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Розвиток економіки України характеризується непередбачуваністю 

розвитку політичних подій, швидкою мінливістю економічної ситуації, 

стрімким ускладненням соціальних і технологічних процесів. Ці процеси 

обумовлюють необхідність розробки кожним підприємством дієвої системи 

фінансово-економічної безпеки, спроможної мінімізувати існуючі загрози 

його фінансовій стійкості та підвищити безпеку подальшого функціонування. 

У науковій літературі все більше приділяється уваги дослідженню 

питань фінансової безпеки підприємств. Детально такі питання 

розкриваються у роботах: Андрощук Г., Гапоненко В., Дикого А., Кириченко 

О., Кузенко Т., Мойсеєнко І., Паламарчука О. та ін. Однак, залишаються ще 

дискусійними питаннями: по-перше, неузгодженості 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. 

Під категорією «фінансова безпека» пропонуємо розуміти механізм, 

який складається з важелів управління фінансовими ресурсами підприємства 

та фінансових інструментів, що забезпечують стабільний ефективний 

розвиток цього підприємства. 

Здатність своєчасно виявляти і попереджати загрози є запорукою 

стійкого функціонування будь-якого підприємства. Управління фінансовою 

безпекою – це одна зі складових загальної системи управління безпекою 

підприємства, яка спрямована на реалізацію управлінських рішень в 

фінансовій сфері його діяльності.  

Інформаційно-аналітичною підсистемою управління фінансовою 

безпекою виступає сукупність даних бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності, а також аналізу, контролю і аудиту. Облік забезпечує отримання 

достовірної і оперативної економічної інформації про ефективність 

використання ресурсів підприємства, рух фінансових потоків та кінцеві 

результати діяльності. Таким чином, облік створює інформаційні умови для 

здійснення основних функцій управління фінансовою безпекою. Отже, 

підкреслюємо необхідність досліджувати фінансову безпеку підприємства з 

позицій окремого аспекту його діяльності, а саме – обліку. Автори 

підтримують точку зору, що одним з важливих напрямів розвитку 

підприємства виступає «…створення дієвого механізму фінансової безпеки, 

яким є бухгалтерський облік. Обґрунтовується це тим, що бухгалтерський 

облік є однією з основних функцій управління, спрямованою на забезпечення 

безпеки підприємства, і саме бухгалтерський облік виключає можливість 



прямих розкрадань без встановлених законом наслідків, створює 

інформаційні умови для здійснення контролю за доцільністю і законністю 

використання ресурсів в превентивному, поточному і наступному режимах, 

сприяє запобіганню реалізації загроз, які зменшують економічну стійкість 

підприємств».  

Вважаємо, що наступні зміни в організації бухгалтерського обліку на 

підприємстві будуть виступати одним зі важелів забезпечення його 

фінансової безпеки: здійснення організаційної інтеграції обліку з іншими 

функціями управління; організація роботи облікового персоналу (здійснення 

контролю, аналізу і регулювання процесів, виявлення відхилень від норм, 

виникнення яких знижує ефективність діяльності);  здійснення внутрішнього 

контролю в частині бухгалтерського обліку. 

Для кожного підприємства актуальною виступає розробка й 

впровадження системи фінансової безпеки з урахуванням облікових аспектів, 

яка буде сприятиме стійкому розвитку підприємства та забезпечить 

максимальну ефективність його функціонування. 

 


