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Постановка проблеми у загальному
вигляді. Динамічне середовище функціонування вітчизняних підприємств зумовлює
актуальність проведення постійного моніторингу їх фінансової безпеки, що є багатозначною категорією та гарантує стабільне
і максимально ефективне функціонування
підприємства сьогодні та високий потенціал
його розвитку у майбутньому [1]. Зростання
впливу інформації на прийняття ефективних
управлінських рішень зумовлює посилення
уваги менеджменту підприємств до використання сучасних програмних засобів у системі
моніторингу фінансової безпеки, що є складниками його інформаційно-комунікаційного
забезпечення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню сутності явища фінансової безпеки підприємств присвячені роботи
О.В. Ареф'євої, К.С. Горячевої, Т.Б. Кузенко,
І.П. Мойсеєнко, О.М. Марченко, Л.М. Петренко,
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М.Ю. Погосової, О.П. Полтініної та інших.
Дослідження
проблематики
моніторингу
фінансової безпеки проводилось у працях
Є. Дурнєвої, І. Журавльової, А. Миколайчук,
В. Каркавчука, Г. Коца, І. Медведєвої, С. Мішиної, О. Пластуна, В. Паначева, А. Фелюста,
Н. Цікановської та інших.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Незважаючи на досить
широке опрацювання питань фінансової безпеки підприємств, аспекти використання
сучасних інструментів інформаційно-комунікаційного забезпечення її моніторингу потребують подальшого розгляду.
Формулювання цілей статті. Метою
статті є визначення особливостей моніторингу
фінансової безпеки підприємств машинобудівної промисловості, фінансовий результат
яких у 2017 році становив 9770,0 млн. грн.
[12], загалом та його інформаційно-комунікаційного забезпечення зокрема.
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МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансова безпека є багатовимірною характеристикою економічної безпеки та
таким станом підприємства, який дає змогу
забезпечувати найбільш ефективне використання його ресурсів, виконання зобов'язань
та задоволення потреб на підґрунті певної
системи оцінювання [4].
Моніторинг фінансової безпеки відповідно
до [6] визначено складником її системи управління, яка забезпечує збір інформації, спостереження, оцінку, аналіз, контроль, порівняння та прогнозування рівня фінансової
безпеки на основі дослідження внутрішнього
і зовнішнього середовища підприємства, що є
інформаційним підґрунтям прийняття управлінських рішень. У перебігу моніторингу реалізовуються заходи щодо визначення часткових
індикаторів фінансової безпеки, формування
інформаційної бази дослідження, розрахунку
часткових і інтегрального показників за складниками фінансової безпеки, ідентифікації та
оцінки ризиків, виявлення факторів, які впливають на фінансову безпеку, прогнозування її
рівня тощо.
Інформаційно-комунікаційне забезпечення
формує джерельну базу для прийняття управлінських рішень. Виходячи з цього, цілями
інформаційно-комунікаційного забезпечення
є формування вторинної інформації, отриманої за результатами обробки інформаційних
джерел, необхідної для прийняття рішень у
межах управління фінансовою безпекою підприємства.
Комунікаційне забезпечення супроводжує
та забезпечує управлінську діяльність у системі моніторингу фінансової безпеки підприємства. Повноцінний обмін інформацією
повинен відбувається у чотири стадії, які
формують закінчений комунікаційний цикл
[3]: оброблення необхідної інформації, яка
повинна бути релевантною до виконання
функцій моніторингу; відбір інформації з
отриманого масиву та її верифікація; формування плану заходів; передавання управляючої інформації (плану) до виконавчої
підсистеми (виробничих та функціональних
підрозділів підприємства).
Система інформаційного забезпечення,
відповідно до [11], включає в себе отримання
інформації, її обробку, накопичення, зберігання, аналіз та передачу апарату управління
для прийняття рішень щодо підвищення рівня
фінансової безпеки. Основним елементом
такої системи є швидкий доступ та захист
інформації щодо стану фінансової безпеки,
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що досягається у разі використання технічних
засобів, програмного забезпечення та інших
методичних інструктивних матеріалів [11].
З позиції [5], інформаційно-комунікаційне
забезпечення має нормативно-правовий і
науковий складники. Нормативно-правове
забезпечення фінансової безпеки підприємства, згідно з [8], формують Закони України:
«Про цінні папери і фондову біржу», «Про
захист від недобросовісної конкуренції»,
«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», «Про
інвестиційну діяльність», «Про підприємства
в Україні», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» тощо. Наукове забезпечення
утворює сукупність науково-дослідних розробок, присвячених проблемам фінансової безпеки підприємств.
Інформаційно-комунікаційне забезпечення
фінансової безпеки сприяє реалізації інформаційно-аналітичної діяльності в системі
моніторингу. Таким чином, результати моніторингу орієнтовані на прийняття ефективних
управлінських рішень на підґрунті вивчення
причин, змісту та тенденцій зміни фінансової
безпеки підприємства.
Аналіз наукових праць [1; 2; 6; 7; 9] дав
змогу визначити, що для дослідження показників фінансової безпеки підприємства
доцільно використовувати індикатори фінансової стійкості, ділової активності, ліквідності
та рентабельності.
Сучасним інструментом інформаційнокомунікаційного забезпечення процесу моніторингу фінансової безпеки підприємства є
безкоштовна програма «Фінансист» (третя
версія) [10]. Її кінцевими користувачами може
бути широке коло спеціалістів у галузі фінансів: фінансові менеджери, фінансові аналітики та інші фахівці, діяльність яких пов'язана
з фінансовою звітністю підприємств.
У програмному продукті «Фінансист» розраховується повний спектр фінансових коефіцієнтів та аналітичних таблиць [11], які
дають змогу провести комплексну оцінку та
аналіз фінансової безпеки підприємства.
Програма володіє простим та зручним інтерфейсом, а її функціонал передбачає експорт
даних та представлення їх у вигляді графіків
і діаграм.
Реалізацію інструменту інформаційнокомунікаційного забезпечення в системі моніторингу фінансової безпеки було апробовано

ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

Випуск # 19 / 2018
на підприємстві галузі машинобудування ПАТ
«Харкiвський машинобудiвний завод «Свiтло
шахтаря», що відповідно до КВЕД займається
виробництвом машин і устаткування для
добувної промисловості та будівництва.
Вхідними потоками інформації для дослідження показників фінансової безпеки підприємства є його фінансова звітність, а саме
баланс (звіт про фінансовий стан) та звіт про
фінансові результати (рис. 1).
Динаміка зміни розміру довгострокових
зобов’язань ПАТ «Харкiвський машинобудiвний
завод «Свiтло шахтаря» протягом 2014–2017 рр.
має нестійкий характер та наведена на рис. 2.
Результати оцінки показників фінансової
безпеки ПАТ «Харкiвський машинобудiвний
завод «Свiтло шахтаря» з використанням
сучасного інструменту інформаційно-комунікаційного забезпечення її моніторингу наведено на рис. 3.
Так, розраховане значення коефіцієнта
автономії на кінець досліджуваного періоду становило 0,48 і лише 63% від рівня
2012 року. Нормативом для цього коефіцієнта
є значення 0,5, позитивною є динаміка його
зростання. Низька частка власного капіталу
підприємства в загальній сумі коштів, авансованих у його діяльність, зумовлена зростанням останньої з 801 433 тис. грн. у 2012 році
до 1 530 073 тис. грн. у 2017 році.
Коефіцієнт фінансової залежності ПАТ
«Харкiвський машинобудiвний завод «Свiтло
шахтаря», як і інші коефіцієнти фінансової
стійкості, знаходяться в межах свої норма-

тивних значень протягом усього періоду з
2012 до 2017 р.
Аналіз фінансової безпеки у розрізі групи
показників рентабельності показав, що починаючи з кінця 2015 року для ПАТ «Харкiвський
машинобудiвний завод «Свiтло шахтаря»
кожна гривня, вкладена в активи підприємства, не приносить прибутку. Також відсутність позитивних фінансових результатів є
характерною для вкладень інвесторів у діяльність підприємства.
Оцінювання групи показників ліквідності
показало, що починаючи з 2015 року підприємство у разі потреби не в змозі погасити
короткострокову заборгованість за рахунок
найбільш ліквідних активів – грошових коштів.
Про це свідчить рівень показника абсолютної
ліквідності. Поза нормативом знаходиться
рівень коефіцієнта проміжної ліквідності у
період 2015–2017 рр.
Усі коефіцієнти оборотності ПАТ «Харкiв
ський машинобудiвний завод «Свiтло шахтаря» мають додатне значення. У 2017 році
період погашення дебіторської заборгованості
(352 дні) перевищив період погашення кредиторської (215 днів). Означена тенденція спостерігається протягом усього періоду моніторингу фінансової безпеки та свідчить про
низький рівень платежів із боку дебіторів.
Прогнозування майбутнього рівня показників фінансової безпеки підприємства в системі її моніторингу може бути реалізоване на
основі побудови трендових моделей, рівень
адекватності яких визначається коефіцієн-

Рис. 1. Початкові дані для реалізації моніторингу
фінансової безпеки підприємства
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Рис. 2. Динаміка зміни абсолютних показників
фінансового стану підприємства

Рис. 3. Результат оцінки показників фінансової безпеки
ПАТ «Харкiвський машинобудiвний завод «Свiтло шахтаря» у 2014–2017 рр.
у середовищі програмного продукту «Фінансист» (фрагмент)

том детермінації R2, а саме – його наближеністю до максимально можливого значення –
1 (рис. 4).
Висновки з цього дослідження. Проведені дослідження дали змогу визначити
особливості
інформаційно-комунікаційного
забезпечення моніторингу фінансової безпеки. Отримані результати показали, що використання його сучасних інструментів сприяє
реалізації функцій моніторингу щодо аналізу, оціни та прогнозування рівня фінансо-
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вої безпеки підприємства. На прикладі ПАТ
«Харкiвський машинобудiвний завод «Світло
шахтаря» було визначено динаміку часткових
показників та виявлено проблемні аспекти у
забезпеченні фінансової безпеки підприємства. Так, на кінець досліджуваного періоду
особливої уваги потребують рівень ліквідності, ділової активності (періоди оборотності)
та рентабельності досліджуваного суб'єкта
господарювання. Побудова трендових моделей з метою визначення майбутньої динаміки
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Рис. 4. Результати прогнозування часткових показників фінансової безпеки
ПАТ «Харкiвський машинобудiвний завод «Свiтло шахтаря»

часткових показників фінансової безпеки підприємства машинобудівної галузі дала змогу
з’ясувати, що у наступних періодах ситуація
буде погіршуватися. Таким чином, подальша
розвідка досліджень може бути спрямована

на виявлення особливостей використання
інформаційно-комунікаційного забезпечення
моніторингу на етапі визначення факторів, що
впливають на рівень фінансової безпеки підприємства.
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