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Фінансова безпека підприємства характеризується сукупністю
кількісних і якісних параметрів його фінансового стану, яка ком-
плексно має відображати рівень фінансової захищеності підпри-
ємства. Така сукупність параметрів повинна формуватися на
принципах системного підходу, що дозволяє визначати фінансо-
ву безпеку підприємства як самостійну систему, яка відрізняється
від інших систем, котрі забезпечують ефективне функціонування
підприємства. Крім того, такі параметри мають диференціювати-
ся у відповідності від місії і цілей підприємства, які повинні
включати основні аспекти його фінансової політики. Забезпечен-
ня фінансової безпеки підприємства доцільно розглядати як про-
цес запобігання будь-яких збитків від негативних впливів внут-
рішніх і зовнішніх чинників на різні аспекти комерційної
діяльності. Саме запобігання збитків від комерційної діяльності
підприємства, котрі як вочевидь загрожують фінансовій безпеці,
так можуть бути і потенційними, складає ефективний результат
комерційної діяльності із забезпечення її прибутковості і стійкос-
ті, і зрозуміло — що й фінансової безпеки. Така спрямованість
системи забезпечення фінансової безпеки підприємства на запо-
бігання внутрішніх і зовнішніх загроз складає основну сутнісну
характеристику поняття фінансової безпеки. Фінансова безпека
підприємства має бути також спрямована і на забезпечення важ-
ливих фінансових пропорцій підприємства, які повинні бути ста-
більними у процесі його еволюційного розвитку. Забезпечення
стабільності системи фінансової безпеки має відбуватися шляхом
підтримки відносно постійних параметрів, які характеризують
фінансові інтереси підприємства і відвернення загроз фінансовій
діяльності.
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Слід також підкреслити, що стабільність системи фінансової
безпеки не має абсолютного характеру. В процесі її функціону-
вання і розвитку окремі параметри фінансової безпеки можуть
носити, наприклад, циклічний (цикл господарської діяльності, се-
зонний цикл) або кон’юнктурний характер. Оскільки розвиток
підприємства інколи носить стрибкоподібний характер, то відпо-
відно до цього належним чином має розвиватися і система фінан-
сової безпеки, виходячи при цьому на новий рівень забезпечення
параметрів своєї стабільності.

Підприємство потребує постійного моніторингу стану фінан-
сової безпеки як у процесі стратегічних перетвореннях, так і у
поточній діяльності, так як стан («здоров’я») суб’єктів господа-
рювання має контролюватися на постійній основі, оскільки тіль-
ки за такої умови можливим є збереження досягнутого рівня роз-
витку. Важливим є, що саме завдяки запровадженню системи
діагностування, підприємство спроможне забезпечити зворотній
зв’язок у процесі реалізації управлінських рішень. Сучасні нау-
ковці визначають «діагностування фінансової безпеки підприєм-
ства» як складову процесу відповідного управління, що передба-
чає оцінювання її стану, величини відхилення від його оптималь-
ного рівня, аналіз причин виникнення таких відхилень і розроб-
лення заходів щодо забезпечення необхідного запасу фінансової
міцності (міцності фінансової безпеки) підприємств.

Узагальнення результатів наукових робіт дозволяє констату-
вати, що більшість існуючих методик ґрунтуються на принципах
порівняння розрахованих значень коефіцієнтів із встановленими
нормативами, які були визначені науковцями та, як підтверджує
практика, не враховують особливості функціонування вітчизня-
них підприємств. У сучасній економічній літературі активно на-
голошують на важливості урахування галузевих особливостей
підприємств, стадії їх життєвого циклу та стратегії розвитку при
встановленні критеріальних (порогових) значень як бази для ви-
значення рівня їх фінансової безпеки. Однак, найчастіше, крите-
ріальні значення, наведені в аналізованих наукових публікаціях,
відповідають загальновідомим нормативам та в умовах високої
мінливості умов функціонування не можуть бути однаковими для
усіх суб’єктів фінансових відносин, а, отже, й використовуватися
як еталон порівняння. Діяльність підприємств характеризується
безліччю різноманітних процесів, тому виникає потреба ураху-
вання значної кількості показників при оцінюванні стану їх фі-
нансової безпеки.



326

Загальновідомим є той факт, що якість сформованої системи
показників для проведення оцінювання різних аспектів функціо-
нування економічних агентів визначає безпосередньо якість
управлінських рішень. Зважаючи на це, перелік показників має
об’єктивно та всебічно віддзеркалювати процеси, що відбувають-
ся не тільки у внутрішньому середовищі суб’єктів господарю-
вання, а й ураховувати зміни та вплив їх зовнішнього оточення.
Слід зауважити, що у більшості методик наведено певний перелік
характеристик фінансової безпеки підприємства. Проте фіксова-
ний набір показників, без обґрунтування критерію їх відбору, не
може об’єктивно віддзеркалювати економічні процеси динаміч-
ного бізнес-середовища. Тому вкрай актуальним як з наукової,
так і практичної точки зору є розробка адекватної методики оці-
нювання стану фінансової безпеки підприємств.
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The features of globalization proc-
esses displays on economic secu-
rity of economic agents were de-
termined considering a new mo-
del of world economy develop-
ment.

В останнє десятиліття функціонування суб’єктів господарю-
вання світової економічної системи усе більшою мірою підпадає
під вплив процесів глобалізації і транснаціоналізації. Новий рі-
вень розвитку глобальних і транснаціоналізаційних процесів, вза-
ємозалежність нових світових центрів сили, які тільки форму-
ються, змінює традиційні уяви про структуру міжнародних від-
носин і фактори забезпечення їх стабільності.




