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INTERNATIONAL EXPERIENCE IN ASSESSING FINANCIAL SECURITY OF 

ENTERPRISES 
 
Фінансова безпека підприємства забезпечується правильним управлінням його діяльністю, що, 
у свою чергу, залежить від результатів аналізу діяльності підприємства. Особливої 
актуальності набуває застосування сучасних прикладних програмних засобів, що дозволяють 
оцінювати фінансовий стан підприємства, здійснювати обробку фінансових результатів в 
режимі реального часу, а також можуть бути інтегровані із сучасними комп’ютерно-
інтегрованими системами у вигляді так званих автоматизованих систем.  
Перевагами зарубіжних методик оцінки фінансової безпеки є їх конкретність і визначеність у 
кількісному складі показників та інтерпретації їх результатів, простота у застосуванні, 
використання спеціальних та загальних комп’ютерних програм. Проблемними питання оцінки 
фінансової безпеки у вітчизняній практиці є певна відмінність у переліку показників та 
методах розрахунку подібних показників; значне коливання нормативних значень показників; 
незначне розповсюдження комп’ютеризації оцінки фінансової безпеки. 
Усе це вказує на необхідність вдосконалення організаційно-методичних положень оцінки 
фінансової безпеки підприємств в Україні. А також свідчить про необхідність залучення 
зарубіжного досвіду щодо розробки інтегральної методики оцінки фінансової безпеки із 
застосуванням сучасних комп’ютерних систем. Застосування подібних програм є показником 
більш високої ділової культури. 
За результатами дослідження встановлено, що найбільш функціональною для українських 
підприємств є програма «Audit Expert» фірми Про-Інвест ІТ, адже крім розрахунку 
коефіцієнтів і побудови графіків, які роблять майже всі програми, дана програма містить 
значну кількість моделей для аналізу фінансового стану, з її допомогою можна провести 
порівняння значень фінансових показників з показниками підприємств-лідерів. Проте дане 
програмне забезпечення має високу вартість. Крім цього необхідною умовою їх використання 
на сучасному етапі є необхідність доопрацювання та відповідної адаптації їх до потреб та 
особливостей діяльності конкретного підприємства. 
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Тому перспективами подальших досліджень є розробка прикладного програмного забезпечення 
на базі Microsoft Excel із застосуванням сучасних методологічних підходів для підвищення 
ефективності та точності оцінки фінансової безпеки підприємства. 
 
The financial security of the enterprise is ensured by the proper management of its activities, which, in 
turn, depends on the results of the analysis of the enterprise. Of particular relevance is the use of 
modern software applications that allow you to evaluate the financial state of the enterprise, to 
process financial results in real time, and can also be integrated with modern computer-integrated 
systems in the form of so-called automated systems. 
The advantages of foreign methods for assessing financial security are their specificity and certainty in 
the quantitative composition of indicators and their interpretation of results, ease of use, the use of 
special and general computer programs. The problem of assessing financial security in domestic 
practice is a certain difference in the list of indicators and methods for calculating similar indicators; 
significant fluctuation of normative values of indicators; insignificant dissemination of computerized 
financial security assessment. 
All this indicates the need to improve the organizational and methodological provisions for assessing 
the financial security of enterprises in Ukraine. It also indicates the necessity of attracting foreign 
experience in developing an integral method for assessing financial security with the use of modern 
computer systems. Application of such programs is an indicator of a higher business culture. 
According to the results of the survey, it is found that Pro-Invest IT program is the most effective for 
Ukrainian enterprises, because in addition to calculating the coefficients and plotting which almost all 
programs do, this program contains a significant number of models for analyzing the financial 
condition, from its help you can compare the values of financial indicators with the indicators of 
enterprises-leaders. However, this software has a high cost. In addition, the necessary condition for 
their use at the present stage is the need to refine and adapt them appropriately to the needs and 
specifics of a particular enterprise. 
Therefore, the prospect of further research is the development of application software based on 
Microsoft Excel using modern methodological approaches to increase the efficiency and accuracy of 
assessing the financial security of the enterprise. 
 
