
Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ф
ін

ан
си

, г
ро

ш
о

ви
й

 о
бі

г 
і к

ре
д

и
т

373БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2015
www.business-inform.net

УДК 336.144.36

кОМплЕкСНИй пІДхІД ДО ОцІНкИ фІНАНСОвИх ЗАгРОЗ З МЕТОю ЗАбЕЗпЕчЕННя 
фІНАНСОвОї бЕЗпЕкИ пІДпРИєМСТв

© 2015 СамУСЄВа Л. Ю., кроПіВЦоВа н. і. 

УДК 336.144.36

Самусєва Л. Ю., Кропівцова Н. І. Комплексний підхід до оцінки фінансових загроз з метою забезпечення фінансової 
безпеки підприємств

Стаття присвячена визначенню та оцінці основних показників, що характеризують рівень фінансових загроз з метою забезпечення фінансової 
безпеки підприємства. Виділено основні загрози фінансової безпеки підприємства. Досліджено вплив різноманітних загрозливих факторів на 
фінансовий розвиток підприємства.  Виділено низку головних внутрішніх чинників небезпек і загроз, які впливають на фінансову безпеку підпри-
ємства. Запропоновано комплекс управлінських рішень,  що повинні допомогти визначити найбільш ефективні шляхи покращення (стабілізації) 
фінансової безпеки підприємства. Розроблено механізм ідентифікації можливих загроз фінансовій діяльності підприємств та визначено його за-
вдання. Досліджено основні зовнішні загрози фінансовій безпеці підприємства. Визначено низку завдань, які необхідно вирішити для забезпечення 
належного рівня фінансової безпеки підприємства.
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рые характеризуют уровень финансовых угроз с целью обеспечения 
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Як свідчить огляд літературних джерел, різнома-
ніття підходів щодо визначення поняття «фінан-
сова безпека підприємств» характеризує надзви-

чайну актуальність проблеми оцінки фінансових загроз 
з метою забезпечення фінансової безпеки підприємства, 
яка зумовлена не лише фінансовою кризою, зростанням 
нестабільності, але й глобалізацією економічного про-
стору, що призводить до збільшення кількості загроз у 
вигляді нестабільності фінансових ринків, аномальних 
варіацій цін на енергоносії та інших дестабілізуючих 
факторів. У цих умовах господарюючі суб’єкти спіткну-

лися з необхідністю принципово нових підходів щодо 
забезпечення безпеки свого розвитку.

Безпека підприємства передбачає безперервний, 
збалансований сталий розвиток, що забезпечується за 
допомогою ефективного використання усіх видів на-
явних ресурсів, яке відображається в позитивних зна-
ченнях фінансових показників, таких як рентабельність, 
платоспроможність, ліквідність, ділова активність, по-
казники використання основних та оборотних коштів 
та інші. Система показників, що визначає фінансову 
безпеку підприємства, характеризується різноманіт-
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тям, важко підлягає структуризації, значна їх кількість 
не завжди несе необхідне інформаційне навантажен-
ня. Вирішенню цієї проблеми присвячені наукові праці 
багатьох провідних вчених-економістів, як теоретиків, 
так і практиків, а саме: О. Василика, О. Барановського,  
І. Бланка [1], О. Пластун [4], В. Андрійчука, Т. Гаврилова,  
В. Забродського, Н. Малик, Н. Дем’яненко, І. Гришової, 
П. Саблук, Р. Саблук, П. Рубанова, К. Горячева, Т. Василь-
ців, О. Ярошко [2], М. Коденської, А. Чупис, Н. Ботвіної, 
Е. Непочатенко, П. Бечко, Т. Божидарник, Ю. Нестерук, 
З. Лучишиної та ін. Але проблема оцінки фінансових за-
гроз з метою забезпечення фінансової безпеки підпри-
ємства в ринкових умовах в теперішній час не набула 
ґрунтовної розробки.

Аналіз різноманітних підходів щодо вирішення про-
блем фінансової безпеки підприємства надав можливість 
виокремити значну кількість вчених, які вважають, що 
оцінка фінансової безпеки підприємства не обмежується 
аналізом фінансового стану підприємства. Мета статті 
полягає в систематизації методик оцінки фінансових за-
гроз для забезпечення фінансової безпеки підприємства 
у відповідності до цілей фінансової стратегії та форму-
вання пропозицій щодо вдосконалення цих методик.

