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ПОРОГОВІ ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 
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БЕЗПЕКИ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 
 

Розглянуто порогові значення показників фінансового стану для 
молокопереробних підприємств України. Розроблено механізм визначення рівня 
фінансової безпеки підприємств молокопереробної галузі України за окремим 
показником фінансового стану даних підприємств в розрізі ліквідності, ділової 
активності та фінансової стійкості. Розраховано рівень фінансової безпеки 
підприємств молокопереробної галузі України на основі ідентифікації 
показників фінансової стійкості, ліквідності та ділової активності з рівнем 
безпеки досліджуваних підприємств. 

Ключові слова: фінансова безпека, порогові значення, молокопереробні 
підприємства, ліквідність, ділова активність, фінансова стійкість. 

 
Рассмотрены пороговые значения показателей финансового состояния 

для молокоперерабатывающих предприятий Украины. Разработан механизм 
определения уровня финансовой безопасности предприятий 
молокоперерабатывающей отрасли Украины по отдельному показателю 
финансового состояния данных предприятий в разрезе ликвидности, деловой 
активности и финансовой устойчивости. Рассчитано уровень финансовой 
безопасности предприятий молокоперерабатывающей отрасли Украины на 
основе идентификации показателей финансовой устойчивости, ликвидности и 
деловой активности с уровнем безопасности исследуемых предприятий. 

Ключевые слова: финансовая безопасность, пороговые значения, 
молокоперерабатывающие предприятия, ликвидность, деловая активность, 
финансовая устойчивость. 

 
Considered the threshold valuesof financial condition for dairy enterprises in 

Ukraine. The mechanism of determining the level of financial security companies 
dairy industry Ukraine under a separate measure of financial condition of these 
companies in terms of liquidity, business activity and financial stability. Calculated 
degree of safety to dairy processing enterprises in Ukraine based on the 
identification of indicators of financial stability, liquidity and business activities of 
the security level of the studied companies. 

Keywords: financial security, thresholds, milk processing enterprises, liquidity, 
business activity, financial stability. 



 

Постановка проблеми. Фінансова безпека підприємства - це складне, 

багатогранне поняття, яке залежить від безлічі факторів, що виникають як всередині 

підприємства, так і за його межами. Забезпечення фінансової безпеки можливо тільки 

тоді, коли на підприємстві розробляється і реалізується взаємопов'язаний процес 

управління пасивами, активами і ризиками. У першу чергу, мова йде про необхідність 

формування оптимальної структури капіталу та оцінки її впливу на фінансовий стан 

підприємств, яке призводить до прийняття різних управлінських рішень, здатних 

порушити його стійкість і загрожувати фінансовій безпеці. Для фінансової безпеки 

значення мають не самі показники, а їх порогові значення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання фінансової безпеки 

піднімали у своїх працях наступні вчені: Чібісова І.В. [1], Багровецька І.В., 

Козак Л.С. [2], Васюренко В.О., Синюгіна Н.В. [3], Судакова О.І. [4], 

Бланк І.А. [5], Горячева К.С. [6], Пономаренко О.Е. [7], Геєць В.М., 

Кизим М.О., Клебанова Т.С., Черняк О.І. та ін. [8], Донець Л.І., 

Ващенко Н.В. [9], Кузенко Т.Б., Мартюшева Л.С., Грачов О.В., 

Литовченко О.Ю. [10], Миколайчук А.Б. [11], Єпіфанов А.О., Плачтун О.Л., 

Домбровський В.С. [12], Журавка О.С., Бондаренко Є.К. [13], 

Бердар М. [14], Мунтіян В.І. [15], Ареф’єва О.В., Кузенко Т.Б. [16], 

Іцкович Б.Ф. [17], Кракос Ю.Б., Разгон Р.О. [18], Папехин Р.С. [19], 

Гукова A.B., Анікіна І.Д. [20], Кириченко О.А., Кудря І.В. [21], Куцик В.І., 

Бартиш А.І. [22], Лаврова Ю.В.[23], Кудрицька Ж.В. [24], 

Сорокіна О.М. [25], Куркін М.В., Понікаров В.Д., Назаренко Д.В. [26], 

Барановський О. [27] та інші. 

Постановка завдання. Розробити механізм оцінки рівня фінансової безпеки 

молокопереробних підприємств з урахуванням порогових значень показників 

фінансового стану даних підприємств. 

Виклад основного матеріалу. В першу чергу, слід зазначити, що порогові 

значення - це граничні величини, недотримання значень яких призводить до 

фінансової нестійкості, перешкоджає нормальному ходу розвитку різних елементів 



 

відтворення, призводить до формування негативних, руйнівних тенденцій в діяльності 

молокопереробних підприємств. Система показників-індикаторів, які отримали 

кількісне вираження, дозволяє завчасно сигналізувати про небезпеку і вживати заходів 

щодо її попередження. Важливо підкреслити, що найвища ступінь безпеки досягається 

за умови, що весь комплекс показників перебуває в межах допустимих меж своїх 

порогових значень, а порогові значення одного показника досягаються не за рахунок 

зменшення інших. Отже, можна зробити висновок, що за межами значень порогових 

показників підприємство втрачає здатність до динамічного саморозвитку, 

конкурентоспроможності на зовнішніх і внутрішніх ринках, стає об'єктом ворожого 

поглинання. 