Ключові слова: фінансова безпека; оцінка фінансової безпеки; фінансовий аналіз; міжнародний 
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Постановка проблеми. Фінансова безпека підприємства забезпечується правильним управлінням його 

діяльністю, що, у свою чергу, залежить від результатів аналізу діяльності підприємства. Саме завдяки аналізу 
проводиться дослідження тенденцій розвитку, факторів зміни результатів діяльності, будуються плани та 
приймаються управлінські рішення, здійснюється контроль їх виконання, виявляються резерви підвищення 
ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, створюється економічна стратегія 
його розвитку. 

Проблема пошуку шляхів досягнення фінансової безпеки підприємств та оптимізація управління її 
ресурсами продовжує зберігати свою актуальність. Сучасні умови господарювання в Україні та євроінтеграція 
зумовили необхідність дослідження міжнародного досвіду оцінки фінансової безпеки підприємств. Особливої 
актуальності набуває застосування сучасних прикладних програмних засобів, що дозволяють оцінювати 
фінансовий стан підприємства, здійснювати обробку фінансових результатів в режимі реального часу, а також 
можуть бути інтегровані із сучасними комп’ютерно-інтегрованими системами у вигляді так званих 
автоматизованих систем.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми формування системи фінансової безпеки та 
управління нею висвітлювали Е. Альтман, О.Ю. Амосов, Дж. Аргенті, О.І. Барановський, В. Бівер, М.Д. Білик, 
І.А. Бланк, О.Д. Василик, Т.Г. Васильців, Ю.М. Воробйов, К.С. Горячева, А.О. Єпіфанов, М.М. Єрмошенко, Г.П. 
Іванова, С.М. Ілляшенко, В.Г. Крижанівська, В.В. Ковальов, Е.М. Коротков та інші.  

Однак, аналіз наукових досліджень сфери фінансової безпеки, продемонстрував, що сьогодні не 
приділяється достатньо уваги питанню фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств. Однак, 
беззаперечним є те, що саме сфера матеріального виробництва була і залишається основою сталого економічного 



розвитку України, а отже, і її національної, економічної та фінансової безпеки, рівень якої є прямим наслідком 
загального стану країни на тлі глобальних та локальних економічних загроз.  

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є огляд діючих методик оцінки фінансової безпеки 
аграрних підприємств як суб’єктів підприємницької діяльності, які значно впливають на забезпечення продовольчої 
безпеки держави.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналізуючи зарубіжний досвід щодо оцінки фінансової 
безпеки підприємства встановлено, що у зарубіжних країнах фінансова безпека не оцінюється окремо, а 
аналізується у складі загальної оцінки фінансового стану підприємства. При цьому акцент робиться на здатності 
підприємства забезпечувати власну платоспроможність, покривати свої зобов’язання та витрати діяльності, 
створювати новий продукт із вже існуючих ресурсів та отримувати від цього дохід. Це є характерною відмінністю 
від вітчизняних підприємств, адже більшість підприємств України здійснюють оцінку фінансової безпеки, 
застосовуючи прийоми аналізу фінансового стану, з метою оцінки фінансової стійкості, ліквідності та 
платоспроможності. Лише незначна кількість підприємств застосовують оцінку фінансової безпеки для окреслення 
перспектив розвитку підприємства в майбутньому. 

У вітчизняній практиці [1, 2] досить широко застосовуються горизонтальний, вертикальний, факторний, 
порівняльний та коефіцієнтний аналіз. При цьому оцінка проводиться як за абсолютними, так і за відносними 
показниками. У зарубіжній же практиці [3] оцінка фінансової безпеки проводиться здебільшого шляхом 
коефіцієнтного аналізу за окремими напрямами, що дозволяє порівнювати дані різних підприємств, незважаючи на 
масштаби їх діяльності, визначаючи ефективність та прибутковість їх діяльності.  