Виходячи з того твердження, що фінансова безпека – 
це стан (обставини), за якого фінансам підприєм-
ства нічого не загрожує, слід обов’язково заува-

жити, що будь-який стан має властивість змінюватися 
під впливом різних факторів, а отже, і стан фінансової 
безпеки, значною мірою, є явищем тимчасовим [10]. За-
гроза втрати фінансової безпеки підприємства – реальні 
чи потенційні можливості прояву деструктивного впли-
ву різноманітних факторів на фінансовий розвиток під-
приємства, що призводить до певної економічної шкоди 
(збитку). Серед основних загроз фінансовій безпеці під-
приємства можна виділити:
 загроза втрати ліквідності підприємства, що 

визначається за допомогою коефіцієнта поточ-
ної ліквідності;

 загроза втрати фінансової самостійності під-
приємства, що визначається коефіцієнтом ав-
тономії та значенням коефіцієнта плеча фінан-
сового важеля;

 загроза зниження ефективності діяльності під-
приємства, втрата його дохідності та здатності 
до самоокупності й розвитку;

 загроза старіння об’єктів основних засобів за 
рахунок «проїдання» амортизаційного фонду. 
Визначається рівнем інвестування амортизації;

 загроза накопичення боргів з причини невчас-
ної інкасації дебіторської заборгованості, що 
відстежується показником її оборотності;

 загроза використання неефективної кредит-
ної політики в частині дебіторської та креди-
торської заборгованості, коли мають місце 
прострочені зобов’язання покупців, наслідком 
яких є збільшення боргів підприємства перед 
кредиторами. Ця загроза виявляється за допо-
могою співвідношення оборотності кредитор-
ської та дебіторської заборгованості;

 загроза неплатоспроможності підприємства – 
характеризується наявністю грошових засобів;

 загроза зниження дохідності та ринкової вар-
тості підприємства – визначається шляхом 
роз рахунку показників середньозваженої вар-
тості капіталу у відповідності до рентабельно-
сті активів підприємства;

 загроза руйнування вартості підприємства – 
відстежується за допомогою показника еконо-
мічної доданої вартості;

 загроза зниження рівня ділової активності (ши-
рота ринків збуту продукції, репутація підпри-
ємства, відповідність показників господарської 
діяльності плану, забезпечення заданих темпів 
зростання, рівень ефективності використання ка-
піталу, стійкість економічного зростання тощо). 

 загроза збільшення впливу фінансових ризиків 
на фінансову безпеку підприємства, що пов’язано 
зі швидкою зміною економічної ситуації в країні 
та кон’юнктури фінансового ринку, розширен-
ням сфери фінансових відносин, появою нових 
фінансових технологій і інструментів.

Оцінка фінансової безпеки будується на таких гру-
пах показників, що характеризують фінансовий стан: по-
казники майнового стану, ліквідності, фінансової стій-
кості та незалежності, ділової активності, рентабельнос-
ті [3, с. 103].

Отже, оцінка фінансових загроз з метою забез-
печення фінансової безпеки підприємства – це 
визначення: коефіцієнта поточної ліквідності, 

коефіцієнта автономії, плеча фінансового важеля, рен-
табельності активів, рентабельності власного капіталу, 
показника розвитку підприємства, темпів зростання 
прибутку, темпів зростання виручки, темпів зростання 
активів, оберненості дебіторської та кредиторської за-
боргованості, достатньої кількості грошових засобів на 
рахунках господарюючого суб’єкта (платоспроможно-
сті), середньозваженої вартості капіталу, економічної до-
даної вартості.

Перераховані показники тісно пов’язані між со-
бою. Тому тільки їх системне визначення, тільки їх 
су купні результати можуть дати об’єктивну картину 
фінансових загроз підприємства. Якісна діагностика 
фінансових параметрів підприємства дозволяє викори-
стовувати отримані дані як для корекції існуючої стра-
тегії розвитку, так і для розробки нової.

Існують різні підходи до оцінки загроз фінансової 
безпеки підприємств, цю проблему можно розглядати 
як внутрішню, так і зовнішню.

Внутрішня оцінка необхідна самому підприємству 
для більш ефективного плануванин та управліния своєю 
діяльністю. Серед головних внутрішніх чинників небез-
пек і загроз, які впливають на фінансову безпеку під-
приємства, можна виокремити навмисні або випадкові 
помилки менеджменту у сфері управління фінансами, 
пов’язані з формування стратегічних цілей і завдань під-
приємства, а також з тактикою управління та оптиміза-
цією активів і пасивів підприємства. При формуванні як 
поточних, так і довгострокових планів спочатку оціню-
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ються фактичні показники, а потім визначається ефект 
від запропонованих стратегій поведінки в майбутньому.

