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халіна О. В. Ключові аспекти забезпечення фінансової безпеки підприємства
Метою даної статті є відображення ключових аспектів забезпечення фінансової безпеки підприємства та демонстрація можливих інстру-
ментів для реалізації даного завдання. У статті досліджено суть фінансової безпеки підприємства, розроблено модель підсистеми фінансової 
безпеки та схему виявлення можливих загроз серед сукупності всіх  подій в системі. У результаті проведеного дослідження було обґрунтовано 
доцільність розроблення та використання механізму ідентифікації можливих загроз за умови видимої стабільності функціонування фінансової 
системи підприємства – з метою ефективного застосування превентивних заходів по забезпеченню фінансової безпеки підприємства. Подальші 
дослідження методів фінансової безпеки доцільно проводити в напрямку вдосконалення механізму ідентифікації можливих загроз.

Ключові слова: фінансова безпека, економічна безпека підприємства, модель підсистеми фінансової безпеки.
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Халина Е. В. Ключевые аспекты обеспечения финансовой  

безопасности предприятия
Целью данной статьи является  отображение ключевых аспектов 
обеспечения финансовой безопасности предприятия,  а также демон-
страция возможных инструментов для реализации данной задачи.  
В статье исследована суть финансовой  безопасности предприятия, 
разработана модель подсистемы финансовой безопасности,  а так-
же схема определения  возможных угроз среди совокупности всех со-
бытий в системе. В результате проведенного исследования была обо-
снована целесообразность разработки и применения механизма иден-
тификации возможных угроз при видимой стабильности функциони-
рования  финансовой системы предприятия – с целью эффективного 
применения превентивных мероприятий по обеспечению финансовой 
безопасности предприятия. Дальнейшие исследования методов фи-
нансовой безопасности целесообразно проводить в направлении усо-
вершенствования механизма идентификации возможных угроз.
Ключевые слова: финансовая безопасность, экономическая безопас-
ность предприятия, модель подсистемы финансовой безопасности.
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Khalina O. V. Aspects of Ensuring the Financial Security  

of Enterprise
This article is aimed to display the key aspects of ensuring the financial se-
curity of enterprise, as well as demonstrate the possible instruments for 
implementation of this task. In the article, essence of enterprise's financial 
security is researched, a model of the financial security subsystem, as well 
as a schema for defining the possible threats among all events in the sys-
tem, is elaborated. As result of the research, expedience of the development 
and application of the mechanism to identify potential threats against the 
apparent stability of the financial system of enterprise has been substanti-
ated – aimed at effective implementing of preventive measures to ensure the 
financial security of enterprise. Further research on methods of financial se-
curity should be led in the direction of improving the mechanism to identify 
potential threats.
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Сучасні умови господарювання, що характери зу-
ються високою динамічністю фінансово-еконо-
мічних відносин, вимагають від машинобудівно-

го підприємства постійного контролю за станом його 
фінансів. Одним із засобів забезпечення стабільного 
фінансового стану та високої ефективності фінансово-
господарської діяльності підприємства є створення 
підсистеми фінансової безпеки, яка, будучи складовою 
економічної безпеки, найбільшою мірою пов’язана з фі-
нансовою сферою, а завдання, які вона виконує, здатні 
забезпечити необхідний рівень безпеки всіх інших скла-
дових, зокрема кадрової, техніко-технологічної тощо.

 У науковій літературі представлено цілий ряд 
методів і механізмів забезпечення фінансової без-
пеки підприємства, які стали результатом досліджень 
відомих вітчизняних і зарубіжних науковців, таких 
як: О. Ареф'єва, О. Барановський, І. Бланк, К. Горяче-
ва, Л. Донець, А.Загородній, О. Захарова, Т. Іванюта,  
А. Козаченко, С. Мочерний, В. Мунтіян, М. Реверчук,  

М. Тумар, С. Покропивний, П. Пригунов, С. Покропивний,  
А. Штангрет. Дані методи служать базовою основою для 
вивчення теорії фінансово-економічної безпеки підпри-
ємства та знаходять своє застосування на практиці. Та, по-
при сформовану методологічну базу в системі фінансової 
безпеки підприємства, ми здійснили спробу запропонува-
ти власні розробки, які покликані збільшити теоретичну 
базу забезпечення фінансової безпеки підприємств. 

