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В роботі наведена сутність та умови виникнення фінансової безпеки суб’єктів господарюван-

ня аграрної сфери. Наведені основні ознаки даної категорії. Реалізовано системний підхід до фор-
мування та забезпечення фінансової безпеки. Запропоновано методику оцінки фінансової безпе-
ки аграрних підприємств. Проведено дослідження поточного стану аграрного підприємництва в
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ВСТУП
Тривале відновлення від наслідків світової економічної кризи національної економіки супровод-

жується гострою необхідністю перегляду діючих принципів та підходів до управління суб’єктами
господарювання. Нестабільність на світових ринках збуту, нерозвинений внутрішній попит, мо-
ральний та фізичних знос засобів виробництва, а також обмежені можливості національного бюд-
жету ставить перед апаратом управління кожного підприємства задачі такої організації наявних
ресурсів, за допомогою якої було б можливим подальше існування суб’єктів та його розвиток.
Особливо гострою дана проблема постає в аграрному секторі, де з огляду на низку об’єктивних та
суб’єктивних причин без діючої системи забезпечення фінансової безпеки ефективне господарю-
вання просто неможливе.

Пояснює таку ситуацію велика кількість фінансово-господарських ризиків, що мають вплив на
кінцевий фінансовий результат господарювання. Об’єктивне існування ризиків вимагає побудови
такої системи протидії та реагування, за допомогою якої було б можливим досягти запланованих
показників та стратегічних орієнтирів. Фактично, фінансовий ризик виступає первинним елемен-
том для фінансової безпеки підприємств — похідної, що визначає стан їх функціонування.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Проблеми формування, забезпечення та розвиток фінансової безпеки підприємств були

об’єктом дослідження низки вчених. Однак варто наголосити про явну нестачу наукових роз-
робок щодо порядку протидії загрозам господарювання шляхом створення та підтримки систе-
ми фінансової безпеки аграрних суб’єктів підприємництва. Розбіжність думок, відсутність сис-
тематизації наукових розробок, а також моделей оцінки фінансової безпеки аграрних суб’єктів
господарювання зумовили необхідність дослідження.

Мета статті полягає у визначенні сутності та значення фінансової безпеки для підприємств
аграрного сектору, підходів до оцінки, а також проведення аналізу поточного її стану серед сільсько-
господарських підприємств Запорізької області.

РЕЗУЛЬТАТИ
Фінансову безпеку можна уявляти як систему протидії деструктивним чинникам ендогенного

та екзогенного походження та забезпечення стабільної ефективної діяльності суб’єкта господа-
рювання. Формування різних організаційно-правових форм власності потребують наукових дослід-
жень та розробки комплексу заходів організаційно-економічної та фінансової природи на зміну
неефективних застарілих підходів.

Варто відмітити, що фінансова безпека як самостійний напрям дослідження було виокремлено
не так давно. Переважна більшість досліджень було спрямовано на вивчення дотримання еконо-
мічної безпеки на макрорівні, незважаючи на те, що корпоративний сектор формує переважну
частку ВВП та національного багатства країни. Єпіфанов А.О. відзначає, що фінансова безпека є
підсистемою економічної безпеки держави [6, с. 12]. Виконання державою всіх без винятку функцій
і задач неможливе без діючої системи формування, розподілу, перерозподілу і використання фондів
грошових коштів, що є предметом забезпечення фінансової безпеки. Шлемко І.Ф. під фінансовою
безпекою держави розуміє такий стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської,
бюджетної і податкової систем, який характеризується збалансованістю, стійкістю до зовнішніх і
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внутрішніх негативних впливів, здатністю забезпечити ефективне функціонування національної
економічної системи та її зростання [8]. Натомість, Сухоруков А.І., Ладюк О.Д. визначають кате-
горію «фінансова безпека» як захищеність інтересів держави у фінансовій сфері, або такий стан
бюджетної, податкової та грошово-кредитної систем, що гарантує спроможність держави ефек-
тивно формувати, зберігати від надмірного знецінення та раціонально використовувати фінансові
ресурси країни для забезпечення її соціально-економічного розвитку і обслуговування фінансо-
вих зобов’язань [7, с. 16].

