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Оцінка рівня фінансово-економічної безпеки машинобудівних підприємств на прикладі
України
Визначення рівня фінансово-економічної безпеки підприємств дозволяє оцінити реальні можливості для
подолання внутрішніх і зовнішніх перешкод і визначення потенціалу для розвитку в майбутньому. Для
розробки пропозицій щодо оцінки вищезгаданого рівня було використано дані про машинобудівні
підприємства Запорізької області (Україна) і застосовано інтегральний метод, регресійний аналіз і
нормалізацію. Метод експертної оцінки було використано для формування системи ключових параметрів.
Експертами стали економісти, працівники відділу бухгалтерського обліку та відділу економічної безпеки
досліджуваних підприємств. Експерти обрали шість індексів, які, на їх думку, найбільш чітко представляють
фінансово-економічну безпеку підприємства. Ці індекси було використано для розрахунку інтегрального
показника рівня фінансово-економічної безпеки підприємств. Метод Харінгтона було використано для поділу
підприємств на групи за рівнем їх фінансово-економічної безпеки (дуже високий, високий, стабільний,
задовільний та незадовільний). Розрахунки показали значення інтегрального показника фінансовоекономічної безпеки підприємств Запорізької області в межах від 0,32 до 0,66 за період з 2014 до 2018 рр.
Було підтверджено, що разом з підтримкою фінансової стабільності, платоспроможності, бізнес-діяльності,
прибутковості, інвестиційної привабливості та інноваційності і за відсутності різних змін у середовищі, рівень
фінансово-економічної безпеки машинобудівних підприємств зросте від 0,4 до 11,9%.
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Определение уровня финансово-экономической безопасности предприятий позволяет оценить реальные
возможности для преодоления внутренних и внешних препятствий и определения потенциала для развития в
будущем. Для разработки предложений касательно оценки вышеупомянутого уровня были использованы
данные о машиностроительных предприятиях Запорожской области (Украина) и применены интегральный
метод, регрессионный анализ и нормализация. Метод экспертной оценки был использован для формирования
системы ключевых параметров. Экспертами стали экономисты, работники отдела бухгалтерского учета и
отдела экономической безопасности исследуемых предприятий. Эксперты выбрали шесть индексов, которые,
по их мнению, наиболее четко представляют финансово-экономическую безопасность предприятия. Данные
индексы были использованы для расчета интегрального показателя уровня финансово-экономической
безопасности предприятий. Метод Харрингтона был использован для деления предприятий на группы по
уровню их финансово-экономической безопасности (очень высокий, высокий, стабильный,
удовлетворительный и неудовлетворительный). Расчеты показали значение интегрального показателя
финансово-экономической безопасности предприятий Запорожской области в пределах от 0,32 до 0,66 за
период с 2014 до 2018 гг. Было подтверждено, что вместе с поддержкой финансовой стабильности,
платежеспособности, бизнес-деятельности, прибыльности, инвестиционной привлекательности и
инновационности и при отсутствии различных изменений в среде, уровень финансово-экономической
безопасности машиностроительных предприятий вырастет от 0,4 до 11,9%.
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