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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

Фінансова безпека суб’єкту підприємництва є комплексним поняттям 

та виступає індикатором внутрішнього стану підприємства із 

враховуванням впливу зовнішніх факторів. Забезпечення фінансової 

безпеки підприємства є багатоплановим процесом, який включає в себе 

наявність необхідних фінансових ресурсів для забезпечення господарської 

діяльності підприємства, здійснення господарської діяльності та отримання 

позитивного результати цієї діяльності. 

В наукових працях підкреслюється, що фінансова безпека суб’єкта 

господарювання, з одного боку, показує ефективність використання 

наявних у розпорядженні суб’єкта господарювання ресурсів, а, з іншого,  

забезпечує ліквідність та фінансову стійкість підприємства. Але варто 

відзначити, що науковцями не акцентується увага на загальній структурі 

фінансових ресурсів підприємства та рівні його незалежності від зовнішніх 

джерел кредитування.  

Необхідною умовою захисту розвитку підприємства та стимулятором 

переходу його до нового циклу розвитку є подолання основних проблем  за 

рахунок можливостей проведення процедури діагностики рівня фінансової 

безпеки.  У випадку, коли підприємство має незадовільний стан системи 

фінансової безпеки, то стадія стабілізації поступово переходить у занепад 

через накопичення кризових тенденцій розвитку і, як наслідок, призводить 

до припинення функціонування підприємства.   



Управління фінансовою безпекою є процесом, що ґрунтується на 

виявленні загроз стабільному й ефективному економічному розвитку 

суб’єкта ринку. Процес виявлення можливих загроз починається з їх 

ідентифікації та опису. Потім проводять ранжування загроз за ступенем їх 

впливу на рівень фінансової безпеки та можливих негативних наслідків. 

Основними реальними і потенційними загрозами, які негативним чином 

впливають на процес забезпечення фінансової безпеки підприємства, є 

наступні: відсутність достатньої кількості фінансових ресурсів для розвитку 

підприємства; неефективне фінансове планування; низький рівень 

ефективності перерозподілу фінансових потоків (ресурсів) між видами 

економічної активності; неефективна цінова політика; зменшення прибутку 

підприємства; значні розміри кредиторської або дебіторської 

заборгованостей. Для прийняття управлінських рішень більш важливими 

для фінансової безпеки підприємства є внутрішні загрози, на які 

підприємство може певним чином впливати.  

Розрахунок зваженої оцінки рівня фінансової безпеки проводиться за 

методикою, яка базується на визначенні інтегрального показника за певним 

алгоритмом за сукупністю одиничних показників [1]. Отримані таким 

чином результати характеризують необхідність застосування на практиці 

того чи іншого типу управління, зокрема реактивного чи 

попереджувального. 

Для формування повного уявлення про стан фінансової безпеки будь-

якого об’єкту економіки оцінку її рівня доцільно здійснювати за кілька 

суміжних періодів, що дозволить виявити наявну тенденцію. На основі 

отриманих результатів проводиться дослідження стану фінансової безпеки 

суб’єкту господарювання в період проведення розрахунків та відбувається 

формування рекомендацій для її забезпечення та підтримки на належному 

рівні. 

Першочерговою проблемою вітчизняних промислових підприємств  є 



нестача фінансово-інвестиційних ресурсів, через що обмежена можливість 

застосування якісних матеріалів, оновлення технологічного обладнання, 

залучення інновацій та поліпшення кадрового складу. Фінансові відносини 

між суб’єктами ринку виникають тоді, коли на грошовій основі відбувається 

формування активів підприємства або залучаються необхідні кредитні 

ресурси. Саме фінансові ресурси є абсолютно ліквідним активом, що 

дозволяє при належному використанні ефективно здійснювати 

господарську діяльність. Фінансова діяльність підприємства є найбільш 

важливою, так як забезпечує рух грошових коштів підприємства, зокрема: 

підтримка ліквідності, платоспроможності, незалежності, створення умов 

подальшого розвитку, що залежить від структури капіталу, витрат суб’єкта 

ринку й у сукупності сприяє досягненню основних цілей функціонування. 

Варто також враховувати, що ризики, пов’язані з цим за своїми негативними 

наслідками відносяться до категорії найбільш небезпечних для 

підприємства за своїми наслідками. 

Система фінансової безпеки суб’єкту підприємництва є унікальною 

для кожного, так як залежить від рівня розвитку  потенціалу підприємства, 

ефективності використання основних засобів та робочого часу, кваліфікації 

кадрів, виробничих зв’язків, конкурентного середовища, ризикованості 

діяльності, рівня розробки та впровадження інновацій на підприємстві. 

Система фінансової безпеки підприємства в сучасних умовах 

господарювання формується власними силами. Формуванням системи 

фінансової безпеки суб’єкта підприємництва доцільно займатися фахівцям 

з економічної безпеки сумісно із адміністрацією підприємства. 
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