Доцільним стає дослідження окремих тлумачень категорії фінансова безпека суб’єкта
господарювання:

1. Барановський О.І. визначив фінансову безпеку організацій (конкретно науковець висловлю-
вався про страховиків) як рівень забезпеченості компаній фінансовими ресурсами, який дозволив
би їм забезпечувати своє ефективне функціонування й у разі потреби відшкодовувати обумовлені
в договорах страхування збитки своїх клієнтів [1].

2. Бланк І.О., фінансова безпека підприємства — це інтегроване поняття категорії економічної
безпеки та фінансування підприємства, що являє собою кількісно і якісно детермінований рівень
його фінансового стану, який забезпечує стабільну захищеність пріоритетних збалансованих інте-
ресів суб’єктів економічної діяльності від ідентифікованих реальних і потенційних загроз —
зовнішніх і внутрішніх, параметри яких визначають на засаді фінансової філософії та створюють
необхідні передумови фінансової підтримки сталого розвитку підприємства в поточному і перс-
пективному періодах [2]. Дане визначення враховує відповідні характеристики поняття: забезпе-
чення суб’єкта господарювання фінансовими ресурсами, орієнтованість на захист від можливих
загроз, реалізацію фінансової безпеки в рамках фінансової стратегії підприємства та підтримка
його сталого розвитку.

3. Уваги заслуговує визначення , що дає Горячева К.С., яка визначає фінансову безпеку підпри-
ємства як фінансовий стан, який характеризується по-перше, збалансованістю і якістю сукуп-
ності фінансових інструментів, технологій і послуг, котрі використовуються підприємством,
по-друге, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх загроз, по-третє, здатністю фінансової системи
підприємства забезпечувати реалізацію власних фінансових інтересів, місії і завдань достатні-
ми обсягами фінансових ресурсів, по-четверте, забезпечувати ефективний і сталий розвиток
цієї фінансової системи [4, с. 66].

4. Гринюк Н.А. відмітив, що поняття фінансова безпека — складна багаторівнева економічна
категорія, що має особливість вертикального взаємовпливу усіх її елементів [5, с. 20].

5. Фінансова безпека суб’єкта підприємництва — це комплексна характеристика його фінансів,
за якою суб’єкт підприємництва має можливість нормально створювати і розподіляти вартість
продукції, робіт послуг, утворювати доходи і прибутки, здійснювати необхідні витрати, формува-
ти, розподіляти і використовувати фінансові ресурси, забезпечувати стабільну фінансово-госпо-
дарську діяльність, платоспроможність, безперервний рух грошових коштів, задовольняючи при
цьому потреби самого підприємства, інтереси його власників та інших учасників фінансових відно-
син. Таке визначення, засноване на законах фінансового кругообігу всередині підприємства та
функціональних засадах діяльності підприємства, наведене вченими Воробйовим Ю.М. та Бла-
жевичем О.Г. [3, с. 13]

З вищенаведеного витікає, що фінансова безпека підприємства — зв’язуючий елемент систе-
ми фінансового кругообігу підприємства, реалізується за сприяння фінансової політики та веде
до досягнення поточних та перспективних цілей. Проте, суб’єкти господарювання за сучасних
ринкових умов, де панують конкуренція, альтернативність, свобода вибору, є ураженими; їх фінан-
совий результат здатен бути нівельований фінансовим ризиком. Фінансовий ризик є притаманний
кожному суб’єктові господарювання в будь-якій галузі. Ризики формують умови та спосіб веден-
ня господарської діяльності, спонукаючи власників підприємств створювати та підтримувати на-
лежний рівень фінансової безпеки.

З наведених підходів до визначення фінансової безпеки можна виділити основні ознаки фінан-
сової безпеки підприємства:

 «нормальний процес створення і розподілу вартості на кожному суб’єкті підприємництва;
 стабільне утворення доходів і прибутків суб’єктів підприємництва;
 раціональне здійснення різноманітних витрат, виходячи з потреб самого підприємства, його

власників та інших учасників фінансових відносин;
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 безперервне формування, розподіл і використання фінансових ресурсів суб’єктів
підприємництва;

 стабільне здійснення фінансово-господарської діяльності, що забезпечує нормальний фінан-
совий стан, платоспроможність, безперервний рух грошових коштів, формування фондів і ре-
зервів для виробничого і соціального розвитку суб’єктів підприємництва, задоволення потреб їх
власників та вимог інших учасників фінансових відносин [3, с. 13]».