До переваг зарубіжних методик оцінки фінансової безпеки можна віднести їх конкретність і визначеність у 
кількісному складі показників та інтерпретації їх результатів, простота у застосуванні, використання спеціальних 
та загальних комп’ютерних програм. 

Проблемними питання оцінки фінансової безпеки у вітчизняній практиці є певна відмінність у переліку 
показників та методах розрахунку подібних показників; значне коливання нормативних значень показників; 
незначне розповсюдження комп’ютеризації оцінки фінансової безпеки. 

Усе це вказує на необхідність вдосконалення організаційно-методичних положень оцінки фінансової 
безпеки підприємств в Україні. А також свідчить про необхідність залучення зарубіжного досвіду щодо розробки 
інтегральної методики оцінки фінансової безпеки із застосуванням сучасних комп’ютерних систем. Застосування 
подібних програм є показником більш високої ділової культури. 

На сьогодні вітчизняні підприємства мають можливість здійснювати фінансові розрахунки у межах 
інтегрованих систем, призначених для ведення управлінського обліку.  

Також існують пакети прикладних програм для аналізу фінансової інформації. Насамперед це табличні 
процесори або електронні таблиці, які застосовуються у підприємництві: SuperCalc, VisiCalc, Lotus 1-2-3, Quattro 
Pro. Для Windows було створено процесор Excel, технологія роботи з яким аналогічна роботі з будь-яким додатком 
Windows інтерфейсу WIMP. Аналіз показує, що розробки нового покоління (Excel 2016, Quattro Pro X8) 
відзначаються якісно новими можливостями та рівнем функціональності, що дає змогу розглядати їх як потужні 
системи підтримки прийняття рішень. 

Найсуттєвіші їх переваги такі: широкі можливості математичного, статистичного та графічного аналізу 
даних; ефективне моделювання проблем виду "що буде, якщо"; прямий доступ до зовнішніх баз даних; розвинений 
інтерфейс з іншими популярними пакетами; можливість розробки користувальних програм мовою високого рівня; 
наявність інструментарію для роботи в Internet тощо. Незважаючи на жорстку конкуренцію серед розробників 
електронних таблиць, нині беззаперечним лідером у цьому класі є прикладні програми Excel. Окрім широких 
функціональних можливостей, Excel дає змогу розробляти власні додатки мовою програмування високого рівня 
Visual Basis for Application (VBA). 

Також фінансові розрахунки можна здійснювати в межах комп’ютерних інформаційних систем. Але крім 
того очевидного факту, що комп’ютерні інформаційні системи стоять лише на небагатьох підприємствах, є ряд 
додаткових факторів, що обмежують їх використання для оцінки фінансової безпеки, основним з яких є 
неможливість використання комп’ютерних інформаційних систем зовнішніми аналітиками, адже налаштування 
таких систем здійснюється для внутрішніх користувачів.  

Найбільш поширеними на ринку програмами, які розраховують набори фінансових показників на основі 
даних фінансової звітності і надають засоби для оцінки фінансової безпеки підприємства зокрема зовнішніми 
користувачами, є: «Финансовый аналитик» (ІНЕК), «Audit Expert» (Про-Інвест Консалтинг), «ФинЭкАнализ» 
(ЮАК), «Альт-Финансы» (Альт), «АБФИ-предприятие» (Вестона), «Флагман» (ІНФОСОФТ), «Галактика» 
(Галактика) та інші. До відомих світових комплексних автоматизованих систем управління діяльністю підприємств 
належать такі програмні продукти: «BAAN IV» (Infor Global Solutions, Нідерланди), «The FTS Financial Statement 
Module» (OS Financial Trading System, USA), «R/3» (SAP SE, Німеччина), «FlexPro» (Weisang, Німеччина), SCALA 
(Швеція), MAN/MANX (Manx Financial Group PLC, Острів Мен) та інші.  