Як правило, завдання, спрямовані на оцінку фі-
нансових загроз з метою стабілізації фінансової безпеки 
підприємства, ставляться його адміністрацією. У цьому 
випадку можна сказати, що результати оцінки фінан-
сових загроз призначені для внутрішніх користувачів, 
вони повинні допомогти визначити найбільш ефектив-
ні шляхи покращення (стабілізації) фінансової безпеки 
підприємства.

Результатом проведення оцінки фінансових загроз 
для внутрішніх користувачів має бути комплекс 
управлінських рішень – сукупність різних заходів, 

спрямованих на оптимізацію виробництва та реаліза-
цию продукції підприємства з урахуванням впливу змін 
макро- та мікроекономічної сфери.

Кожне підприємство, яке є суб’єктом ринкових від-
носин, взаємодіє з іншими економічними агентами. До 
їх переліку входять постачальники, споживачі, кредито-
ри, інвестори і т. ін. Дослідження підприємства сторон-
німи організаціями стосується, переважно, реалізації 
конкретних планів у відношенні даного підприємства: 
придбання, кредитування, укладання та виконання угод. 
У цьому випадку результати оцінки фінансових загроз 
передбачені для зовнішніх користувачів.

Організації, які надають кредити, перш за все ці-
кавляться аналізом ліквідності підприємства. Оскільки 
в теперішній час реально отримати лише короткостро-
кові кредити, то краще за все спроможність підприєм-
ства виконати ці зобов’язання може бути оцінена за до-
помогою оцінки ліквідності.

Держателі акцій підприємства повинні мати інфор-
мацію про рівень його ліквідності, про його спромож-
ність обслуговувати борги, тобто виплачувати проценти 
і погашати основну суму кредиту. Оцінити цю спромож-
ність можливо шляхом проведення аналізу структури 
капіталу підприємства, основних джерел формування та 
використання фондів, визначення рентабельності під-
приємства протягом тривалого періоду та проведення 
прогнозної оцінки рентабельності в майбутньому.

По відношенню до зовнішнього управління основ-
ним показником є норма прибутку на інвестиції в різні 
активи та ефективність управління цими активами.

«Основними зовнішніми загрозами фінансовій 
безпеці є скупка акцій та/або боргів підприємства неба-
жаними особами, у тому числі через підставні компанії; 
факт наявності значних фінансових зобов’язань у під-
приємства, які можуть бути використані для його бан-
крутства або поглинання; нерозвиненість ринків капіта-
лу, що обмежує джерела залучення капіталу і реструкту-
ризацію існуючої заборгованості; недостатній розвиток 
системи правового захисту прав власників та інвесто-
рів; кризові явища у грошовій та фінансово-кредитній 
системах; тривалий спад економічної активності тощо. 
Джерелами фінансової небезпеки для підприємства мо-
жуть бути як дії окремих осіб, установ і суб’єктів гос-
подарювання (органів державної влади, міжнародних 
органів, підприємств-конкурентів), так і випадковий 
збіг об’єктивних обставин у зовнішньому економічно-

му середовищі (стан фінансової кон’юнктури на ринках 
даного підприємства, наукові відкриття й технологічні 
розробки, форс-мажорні обставини тощо)» [6, с. 195].

Наявність таких незначущих, але постійних подій 
з негативним потенціалом рано чи пізно призво-
дить до так званого фазового переходу, в основі 

якого лежить неочікувана різка зміна перебігу процесу. 
Фазовий перехід у соціально-економічній системі відбу-
вається то ді, коли постійні незначні деструктивні зміни 
перестають приводити до постійних незначних негатив-
них ефектів, а натомість виникає явище, різко деструк-
тивне і важко контрольоване. Для того, щоб запобігти 
таким фазовим переходам, а точніше, кризовим явищам 
у процесі фінансової діяльності, необхідно перш за все 
розробити механізм ідентифікації можливих загроз [9], 
що передбачає вирішення таких завдань:
 своєчасна ідентифікація існуючих загроз і небез-

пек для підприємства, коригування відповідних 
індикаторів залежно від зміни стану зовнішньо-
го середовища, цілей і завдань підприємства.

