
60
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2012 - №5

УДК 339.18

Ткаченко С.О.,
к.е.н., доцент, ХНУВС

СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ

У статті досліджено сутність фінансової безпеки суб’єктів господарювання. Визначено її ос-
новні складові елементи в розрізі внутрішніх і зовнішніх загроз. Визначено пропозиції щодо
зміцнення стану фінансової безпеки суб’єктів підприємництва в сучасних економічних умовах
господарювання.

Ключові слова: фінансова безпека, загрози, складові фінансової безпеки.
ВСТУП
Сучасний стан розвитку фінансової системи України багато в чому стає визначальним для

всього національного господарства і для національних виробників як його складової частини. Це
пов’язано із дисбалансом відтворення фінансово-кредитних ресурсів і активів від кругообігу ви-
робничого капіталу, суттєвою активізацією фінансових інститутів на сам перед торгівельної і фінан-
сово-посередницької діяльності, що у свою чергу виступає як елемент загрози рівноваги і ста-
більності ринку.

Перехід системи господарювання України до ринкового типу економічних відносин виводить
на суттєво новий рівень питання забезпечення безпеки здійснення фінансово-господарської діяль-
ності, зокрема на мікрорівні — рівні суб’єктів господарювання.

Поняттю фінансової безпеки суб’єктів господарювання приділена значна увага в працях як
вітчизняних, так і зарубіжних учених, таких як: О.І. Барановський, І.О. Бланк, В.М. Геєць,
М.О. Кизим, Т.С. Клебанова, О.І. Черняк, В.Л. Ортинський, З.Б. Живко, Л.С.Мартюшева та ін.,
проте ці думки часто неоднозначні та потребують додаткового вдосконалення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є комплексне вивчення складових фінансової безпеки суб’єктів

підприємництва.
РЕЗУЛЬТАТИ
Досліджуючи вітчизняне підприємництво ми можемо говорити про наступні аспекти, що суттє-

во впливають на розвиток системи господарювання у часи побудови економіки нового типу. Насам-
перед, це відсутність дієвих правових норм щодо захисту інтересів підприємців та споживачів; по-
друге, система, що динамічно розвивається, несе у собі небезпеку трансформаційних диспропорцій
у системі господарювання, сферах і галузях, надаючи переваги окремим напрямам розвитку підприєм-
ництва та нехтуючи іншими; по-третє, становлення будь якої нової системи само по собі потребує
вдосконалення та системи відпрацювання головних механізмів функціонування.

Введення будь-яких нових форм і методів управління фінансовими процесами безумовно ви-
магають ретельного розроблення не лише загальних механізмів, а й впровадження практичних
схем їх застосування з метою отримання найбільш прийнятного результату.

Функціонування суб’єктів господарювання на фінансовому ринку здійснюється за допомогою
різних фінансових інструментів.

Так, одним із шляхів економічного виживання є виявлення та нейтралізація загроз фінансової
стабільності підприємства, до яких можна віднести як несприятливу економічну політику держа-
ви, протиправні дії конкурентів, кризові явища, непередбачену зміну кон’юнктури, управлінську
некомпетентність тощо.

Фактори, що впливають на рівень фінансової стабільності, ми можемо поділити за критеріями
середовища на внутрішні і зовнішні; за критеріями впливу на економічні і неекономічні; за крите-
ріями визначення на об’єктивні і суб’єктивні.

Слід наголосити, що суб’єкти господарювання можуть існувати лише за умов постійної і без-
перебійної взаємодії з ринковим середовищем, що є головним принципом ринкової економіки.

Слід зазначити, що серед науковців відсутнє єдине визначення категорії «фінансова безпека», а
формулювання відображають лише окремі аспекти і не можуть претендувати на її однозначне та ви-
ключне трактування. Поняття фінансової безпеки розглядається провідними вченими під різними ку-
тами, зокрема з позицій ресурсно-функціонального підходу, з погляду статики, у контексті норматив-
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но-правового регламентування тощо. Визначаючи поняття «фінансової безпеки», більшість науковців
схиляються до характеристики захищеності фінансових інтересів на усіх рівнях фінансових відно-
син; певного рівня незалежності, стабільності і стійкості в умовах впливу на неї зовнішніх і внутрішніх
дестабілізуючих факторів, а саме: наявності значних боргових зобов’язань, кризи грошової й фінан-
сово-кредитної систем, поглинання та переуступка боргів підприємствам-конкурентам, помилки
менеджменту, пов’язані з вибором стратегії, оптимізацією активів, дебіторською й кредиторською
заборгованостями, вибору інвестиційних складових діяльності, податкової політики тощо [1, 2, 6, 9].

У свою чергу, під категорією фінансової безпеки суб’єкта розуміють насамперед визначення
його стану, за якого реалізуються програми, забезпечується прибуток і захист від зовнішніх і
внутрішніх дестабілізуючих чинників, де основними критеріями є дотримання нормативних зна-
чень окремих показників діяльності, проте саме застосування лише зазначеного методу позбавляє
можливості врахування перспективних аспектів розвитку, отримання перспективних доходів і
прибутків, ефективного використання окремих елементів активів тощо [3,4, 5, 6, 9].

На наше переконання, забезпечення системи фінансової безпеки суб’єктів господарювання
повинне носити механізм комплексних дій щодо протидії як потенційним, так і реальним загро-
зам, що у свою чергу дасть можливість їх мінімізації задля можливостей ефективного функціону-
вання в умовах динамічного розвитку зовнішнього та внутрішнього середовища.