Індикатори відображають критичні точки в розвитку молокопереробного 

підприємства. Саме вони повинні використовуватися в якості порогових значень 

фінансової безпеки. Граничні значення показників фінансового стану - важливий 

інструмент системного аналізу, прогнозування та індикативного фінансово-

економічного планування. За допомогою системи порогових значень економічний 

об’єкт розглядається з позицій тенденцій його розвитку у взаємозв’язку і взаємодії з 

іншими елементами системи, насамперед іншими підприємствами та економічними 

суб’єктами, зацікавленими в діяльності підприємства. Теорія безпеки має практичне 

значення, тільки якщо вона органічно включає теорію граничних значень об’єкта. 

Відхилення фактичних і прогнозних параметрів від порогових індикаторів показує 

ступінь загроз економічній безпеці і черговість їх усунення. Важливо постійно 

відслідковувати ці відхилення і здійснювати заходи щодо нейтралізації можливих 

негативних наслідків 

Особливості, які визначають специфіку формування та рекомендоване значення 

показників фінансового стану та їх вплив на фінансову безпеку молокопереробних 

підприємств є наступні:  

- окремі види продукції молокопереробних підприємств є сезонними. 

Наприклад, сезонним видом основної діяльності молокопереробних підприємств є 

морозиво. Це означає, що окремі показники фінансового стану на дату балансу можуть 



 

мати негативне значення, хоча в загальному стан є позитивним. Отже, порогові та 

рекомендовані значення показників можуть бути різними на різні дати звітування; 

- молокопереробні підприємства є виробничими, а виробничий процес у зв’язку, 

з тим, що підприємство належить до харчової промисловості, є не тривалим, а тому 

оборотність активів має бути досить таки швидкою, що вимагає особливого підходу 

до формування порогових значень показників фінансового стану;  

- у виробництві молокопереробної продукції використовується сировина, яка 

швидко псується, що впливає на структуру активів та зобов’язань підприємства й 

відповідно на величну показників фінансового стану.  

Тому, зважаючи на те, що класична методика аналізу фінансового стану для 

оцінки рівня фінансово безпеки молокопереробних підприємств не передбачає 

порогових значень для підприємств різних галузей, в тому числі і молокопереробних, 

вважаємо за необхідне оцінювати фінансову безпеку за наступними рівнями:  

- абсолютно безпечний рівень фінансової безпеки – стан фінансової безпеки при 

якому всі показники фінансового стану знаходяться в межах, які відповідають 

найбільш позитивному значенню для підприємств галузі, відповідно підприємство є 

найбільш привабливішим для інвесторів;  

- безпечний рівень фінансової безпеки – стан фінансової безпеки при якому 

показники фінансового стану знаходяться в рекомендованих межах, а з інвестиційної 

точки зору, підприємство є привабливим та є гарантія прибутковості та окупності 

інвестицій;  

- умовно безпечний рівень фінансової безпеки означає, що окремі показники 

фінансового стану знаходяться в межах нижчих ніж рекомендоване значення для 

підприємств галузі, відсутня гарантія окупності інвестицій; 

- кризовий рівень фінансової безпеки – це стан фінансової безпеки при якому 

більшість показників фінансового стану є нижчими за порогове значення, а 

підприємство знаходиться на межі банкрутства. 

На основі проаналізованого обсягу праць вітчизняних вчених можна визначити 

рекомендовані значення показників фінансового стану. Зважаючи на специфіку 



 

діяльності молокопереробних підприємств та визначенні рівні фінансової безпеки 

пропонуємо наступну градацію показників фінансового стану (табл.1). 

Таблиця 1.  
Механізм визначення рівня фінансової безпеки молокопереробних 

підприємств 
 

Показники 
Ре
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ме
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ов

ан
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ач

ен
ня

 
по

ка
зн

ик
а Рівень фінансової безпеки молокопереробних 

підприємства 
Абсолютно 

безпечний (АБ) 
Безпечний 

(Б) 
Умовно 

безпечний (УБ) 
Кризовий 

(К) 
Межі значення показника фінансового стану 

Група показників ліквідності підприємства 
загальної ліквідності >1-2 ≥ 2 < 2; ≥1; <1; ≥0,001; < 0 
поточної ліквідності >0,6 ≥ 2 < 2; ≥1; <1; ≥0,6; < 0,6 
абсолютної ліквідності >0,2 ≥ 2 < 2; ≥0,8; <0,8; ≥0,2; < 0,2 
чистого оборотного 
капіталу 

