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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА:  
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Досліджуються питання актуальності побудови системи фінансової безпеки під-
приємствами України. Аналізуються види загроз та ризиків фінансовій безпеці. Обґрун-
товується необхідність запровадження облікової складової при побудові системи фінан-
сової безпеки підприємствами. 

 

Исследуются вопросы актуальности построения системы финансовой безопасно-
сти предприятиями Украины. Анализируются виды угроз и рисков финансовой безопас-
ности. Обосновывается необходимость внедрения учетной составляющей при построе-
нии системы финансовой безопасности предприятиями. 

 

Issues of importance of building financial security system by Ukrainian enterprises have 
been treated. Types of threats and risks of financial security have been analyzed. Necessity of 
implementing accounting component under building financial security system by enterprises 
has been substantiated. 

 

Ключові слова: безпека, фінансова безпека, загрози, ризики, облік, внутрішній ко-
нтроль. 

 



Комунальне господарство міст 

 

 253

Досягнення стійких темпів розвитку та позитивних результатів 
діяльності підприємств безпосередньо залежить від ефективності сис-
теми їх фінансової безпеки. Сучасний непередбачуваний хід розвитку 
світової економіки обумовлює необхідність розробки кожним 
суб’єктом господарювання дієвої системи фінансово-економічної без-
пеки, спроможної мінімізувати існуючі загрози його фінансовій стій-
кості та підвищити безпеку подальшого функціонування. 

В науковій літературі останнім часом набуває все більшого роз-
повсюдження дослідження питань фінансової безпеки підприємств. 
Детально такі питання розкриваються у роботах: Андрощук Г., Бара-
новського О., Гапоненко В., Горячової К., Груніна О., Гусєва В., Дико-
го А., Кириченко О., Мойсеєнко І., Паламарчука О., Фоменко А., Ха-
мініча С., Шкарлета С., Ярочкіна В. [1, 3, 5-10, 16, 17, 19-21, 23] та ін. 
Однак, залишаються ще дискусійними питаннями: по-перше, неузго-
дженості підходів до визначення суті фінансової безпеки, та, по-друге, 
багатоваріантності сучасних методів управління цим економічним 
явищем. Це і обумовило актуальність дослідження. 

Метою даної роботи є аналіз складових фінансової безпеки та 
оцінка облікових важелів її регулювання. 

Звернемо увагу на існуючі теоретичні підходи на сутність фінан-
сової безпеки підприємства. Адже питання термінології грають значну 
роль для будь-якого дослідження. Тим більше: «… визначення, термі-
ни, що є основою будь-яких логічних міркувань, можуть впливати на 
їх кінцевий результат… Вже на цій фазі дослідження явно або неявно 
можуть бути сформовані ти чи інші висновки» [5].  

Термін «безпека» в різних наукових дослідженнях трактується 
наступним чином: 

– це стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспіль-
ства й держави від внутрішніх та зовнішніх загроз [5]; 

– такий стан підприємства, при якому ефективно функціонують 
механізми запобігання або зменшення впливу загроз стабільності роз-
витку та функціонування [11]; 

– це відсутність недопустимого ризику, пов’язаного з можливістю 
нанесення будь-якої шкоди життю, здоров’ю та майну громадян, а та-
кож оточуючому зовнішньому середовищу [20]; 

– це сукупність організаційно-правових, режимно-охоронних, 
технічних, технологічних, економічних, фінансових, інформаційно-
аналітичних та інших методів, спрямованих на усунення потенційних 
загроз та створення умов для забезпечення ефективного функціону-
вання суб’єктів підприємницької діяльності відповідно до їх цілей та 
завдань [18]. 
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Наведені визначення характеризують економічний термін «безпе-
ка» з двох боків: динамічного (безпека розглядається в контексті дія-
льності) та статичного (безпека – це й стан). На нашу думку, більш 
доречним буде розглядати безпеку як стан захищеності підприємства 
від впливу загроз, який забезпечує стале його функціонування. 

Визначення сутності категорії «безпека» дозволяє перейти власне 
до розгляду сутності фінансової безпеки (рис.1). 