Нехтування станом фінансової безпеки суб’єктів господарювання може призвести не лише до банк-
рутства підприємств, а і до занепаду галузей і підриву системи життєзабезпечення економіки в цілому.

Формування і практична реалізація дієвого механізму забезпечення фінансової безпеки суб’єктів
підприємництва полягає насамперед в з’ясуванні, інтерпретації і визначення факторів впливу,
дослідження взаємопов’язаності окремих складових за ієрархією і внутрішньою будовою.

Фінансова безпека суб’єктів господарювання є надзвичайно складною багаторівневою систе-
мою, що формується через окремі складові із власною структурами та механізмами, а саме: систе-
мою взаємодії із контрагентами та корпоративного управління, системою державного регулюван-
ня, бюджетування, інвестування, страхового і фондового ринку, банківською, валютною і грошо-
во-кредитною системами.

Зазвичай, сучасна система господарювання визначає поточний рівень фінансової безпеки на
основі характеристик короткострокової чистої прибутковості і фінансової стійкості з урахуван-
ням поточної рентабельності і ліквідності, залишаючи поза увагою інші критерії, що безумовно
мають суттєвий характер інформаційного впливу. На нашу думку, розрахунок рівня фінансової
безпеки повинен додатково охоплювати:

1) прогнозні характеристики прибутку від інвестування основного, інвестиційного та фінансо-
вого капіталу;

2) характеристики майбутнього руху чистого грошового потоку;
3) впровадження ефективної концепції управління діяльністю суб’єкта.
Різні автори виділяють різні складові економічної безпеки підприємства, проте, на нашу думку,

саме фінансова складова є не лише провідною, а й вирішальною для ефективного функціонування
суб’єктів господарювання. Так, до її структурних елементів доцільно відносити критерії загроз та їх
стану; вплив політико-правових складових; оцінку поточного рівня показників фінансового аналізу
та їх відповідність нормативним значенням; оцінку ефективності запобігання можливим загрозам;
перспективи розвитку суб’єкту господарювання у середньостроковому часовому розрізі.

Важливе значення для фінансової безпеки суб’єктів господарювання мають не самі критері-
альні показники, а їх порогові значення, тобто граничні величини, перевищення яких загрожує
фінансовому стану, а відповідно і безпеці функціонування.

На нашу думку, одними із основних чинників, що заважають просуванню ринкових перетво-
рень та є загрозами на внутрішньому ринку, виступають: відсутність досвіду ефективних механізмів
державного регулювання економічних процесів на макрорівні; недостатнє врегулювання залу-
чення зовнішніх капіталів; порушення інтересів національних інвесторів тощо.

Слід зазначити, що фінансова складова економічної безпеки є провідною та вирішальною,
оскільки саме фінансові відносини є основним рушієм не лише зростання та накопичення ре-
сурсів суб’єктів господарювання, але й формування будь-якої економічної системи.

На нашу думку, оцінка загроз фінансовій безпеці суб’єкта господарювання має складатись з
наступного алгоритму:

1) оцінка впливу внутрішніх негативних складових — визначення чинників неефективного
фінансового планування та управління активами, помилкової цінової політики, системи розра-
хунків та руху грошових потоків, політики формування дебіторської та кредиторської заборгова-
ності тощо;
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2) оцінка впливу зовнішніх негативних складових — неефективні та спекулятивні операції на
ринку цінних паперів, недостатньо зважена цінова, інвестиційна та інші форми конкуренції, лобі-
ювання спірних рішень органів влади тощо;

3) оцінка впливу форс-мажорних складових — не прогнозована зміна коливань валют, зміна
правил роботи на економічному та фінансовому ринках, прийняття несприятливих законодавчих
актів, обмежень тощо.

Разом з тим, особливу увагу слід зосереджувати не лише на реальних, а й на потенційних
загрозах, що генеруються не всією сукупністю факторів, а лише найвпливовішими та найнебез-
печнішими з них.

Значення дослідження і аналізу фінансової складової загального рівня безпеки суб’єкта госпо-
дарювання формується наступними компонентами:

1) стабільністю операцій, пов’язаних із фінансовими операціями щодо грошових розрахунків,
формування фінансових ресурсів, дебіторської та кредиторської заборгованості;

2) формуванням ресурсного потенціалу та реалізації загальної стратегії їх мобілізації і використання;
3) характеристика ризиків фінансової діяльності як найбільш небезпечних за своїми наслідками.
Розглядаючи систему фінансової безпеки підприємства як стабільну, слід зазначити, що вона

не носить абсолютний характер, може змінюватись на окремих етапах в залежності від впровад-
ження додаткових механізмів стабілізації та розглядається як динамічна характеристика, пов’яза-
на із формуванням нових параметрів системи господарювання.

ВИСНОВКИ
Система фінансової безпеки кожного суб’єкта є індивідуальною і залежать від сукупності чин-

ників, а саме законодавчої складової, характеристики матеріально-технічних і фінансових ресурсів,
впровадження ефективних систем планування та менеджменту, комплексного і системного підхо-
ду до організації діяльності.

Система забезпечення фінансової безпеки суб’єктів господарювання передбачає здійснення
постійного моніторингу з точки зору впливу на стан суб’єкта в цілому, оцінку позицій стратегіч-
них програм, аналіз ефективності поточних рішень.

Отже, оцінювати стан фінансової безпеки суб’єктів господарювання слід не лише за об’єктив-
ною системою параметрів, критеріїв та індикаторів, які визначають критичні значення функціону-
вання, а саме: показниками ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності, прибутковості,
системі порівняльних характеристик, балансу ліквідності, а й прогнозними складовими діяльності.
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