>0 ≥40000 < 40000; 
≥3500; 

< 3500; ≥1; < 0 

Група показників фінансової стійкості підприємства  
маневреності власних 
коштів 

≥ 0,2 ≈ 0,5 ≤ 0,25; ≥0,5; ≤ 0,1; ≥0,25 ≤ 0 

Автономії ≤ 1 ≥0,74; ≤ 1 ≤ 0,75; ≥ 0,5 ≤ 0,5; ≥ 0,25 ≤ 0,24; ≥ 0 
співвідношення позикових 
і власних коштів 

≤ 1 ≤ 0,5 ≤1; ≥ 0,5 = 1 ≥ 1 

ефективності використання 
власних коштів 

≥ 0,4 ≤0,5; ≥ 0,25 ≤0,5 = 0 < 0 

використання фінансових 
ресурсів 

≥ 0 ≤0,25; ≥ 0,1 ≤0,1 = 0 < 0 

Група показників ділової активності підприємства  
оборотності активів >0 ≥ 3 ≤ 2,9; ≥1; <1; ≥0,001; < 0 
оборотності оборотних 
коштів 

>0 ≥ 5 < 5; ≥1; <1; ≥0,001; < 0 

оборотності 
дебіторської 
заборгованості 

>0 ≥ 10 < 10; ≥3; <3; ≥0,1; < 0 

оборотності 
кредиторської 
заборгованості 

>0 ≥25 < 25; ≥5; < 5; ≥0,1; < 0 

оборотності матеріальних 
запасів 

>0 ≥ 70 < 70; ≥30; < 30; ≥0,1; < 0 

оборотності основних 
засобів 

>0 ≥ 5 < 5; ≥1; < 1; ≥0,01; < 0 

оборотності власного 
капіталу 

>0 ≥ 10 < 10; ≥3; < 3; ≥0,1; < 0 

рентабельності активів >0 ≥0,1 < 0,1; ≥0,01; ≤ 0,01; ≥0,001; ≤ 0 
рентабельності власного 
капіталу 

>0 ≥0,2 <0,2; ≥0,1 < 0,1; ≥0,001; ≤ 0 

рентабельності діяльності >0 ≥0,1 < 0,1; ≥0,01; ≤ 0,01; ≥0,001; ≤ 0 
 

Таким чином, нами розроблено підхід до градацій значень показників 

фінансового стану в контексті рівня фінансової безпеки молокопереробних 

підприємств. Така градація дозволяє визначити вплив окремого показника на стан 



 

фінансової безпеки, проте в сукупності дані показники можуть характеризувати різні 

рівні фінансової безпеки. Тому виникає потреба в кількісному аналізі окремих 

показників, що в сукупності характеризуватимуть відповідний стан фінансової 

безпеки. Кількісна комбінація показників, які характеризують різні рівні фінансової 

безпеки молокопереробних підприємств дає можливість визначити варіативність 

оцінки рівня фінансової безпеки на основі аналізу показників фінансового стану. 

Авторське бачення комбінації даних показників є наступне:  

- абсолютно безпечний рівень фінансової безпеки: всі без винятку показники 

фінансового стану відповідають межам абсолютної безпеки; 

- безпечний рівень фінансової безпеки: варіант 1: всі без винятку показники 

фінансового стану відповідають межам безпечного рівня фінансової безпеки; 

варіант 2: кількість показників абсолютної безпеки дорівнює кількості показників 

умовно безпечного рівня фінансової безпеки;  

- умовно безпечний рівень фінансової безпеки: варіант 1: всі без винятку 

показники фінансового стану відповідають межам умовно-безпечного рівня 

фінансової безпеки; варіант 2: кількість показників фінансового стану, як відповідають 

умовно безпечному рівні є більшою ніж сума показників безпечного та абсолютно 

безпечного рівня; варіант 3: один з показників відповідає кризовому рівню, а всі інші 

абсолютно безпечному; 

- критичний рівень фінансової безпеки: 2 і більше показника відповідають 

кризовому рівню фінансової безпеки підприємств.  

З метою визначення рівня фінансової безпеки молокопереробних підприємств 

дамо оцінку кожному окремому показнику. Так, в таблиці 2. представлено 

ідентифікацію показників ліквідності з певними рівнями фінансової безпеки.  

Таблиця 2.  
Ідентифікація показників ліквідності з рівнем безпеки молокопереробних 

підприємств (2013 р.) 