 

  

Існуючі 

підходи 

до 

визначен-

ня 

категорії 

«фінан-

сова 

безпека» 

стан соціально-технічної системи підприємства, який дає змогу 
уникнути зовнішніх загроз і протистояти внутрішнім чинникам 
дезорганізації за допомогою наявних ресурсів, підприємницьких 

здібностей менеджерів, а також структурної організації та 
зв'язків менеджменту [7]  

 

такий стан фінансових ресурсів підприємства, результативності 
їх розміщення й використання, при якому забезпечується 
розвиток виробництва чи інших сфер діяльності – на основі 

зростання прибутку й активів при збереженні 
платоспроможності й кредитоспроможності [4]  

стан найбільш ефективного використання фінансових, 
інформаційних, людських та ін. ресурсів задля реалізації та 
захищеності фінансових інтересів суб’єкта господарювання в 
поточному та перспективному періоді на усіх рівнях фінансових 

відносин [19] 
 

стан найбільш ефективного використання корпоративних 
ресурсів підприємства, що виражається в максимізації прибутку 
та підвищенні рентабельності діяльності підприємства, якості 
використаних основних і оборотних активів, структури капіталу 

[2]   
 

стан найбільш ефективного використання інформаційних, 
фінансових показників, ліквідності та платоспроможності, 
рентабельності капіталу, що знаходиться в межах своїх 

граничних значень [11]  

здатність економічної системи (господарюючого суб'єкта) 
розвиватися відповідно до обраної стратегії, зберігаючи свою 
фінансово-економічну стійкість, ліквідність і здатність до 

розширеного відтворення [15]   
 

Рис.1 – Трактування категорії «фінансова безпека» різними дослідниками 
 

Проведений нами аналіз перелічених на рис.1 визначень поняття 
«фінансова безпека» дозволяє запропонувати наступне її визначення: 
фінансова безпека представляє собою механізм, який складається з 
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важелів управління фінансовими ресурсами підприємства та фінансо-
вих інструментів, що забезпечують стабільний ефективний розвиток 
цього підприємства. 

Зупинимося більш детально на такому питанні, як загрози фінан-
совій безпеці. До визначення цієї категорії науковці також пропонують 
численні підходи, а саме: 

– загроза – це будь-який конфлікт цілей із зовнішнім середови-
щем або внутрішньою структурою та алгоритмами функціонування 
[8];  

– загроза – це сукупність умов, процесів, факторів, що перешко-
джають реалізації економічних інтересів суб'єктів господарської дія-
льності чи створюють небезпеку для них [11];  

– загроза – це деякий збиток, інтегральний показник якого харак-
теризує ступінь зниження фінансового потенціалу за визначений про-
міжок часу [3]; 

– загроза – це реально або потенційно можливі дії або умови на-
вмисного або випадкового (ненавмисного) порушення режиму функці-
онування підприємства шляхом нанесення матеріального (прямого або 
непрямого) збитку, що призводить до фінансових втрат, включаючи й 
упущену вигоду [23]; 

– загроза – це ознака безпосередньої небезпеки нанесення збитку 
неточно визначеного змісту або тяжкості, можливості попередження 
якої точно не встановлені [14].  

В науковій літературі термін «загроза» часто ототожнюють з по-
няттям «ризик». Автори повністю підтримують точку зору [5] щодо 
взаємозв’язку цих категорій (рис.2).   

  Прийнято виокремлювати численні види загроз фінансовій без-
пеці підприємства [5, 13]: 

І. За джерелом: 
1.1 Зовнішні (екзогенні); 
1.2 Внутрішні (ендогенні). 
ІІ. Залежно від суб’єктів: 
2.1 Загрози з боку недобросовісних конкурентів;  
2.2 Загрози з боку власних працівників; 
2.3 Загрози з боку кримінальних структур; 
2.4 Загрози з боку контрагентів; 
2.5 Загрози, обумовлені діями посадових осіб державних органів. 
ІІІ. За ймовірністю реалізації: 
3.1 Реальні; 
3.2 Потенціальні. 
IV. Залежно від об’єкта посягань: 
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4.1 Інформаційні загрози; 
4.2  Фінансові загрози; 
4.3 Загрози персоналу. 
V. За розміром очікуваного збитку: 
5.1 Катастрофічні загрози; 
5.2 Загрози, що обумовлюють труднощі. 
VI. За характером відповідальності суб’єктів, діяльність яких мо-

же кваліфікуватися як посягання на фінансову безпеку підприємниць-
кої діяльності:  

6.1 Загрози, в результаті реалізації яких до осіб, що їх здійсню-
ють, можуть бути застосовані норми цивільно-правової відповідально-
сті; 

6.2 Загрози, в результаті реалізації яких до осіб, що їх здійсню-
ють, можуть бути застосовані норми кримінальної відповідальності. 