Для оцінки переваг та недоліків застосування перерахованих програмних продуктів застосовуються їх 
основні характеристики. 

Так, «Audit Expert» (рис. 1) ‒ аналітична система призначена для діагностики, оцінки та моніторингу 
фінансового стану підприємства як внутрішніми, так і зовнішніми користувачами [4].  

 



 

Рис. 1. Аналіз фінансових показників із застосуванням програмного продукту «Audit Expert» 
 
Розроблена для аудиторських компаній щоб в ході аудиторських перевірок виявляти коливання у 

показниках звітності. 
Джерелами інформації для проведення аналізу є фінансова звітність, для поглибленого аналізу можуть 

використовуватися і дані управлінської звітності. 
Дозволяє виконати експрес-аналіз фінансового стану в стислі терміни, визначити стандартні показники 

ліквідності, фінансової стійкості, рентабельності діяльності та ділової активності підприємства. Провести 
горизонтальний (динамічний), вертикальний (структурний), а також трендовий аналіз показників діяльності 
підприємств. Порівняти значення фінансових показників з нормативами і з показниками підприємств галузі. 
Оцінити час досягнення фінансовими показниками рекомендованих значень, побудувавши прогноз цих показників. 
Оцінити ризики втрати ліквідності, ймовірності банкрутства, провести факторний аналіз рентабельності ВК, 
використовуючи вбудовані методики. Застосувати власну методику аналізу, описавши вихідні та підсумкові форми 
і розрахувавши будь-які фінансові показники. Сформувати звіти і отримати автоматичні експертні висновки за 
результатами аналізу. Оцінити ризики втрати ліквідності, ймовірності банкрутства шляхом аналізу структури 
балансу, якості активів. Провести аналіз беззбитковості і факторний аналіз рентабельності власного капіталу. 
Оцінити кредитоспроможність: як власну - з позиції банку, так і кредитоспроможність контрагента при наданні 
йому товарного кредиту. Розробити власні методики аналізу, описуючи вихідні форми і підсумкові аналітичні 
таблиці, створюючи і розраховуючи додаткові фінансові показники. Отримати автоматичні експертні висновки і 
сформувати звіти за результатами аналізу. 

«АБФИ-предприятие» (Аналіз Банківської і Фінансової Інформації) (рис. 2) ‒ експертна аналітична 
система, призначена для аналізу будь-якої формалізованої інформації. Працюючи з системою, користувач має 
можливість обробляти інформацію швидко і точно, використовуючи для цього всі необхідні дані і не 
відволікаючись на технічні деталі [5]. 

 



 

Рис. 2. Інтерфейс програми «АФБИ-предприятие» 
 
Стандартні методичні програми для підприємств поставляються в комплекті «АБФИ-предприятие». Набір 

методичних додатків включає: аналіз показників бухгалтерської звітності підприємства, горизонтальний і 
вертикальний аналіз балансу, розрахунок фінансових коефіцієнтів, інтегральну оцінку фінансового стану, 
розрахунок показника розвитку підприємства, а також додатки для діагностики банкрутства і оцінки ринкової 
вартості підприємства. Перераховані методичні додатки побудовані на сучасних методиках фінансового аналізу.  

Перевагами застосування АБФИ-предприятие» є: можливість трансформації фінансової звітності за 
міжнародними правилами, що дає підприємству додаткові переваги як при роботі з закордонними партнерами, так 
і для прийняття управлінських рішень; показники, які розраховує програма, адаптовані до різних галузей 
економіки; користувач програми має можливість створення модулів за власним бажанням значно легше, ніж в 
інших програмних продуктах. 

Основним недоліком програми є незручний інтерфейс через універсальність платформи, на якій вона 
створена. 

Найбільш доцільно її застосовувати при аналізі великої кількості підприємств для порівняння їх між 
собою. 