Фінансова безпека машинобудівного підприєм-
ства, будучи найвагомішою серед складових економіч-
ної безпеки, є пріоритетним носієм інформації щодо 
рівня економічної безпеки і тому досліджується окремо, 
водночас у прямій залежності від інших складових. 

Виділення фінансової безпеки підприємства в ок-
ремий об’єкт дослідження відбулося відносно недавно, 
чим пояснюється відсутність у науковій літературі єди-
ного підходу до визначення суті фінансової безпеки, її 
критеріїв оцінки та методології управління підсистемою 
фінансової безпеки. 
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Найбільш узагальнене визначення фінансової без-
пеки сформулював І. А. Бланк: «Фінансова безпека під-
приємства є кількісно і якісно детермінованим рівнем 
його фінансового стану, що забезпечує стабільну захи-
щеність його пріоритетних, збалансованих інтересів від 
про ідентифікованих реальних і потенційних загроз зо-
внішнього і внутрішнього характеру, параметри якого 
визначаються на основі його фінансової філософії і ство-
рюють необхідні передумови фінансової підтримки його 
стійкого росту в даному і перспективному періоді [1].

За визначенням Мунтіян В. І., фінансова безпека 
підприємства – це стан найбільш ефективного вико-
ристання корпоративних ресурсів підприємства, що ви-
ражається в кращих значеннях фінансових показників 
прибутковості та рентабельності бізнесу, якості управ-
ління, використання основних і оборотних засобів під-
приємства, структури його капіталу, норми дивідентних 
виплат, а також курсової вартості його цінних паперів як 
індикатора поточного фінансово-господарського ста ну 
підприємства і перспектив його технологічного і фінан-
сового розвитку [7]. 

Горячева К. С. розглядає фінансову безпеку під-
приємства як певний фінансовий стан, для якого харак-
терними є, по-перше, збалансованість і якість сукуп-
ності фінансових інструментів, технологій і послуг, що 
використовуються підприємством; по-друге, стійкість 
до зовнішніх та внутрішніх загроз; по-третє, здатність 
фінансової системи підприємства забезпечити реаліза-
цію його фінансових інтересів, цілей і завдань достатнім 
об’ємом фінансових ресурсів; по-четверте, здатність за-
безпечувати розвиток всієї фінансової системи [2].

Узагальнюючи вищезазначене та дослідивши по-
няття «фінансова безпека підприємства», ми 
сформулювали власне визначення, в якому спро-

бували конкретизувати його сутність. Фінансова безпека 
підприємства – це здатність його фінансової системи 
стабільно функціонувати, забезпечуючи збалансований 
рух грошових коштів у процесі їх формування і розпо
ділу, що є передумовою фінансової стійкості і розвитку 
підприємства, а також наявність дієвих механізмів 
протидії потенційним і реальним дестабілізуючим фак
торам, в основі яких покладено принцип превентивних 
заходів і максимального інформаційного забезпечення. 

Забезпечення фінансової безпеки, як правило, но-
сить системний характер і перше, що необхідно виділи-
ти в цій системі,– це суб’єкт і об’єкт.

Об’єктом фінансової безпеки машинобудівного під-
приємства є його фінансова діяльність, тобто всі фінан-
сові відносини, що виникають в результаті руху грошо-
вих коштів, пов’язаних з функціонуванням грошових 
фондів підприємства та грошових потоків у процесі вза-
єморозрахунків з фінансово-кредитною системою. 

Суб’єктами фінансової безпеки машинобудівного 
підприємства є всі фізичні і юридичні особи, що своєю 
прямою або непрямою дією можуть впливати на ступінь 
його фінансової стійкості. Дані суб’єкти можна умовно 
поділити на внутрішні і зовнішні, які, у свою чергу, поді-
ляються на суб’єкти прямого та непрямого впливу і ство-
рюють групи згідно з напрямом їх діяльності. На рис. 1 
зображено структуру суб’єктів фінансової діяльності, по-

будовану згідно зі ступенем впливу на об’єкт по принципу 
від найбільшого до найменшого, відповідно зверху вниз.