Розвиваючи погляди Воробйова Ю.М. та Блажевича О.Г. відмітимо, що сучасні економічні
умови характерні динамізмом, що формує особливі методи управління суб’єктом господарюван-
ня. Зокрема, суттєвою ознакою фінансової безпеки на мікрорівні виступає контроль за фінансови-
ми операціями та розрахунками суб’єктів бізнес-середовища, а також формування системи інфор-
маційного забезпечення, що дає підстави прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Крім
того, фінансова безпека поєднує різні аспекти обігу фінансів підприємства, що говорить про її
системність. Важливою є ознака протидії фінансовим ризикам та загрозам господарювання.

З наведених ознак випливає, що фінансова безпека суб’єкта господарювання — це така систе-
ма організації роботи суб’єкта підприємництва, за якої досягаються стабільність та прибутковість
діяльності, забезпечується достатній рівень платоспроможності та фінансової стійкості суб’єкта,
виконується раціональне залучення фінансових ресурсів та здійснення витрат в умовах розшире-
ного відтворення та знижується невизначеність господарювання.

Фінансова безпека як системна категорія характеризується власними принципами, функціями,
об’єктами та суб’єктами.

Фінансова безпека суб’єкта підприємництва є невід’ємною складовою фінансового менедж-
менту підприємства та повинна бути реалізована в системі певних правил та прийомів, що не
тільки характеризують її загальні риси функціонування та впровадження, але й відповідають су-
часним умовам господарювання. Переважна частина науковців зосереджує свою увагу на окре-
мих засобах та етапах управління та реалізації фінансової безпеки суб’єкта господарювання: за-
дачах, функціях, методах тощо. Проте край необхідно комплексно підходити до даного питання,
концептуально виявляючи всі аспекти та фактори, здатні вплинути на рівень фінансової безпеки
підприємства. Основні принципи фінансової безпеки підприємства та їх характеристика наведені
в табл. 1.

Об’єктом фінансової безпеки суб’єкта господарювання виступають майно та активи підпри-
ємства (у тому числі нематеріальні активи та позабалансові), операції залучення фінансових ре-
сурсів та їх використання (відносини позики, розрахункові операції, резервування, лімітування,
нормування запасу оборотних коштів, утворення доходів та прибутків), види діяльності підпри-
ємства та позиціонування його у бізнес-середовищі (аналіз конкурентів, банківських продуктів,
страхових продуктів, змін податкового законодавства, дії державних галузевих програм підтрим-
ки розвитку підприємництва; вивчення характеру руху грошових потоків, здійснення витрат та
формування фінансових ресурсів за центрами відповідальності, відділами, відповідальними пра-
цівниками), фінансові інтереси підприємства.

Суб’єкти фінансової безпеки — діючі індивіди, що прями чи опосередковано впливають на її
формування: керівники, менеджери, працівники підприємства, а також страхові, бюджетні,
банківські установи, міські адміністрації, правоохоронні органи, тощо.

Функції фінансової безпеки витікають з її ознак, та можуть бути представлені наступним
переліком:

1) накопичувальна, що має прояв в повному та необхідному забезпеченні суб’єкта господарю-
вання фінансовими ресурсами за раціональною їх вартістю;

2) ощадна — протидія перевитратам, зловживанням, нераціональному використанню обмеже-
них фінансових ресурсів;

3) відтворювальна — супроводження руху грошових потоків на підприємстві в процесі розши-
реного відтворення;

4) контрольна — полягає у чіткому спостереженні за рухом грошових потоків, організації роз-
рахунків на підприємстві, формуванню фінансових ресурсів з наступною реакцією на можливі
відхилення;

5) інформаційна — надання необхідної інформації засновникам, керівному складу для зни-
ження невизначеності та зниження рівня фінансового ризику.