Програмний засіб «Финансовый анализ: Проф» на основі занесених експертом даних будує прогнозні 
форми звітності, автоматично розрахує аналітичні коефіцієнти на будь-яку встановлену користувачем кількість 
періодів (рис. 3).  

 



 
Рис. 3. Інтерфейс програми «Финансовый анализ: Проф» 

 
Перевагами програми є: низька вартість придбання та безкоштовне оновлення; можливість перегляду 

звітів російською та англійською мовами; проведення аналізу руху грошових коштів прямим методом; можливість 
трансформації звітності з «1С» версія 7.7. і «1С» версія 8.0 за кілька періодів в форматі .xls; можливість 
розрахувати витратний, виробничий і чистий цикли. 

Програмний комплекс «Финансовый аналитик» (рис. 4) призначений для проведення аналізу фінансового 
стану підприємств усіх видів діяльності на основі даних фінансової звітності.  

 
 

Рис. 4. Аналіз діяльності підприємства із застосуванням програмного комплексу «Финансовый аналитик 1.1» 
 
Перевагами програмного продукту є можливість: врахування галузевої специфіки діяльності підприємств; 

використовувати як методику ІНЕК, так і реалізовувати власні методики фінансового аналізу; розраховувати 
економічну додану вартість (EVA); консолідувати і аналізувати фінансову звітність підприємств, що входять в 
холдинги і фінансово-промислові групи; порівнювати і ранжувати підприємства за різними показниками; 
здійснювати аналіз підприємств, що знаходяться як на загальній системі оподаткування, так і на спрощеній; 
створення універсальних довільних вихідних таблиць. 

«ФинЭкАнализ» (рис. 5) [6] ‒ спеціалізована програма для проведення аналізу фінансового стану 
підприємств усіх форм власності, включаючи малі. 

 



 
Рис. 5. Зображення екрану роботи програмного комплексу «ФинЭкАнализ» 

 
Джерелами інформації є фінансова звітність, в окремих випадках може бути використана й управлінська 

звітність. 
Перевагами програми є: можливість імпорту звітності з 1С; за результатами роботи програми формуються 

звіти з великою кількістю таблиць, графіків і висновків, які можна редагувати і форматувати в MS Word і 
OpenOffice; у програмі використано близько сорока різних аналітичних методик; можливість враховувати існуючі 
нормативи і рівень інфляції; можливість спільної роботи декількох користувачів; наявність різновиду програми — 
ФинЭкАнализ 2017 онлайн, ‒ який не потребує встановлення, оскільки вже працює в глобальній мережі і може 
бути доступний з будь-якого місця, де є доступ до інтернету. 

Недоліком даної програми є відсутність можливості самостійної розробки нових аналітичних блоків. 
«Альт-Финансы» (рис. 6) ‒ професійна система комплексного аналізу фінансового стану підприємства, яка 

дозволяє виявити тенденції його подальшого розвитку, розрахувати базові нормативи для планування і 
прогнозування, оцінки кредитоспроможності підприємства [7]. 

 

 
Рис. 6. Зображення екрану роботи програмного продукту «Альт-Финансы» 

 
Перевагами застосування цього програмного продукту є можливість: здійснення комплексної оцінки 

діяльності підприємства; самостійного внесення уточнень у програму її користувачем відповідно до його вимог чи 
умов господарювання; формувати прогнозовану фінансову звітність і аналізувати фінансовий стан підприємства в 
майбутньому.  



Недоліком є спрощений інтерфейс подібний до MS Excel, на базі якого і розроблено «Альт-Финансы». 
Модуль «Финансовый анализ» системи «Галактика ERP» (рис. 7) призначений для проведення аналізу 

фінансового стану підприємства на підставі бухгалтерської та управлінської звітності [8].  
 