Особливу увагу в процесі дослідження впливу 
суб’єктів на фінансову безпеку машинобудівно-
го підприємства ми приділяємо саме персона-

лу, який безпосередньо своїми прямими чи непрямими 
діями чинить свідомий чи несвідомий вплив на рівень 
фінансової безпеки [3]. Люди завжди були і лишаються 
найголовнішим і найвпливовішим фактором в будь-яких 
соціально-економічних процесах, у тому числі в проце-
сі функціонування фінансової системи підприємства, 
оскільки її принцип значною мірою полягає в реалізації 
причино-наслідкових зв’язків.

Іншими словами, якщо в одному місці так званого 
ланцюга, ланками якого є не лише фінансові операції, 
а і суб’єкти (люди), які приймають рішення щодо руху 
фінансових потоків, відбудеться збій, внаслідок непра-
вильних дій певних осіб, реакція відбудеться і на всіх 
інших ланках. 

Виходячи з того твердження, що фінансова без-
пека це стан (обставини), за якого фінансам підприєм-
ства нічого не загрожує, слід обов’язково зауважити, що 
будь-який стан має властивість змінюватися під впли-
вом різних факторів, а отже, і стан фінансової безпеки,  
значною мірою, є явищем тимчасовим [5, 12].

 Період стану цілковитої безпеки напряму залежить 
від процесу, в основі якого лежить певна сукупність по-
дій, які несуть позитивний (конструктивний) потенціал. 
Чим довший час відбуваються лише конструктивні події, 
тим довший період стану фінансової безпеки.

 Логічним буде припустити, що поява в даному 
процесі події, що несе негативний (деструктивний) по-
тенціал, призведе до видимих негативних результатів, 
але дане твердження є вірним лише за умови, що не-
гативна подія завдала відчутної шкоди, в іншому ж ви-
падку, коли подія має незначний негативний вплив, то і 
значущість її буде доволі малою, а отже, може бути зне-
хтуваною, що само по собі є неправильним рішенням.

Наявність таких незначущих, але постійних подій 
з негативним потенціалом рано чи пізно призводить до 
так званого фазового переходу, в основі якого лежить 
неочікувана різка зміна перебігу процесу. Фазовий пе-
рехід у соціально-економічній системі відбувається тоді, 
коли постійні незначні деструктивні зміни перестають 
приводити до постійних незначних негативних ефектів, 
а натомість виникає явище, різко деструктивне і важко 
контрольоване. Для того, щоб запобігти таким фазовим 
переходам, а точніше, кризовим явищам у процесі фі-
нансової діяльності, необхідно перш за все розробити 
механізм ідентифікації можливих загроз [11].

Виокремлення в кожному окремому випадку ланки, 
яка служить пусковим механізмом будь-якого деструк-
тивного процесу, і є завданням системи забезпечення фі-
нансової безпеки машинобудівного підприємства, вико-
нання якого зробить можливим реалізувати превентивні 
заходи і запобігти дії дестабілізуючих факторів. 

Для демонстрації моделі виявлення можливих за-
гроз як приклад пропонується розглянути інвестицій-
ний грошовий потік (рис. 2). 

http://www.business-inform.net
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Рис.1. Структура суб’єктів фінансової безпеки підприємства

Інвестиції на шляху від інвестора до кінцевої точ-
ки призначення проходять певний шлях, який умовно 
можна розділити на етапи. На кожному з цих етапів є 
ланки, які в силу різних обставин і в певний час потре-
бують підвищеної уваги. З метою ідентифікації загрози, 
якщо така матиме місце, пропонується більш пильно зо-
середити свою увагу на таких ланках і застосувати певні 
превентивні заходи, які передбачені системою еконо-
мічної безпеки підприємства (зайвий раз переконатися 
в надійності банка, контрагента, правильності прийня-
того управлінського рішення). 

У випадку, якщо загроза не виникла, зусилля не бу-
дуть потрачені марно, оскільки така пильність дисцип-
лінує і зосереджує на важливості фінансового потоку.

На першому етапі – вході, інвестиційний грошо-
вий потік фактично не піддається впливу загроз, окрім 
хіба що з боку банка, оскільки навіть надійні банки мо-
жуть припинити виплати в силу різних обставин.