 формування системи індикаторів фінансових 
загроз підприємства;

 розробка дієвої системи моніторингу фінансо-
вих загроз і загалом фінансової безпеки; 

 розробка і реалізація заходів попередження та 
ліквідації фінансових загроз підприємства та 
контроль за їх виконанням;

 аналіз ефективності виконаних заходів для їх 
стратегічного контролінгу.

Лише системне виконання зазначених заходів до-
зволить своєчасного ідентифікувати і нейтралізувати за-
грози, які здатні викликати негативні фінансові наслідки 
для підприємства, та забезпечити його фінансову безпеку. 

З відмінностями в постановці завдань оцінки фі-
нансових загроз пов’язані відмінності у виборі показни-
ків, що визначають управлінські рішення внутрішніх та 
зовнішніх користувачів інформацією.

Безумовно, можна виділити показники рівного сту-
пеня важливості як для зовнішніх, так і для внутрішніх 
аналітиків (наприклад, ліквідність, величина грошового 
потоку і т. д.). Але ж для кожної з указаних груп існує осо-
бий набір показників, що є визначальними при прийнятті 
рішення відносно підприємства, що розглядається.

Таким чином, проведенню оцінки фінансових за-
гроз з метою забезпечення фінансової безпеки підпри-
ємства передує визначеність в тому, з чиєї точки зору 
буде виконуватися ця работа.

Інформаційне забезпечення системи фінансової 
безпеки включає в себе моніторинг зовнішнього та вну-
трішнього середовища підприємства з метою виявлення 
потенційних або реальних дестабілізуючих факторів [5, 7]. 
Про виникнення загроз фінансовій безпеці підприєм-
ства сигналізує «складна система показників, які відо-
бражають його фінансово-господарську діяльність і по-
даються, як правило, у вигляді фінансової звітності» [8]. 
Коливання в зовнішній сфері можуть різко вплинути на 
стан фінансової безпеки фірми і навіть призвести її до 
банкрутства.
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Факторами впливу зовнішнього оточення можуть 
бути процентні ставки, обмінні курси, товарні ціни, ціни 
акцій і т. п. Між іншим, фірма, на яку впливають зміни фі-
нансових цін, зовсім не обов’язково повинна бути безпосе-
редньо пов’язана з ринком, на якому змінюються ці ціни.

Переважна більшість процвітаючих фірм знають, 
як управляти внутрішніми процесами. Основні вироб-
ничі загрози пов’язані з такими сферами виробничої 
діяльності, як вибір технології виробництва, спосіб 
постачання товарів і послуг клієнтам, вибір напрямків 
науково-дослідних робіт і т. ін.

Але із зовнішнім оточенням проблема в іншому – 
йдеться про те, що ці загрози визначаються подіями, які 
відбуваються за межами фірми. Прояви таких загроз 
можуть привести до краху навіть ефективного вироб-
ника з відмінним менеджментом. З цієї причини зовсім 
недостатньо управляти лише основними виробничими 
процесами – потрібно звертати увагу і на вплив зовніш-
нього середовища на фінансову безпеку підприємства.

Зовнішнє середовище неоднорідне і диференційо-
ване за періодичністю, характером впливу на під-
приємство. З позиції сучасного менеджменту роз-

глянемо зовнішнє середовище як сукупність суб’єктів і 
сил, що знаходяться за межами підприємства і вплива-
ють на його фінансову безпеку.

Існують різні підходи щодо відображення струк-
тури зовнішнього середовища організації. Найчастіше 
в сучасній літературі зовнішнє середовище організації 
розглядається як дворівнева система, яка складається з 
мікро- (безпосереднє оточення) і макросередовища (по-
бічне оточення), кожне з яких включає визначені фак-
тори, або субсередовище. Але необхідно пам’ятати, що 
побічний вплив не менш реальний.

Під час оцінки впливу зовнішнього середовища 
на фінансову безпеку підприємства можна великою мі-
рою деталізувати зовнішнє оточення за силою впливу на 
оцінку:
 макрооточення;
 стану та перспектив розвитку галузі;
 конкурентного середовища в галузі;
 впливу конкурентів.

Макрооточення створює загальні умови, в яких 
діє підприємство, визначаючи для нього та інших під-
приємств межі допустимого і недопустимого. Подібно 
до того, як атмосфера по-різному впливає на людей, так 
і макрооточення різною мірою впливає на підприємства 
залежно від рівня їх «здоров’я».

