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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОЇ 

БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Здатність підприємства стабільно розвиватися та здійснювати 

господарську діяльність визначається міцністю його фінансового стану, 

ефективністю фінансової діяльності, а також стійкістю до впливу будь - яких 

негативних факторів, що в цілому характеризують рівень його фінансової 

захищеності. Тому надзвичайно актуальною на сьогоднішній день є проблема 

забезпечення фінансової безпеки підприємства, що є запорукою його 

стабільного та успішного розвитку [1]. 

Бланка І. О. розглядає фінансову безпеку підприємству як кількісно і 

якісно детермінований рівень фінансового стану підприємства, що забезпечує 

стабільну захищеність його пріоритетних збалансованих фінансових інтересів 

від ідентифікованих реальних і потенційних загроз зовнішнього й внутрішнього 

характеру, параметри якого визначаються на основі його фінансової філософії й 

створюють необхідні передумови фінансової підтримки його стійкого росту в 

поточному й перспективному періоді [5, c.50]. 

 На думку Гукової А.В., Анікіної І.Д. сутність фінансової безпеки 

підприємства полягає в здатності підприємства самостійно розробляти й 

проводити фінансову стратегію, відповідно до цілей корпоративної стратегії, в 

умовах невизначеного й конкурентного середовища. Базуючись на ключових 

характеристиках фінансової безпеки, враховуючи трактування різними 



International Scientific Journal http://www.inter-nauka.com/ 
 

International Scientific Journal http://www.inter-nauka.com/ 
 

науковцями, пропонуємо власне обґрунтування сутності фінансової безпеки 

суб’єктів підприємництва як здатності суб’єкта підприємництва здійснювати 

свою господарську, в тому числі й фінансову діяльність, ефективно і стабільно 

шляхом використання сукупності взаємопов’язаних діагностичних, 

інструментальних та контрольних заходів фінансового характеру, що мають 

оптимізувати використання фінансових ресурсів, забезпечити належний їх 

рівень та нівелювати вплив ризиків внутрішнього і зовнішнього середовища [2, 

c.98-102]. 

Забезпечення фінансової безпеки підприємства вимагає створення на 

підприємстві власної системи безпеки. Система фінансової безпеки 

підприємства як і будь-яка інша система повинна ґрунтуватись на певних 

методологічних положеннях, основні із яких наведені на рис. 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Методологічні положення формування системи фінансової безпеки 
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особливостей кожного підприємства (рівня розвитку, структури, величини, 

виробничого потенціалу та ефективності його використання тощо). Система 
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аналогічних систем інших виробничих одиниць. Вона повинна бути 

комплексною. Лише комплексність системи фінансової безпеки може 

забезпечити відповідну надійність безпеки підприємства. Але основним 

положенням є дієвість та ефективність фінансової безпеки, оскільки 

унікальність, самостійність та комплексність системи фінансової безпеки не дає 

жодної гарантії, що ця система буде діяти ефективно [3]. 

Ціллю системи безпеки є своєчасне виявлення та запобігання як 

зовнішнім, так і внутрішнім небезпекам та загрозам, забезпечення захищеності 

діяльності підприємства та досягнення ним цілей бізнесу. 

До внутрішніх небезпек і загроз відносяться навмисні або випадкові 

помилки менеджменту в області управління фінансами підприємства, пов’язані 

з вибором стратегії підприємства, управлінням і оптимізацією активів і пасивів 

підприємства. 

 До зовнішніх загроз можемо віднести: скупку акцій, боргів підприємства 

небажаними партнерами; наявність значних фінансових зобов’язань в 

підприємства; нерозвиненість ринків капіталу і їх інфраструктури; недостатньо 

розвинену правову систему захисту прав інвесторів і виконання законодавства; 

кризу грошової і фінансово - кредитної систем; нестабільність економіки.  

На сьогодні питання методології формування фінансової безпеки 

суб'єктів підприємництва, на відміну, скажімо, від фінансової безпеки банків, 

страхових компаній, є недостатньо розробленими. Тому на нашу думку, 

необхідно більше уваги приділяти питанням впровадження механізмів 

забезпечення фінансової безпеки на рівні суб'єктів підприємництва, що 

пов'язано зі значною кількістю ризиків і нестабільністю як внутрішнього, так і 

зовнішнього їх середовища, а також загрозами поглинань, зокрема, через 

процедури банкрутства [4].  

Таким чином, фінансова безпека суб'єктів підприємництва є важливою 

складовою і представляє собою здатність суб'єкта підприємництва здійснювати 

свою господарську, в тому числі й фінансову діяльність, ефективно і стабільно 
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протягом невизначеного періоду часу, шляхом використання сукупності 

взаємопов'язаних діагностичних, інструментальних та контрольних заходів 

фінансового характеру, що мають оптимізувати використання фінансових 

ресурсів, забезпечити належний їх рівень та нівелювати вплив ризиків 

внутрішнього і зовнішнього середовища. 
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