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Проведення аналізу економічної безпеки підприємства неможливе без 

наявності необхідної інформації щодо оцінки рівня його фінансової безпеки. 

Наявність такої інформації необхідна не лише власникам підприємства та 

його менеджерам, вона також дає можливість інвесторам і кредиторам 

оцінити підприємство з точки зору його привабливості щодо впровадження 

проектів інвестування та кредитування. Тому ефективне управління 

фінансовою безпекою підприємства можливе лише за умови об’єктивної та 

своєчасної оцінки її рівня. Проте, із змінами фінансових інтересів 

промислових підприємств, виникає необхідність у коригуванні системи 

показників, що виступають головним підґрунтям для проведення оцінки їх 

фінансової безпеки. 

В сучасних умовах функціонування економіки України пріоритетними 

фінансовими інтересами промислових підприємств, зокрема підприємств 

будівельної галузі, виступають основні фінансові потреби підприємства щодо 

забезпечення його фінансової стійкості та зростання ринкової вартості 

бізнесу шляхом: 

- ефективності формування та розміщення фінансових потоків, що в 

свою чергу характеризує фінансовий потенціал підприємства та 

забезпечує його ліквідність фінансових; 

- синхронізації фінансових потоків у часі та за обсягами, що 

характеризує платоспроможність та фінансову стійкість 

підприємства. 

Виходячи з цього, пропонуємо за критерій оцінки фінансової безпеки 

будівельних підприємств обрати фінансові потоки, формування та рух яких 

здатен реально відображати стан фінансової безпеки. Функціональність та 

вплив фінансових потоків на фінансову безпеку будівельних підприємств 

зумовлюють необхідність обґрунтування нового методичного 

інструментарію оцінки фінансової безпеки на основі проведення аналізу 

ефективності формування та розміщення фінансових потоків, що виступає 

аналітичним забезпеченням нарощення фінансового потенціалу 

підприємства, а також характеризує його платоспроможність та фінансову 

стійкість. 

Виходячи з цього, на першому етапі пропонуємо проводити попередню 

оцінку фінансової безпеки, яка передбачає аналіз фінансового потенціалу 

підприємства на основі агрегованих форм звітності, що відображають 

інформацію щодо формування фінансових потоків у розрізі власних і 

залучених джерел та розміщення їх за сферами виробництва та обігу. 

Наступним кроком запропонованої нами методики є попередня оцінка 



фінансової безпеки підприємств шляхом співставлення темпів приросту 

позитивного фінансового потоку від реалізації продукції з темпами приросту 

ключових агрегованих статей балансу, що дає підставу для формування 

висновків щодо ефективності формування та використання фінансових 

потоків в інвестиційній, операційній та збутовій сферах діяльності, а також 

ефективності управління грошовими засобами та фінансовими потоками у 

формі короткострокових вкладень. 

Вагомим показником у проведенні оцінки ефективності формування 

фінансових потоків виступає чистий фінансовий потік, позитивне значення 

якого свідчить про сформований в підприємстві резервний фонд фінансових 

ресурсів, який призначений для мінімізації або усунення ризиків фінансової 

діяльності. Зниження коефіцієнту продуктивності фінансових потоків 

впливає на можливість підприємства здійснювати розрахунки за поточні 

зобов’язання, що змушує його збільшувати ризик неплатоспроможності за 

рахунок залучення позик, що в кінцевому результаті призводить до зростання 

кредиторської заборгованості. 

Запропонований нами методичний інструментарій оцінки фінансової 

безпеки будівельних підприємств враховує визначення фінансових потоків як 

економічної категорії, віддзеркалює їх функціональні ознаки та класифікацію 

основних елементів; дає можливість проаналізувати ефективність 

формування та розміщення фінансових потоків за всіма сферами діяльності 

підприємства та запропонувати основні напрямки корегування фінансової 

політики підприємств у відношенні інвестиційної, операційної та фінансової 

діяльності. 

Задля забезпечення фінансової безпеки будівельних підприємств та 

зниження вірогідності їх банкрутства необхідно розробити та запровадити 

механізм реалізації фінансової безпеки підприємства, який буде 

зорієнтований на процес управління фінансовими потоками в напрямку їх 

ефективного формування та використання, що сприятиме реалізації його 

фінансових інтересів і забезпечить нарощення ринкової вартості бізнесу в 

майбутньому. 

 