Отже, фінансова безпека суб’єкта господарювання — складна комплексна категорія, що утво-
рює систему реагування та протидії загрозам зовнішнього та внутрішнього середовища. На
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Таблиця 1. Принципи фінансової безпеки суб’єктів підприємництва *
№ Принцип Характеристика принципу
1 Єдності Суб’єкт господарювання в плані підтримання відповідного рівня фінан-

сової безпеки розглядається та виступає в цивільно-господарському
обороті як одне ціле

2 Автономності Незважаючи та тісну інтегрованість економіки та поглиблену взаємоза-
лежність суб’єктів один від одного, підприємство забезпечує власну фі-
нансову безпеку незалежно від контрагентів

3 Самостійності Органи управління суб’єкта господарювання на власний розсуд обира-
ють пріоритетні напрямки розвитку, джерела фінансування, ринки та
обсяги збуту тощо

4 Гнучкості Фінансова безпека має бути орієнтована на мінливість економічного се-
редовища підприємства та бути спроможна швидко реагувати на подра-
зники та перерозподіляти фінансову систему фірми

5 Нейтралізації Забезпечення згладжування та ліквідації загроз фінансовому результату,
недосягнення цілей та ефективності роботи підприємства

6 Комплексності Керівництво суб’єкта при прийнятті та реалізації конкретного рішення
повинно враховувати його вплив та можливі наслідки для всіх адміністра-
тивно-господарських зв’язків та ланок підприємства

7 Системності Ґрунтується на необхідності забезпечення повної узгодженості планових
та фактичних показників діяльності всіх служб та структурних підрозді-
лів підприємства, узгодження руху грошових коштів з поточним та пер-
спективним станом, дотримання фінансових планів, кошторисно-
кредитних графіків в процесі організації та ведення роботи

8 Інформативності Забезпечення інформативного середовища прийняття рішень та прогно-
зування їх наслідків

9 Економічності Реалізується в забезпеченні співставності доходів і витрат від будь-якої
діяльності чи ініціативи суб’єкта господарювання

* Побудовано автором

здатність підприємства вести фінансово безпечну діяльність можуть вплинути чисельні фактори,
до того ж, фінансова безпека є неоднорідною за своїми складовими.

Можна виділити наступні сутнісні складові категорії «фінансова безпека суб’єкта господа-
рювання»:

 наявність достатньої кількості фінансових ресурсів;
 захищеність фінансових інтересів підприємства;
 збалансованість та якість фінансово-господарської діяльності підприємства;
 стабільність прояву;
 об’єкт управління керівними відділами суб’єкта господарювання;
 протидія деструктивним факторам внутрішньої і зовнішньої природи прояву, а як наслідок:
 забезпечення досягнення стратегічних цілей підприємства.
Функціональні складові фінансової безпеки підприємства дають змогу виявити центри відпо-

відальності та конкретні сегменти роботи суб’єкта господарювання, які у своїй сукупності утво-
рюють систему фінансової безпеки підприємства. Серед них можна виокремити правову, вироб-
ничо-структурну, ризикову, ринкову складову, та управління фінансовими ресурсами.

Задача оцінки стану фінансової безпеки досить складна і вимагає значних зусиль для інтерпре-
тування через велику кількість чинників та особливостей функціонування, що необхідно врахува-
ти. До того ж, таке завдання вимагає від провідних менеджерів підприємства досконалого воло-
діння чисельними прийомами та методичним інструментарієм, застосування кожного з елементів
якого доречне лише в специфічних випадках для дослідження того чи іншого боку проблеми.
Крім того, питання обґрунтування системи оцінки фінансової безпеки суб’єкту господарювання
стає особливо гострим за умов сучасних трансформаційних перетворень економіки.

Для інформативно ємної оцінки фінансової безпеки господарювання необхідно застосовувати
широкий арсенал методів. Це дозволить характеризувати всі сторони фінансово-господарського
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життя суб’єкта та виявити можливі загрози. Разом з тим, перелік показників, що досліджуються,
не повинен бути перенасиченим та суперечливим, що перешкоджає об’єктивній оцінці. Для про-
ведення оцінки фінансової безпеки суб’єкта підприємництва ми пропонуємо комплексну методи-
ку, що може бути виражена наступною формулою:





4

1i
iXРФБП , (1)

де РФБП — рівень фінансової безпеки підприємства, балів;
X1 — оцінка фінансових показників, балів;
X2 — оцінка фінансової стійкості, балів;
X3 — оцінка ймовірності банкрутства, балів;
X4 — оцінка поточного характеру руху грошових потоків підприємства, балів.
Оціночна шкала результативної функції при цьому матиме наступний вираз:
 0-25 балів — катастрофічний рівень фінансової безпеки;
 26-50 балів — низький рівень фінансової безпеки;
 51-75 балів — середній рівень фінансової безпеки;
 76-100 балів — високий рівень фінансової безпеки підприємства.
На нашу думку, дана методика покликана шляхом всебічного аналізу надати повну інформа-

цію про стан ефективності залучення та використання фінансових ресурсів, стан ліквідності та
платоспроможності підприємства, його фінансовій стійкості та ймовірності настання банкрут-
ства. Передбачається простота, наочність та інформаційна ємність розрахунків оцінки фінансової
безпеки суб’єктів підприємництва за даною методикою.