Макрооточення по відношенню до підприємства 
виступає:
 як причина та умова обмеження (або можли-

вості поширення) діяльності;
 як передумова, що викликає необхідність змін 

на підприємстві.
Соціальна складова представляє собою комплекс 

соціальних явищ і процесів. Вона характеризується чи-
сельністю та структурним складом населення, рівнем 
освіти, стилем життя, традиціями, звичками, трудо-
вою етикою, готовністю населення терпіти негаразди, 
пов’язані з проведенням реформ.

Економічна складова визначається рівнем та особ-
ливісю ринкового механізму. Вивчаються різні її сторо-
ни і, у першу чергу, рівень економічного розвитку, бю-
джет країни та його виконання, доступність ресурсів, 
доходи населення, рівень безробіття, рівень оподатку-
вання, інфляція, процентні ставки, продуктивність пра-
ці, величина заработної платні.

Правова складова встановлює права, відповідаль-
ність та зобов’язання підприємств, що визначають пра-
вила ділових взаємовідносин, відносини підприємства 
із суспільством, обмеження на окремі види діятельно-
сті, права споживачів продукції, порядок реєстрації під-
приємства, його санації та ін.

Політична складова представлена органами дер-
жавної влади та конкуруючими партіями і групами.

Технологічна складова представлена факторами 
науково-технічного прогресу у сфері виробництва, ма-
теріалів та продуктів. Низка цих факторів створюєть-
ся всередині, але значно більшою мірі – поза фірмами,  
у нау кових організаціях, науково-технічних центрах.

Технологічні фактори є основною рушійною си-
лою появи нових галузей і виробництв, глибоких змін 
в діючих галузях.

Тому обстеження процесу появи нових ідей, роз-
витку продукту, технології його виготовлення, 
нових методів просування товарів до споживача, 

нових способів реклами, нових інформаційних систем 
не лише відкриває більш широкі перспективи перед під-
приємствами, але й створює нові загрози: скорочується 
цикл створення нового продукту, продукт стає все більш 
диференційованим, з’являються нові конкуренти.

До середовища безпосереднього оточення відно-
сять ту частину зовнішнього середовища, з якою під-
приємство має конкретну і безпосередню взаємодію.  
У центрі уваги знаходяться споживачі, конкуренти, по-
стачальники. У випадку необхідності вивчають також ор-
ганізацію торгівлі, діяльність посередників. Крім цього, 
об’єктом вивчення є місцерозташування підприємства на 
ринку сфери конкурентів.

ВИСНОВКИ
На основі зібраної та проаналізованої інформації 

розробляється стратегія фінансової безпеки, яка реалі-
зується відповідно до обраної технології управління, ви-
користовуючи всі наявні ресурси та інструменти, що є 
в розпорядженні підприємства. Завдання оцінки фінан-
сових загроз з метою забезпечення фінансової безпеки 
підприємства полягає в оцінці стану і розвитку ситуації 
на ринку та визначенні конкурентних позицій підпри-
ємства на ньому, від яких залежить його подальша фі-
нансова безпека.

Оцінку слід проводити, як правило, від загального 
до часткового, тобто починаючи з вивчення загальних 
соціально-економічних умов, що склалися в галузі, під-
вищуючи потім ступінь інформованості та конкретиза-
ції. Об’єктами вивчення є всі елементи галузевого ринку 
та ситуації, що на ньому виникають.

Головна мета оцінки фінансових загроз – своєчас-
но виявляти і нейтралізувати недоліки у фінансовій ді-

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ф
ін

ан
си

, г
ро

ш
о

ви
й

 о
бі

г 
і к

ре
д

и
т

377БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2015
www.business-inform.net

яльності та знаходити резерви покращення фінансової 
безпеки підприємства. 

Оцінку загроз фінансової безпеки підприємства 
необхідно проводити не тільки у випадках економічних 
труднощів, але й для того, щоб їх передбачати, уникати, 
ефективно та раціонально використовувати довгостро-
кові, нематеріальні, поточні активи, власний та позич-
ковий капітал.

Основні проблемні питання, що виникають та вра-
ховуються під час проведення оцінки фінансо-
вих загроз підприємства, полягають у виявленні 

тенденцій та закономірностей розвитку підприємства 
в досліджуваному періоді; визначення «вузьких» місць 
виробництва та ступеня їх впливу на фінансову безпеку 
підприємства; виявленні резервів, які можна використа-
ти для зміцнення фінансової безпеки; постійне техноло-
гічне та структурне оновлення підприємства.                  
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