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України. До зовнішніх факторів впливу на прибуток малого підприємства 
відносяться: економічна ситуація в світі, країні, регіоні, населенному 
пункті; рівень конкуренції; державне регулювання підприємництва; сфера 
та галузь діяльності підприємства; очікування населення. Серед 
внутрішніх факторів впливу на прибуток малого підприємства виділяються: 
обсяг реалізації товарів, робіт або послуг; собівартість; рентабельність; 
всі види витрат; кадрова політика; маркетинг; менеджмент. 

Отже, сучасний стан прибутковості промислових підприємств є 
вкрай важким, тому вони потребують пошуку шляхів та резервів для 
збільшення отримуваного прибутку. Найважливішими факторами 
максимізації прибутку є саме внутрішні фактори, такі як обсяг готової 
продукції, точніше її зростання; зниження собівартості виготовленої 
продукції; підвищення якості товарів для продажу; зростання 
продуктивності правці на підприємстві. 
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Анотація 
В даній статті детально розкрито стан економічного розвитку агропродовольчих 

підприємств саме в контексті економічної безпеки, наведений структурний аналіз балансу 
підприємств агропродовольчої сфери, проведений аналіз співвідношення оборотних і 
необоротних активів, а також наведені показники ліквідності підприємств агропродовольчої 
сфери, детально досліджено проблему нестачі економічних ресурсів. 
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Abstract 
The expanded state of economic development of agro-food enterprises in the context of 

economic security was studied, structural analysis of the balance sheet of agri-food sector was 
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made, the analysis of the ratio of current and non-current assets was presented, and the indicators 
of liquidity of enterprises of agro-food sector are presented, the problem of the lack of economic 
resources is investigated. 

Keywords 
Еconomic security, balance sheet, current assets, fixed assets, liquidity, economic 

resources, economic protection mechanisms. 

 

Головною проблемою структурної трансформації агропродовольчої 
сфери України є відсутність дієвих та ефективних економічних реформ, 
оскільки нові управлінські рішення накладаються на застаріли 
організаційно- економічні механізми економічного захисту підприємств 
агропродовольчої сфери, що вимагає переосмислення нової парадигми 
соціально-економічного розвитку вітчизняних підприємств АПК в умовах 
реформування галузі і побудови науково – обґрунтованого підходу на 
базі всебічного аналітичного забезпечення ресурсного потенціалу та 
виявлення латентних можливостей нарощення прибутковості та ринкової 
вартості бізнес - одиниць за рахунок залучення інноваційних технологій 
управління та підвищення ролі соціальної складової.  

Для визначення тенденцій у розвитку підприємств агропродовольчої 
сфери, що є базою визначення рівня економічної безпеки, оцінки 
результативності та перспективності діяльності в стратегічному періоді, 
використовують метод діагностики, що базується на аналітичній оцінці та 
формуванні порівняльного аналітичного балансу.  

Такі методи діагностики дозволяє зробити реальні висновки про 
економічні ресурси підприємства, структурні зміни у складі активів та 
джерел їх покриття, простежити за питомою вагою кожного розділу 
балансу, його загальним підсумком і таким чином оцінити 
платоспроможність та ділову активність, достатність економічних 
ресурсів та надати оцінку ефективності їх використання в попередньому 
періоді [1]. 

З метою практичної апробації методичного інструментарію 
діагностики економічної безпеки проведемо аналітичні розрахунки оцінки 
тенденцій розвитку на прикладі сукупності реальних підприємств 
агропродовольчої сфери, що є типовими за розміром та спеціалізацією 
своєї діяльності для Черкаської області. 

Загалом валюта балансу зросла на 23,2 %, що є позитивним 
явищем, проте з ростом цін на оборотні засоби, які є необхідним 
елементом виробничої діяльності підприємства, така ситуація повинна 
розглядатись більш глибоко в аспекті співвідношення нарощення 
масштабів виробництва.  

Отже, проведемо діагностику, які розділи активу викликали 
зростання вартості майна підприємства та на скільки виробнича 
діяльність забезпечена ресурсами для нарощення масштабів своєї 
діяльності в умовах зовнішніх небезпек.  

На початок досліджуваного періоду необоротні активи займали 
51,9 % від суми всіх активів, відповідно, оборотний капітал – 48,1 %. До 
кінця періоду вартість і основного, і оборотного активу збільшилася на 
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19,0 % і на 27,7 % відповідно. Збільшення основного капіталу зумовило 
збільшення загальної суми активів на 42,5 %, а оборотного капіталу – на 
57,5 %. 