VI І. За формами прояву: 
7.1 Кількісні загрози (пов’язані з недосягненням або погіршенням 

показників діяльності підприємства порівняно з встановленими норма-
тивами); 

7.2 Якісні загрози (пов’язані з якісними змінами у розвитку під-
приємства, зокрема банкрутство, корпоративні конфлікти, обвал рин-
ку, заморожування банківських рахунків). 

 
 

 Загроза – це такий розвиток 
подій, дія (бездіяльність), в 
результаті яких з'являється 
можливість або підвищується 
ймовірність порушення 

нормального функціонування 
підприємства й недосягнення 
ним своїх цілей, зокрема 

нанесення підприємству будь-
якого виду збитку  

Підприємницький ризик – 
економічна категорія, що 

виражається кількісно (і якісно) 
в невизначеності результату 
підприємницької діяльності й 
відображає ступінь неуспіху 

(або успіху) діяльності 
підприємця (фірми) у порівнянні 
із заданими результатами [12]  

 

Таким чином, ризик – це ведення діяльності в умовах невизначеності або 
ж взагалі сама невизначеність умов і результатів діяльності, а загроза – це 

вже цілком певний негативний розвиток подій.  
Отже, загроза – це ризик або заздалегідь відомий сценарій 

несприятливого розвитку подій, що почав реалізовуватися за небажаним 
варіантом, і який відповідно виходить за рамки поняття нормальної 

невизначеності умов господарської діяльності 
  

 
 

Рис.2 – Взаємозв’язок категорій «загроза» і «ризик» 
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Наведені види загроз фінансовій безпеці практично повністю по-
вторюють існуючу класифікацію ризиків підприємницької діяльності, 
а отже, «…це, ще раз говорить на користь того, що загроза – це варіант 
(або стадія)  розвитку ризику» [5].  Класифікацію  загроз  можна  здій-
снювати також за рядом інших ознак, однак важливим залишається те, 
що ця класифікація виступає основою до розробки системи управління 
фінансовою безпекою підприємства. 

Здатність своєчасно виявляти і попереджати загрози є запорукою 
стійкого функціонування будь-якого підприємства. Впровадження на 
підприємстві системи забезпечення фінансової безпеки (тобто управ-
ління фінансовою безпекою) дозволить знижувати рівень загроз, вико-
ристовувати позитивний вплив зовнішніх і внутрішніх чинників, опе-
ративно приймати попереджувальні управлінські рішення та, в остато-
чному підсумку, досягти сталого розвитку підприємства. Управління 
фінансовою безпекою – це одна зі складових загальної системи управ-
ління безпекою підприємства, яка «забезпечує реалізацію управлінсь-
ких рішень переважно в фінансовій сфері його діяльності» [22]. Осно-
вними складовими елементами системи управління фінансовою безпе-
кою виступають: 

1) мета управління – реалізація фінансової стратегії розвитку під-
приємства; 

2) об’єкти управління – фінансова складова розвитку підприємст-
ва; 

3) задачі управління – виявлення загроз фінансовій безпеці, за-
провадження заходів, спрямованих на забезпечення фінансової безпе-
ки підприємства, аналіз ефективності цих заходів. 

Інформаційно-аналітичною підсистемою управління фінансовою 
безпекою виступає сукупність даних бухгалтерського обліку та фінан-
сової звітності, а також аналізу, контролю і аудиту. Облік забезпечує 
отримання достовірної і оперативної економічної інформації про ефек-
тивність використання ресурсів підприємства, рух фінансових потоків 
та кінцеві результати діяльності. Таким чином, облік створює інфор-
маційні умови для здійснення основних функцій управління фінансо-
вою безпекою. Отже, підкреслюємо необхідність досліджувати фінан-
сову безпеку підприємства з позицій окремого аспекту його діяльності, 
а саме – обліку. Автори підтримують точку зору [9], що одним з важ-
ливих напрямів розвитку підприємства виступає «…створення дієвого 
механізму фінансової безпеки, яким є бухгалтерський облік. Обґрун-
товується це тим, що бухгалтерський облік є однією з основних функ-
цій управління, спрямованою на забезпечення безпеки підприємства, і 
саме бухгалтерський облік виключає можливість прямих розкрадань 
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без встановлених законом наслідків, створює інформаційні умови для 
здійснення контролю за доцільністю і законністю використання ресур-
сів в превентивному, поточному і наступному режимах, сприяє запобі-
ганню реалізації загроз, які зменшують економічну стійкість підпри-
ємств» [9]. 