 
Рис. 7. Зображення екрану роботи модуля «Финансовый анализ» 

 
Перевагами застосування модуля «Финансовый анализ» є можливість: проводити аналіз звітності, 

сформованої в різних стандартах, спеціалізованих галузевих формах звітності, у різних програмних продуктах та 
введеної вручну; перевіряти звіти, які надійшли для аналізу, на повноту, несуперечність і правильність заповнення; 
застосовувати різні методи розрахунку показників аналізу; за кожним показником отримувати деталізовану 
інформацію про його джерело, центр відповідальності, період, валюту і значення; мати для кожного показника 
інтерпретацію (легенду) його значень; зберігати і застосовувати для розрахунків різні індекси; отримувати 
результати розрахунків в табличному вигляді і у вигляді діаграм. 

Отже, на основі аналізу наведених вище програм, порівняльна характеристика яких наведена в табл. 1, 
можна зробити висновок, що найбільш функціональною є програма «Audit Expert» фірми Про-Інвест ІТ, адже крім 
розрахунку коефіцієнтів і побудови графіків, які роблять майже всі програми, дана програма містить значну 
кількість моделей для аналізу фінансового стану, з її допомогою можна провести порівняння значень фінансових 
показників з показниками підприємств-лідерів.  

 
Таблиця 1. 

Порівняльна характеристика програмних засобів для проведення оцінки фінансового стану підприємств 
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Розробник Про-Інвест 
ІТ 

Вестона ІНЕК ЮАК Альт Галактика 
ERP 

Вартість локальної версії, 
USD* 

1365 1100 270 110 1360 1185 

Наявність демо-версії + + + + + + 
Наявність довідкових 
матеріалів для роботи з 
програмою 

- + + - - + 

Автоматичне завантаження 
данних текстового формату 
та форматів з інших 
бухгалтерських систем 

+ + + + + + 

Можливість роботи зі 
звітністю інших країн 

+ - - + + + 

Потреба в наявності на 
комп’ютері Microsoft Office 

- + - + + - 



Представлення результатів у 
графічному вигляді та у 
вигляді діаграм 

+ + + + - + 

Розрахунок фінансових 
коефіцієнтів 

+ + + + + + 

Проведення горизонтального, 
вертикального та аналізу 
трендів 

+ + + + + ± 

Аналіз ліквідності, 
фінансової стійкості, 
рентабельності, ділової 
активності 

+ + + + + + 

Можливість реалізації 
власних методик аналізу 

+ - + - - - 

Наявність регламентованих 
методик аналізу 

+ ± + + - + 

Можливість порівняння 
значень фінансових 
показників з нормативами 

+ + + ± + + 

Можливість порівняння 
значень фінансових 
показників з показниками 
офіційної БЗ підприємств-
лідерів 

+ - - - - + 

"+" – наявність певної властивості у програми 
"-" – відсутність певної властивості у програми 

"±" – характеризує випадок, коли про наявність даної властивості можна стверджувати з певною неточністю 
* – данні станом на 15.11.18 р., вартість програмного продукту вказана приблизна та може коливатись залежно від 
набору компонентів в пакеті послуг, локальної/мережевої версії продукту та відповідно кількості робочих місць. 

 
Поряд з цим, з огляду на значну вартість даного програмного продукту, придбати його можуть виключно 

великі підприємства. Для менших підприємств оптимальним варіантом можуть бути програми «АБФИ - 
предприятие» фірми Вестона та «Финансовый аналитик» фірми ІНЕК. 

Висновки. Таким чином, використання українськими підприємствами програмних продуктів в аналітичній 
практиці надає суттєву допомогу аналітикам в оцінці фінансової безпеки підприємств в умовах застосування 
комп’ютерних технологій. Проте дане програмне забезпечення має високу вартість. Крім цього необхідною 
умовою їх використання на сучасному етапі є необхідність доопрацювання та відповідної адаптації їх до потреб та 
особливостей діяльності конкретного підприємства. 

Тому перспективами подальших досліджень є розробка прикладного програмного забезпечення на базі 
Microsoft Excel із застосуванням сучасних методологічних підходів для підвищення ефективності та точності 
оцінки фінансової безпеки підприємства. 
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