Підприємство Критерії 
Показники ліквідності 

Загальна 
ліквідність 

Поточна 
ліквідність 

Абсолютна 
ліквідність 

Чистий 
оборотний 

капітал 
ПАТ 

«Житомирський 
Показник 2,24 0,29 0,09 98547 
РБ АБ К К АБ 



 

маслозавод» 
ПАТ 

«Варвамаслосир-
завод» 

Показник 0,14 0,14 0,02 -2042 

РБ УБ К К К 

ПАТ 
«Зарічненський 
молокозавод» 

Показник 0,35 0,3 0,08 -304 

РБ УБ К К К 

ПАТ 
«Старобільський 

молокозавод» 

Показник 0,67 0,14 0,01 -8753 

РБ УБ К К К 

ПАТ «Обухівський 
молочний завод» 

Показник 2,9 0,66 0,04 6448 
РБ АБ УБ К Б 

ПАТ «Острозький 
молокозавод» 

Показник - - - 2472 
РБ - - - УБ 

ПАТ «Ратнівський 
молокозавод» 

Показник 0,51 0,17 1,62 -60513 
РБ УБ К Б К 

ПАТ 
«Володарський 

молочний завод» 

Показник 0,88 0,74 0 -6889 

РБ УБ УБ - К 

ПАТ 
«Новомиколаївсь-
кий молокозавод» 

Показник 2,32 0,98 0,19 2396 

РБ АБ УБ К УБ 

ПАТ 
«Пирятинський 

сирзавод» 

Показник 2,21 1,47 0,12 133927 

РБ АБ Б К АБ 

ПАТ 
«Тернопільський 

молокозавод» 

Показник 1,25 0,86 0,03 10023 

РБ Б УБ К Б 

ПрАТ «Криворізький 
міськмолокозавод 

№1» 

Показник 0,07 2,29 0,46 -7116 

РБ УБ АБ УБ К 

ПАТ 
«Кременчуцький 

міськмолокозавод» 

Показник 0,47 0,38 0,02 -94937 

РБ УБ К К К 

ПАТ 
«Ковельмолоко» 

Показник 0,7 0,65 0,0003 -98404 
РБ УБ УБ К К 

Умовні позначення: РБ – рівень безпеки 
 

Виходячи з зазначеного можна визначити відповідні рівні фінансової безпеки на 

досліджуваних молокопереробних підприємствах зважаючи на проведений аналіз 

ліквідності. Так, зазначене дозволяє зробити наступні висновки: 

- абсолютний рівень безпеки показника загальної ліквідності характерний для 

наступних підприємств: ПАТ «Житомирський маслозавод», ПАТ «Обухівський 

молочний завод», ПАТ «Новомиколаївський молокозавод», ПАТ «Пирятинський 

сирзавод»; 



 

- до безпечного рівня фінансової безпеки даного показника можна віднести 

ПрАТ «Тернопільський молокозавод»; 

- умовно безпечний рівень безпеки показника загальної ліквідності характерний 

для наступних підприємств: ПАТ «Варвамаслосирзавод», ПАТ «Зарічненський 

молокозавод», ПАТ «Старобiльський молокозавод», ПАТ «Ратнiвський молокозавод», 

ПАТ «Володарський молочний завод», ПрАТ «Криворізький міськмолокозавод №1», 

ПАТ «Кременчуцький мiськмолокозавод» та ПАТ «Ковельмолоко», що 

характеризується наступними значеннями показника: 0,14, 0,35, 0,67, 0,51, 0,88, 0,07, 

0,47, 0,7; 

- абсолютно безпечний рівень показника поточної ліквідності характерний для 

ПрАТ «Криворізький міськмолокозавод №1», значення показника якого складає 2,29; 

- до безпечного рівня фінансової безпеки даного показника можна віднести 

ПАТ «Пирятинський сирзавод», що визначається показником 0,86; 

- умовно безпечний рівень безпеки показника поточної ліквідності характерний 

для ПАТ «Обухівський молочний завод» з показником 0,66, ПАТ «Володарський 

молочний завод» (0,74), ПАТ «Новомиколаївський молокозавод» (0,98), 

ПрАТ «Тернопільський молокозавод» (0,86) та ПАТ «Ковельмолоко» з показником 

0,65. Інші підприємства, які нами аналізуються мають кризовий рівень фінансової 

безпеки показника поточної ліквідності; 

- до безпечного рівня фінансової безпеки показника абсолютної безпеки можна 

віднести ПАТ «Ратнiвський молокозавод», що визначається значенням показника 1,62; 

- умовно безпечний рівень безпеки показника абсолютної ліквідності 

характерний для ПрАТ «Криворізький міськмолокозавод №1» що характеризується 

значенням показника 0,46. Інші підприємства, які нами аналізуються мають кризовий 

рівень фінансової безпеки показника загальної ліквідності; 

- абсолютний рівень безпеки показника чистого оборотного капіталу 

характерний для наступних підприємств: ПАТ «Житомирський маслозавод» та ПАТ 

«Пирятинський сирзавод», що характеризується наступними значеннями показника 

98547 та 133927; 



 

- до безпечного рівня фінансової безпеки даного показника можна віднести 

ПАТ «Обухівський молочний завод» та ПрАТ «Тернопільський молокозавод», що 

визначається значеннями показника 2472 та 10023; 

- умовно безпечний рівень безпеки показника чистого оборотного капіталу 

характерний для ПАТ «Новомиколаївський молокозавод», що характеризується 

значеннями показника 2396. Чистий оборотний капітал інших підприємств, які нами 

аналізуються, має від’ємне значення, а отже, і кризовий рівень фінансової безпеки 

підприємства. 