Розглянемо поточний стан господарювання аграрних підприємств в Запорізькій області за до-
помогою наступних даних (табл. 2, 3).

Таблиця 2. Структура фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств Запорізької
області, % *

Роки
Власні кошти
та прирівняні

до них
Довгострокові

кредити і позики
Короткострокові

кредити
Кредиторська за-

боргованість Баланс

2006 62,5 10,4 9,3 17,8 100
2007 66,4 9,5 9,3 14,8 100
2008 67,5 8,4 7,3 16,8 100
2009 74,1 5,8 4,7 15,4 100
2010 77,2 5,4 17,4 100
2011 79,36 3,64 17 100

* Побудовано автором на основі [9]

Відмітимо сучасну тенденцію до стрімкого збільшення частки власного капіталу в структурі фінан-
сових ресурсів аграрних підприємств. За аналізований період власні фінансові ресурси в питомій вазі
збільшилися на 16,86% та склали 79,36% у 2011 році. Такий факт з одного боку є позитивним, оскіль-
ки суб’єкти господарювання стають все більш незалежними від зовнішнього залученого капіталу.
Проте, водночас це свідчить про обмеженість доступу до кредитних ресурсів сільськогосподарських
товаровиробників і подальше загострення ситуації. Довгострокові фінансові ресурси в питомій вазі
джерел фінансування зменшилися до 3,64%, а короткострокові — більш ніж удвічі. Така складність у
кредитному забезпеченні суб’єктів зменшує їх фінансові можливості, знижує якість сировини та
матеріалів, що використовуються в господарському процесі, є зменшення та припинення капіталь-
ного розвитку. Серед основних факторів, що обмежують доступ до кредитних ресурсів, можна вид-
ілити волатильність функціонування та розвитку сільськогосподарської діяльності, відсутність зас-
тави належної якості під залучення кредиту, низька ефективність ведення діяльності, нерозвинені
механізми страхового захисту та низький рівень державної підтримки аграрного сектору.

В цілому галузь сільського господарства є прибутковим видом діяльності. За досліджуваний
період фінансовий результат галузі жодного разу не був від’ємним. Простежується дві чіткі тен-
денції агровиробництва. По-перше, малі сільськогосподарські підприємства займають все ваго-
міше місце в питомій вазі прибуткових підприємств (від 4,6% у 2004 р. до 17,5% у 2009 р.). По-
друге, фінансовий результат роботи галузі невпинно зростає. З 2006 р. сальдо роботи аграрних
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Таблиця 3. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування галузі сільського
господарства, мисливства та лісового господарства суб’єктів господарювання Запорізької області *

У т.ч. малі підприємстваРік Усього, млн. грн. млн. грн. питома вага, %
1 2 3 4

2000 70,6 –10,9 —
2001 75,8 –10,0 —
2002 57,1 –5,0 —
2003 6,3 –1,1 —
2004 144,4 6,6 4,6
2005 127,6 –12,0 —
2006 182,3 22,4 12,3
2007 436,1 84,7 19,4
2008 466,4 68,7 14,7
2009 662,6 116,3 17,5
2010 933,3 — —
2011 1163,6 — —

* Побудовано автором на основі [9]

товаровиробників зросло більш ніж у 6 разів. Така ситуація свідчить про структурні зміни в про-
цесах управління аграрними підприємствами та позитивний вплив політики уряду на організацію
роботи галузі.

Проте велика кількість збиткових підприємств та сильний деструктивний вплив загроз потре-
бує чіткого дотримання фінансово безпечного режиму функціонування. Серед досліджених за
наведеною методикою 40 аграрних підприємств тільки одно з них мало абсолютний рівень фінан-
сової безпеки.