Ґрунтуючись на дослідженнях [9, 17], вважаємо, що наступна ор-
ганізація бухгалтерського обліку на підприємстві буде виступати од-
ним із важелів забезпечення його фінансової безпеки (таблиця). 
 

Зміст заходів з організації бухгалтерського обліку  
з метою забезпечення фінансової безпеки 

 

Найменування заходу Зміст  

Організація роботи 
облікового персоналу 

Створення умов для поступового розвитку цілісної системи 
управління в інтересах підтримки стійкості підприємства і запо-
бігання загроз фінансовій безпеці. Досягається шляхом: 
– своєчасного створення достовірної інформації про економічні 
об'єкти, яка є достатньою для виконання функцій планування, 
контролю, регулювання, аналізу в оперативному режимі; 
– здійснення контролю, аналізу і регулювання господарських 
операцій і сукупних процесів, виявлення відхилень від норм, 
виникнення яких знижує ефективність діяльності (а отже, стано-
вить загрозу економічній стійкості); 
– збереження комерційної таємниці 

Порядок організації та 
техніки ведення бухга-
лтерського обліку  

Розробка етапів обробки бухгалтерської інформації, порядку 
документообігу, забезпечення захисту облікової інформації, 
визначення порядку, термінів зберігання документів, в тому 
числі й електронних, використання ліцензованого програмного 
забезпечення 

Здійснення організа-
ційної інтеграції обліку 
з іншими функціями 

управління 

Інтеграція обліку із плануванням, контролем, регулюванням, 
створить більш серйозні, ніж існуючі, передумови запобігання 
загроз, що наносять підприємствам збиток, і тим самим буде 
сприяти посиленню його можливостей у посиленні фінансової 
безпеки 
 

Організація внутріш-
нього контролю в час-
тині бухгалтерського 

обліку 

Тобто систематичного процесу отримання об’єктивних оцінок 
про поточний стан фінансової безпеки підприємства відповідно 
до певних критеріїв і показників безпеки. Результати внутріш-
нього контролю безпеки дозволяють побудувати оптимальну з 
точки зору ефективності та витрат систему захисту бухгалтерсь-
кої інформації, адекватну поточним завданням підприємницької 
діяльності 

 

Таким чином, для кожного підприємства актуальною виступає 
розробка й впровадження системи фінансової безпеки з урахуванням 
облікових аспектів, яка буде сприятиме стійкому розвитку підприємс-
тва та забезпечить максимальну ефективність його функціонування. 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В ЕКОНОМІЦІ РЕГІОНУ 
 

Досліджується питання використання аналізу в прогнозуванні і попередженні кри-
зових станів підприємств регіону. Розглянуто методику аналізу фінансової кризи під-
приємств регіону, доповнену аналізом зони катастрофічного хитливого розвитку систем 
«поточні витрати – прибуток», «обігові кошти – прибуток» та «виручка – прибуток», що 
дозволяє виявити можливий стрибкоподібний перехід до іншої траєкторії розвитку на 
підставі теорії катастроф. 

 

Исследуется вопрос использования анализа в прогнозировании и предупреждении 
кризисных состояний предприятий региона. Рассмотрена методика анализа финансового 
кризиса предприятий региона, дополненная анализом зоны катастрофического неустой-
чивого развития систем "текущие расходы – прибыль", "оборотные средства – прибыль" 
и "выручка – прибыль", что позволяет обнаружить возможный скачкообразный переход 
к другой траектории развития на основании теории катастроф. 

 

In the article the question of the use of analysis is investigational in prognostication and 
warning of the crisis states of enterprises of region. Considered methodology of analysis of 
financial crisis of enterprises of region, that is complemented by the analysis of zone of catas-
trophic development of the systems "current outlays are an income", "turnover means are an 
income" and profit "yield is an income", and allows to find out the possible saltatory passing to 
other trajectory of development on the basis of theory of catastrophes. 

 

Ключові слова: фінансовий механізм, діагностика, аналіз, методика, фінансова 
криза, синергетичний підхід, розвиток системи, теорія катастроф. 

 

В сучасних умовах української економіки багато підприємств зі-
штовхуються в процесі свого розвитку з проблемами і труднощами 
економічного характеру. Складний економічний стан характеризується 
типовими проблемами для сучасного етапу переходу до світових стан-
дартів господарювання  і  загальною фінансовою нестабільністю.  Ін-
формація про потенційну нестабільність зовнішнього середовища, як 
правило, найменш повна і достовірна, оскільки неможливо з досить 
високим ступенем точності пророчити імовірність появи різних форс-