Отже, абсолютний та безпечний рівень безпеки за всіма показниками не 

характерний для жодного підприємства, адже на кожному з них існує кризовий рівень 

фінансової безпеки одного або декількох з них. 

Характеристика показників фінансової стійкості відповідно до запропонованих 

рівнів фінансової безпеки зображено в таблиці 3. 

Таблиця 3. 
Ідентифікація показників фінансової стійкості з рівнем безпеки 

молокопереробних підприємств (2013 р.) 
 

Підприємства 
 

Критерії 
Значення показника фінансової стійкості та рівень 

безпеки  
Маневре-

ності 
власних 
коштів 

Автономії Співвідношення 
позикових і власних 

коштів 

Ефективності використання 
власних 
коштів 

фінансових 
ресурсів 

ПАТ 
«Житомирський 

маслозавод» 

Показник 0,23 0,82 0,42 0,16 0,13 
Рівень 
безпеки  

Б АБ Б Б АБ 

ПАТ 
«Варвамасло-

сирзавод» 

Показник  1,33 -1,82 -3,1 0 0 
Рівень 
безпеки  

АБ К К - УБ 

ПАТ 
«Зарічненський 
молокозавод» 

Показник  -0,75 0,47 2,2 0,42 0,2 
Рівень 
безпеки  

К УБ К АБ АБ 

ПАТ 
«Старобільсь-

кий 
молокозавод» 

Показник  -2,24 0,18 8,3 0 0 
Рівень 
безпеки  

К УБ К - УБ 

ПАТ 
«Обухівський 

молочний 
завод» 

Показник  -0,13 0,88 0,14 0,19 0,19 
Рівень 
безпеки  

К АБ АБ Б АБ 

ПАТ 
«Острозький 
молокозавод» 

Показник  -0,29 -0,4 -25,90 0 0 
Рівень 
безпеки  

К К К - УБ 



 

ПАТ 
«Ратнівський 
молокозавод» 

Показник  -4,51 0,12 7,49 0 0 
Рівень 
безпеки  

К К К - УБ 

ПАТ 
«Володарський 

молочний 
завод» 

Показник  -1,45 0,07 12,53 0,004 0,0003 
Рівень 
безпеки  

К К К УБ Б 

ПАТ 
«Новомико-

лаївський 
молокозавод» 

Показник  0,4 0,49 1,67 0,02 0,008 
Рівень 
безпеки  

Б УБ К УБ Б 

ПАТ 
«Пирятинський 

сирзавод» 

Показник  0,6 0,63 0,6 0,35 0,22 
Рівень 
безпеки  

АБ Б Б АБ АБ 

ПАТ«Терно-
пільський 

молокозавод» 

Показник  - - - - 0,06 
Рівень 
безпеки  

- - - - Б 

ПрАТ 
«Криворізький 

міськмолокозавод 
№1» 

Показник  -0,36 0,25 2,99 0,27 0,07 
Рівень 
безпеки  

К УБ К АБ Б 

ПАТ 
«Кременчуць-

кий 
міськмолоко-

завод» 

Показник  -0,68 0,44 1,29 0,13 0,06 
Рівень 
безпеки  

К УБ К УБ Б 

ПАТ 
«Ковельмолоко» 

Показник  -0,46 0,46 1,21 0,005 0,002 
Рівень 
безпеки  

К УБ К УБ Б 

 

Отже, за даними таблиці 3 можна визначити відповідні рівні фінансової безпеки 

на досліджуваних молокопереробних підприємствах зважаючи на проведений аналіз 

фінансової стійкості. Це дозволяє зробити наступні висновки: 

- абсолютний рівень безпеки характерний для наступних підприємств: ПАТ 

«Житомирський маслозавод», що характеризується значеннями показників автономії і 

використання фінансових ресурсів, ПАТ «Варвамаслосирзавод» з показником 

маневреності власних коштів, ПАТ «Зарічненський молокозавод» з показниками 

ефективності використання власних коштів та використання фінансових ресурсів, 

ПАТ «Обухівський молочний завод», що характеризується значеннями показників 

автономії, співвідношення позикових і власних коштів та використання фінансових 

ресурсів, ПрАТ «Криворізький міськмолокозавод №1» за показником ефективності 

використання власних коштів та ПАТ «Пирятинський сирзавод», що характеризується 



 

значеннями показників маневреності власних коштів, ефективності їх використання та 

використання фінансових ресурсів; 

- до безпечного рівня фінансової безпеки можна віднести ПАТ «Житомирський 

маслозавод», що характеризується значеннями показників маневреності власних 

коштів, ефективності їх використання та співвідношення позикових і власних коштів, 