На другому етапі важливим моментом є прийнят-
тя управлінських рішень стосовно того, як розподілити 
кошти. Ризик є постійно присутнім фактором у процесі 
прийняття управлінських рішень, і для того, щоб не ви-
никла небезпечна ситуація, необхідно ретельно прора-
ховувати їх можливі наслідки.

Ланкою підвищеної уваги на третьому етапі є про-
цес втілення новітніх технологій, оскільки він є най-
більш капіталомістким і найменш передбачуваним.

Четвертий етап характеризує вихід частини гро-
шового потоку за так званий «периметр» підприємства 
у вигляді розрахунків з контрагентами та сплати подат-
ків. У цьому ланцюгу саме контрагенти є ланкою підви-
щеної уваги по причині залежності виробничого про-
цесу машинобудівного підприємства від дотримання 
договірних умов останніми. 

Такий процес виявлення ланок з підвищеним рів-
нем ризику, або, іншими словами, потенційних дестабі-
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Рис. 2. Схема виявлення можливих загроз на прикладі грошового потоку підприємства

лізуючих факторів, неможливий без наявності необхід-
ної інформації.

 Інформація, на нашу думку, є наступним по зна-
чущості елементом системи фінансової безпеки підпри-
ємства після суб’єктів, оскільки останні мають здатність 
впливати на об’єкт – фінансову діяльність підприємства 
великою мірою завдяки інформації, що є в їхньому роз-
порядженні.

Крім цього, інформаційне забезпечення системи 
фінансової безпеки включає в себе моніторинг зовніш-
нього та внутрішнього середовища підприємства з ме-
тою виявлення потенційних або реальних дестабілізую-
чих факторів[4,10]. 

Збір інформації, яка відноситься до зовнішнього 
середовища, як правило, є завданням комерційного або 
маркетингового відділу підприємства, та при наявності 
власної служби безпеки вся інформація додатково обро-
бляється працівниками даного підрозділу, а в разі потре-
би відбувається поглиблене вивчення окремих її частин.

Внутрішнім інформативним джерелом стосовно 
рівня фінансової безпеки підприємства є складна сис-
тема показників, які відображають його фінансово-гос-
подарську діяльність і подаються, як правило, у вигляді 
фінансової звітності [8].

 На основі зібраної та проаналізованої інформації 
розробляється певний план дій – стратегія фінансової 
безпеки, яка реалізується відповідно до обраної техно-

логії управління процесом забезпечення фінансової без-
пеки, використовуючи всі наявні ресурси та інструмен-
ти, що є в розпорядженні підприємства [6, 9].

Підбиваючи підсумки проаналізованого матері-
алу, можна виокремити деякі ключові аспекти, 
які знайшли своє відображення в запропонова-

ній нами моделі підсистеми фінансової безпеки (рис. 3).
Поперше, фінансова діяльність підприємства за-

вжди повинна здійснюватися в колі фінансової безпеки, 
яке забезпечується механізмом управління фінансовою 
безпекою. 

Подруге, механізм забезпечення фінансової без-
пеки, у свою чергу, обов’язково повинен включати такі 
основні елементи:
 суб’єкти фінансової безпеки (власники підпри-

ємства, служба безпеки підприємства, фінансо-
вий підрозділ і т. ін.);

 ресурси, необхідні для організації процесу за-
безпечення фінансової безпеки (матеріальні, 
кадрові, інтелектуальні); 

 інструменти (бюджет, фінансова звітність); 
 інформаційне забезпечення, яке включає збір, 

аналіз всієї інформації, що може бути корисною 
в процесі забезпечення фінансової безпеки;

 технологію управління фінансовою безпекою 
(прикладом є метод виявлення можливих загроз).
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Потретє, процес забезпечення фінансової безпе-
ки має бути безперервним, оскільки лише за таких умов 
стає можливим використовувати технології управлін-
ня фінансовою безпекою підприємства, побудовані на 
принципах превентивності. 

ВИСНОВКИ
Система забезпечення фінансової безпеки маши-

нобудівного підприємства по своїй суті є складним ба-
гатофакторним ланцюгом причино-наслідкового харак-
теру. Для ефективного забезпечення фінансової безпеки 
підприємства необхідно мати дієвий механізм, в основі 
якого буде покладено комплексний підхід до реалізації 
превентивних заходів і який забезпечить можливість 
вчасного реагування на виникнення загрози з боку зо-
внішнього чи внутрішнього середовища.