Аналіз взаємозв’язків, притаманних процесам та явищам — найбільш важлива задача бага-
тьох досліджень. В тих випадках, коли мова йде о явищах та процесах, що мають складну струк-
туру та багатоманітністю притаманних їм зв’язків, такий аналіз здається складним. Перш за все,
необхідно встановити наявність взаємозв’язків та їх характер. Потім постає питання о щільності
взаємозв’язків та ступенем впливу різноманітних факторів (причин) на кінцевий результат, що
цікавить дослідника. Якщо риси та властивості досліджуваних об’єктів можуть бути виміряні та
виражені кількісно, то аналіз взаємозв’язків може бути проведений з застосуванням математич-
них методів, що дозволить перевірити гіпотезу о наявності або відсутності взаємозв’язків між
тими або іншими ознаками, що висувається на основі ґрунтовного аналізу. Далі, лише засобами
математичних методів можна встановити щільність та характер взаємозв’язків або виявити силу
(ступінь) впливу різноманітних факторів на результат. В таких дослідженнях широко використо-
вуються процедури множинної регресії.

Таким чином, побудуємо математичну модель залежності загальної величини фінансової без-
пеки аграрного підприємства від трьох предикторів. Математичний вираз моделі такий:

Y = b1 x1+ b2  x2 + b3  x3 + b0, (2)
де Y — оцінка рівня фінансової безпеки

x1 — фінансове забезпечення аграрного підприємства, тис. грн.;
x2 — сума кредитного забезпечення аграрних підприємств, тис. грн.;
x3 — фінансові результати від звичайної діяльності. тис. грн.;
b0 — вільний член рівняння;
b1, b2, b3 — коефіцієнти рівняння регресії.
Використовуючи програмний пакет Statistica 10, побудуємо математичну лінійну регресійну

модель взаємозв’язку розміру фінансової безпеки аграрного підприємництва від наведених фак-
торів. Вихідними даними для дослідження стали дані фінансових звітів 35 суб’єктів підприєм-
ництва аграрної сфери.

Коефіцієнт множинної кореляції складає 0,38. Отже, 38% випадків може бути пояснена відпо-
відним математичним виразом. З отриманих результатів можна зробити висновки про низьку за-
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лежність відклику від предикторів; побудована лінійна регресія адекватно описує взаємозв’язок,
вільний член моделі статистично значимий.

Лінійна модель має наступний вигляд:
Y = -0,0003  x1 – 0,00202  x2 + 0,00199  x3 + 84,3497 (3)
Стандартизовані коефіцієнти ваги наведених чинників фінансової безпеки (-0,32146; -0,330023

та 0,633018) дають підстави стверджувати про розмір вкладу кожного з факторів у сукупну оцінку
фінансової безпеки. Отже, найбільший вклад у формування засад безпечного функціонування
аграрних підприємств вносять отримані фінансові результати від звичайної діяльності (тис. грн.).
Увагу зосередимо на прямій залежності даного предиктору від результативного показника.

Фінансове забезпечення аграрного підприємництва та розміри кредитування, по-перше, ма-
ють менший вплив, по-друге, із збільшенням значень цих двох факторів, рівень фінансово безпе-
ки знижується.

Наведені фактори статистично значимі за умови p = 0,1 (0,000; 0,053; 0,027 та 0,000435
відповідно).

На основі параметрів даної моделі можна підтвердити припущення про комплексний склад
поняття «фінансова безпека суб’єкта підприємництва аграрної сфери», яку формують низка фак-
торів та чинників фінансової та нефінансової природи.

ВИСНОВКИ
1. Аграрне виробництво є високо ризиковим, а фінансовий результат суб’єктів господарюван-

ня галузі — вразливим.
2. Фінансова безпека виникає як комплекс заходів протидії первинним об’єктивним обстави-

нам — ризикам господарювання.
3. Визначена сутність фінансової безпеки як система організації роботи суб’єкта господарю-

вання, за якої досягаються стабільність та прибутковість діяльності, забезпечується достатній
рівень платоспроможності та фінансової стійкості суб’єкта, виконується раціональне залучення
фінансових ресурсів та здійснення витрат в умовах розширеного відтворення та знижується не-
визначеність господарювання.

4. Реалізовано системний підхід щодо формування та забезпечення фінансової безпеки суб’єкта
господарювання.

5. На основі існуючих наукових підходів запропоновано методику оцінки фінансової безпеки
суб’єктів господарювання.

6. Виявлені основні тенденції, притаманні діяльності аграрних підприємств запорізької області.
7. Доведено комплексну характеристику фінансової безпеки суб’єктів господарювання, що

визначає порядок її формування, забезпечення та проведення оцінки.
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