ПАТ «Обухівський молочний завод», що характеризується значенням показника 

ефективності використання власних коштів, ПАТ «Володарський молочний завод» за 

показником використання фінансових ресурсів, ПАТ «Новомиколаївський 

молокозавод» - маневреності власних коштів та використання фінансових ресурсів, 

ПАТ «Пирятинський сирзавод» - автономії, співвідношення позикових і власних 

коштів, ПрАТ «Криворізький міськмолокозавод №1», ПАТ «Кременчуцький 

мiськмолокозавод» та ПАТ «Ковельмолоко» що характеризується значенням показника 

використання фінансових ресурсів; 

- до умовно безпечного рівня фінансової безпеки можна віднести 

ПАТ «Варвамаслосирзавод» за показником використання фінансових ресурсів, 

ПАТ «Зарічненський молокозавод» та ПАТ «Старобiльський молокозавод» за 

показником автономії, ПАТ «Острозький молокозавод» та ПАТ «Ратнiвський 

молокозавод» за показником використання фінансових ресурсів, ПАТ «Володарський 

молочний завод», ПАТ «Новомиколаївський молокозавод», що характеризується 

значенням показника ефективності використання власних коштів, 

ПрАТ «Криворізький міськмолокозавод №1» за коефіцієнтом автономії, 

ПАТ «Кременчуцький мiськмолокозавод» та ПАТ «Ковельмолоко» за коефіцієнтом 

автономії та ефективності використання власних коштів; 

- кризовий рівень безпеки характерний для наступних підприємств: 

ПАТ «Варвамаслосирзавод» за показниками автономії та співвідношенням позикових і 

власних коштів, ПАТ «Зарічненський молокозавод» та ПАТ «Старобiльський 

молокозавод» за показниками маневреності власних коштів і співвідношення 

позикових і власних коштів, ПАТ «Обухівський молочний завод» за показником 

маневреності власних коштів, ПАТ «Острозький молокозавод», ПАТ «Ратнiвський 



 

молокозавод» та ПАТ «Володарський молочний завод» за показниками маневреності 

власних коштів, автономії і співвідношення позикових і власних коштів, 

ПАТ «Новомиколаївський молокозавод» за показником співвідношення позикових і 

власних коштів, ПрАТ «Криворізький міськмолокозавод №1», ПАТ «Кременчуцький 

мiськмолокозавод» та ПАТ «Ковельмолоко», що характеризується значенням 

показників маневреності власних коштів та співвідношення позикових і власних 

коштів. 

Характеристика ділової активності з позиції впливу на стан фінансової безпеки 

представлено в таблиці 4. 

Таблиця 4.  
Ідентифікація показників ділової активності з рівнем безпеки 

молокопереробних підприємств (2013 р.) 
Під-

приємство 
Кри-
терії 

Показники ділової активності 
ОА ООЗ ОДЗ ОКЗ ОМЗ ООЗс ОВК РА РВК РД 

ПАТ 
«Житомир-

ський 
маслозавод» 

П 2,07 5,63 71,74 33,84 0 1786,91 2,68 0,1 0,13 0,048 
РБ Б АБ АБ АБ К АБ УБ АБ Б УБ 

ПАТ 
«Варвамасло-

сирзавод» 

П 1,03 2,35 4,03 0,63 0 0,8 -0,75 0 0 0 
РБ Б Б Б УБ К УБ К К К К 

ПАТ 
«Зарічненсь-

кий 
молокозавод» 

П 2,2 14,67 54,05 11,12 - 0,56 5,41 0,16 0,4 0,07 
РБ Б АБ АБ Б К УБ Б АБ АБ Б 

ПАТ 
«Старобіль-

ський 
молокозавод» 

П 1,25 2,98 27,18 4,18 0 2 4,44 0 0 0 
РБ Б УБ АБ УБ К Б Б К К К 

ПАТ 
«Обухівський 

молочний 
завод» 

П 4,08 9,47 80,30 57,73 0 3,92 4,33 0,16 0,17 0,04 
РБ АБ АБ АБ АБ К Б Б АБ Б Б 

ПАТ 
«Острозький 
молокозавод» 

П 0,05 0,07 0,07 10,29 - 0,09 0,53 0 0 0 
РБ УБ УБ УБ АБ - УБ УБ К К К 

ПАТ 
«Ратнівський 
молокозавод» 

П 0,38 1,02 2,5 0,75 0 0,7 3,11 0 0 0 
РБ УБ УБ Б УБ К УБ Б К К К 

ПАТ 
«Володарсь-

кий 
молочний 

завод» 

П 0,73 0,94 1,27 0,81 0 2,57 7,4 0,0003 0,003 0,0005 
РБ УБ УБ Б УБ К Б Б УБ УБ УБ 

ПАТ 
«Новомико-

лаївський 
молокозавод» 

