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МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 
ПІДПРИЄМСТВ

Останнім часом економіка України перебуває в умовах складного 
реформаційного періоду. Підприємства функціонують у динамічному 
зовнішньому середовищі, в умовах постійних змін та часткової 
невизначеності. Через це виникають загрози його розвитку та ефективній 
діяльності. Задля підтримки стабільного розвитку і функціонування 
фінансової системи в умовах нестійкого зовнішнього середовища потрібно 
безперервна розробка, впровадження та вдосконалення адаптивних 
механізмів забезпечення фінансової безпеки підприємства. Отже, внаслідок 
цього оцінка фінансової безпеки вітчизняних підприємств нині є дуже 
актуальною.

Механізм фінансової безпеки надає підприємству наступні  можливості:
· самостійно розробляти та впроваджувати власну фінансову стратегію; 
· забезпечувати залучення і використання фінансових ресурсів 

підприємства; 
· забезпечити фінансову незалежність підприємства;
· вчасно ідентифікувати внутрішні і зовнішні загрози та небезпеки 

фінансовому стану підприємства; 
· забезпечити  фінансові інтереси власника підприємства. 

Зовсім нещодавно в сучасній економіці з’явилась категорія «фінансова 
безпека підприємств» як самостійний об’єкт управління. Вона є головною 
складовою економічної безпеки, бо у будь-якій економічній системі фінанси 
виконують провідну функцію. Фінансова безпека - це кількісно та якісно 
детермінований рівень фінансового положення підприємства, який 
забезпечує захищеність його фінансових інтересів від реальних і потенційних 
внутрішніх та зовнішніх загроз. Для стійкого зростання підприємства 
визначають параметри на основі фінансової філософії й конструюють 
необхідні умови фінансової підтримки [1].

Вдосконалення механізму забезпечення фінансової безпеки 
підприємства необхідне для того, аби пом’якшити або уникнути дії загроз, 
які можуть негативно вплинути на розвиток підприємства та реалізацію 
фінансової стратегії.

Забезпечення фінансової безпеки – це системний процес, який поєднує 
в собі три основних компоненти: оцінку та діагностику фінансово-
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господарської діяльності підприємства; доцільне та своєчасне застосування 
антикризових (стабілізаційних) заходів для уникнення внутрішніх і 
зовнішніх загроз діяльності підприємства; формування заходів та 
рекомендацій щодо забезпечення фінансового розвитку і 
конкурентоспроможності підприємства за всіма етапами його життєвого та 
операційного циклів [2].

Досягнення безперебійного та безперервного процесу перетворення 
капіталу в капітальні блага забезпечує зростання фінансової незалежності, 
рівня майнового положення, рентабельності, ринкової та ділової активності.

Важливим елементом економічної безпеки підприємства є його 
ресурсне забезпечення. Можна визначити критерії оцінки ресурсів, що в 
умовах конкуренції забезпечують його переваги . До основних критеріїв 
відносяться [3]: 

● цінність; 
● раритетність; 
● неповторність; 
● замінність. 

Найважливішою складовою ефективного розвитку підприємства є 
забезпечення його фінансової безпеки. В сучасних ринкових економічних 
умовах підприємству потрібно створювати власну систему безпеки, яка 
допоможе своєчасно виявляти зовнішні та внутрішні загрози і ліквідовувати 
їх; вдосконалювати контролюючу систему діагностики фінансового стану 
підприємства для забезпечення стабільності та стійкості.
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МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ В ПРОТИДІЇ ТІНЬОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Тіньова економіка в сучасних соціально-політичних умовах розвитку 
країни, відмивання коштів як механізм забезпечення функціонування 
тіньових економічних відносин, «відтік» капіталів за наявності дефіциту 
інвестиційних ресурсів та низької капіталізації фондового ринку є найбільш 