Застосування методу, в основі якого лежить іден-
тифікація можливих загроз серед сукупності всіх подій 
в процесі здійснення фінансової діяльності, дасть змогу 
забезпечити належний рівень поінформованості щодо 
можливих негативних наслідків і запобігти кризовим 
явищам у системі фінансової діяльності машинобудів-
ного підприємства. 

У даній статті здійснено спробу сформулювати 
основні ключові аспекти системи фінансової безпеки 
підприємства та окреслити основні вимоги до методів 
забезпечення фінансової безпеки підприємства з метою 
підвищення їх ефективності.                    

ЛІтЕРАтУРА

1. Бланк И. А. Управление финансовой безопастностью 
предприятия / И. А. Бланк. – К. : Эльга ; Ника-Центр, 2004. – 784 с.

2. Горячева К. С. Механізм управління фінансовою без-
пекою підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.06.01 
/ К. С. Горячева. – К. : НАУ, 2006. – 17 с.

3. Економічна енциклопедія : у 3-х томах. Т. 1 / Ред. кол.  
С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – Київ : Видавничий центр «Ака-
демія», 2000. – 864 с. 

4. Камлик М. І. Економічна безпека підприємницької ді-
яльності. Економіко-правовий аспект : навч. посіб. / М. І. Кам-
лик. – К. : Атіка, 2007. – 432 с.

5. Козаченко А. В. Экономическая безопасность пред-
приятия: сущность и механизмы обеспечения / А. В. Козаченко, 
А. Н. Ляшенко, В. П. Пономарев. – Киев : Либра, 2003. – 280 с.

6. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів 
та фінансового стану підприємства / В. О. Мец. – К. : КНЕУ, 2008. – 
С. 88 – 91.

7. Мунтіян В. І. Економічна безпека України / В. І. Мунті-
ян. – К. : КВІЦ, 1999. – 464 с.

8. птащенко Л. О. Управління корпоративними фінанса-
ми : навч. посіб. / Л. О. Птащенко. – К. : Центр навчальної літера-
тури, 2008. – 294 с.

9. Система економічної безпеки: держава, регіон, підпри-
ємство : монографія / О. М. Ляшенко, Ю. С. Погорєлов, В. Л. Без-
божний [та ін] ; за заг. ред. Г. В. Козаченко. – Луганськ : Елтон, 
2010. – 282 с.

10. тумар Н. Б. Экономическая безопасность предпри-
ятия / Н. Б. Тумар. – Харьков, 2006. – 160 с. 

11. штангрет А. М. Антикризове управління підприєм-
ством : навч. посіб. / А. М. Штангрет, О. І. Копилюк. – К. : Знання, 
2007. – 335 с.

12.  Штангрет А. М. Управління економічною безпекою 
підприємств авіаційної галузі : монографія / А. М. Штангрет. – 
Львів : Укр. акад. друкарства, 2011. – 270 с. 

 

 

                  

Суб’єкти фінансової безпеки 

Фінансова
діяльність

підприємства
 

  

Технологія управління
фінансовою безпекою

  
 

Ф і н а н с о в а 

     Б е з п е к а 

Поле
фінансової

безпеки

     

Інформаційне забезпечення 

Механізм
управління
фінансовою

безпекою
підприємства

 

 

Ресурси та Інструменти для
забезпечення фінансової

безпеки фінансової безпеки   

Об’єкт
фінансової

безпеки

Рис.3. Модель підсистеми фінансової безпеки підприємства
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Мета статті полягає в розробці теоретичних і практичних засад удосконалення процесів складання та реалізації плану досудової та судової 
санації підприємства з урахуванням особливостей сучасного економічного стану України. На підставі аналізу нормативно-правових актів та 
напрацювань вчених і практиків визначено особливості, умови ініціювання процедури судової та досудової санації підприємства-боржника, роз-
глянуто переваги досудової санації. У процесі дослідження надано конкретні рекомендації щодо змісту, оформлення і засвідчення плану досудової 
та судової санації. Доведено, що якісно підготовлений план санації може стати вагомим інструментом неплатоспроможного боржника у від-
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