Концептуально формування системи діагностики та управління 
економічної безпеки повинно спиратись на фундаментальні зарубіжні 
теорії управління структурою капіталу, що й визначає критерії оптимізації 
структури капіталу і, відповідно, критерії економічного захисту 
(мінімізація ризиків комерційної та фінансової діяльності, мінімізація 
середньозваженої вартості капіталу тощо). 

Від того, наскільки оптимальним є співвідношення основного і 
оборотного капіталів, скільки ресурсів інвестовано в запаси матеріалів, а 
скільки їх у грошовій формі, значною мірою залежать результати виробничої, 
фінансової діяльності, а звідси – і економічна безпека підприємства. 

Тому, проведемо діагностику структури капіталу підприємства за 
досліджуваний період та співвідношення оборотного та необоротного 
капіталів. 

Коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів (Ко/н) 
визначається за формулою: 

Ко/н = ОА/НА, (1.1) 
де ОА – оборотні активи (мобільні кошти); 

НА – необоротні активи (іммобілізовані кошти). 
Отже, зростання вартості активів відбулося більшою мірою за 

рахунок вартісних, проте, не кількісних параметрів оборотного капіталу. 
Що стосується пасиву, то слід відмітити зростання власного капіталу на 
34,0% та збільшення його питомої ваги у структурі пасивів з 57,3% до 
62,3%. 

Разом з тим зросли і поточні зобов’язання на 90,3%. Це зумовило 
зростання валюти балансу на 80,3%. Позитивне значення має деяке 
зменшення довгострокових зобов’язань – на 13,8%.  

Таблиця 1 
Аналіз балансу підприємств агропродовольчої сфери Черкаської області  

за 2013–2016 рр. 
 

  Питома вага, %    Зміни   

Показники 

2013р. 2014р. 2015р. 2016р. У У % до У % до 

    питомі початку зміни 

     й вазі періоду валюти 

        балансу 

   Актив       

І Необоротні активи 51,9 46,5 41,9 50,0 -1,9 19,0 +42,5 

ІІ Оборотні активи 
48,1 53,5 58,1 50,0 +1,9 27,7 +57,5  

III. Необоротні активи, 
утримувані для 
продажу, та групи 
вибуття - - - - -  -  - 
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Валюта балансу 100,0 100,0 100,0 100,0 0 23,2 100,0 

   Пасив       

І. Власний капітал 57,3 55,0 52,3 62,3 +5,0  34,0  +83,7 

II. Довгострокові 
зобов’язання і 
забезпечення 13,7 10,1 13,7 

 

-13,7 

 

-    -59,0 

IІІ. Поточні 
зобов’язання і 
забезпечення 

8,4 9,9 13,4 5,9 -2,5 

-
1
3
,
8 13,8    -5,0 

ІV. Зобов’язання, 
пов’язані з 
необоротними 
активами,  20,6 25,0 20,6 31,8 +11,2  +90,3  

          
+80,3 

утримуваними для 
продажу, та групами 
вибуття    

 

 

 

   

Валюта балансу 100,0 100,0 100,0 100,0 0  23,2  100,0 

*Розраховано автором за даними статистичними даними підприємств 
Черкаської області [8] 

 

В будь-якому разі загальні тенденції динаміки балансу – зростання 
валюти балансу, збільшення питомої ваги власного капіталу – є 
позитивними, оскільки постійне зростання загальної суми ресурсів є 
ознакою розвитку виробничої діяльності підприємств в агропродовольчій 
сфері та нарощення їх економічної стійкості. 

На початок досліджуваного періоду оборотні і необоротні активи 
мали коефіцієнт співвідношення 0,93, а до кінця періоду – 1,0, оскільки 
темпи зростання суми оборотних активів випередили зростання вартості 
необоротних активів.  

Проте, ситуація в середньому по Черкаській області має дещо 
негативну оцінку, оскільки співвідношення оборотних активів до основних 
знижується за рахунок недостатності оборотних засобів та складає на 
кінець аналізованого періоду. 

Таблиця 2 
Співвідношення оборотних і необоротних активів за 2013–2016 рр. на 

підприємствах Черкаської області* 
 

Капітал (майно) 
На початок 

2013 р. 
На кінець  
2016 р. 