П 3,7 5,56 13,79 12,33 0 3,47 7,22 0,004 0,008 0,001 
РБ АБ АБ АБ Б К Б Б УБ УБ УБ 

ПАТ 
«Пирятинсь-

кий 

П 2,46 3,3 5,05 7,14 - 5,49 4,76 0,17 0,32 0,07 
РБ Б УБ АБ Б - АБ Б АБ АБ Б 



 

сирзавод» 
ПАТ 

«Тернопіль-
ський 

молокозавод» 

П 1,8 10,31 17,88 13,93 0 4,44 18,48 0,05 - 0,03 
РБ Б АБ АБ Б К Б АБ Б - Б 

ПрАТ 
«Криворізь-

кий 
міськмолоко-

завод №1» 

П 2,9 4,12 10,02 21,34 0 4,74 12,33 0,03 0,12 0,01 
РБ Б УБ АБ Б К Б АБ Б Б Б 

ПАТ 
«Кременчу-

цький 
міськмолоко-

завод» 

П 1,57 5,07 6,83 7,7 0 3,65 3,18 0,04 0,09 0,03 
РБ Б АБ АБ Б К Б Б Б УБ Б 

ПАТ 
«Ковельмо-

локо» 

П 0,22 0,65 0,7 1,04 0 0,24 0,48 0,002 0,005 0,01 
РБ УБ УБ УБ УБ К УБ УБ УБ УБ Б 

Умовні позначення: П – показник; РБ – рівень безпеки; ОА – оборотності активів; 
ООЗ - оборотності оборотних засобів; ОДЗ - оборотності дебіторської заборгованості; 
ОКЗ - оборотності кредиторської заборгованості; ОМЗ - оборотності матеріальних запасів; 
ООЗс - оборотності основних засобів; ОВК - оборотності власного капіталу; РА - рентабельності 
активів; РВК - рентабельності власного капіталу; РД - рентабельності діяльності 

Виходячи з зазначеного можна визначити відповідні рівні фінансової безпеки на 

досліджуваних молокопереробних підприємствах зважаючи на проведений аналіз 

ділової активності. Так, зазначене дозволяє зробити наступні висновки: 

- абсолютний рівень безпеки характерний для наступних підприємств: ПАТ 

«Житомирський маслозавод», що характеризується значеннями показників 

оборотності оборотних засобів, оборотності дебіторської заборгованості та 

кредиторської заборгованості, оборотності основних засобів та рентабельності активів, 

ПАТ «Зарічненський молокозавод» за показниками оборотності оборотних засобів, 

оборотності дебіторської заборгованості, рентабельності активів, рентабельності 

власного капіталу, ПАТ «Старобiльський молокозавод», що визначається значенням 

показника оборотності дебіторської заборгованості, ПАТ «Обухівський молочний 

завод» за показниками оборотності активів, оборотності оборотних засобів, 

оборотності дебіторської заборгованості, оборотності кредиторської заборгованості, 

рентабельності активів, ПАТ «Острозький молокозавод» за показником оборотності 

кредиторської заборгованості, ПАТ «Новомиколаївський молокозавод», що 

характеризується значеннями показників оборотності активів, оборотності оборотних 

засобів, оборотності дебіторської заборгованості, ПАТ «Пирятинський сирзавод» за 

показниками оборотності дебіторської заборгованості, оборотності основних засобів, 



 

рентабельності активів, рентабельності власного капіталу, ПрАТ «Криворізький 

міськмолокозавод №1», що визначається показниками оборотності дебіторської 

заборгованості, оборотності власного капіталу та ПАТ «Кременчуцький 

мiськмолокозавод» за показниками оборотності оборотних засобів  та оборотності 

дебіторської заборгованості; 

- до безпечного рівня фінансової безпеки можна віднести ПАТ «Житомирський 

маслозавод», що характеризується значеннями показників оборотності активів, 

рентабельності власного капіталу, ПАТ «Варвамаслосирзавод» за показниками 

оборотності активів, оборотності оборотних засобів, оборотності дебіторської 

заборгованості, ПАТ «Зарічненський молокозавод», що визначається значенням 

показників оборотності активів, оборотності кредиторської заборгованості, 

оборотності власного капіталу та рентабельності діяльності, ПАТ «Старобiльський 

молокозавод» за показниками оборотності активів, оборотності основних засобів, 

оборотності власного капіталу, ПАТ «Обухівський молочний завод», що 

характеризується значеннями показників оборотності основних засобів, оборотності 

власного капіталу, рентабельності власного капіталу, рентабельності діяльності ПАТ 

«Ратнiвський молокозавод» за показниками оборотності дебіторської заборгованості, 

оборотності власного капіталу, ПАТ «Володарський молочний завод», що 

визначаються показниками оборотності дебіторської заборгованості, оборотності 

основних засобів, оборотності власного капіталу,ПАТ «Новомиколаївський 

молокозавод» за показниками оборотності кредиторської заборгованості, оборотності 

