірми, так і щодо її 

керівництва й окремих працівників 

і клієнтів; приватні агентства 

допомагають в отриманні 

оперативно-значущої інформації на 

загальнодержавному рівні 

Ф
р

ан
ц

ія
 

Діють десятки правових 

актів, які детально 

регулюють статус суб’єктів 

інформаційної діяльності, 

режим інформаційного 

обміну і підключення до 

загальних інформаційних 

систем, автоматизованих 

банків даних; систематичне 

виявлення актів 

промислового шпигунства 

відносно компаній - 

іноземних конкурентів 

французьких фірм 

Власники промислово-

торгівельних та фінансово-

кредитних установ формують 

системи безпеки через створення 

власних або залучення 

підприємницьких детективно-

охоронних агентств; працівники 

служб безпеки проводять 

моніторинг міри ризику 

інформаційної діяльності; 

розробляють способи протидії та 

мінімізації широкого спектру 

загроз і небезпек французькому 

бізнесу 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Закінчення додатка О 
Я

п
о
н

ія
 

Об’єднання Торгово-

промислової палати та асоціації 

корпоративних керівників у 

формуванні фінансової безпеки 

бізнесу; держава враховує 

інтереси бізнесу і намагається 

передбачити ймовірні відповідні 

заходи урядів-конкурентів і 

реакцію як своїх, так і 

закордонних ТНК на певні 

кроки; економічна розвідка 

заснована на ефективному 

розподілі ролей між великим 

числом організацій, 

орієнтованих на експорт; 

підтримка державними 

органами узгоджених дій між 

усіма суб’єктами ринку 

Відсутність законів, які 

передбачають відповідальність за 

розголошення комерційної 

таємниці, що пов’язано з 

вихованням у співробітників 

почуття патерналізму, коли вони 

вважають себе членами однієї 

сім’ї; на департаменти кадрів 

покладається контроль за 

неухильним дотриманням режиму 

секретності; забороняють 

передавати стороннім особам 

відомості, що містять комерційну 

таємницю; укладати угоди, які 

можуть підірвати довіру до 

компанії з боку клієнтів; 

влаштовуватися без дозволу 

керівництва на роботу за 

сумісництвом 

С
Ш

А
 

Широкомасштабна система 

державної підтримки безпеки 

бізнесу; держава забезпечує 

захист секретної інформації на 

базі жорстких стандартів, вимог 

і процедур по захисту цінної 

науково-технічної, 

технологічної та комерційної 

інформації приватного сектора; 

мікроекономічна розвідка 

ведеться державними службами 

в інтересах американських 

корпорацій і в їх боротьбі з 

іноземними конкурентами; 

користуючись можливостями 

спецслужб, корпорації 

отримують високі конкурентні 

переваги 

Найбільшим попитом 

користуються програми 

профілактики і боротьби з 

економічними злочинами у 

взаємодії правоохоронних органів 

країни з державними та 

приватними установами 

охоронних і детективних бюро; 

характерною особливістю 

американського бізнесу є 

тенденція безконфліктного 

вирішення проблем у сфері 

фінансової безпеки; 

конфіденційна інформація 

розбивається на блоки, кожному 

блоку присвоюється свій код, а 

для кожного співробітника 

розробляється картка-припис із 

переліком тих кодів 

 