Відхилення 
2016 р. до 

2013 р. (+,-) 
Коефіцієнт співвідношення оборотних і 
необоротних активів підприємств 
агропродовольчої сфери (Ко/н) 0,93 1,0 +0,07 

Коефіцієнт співвідношення оборотних і 
необоротних активів підприємств аграрної 
сфери в середньому по Черкаської області 
(Ко/н) 0,86 0,63 -0,23 

*Розраховано автором за даними Статистичного управління Черкаської області [8] 
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Під час діагностики економічної безпеки в аспекті забезпеченості 
економічними ресурсами безперервної поточної діяльності підприємств, 
в умовах інфляційних очікувань та валютних ризиків для аграрної сфери, 
важливо провести діагностику реальних активів.  

За визначенням Бланка І. О. реальні активи – це реально існуюче 
власне майно і фінансові вкладення за їх дійсною вартістю[7]. Темп 
приросту реальних активів характеризує інтенсивність нарощування 
майна, яка визначається за формулою: 

А= (ОЗ1+З1+Г1 / ОЗ0+З0+Г0 – 1)*100, (1.2) 
де ОЗ - основні засоби та вкладення без урахування зношеності; З – 

запаси і витрати; Г - грошові кошти, розрахунки та інші активи без 
урахування використання позикових коштів; індекс 0 – базовий рік;  
1 – звітний рік. 

Економічна безпека підприємств агропродовольчої сфери потребує 
негайних заходів щодо розрахунків із кредиторами в аспекті залучення 
до розрахунків повільно реалізовані активи: запаси, заборгованість 
учасників, довготермінові фінансові вкладення, про що свідчить показник 
поточної ліквідності.  

Показники ліквідності підприємств агропродовольчої сфери 
Черкаської області свідчать про те, що підприємства не змозі спланувати 
та здійснити розрахунки за своїми поточними зобов’язаннями через 
нестачу активів в грошових коштах, що свідчить про дисбаланс 
фінансових потоків та втрату стану економічної рівноваги. 

Таблиця 3 
Показники ліквідності підприємств агропродовольчої сфери 

 

Показники 
Норма 
тивне 

значення 
2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

Відхилення 
2016 р. до 

2013 р. (+,-) 

Коефіцієнт 
абсолютної 
ліквідності 

0,2-0,25 0,02 0,02 0, 03 0,001 -0,019 

Коефіцієнт швидкої 
ліквідності 

0,8-0,9 0,13 0,10 0,03 0,03 -0,1 

Коефіцієнт поточної 
ліквідності 

2-2,5 2,42 2,25 1,56 1,61 -0,81 

 

Коефіцієнт швидкої ліквідності також дуже низький порівняно з 
нормативним значенням і означає, що підприємства не можуть покрити 
свої короткострокові борги швидколіквідними активами в сумі з 
грошовими коштами.  

Результатом проведених розрахунків є висновок про те, що 
підприємства не зможуть негайно розрахуватися за своїми поточними 
зобов’язаннями, тому що перетворення наявних запасів та інших 
перелічених активів потребує певного часу, а також цілком можлива 
реалізація за цінами, нижчими від цін придбання. Негативним моментом 
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є також те, що за досліджуваний період показник поточної ліквідності до 
кінця періоду почав зменшуватися через різке зростання кредиторської 
заборгованості за товари, роботи і послуги, і у 2016 р. був нижчим від 
нормативного значення.  

Узагальнюючи економічний розвиток підприємств агропродовольчої 
сфери Черкаської області в контексті економічної безпеки зауважимо, що 
важливим аспектом впровадження процедури використання управлінського 
інструментарію є її інтеграція в існуючу організаційну структуру 
підприємства. Суть цієї процедури полягає у визначенні здатності 
управлінського інструментарію забезпечити очікуваний рівень економічної 
безпеки в конкретних динамічних умовах функціонування підприємств 
агропродовольчої сфери, а принципи такої адаптації є фактично 
елементом вдосконалення комплексу прийняття управлінських рішень. 
За рахунок реалізації такого типу засадних умов можна збільшити рівень 
ефективності використовуваного інструментарію управління економічною 
безпекою підприємств агропродовольчої сфери [4]. 

Впровадження системного інструментарію діагностики управління 
економічною безпекою підприємства вбачає два напрямки розвитку 
прийняття управлінських рішень щодо захисту його економічних 
інтересів. При першому варіанті системно використані економічні 
механізми та інструменти дають очікуваний результат і основним 
завданням при цьому є дотримання вибраної домінантної лінії 
використання систем діагностики. За умови другого варіанту, 
використовуваний економічний інструментарій не забезпечив 
запланований рівень економічної безпеки й унеможливлює забезпечення 
основної мети конкретного підприємства агропродовольчої сфери. 
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