основних засобів, оборотності власного капіталу, ПАТ «Пирятинський сирзавод», що 

характеризується значеннями показників оборотності активів, оборотності 

кредиторської заборгованості, оборотності власного капіталу, рентабельності 

діяльності, ПрАТ «Криворізький міськмолокозавод №1» за показниками оборотності 

активів, оборотності кредиторської заборгованості, оборотності основних засобів, 

рентабельності активів, рентабельності власного капіталу, рентабельності діяльності, 

ПАТ «Кременчуцький мiськмолокозавод» за показниками оборотності активів, 

оборотності кредиторської заборгованості, оборотності основних засобів, оборотності 



 

власного капіталу, рентабельності активів, рентабельності діяльності та 

ПАТ «Ковельмолоко» за показником рентабельності діяльності; 

- до умовно безпечного рівня фінансової безпеки можна віднести 

ПАТ «Житомирський маслозавод», що характеризується значеннями показників 

оборотності власного капіталу та рентабельності діяльності, 

ПАТ «Варвамаслосирзавод» за показниками оборотності кредиторської 

заборгованості та оборотності основних засобів, ПАТ «Зарічненський молокозавод» за 

показником оборотності основних засобів, ПАТ «Старобiльський молокозавод» за 

показником оборотності оборотних засобів, оборотності кредиторської заборгованості, 

ПАТ «Острозький молокозавод», що визначається значенням показників оборотності 

активів, оборотності оборотних засобів, оборотності дебіторської заборгованості, 

оборотності основних засобів, оборотності власного капіталу, ПАТ «Ратнiвський 

молокозавод» за показниками оборотності активів, оборотності оборотних засобів, 

оборотності кредиторської заборгованості, оборотності основних засобів, 

ПАТ «Володарський молочний завод» за показниками оборотності активів, 

оборотності оборотних засобів, оборотності кредиторської заборгованості, 

рентабельності активів, рентабельності власного капіталу, рентабельності діяльності, 

ПАТ «Новомиколаївський молокозавод» що характеризується значеннями показників 

рентабельності активів, рентабельності власного капіталу, рентабельності діяльності, 

ПАТ «Пирятинський сирзавод» за показником оборотності оборотних засобів, 

ПрАТ «Криворізький міськмолокозавод №1», що визначається показником 

оборотності оборотних засобів, ПАТ «Кременчуцький мiськмолокозавод» за 

показником рентабельності власного капіталу та ПАТ «Ковельмолоко» за всіма 

показникам, крім оборотності матеріальних запасів та рентабельності діяльності; 

- кризовий рівень безпеки характерний для наступних підприємств: 

ПАТ «Житомирський маслозавод», що визначається значенням показника оборотності 

матеріальних запасів, ПАТ «Варвамаслосирзавод» за показниками оборотності 

матеріальних запасів, оборотності основних засобів, оборотності власного капіталу, 

рентабельності активів, рентабельності власного капіталу, рентабельності діяльності, 



 

ПАТ «Зарічненський молокозавод» за показником оборотності матеріальних запасів, 

ПАТ «Старобiльський молокозавод», що визначається показниками оборотності 

матеріальних запасів, рентабельності активів, рентабельності власного капіталу, 

рентабельності діяльності, ПАТ «Обухівський молочний завод» за показником 

оборотності матеріальних запасів, ПАТ «Острозький молокозавод» за показниками 

оборотності матеріальних запасів, рентабельності активів, рентабельності власного 

капіталу, рентабельності діяльності, ПАТ «Ратнiвський молокозавод», що 

визначаються значеннями показників оборотності матеріальних запасів, 

рентабельності активів, рентабельності власного капіталу, рентабельності діяльності, 

ПАТ «Володарський молочний завод» та ПАТ «Новомиколаївський молокозавод» за 

показником оборотності матеріальних запасів, що характеризується значеннями 

показників ПрАТ «Криворізький міськмолокозавод №1», ПАТ «Кременчуцький 

мiськмолокозавод» та ПАТ «Ковельмолоко», що визначається показником 

оборотності матеріальних запасів.  

Висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Таким 

чином, було розроблено механізм визначення рівня фінансової безпеки 

молокопереробних підприємств за окремим показником фінансового стану в розрізі 

ліквідності, фінансової стійкості та ділової активності. Апробовано даний механізм та 

визначено рівень фінансової безпеки наступних підприємств молокопереробної галузі: 

ПАТ «Житомирський маслозавод», ПАТ «Варвамаслосирзавод», ПАТ «Зарічненський 

молокозавод», ПАТ «Старобільський молокозавод», ПАТ «Обухівський молочний 

завод», ПАТ «Острозький молокозавод», ПАТ «Ратнівський молокозавод», 

ПАТ «Володарський молочний завод», ПАТ «Новомиколаївський молокозавод», 

ПАТ «Пирятинський сирзавод», ПАТ «Тернопільський молокозавод», 

ПрАТ «Криворізький міськмолокозавод №1», ПАТ «Кременчуцький 

міськмолокозавод», ПАТ «Ковельмолоко». 
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