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Анотація. Встановлено епістемологічний підхід до понять “економічна без-

пека”, “фінансова безпека” та “фінансово-економічна безпека”. Обґрунтовано 

необхідність підвищення фінансової складової економічної безпеки через розви-

ток обліково-аналітичного інформаційного забезпечення діяльності підпри-

ємства.  

Ключові слова: бухгалтерський облік, фінансово-економічна безпека, еконо-

мічна безпека, фінансова безпека, обліково-аналітичне інформаційне забезпе-

чення 

 

Davidyuk T. 

 

AN INCREASE OF FINANCIAL CONSTITUENT OF ECONOMIC 

SECURITY THROUGH THE DEVELOPMENT OF ACCOUNTING AND 

ANALYTICAL INFORMATIVE PROVIDING OF ENTERPRISE ACTIVITY 

 

Summary. Established epistemological approach to the concepts of "economic 

security", "financial security" and "economic and financial security." The necessity of 

increase of financial constituent of economic security through the development of 

accounting and analytical informative providing of enterprise activity is proved.  

Key words: accounting, financial and economic security, economic security, 

financial security, accounting and analytical informative providing 

 

1. Вступ 

На сучасному етапі розвитку економіки ускладнюються умови функціону-

вання вітчизняних підприємств, що обумовлено низкою об’єктивних обставин, 

серед яких нестабільність податкового і регуляторного законодавства, інфляція, 

проблеми пов’язані з нестачею кредитних ресурсів, посилення конкуренції, зни-

ження інвестиційної активності, уповільнення платіжного обороту, зростання 

числа збиткових підприємств.  

За даними Державної служби статистики частка збиткових підприємств в 

Україні становить не менш третини та має тенденцію до зростання. Так, в 1999 р. 

ця частка досягла свого максимуму і склала 55,7%. Після значного зниження 

питомої ваги збиткових підприємств в 2000 р. на 18% до 37,7%, протягом 2001-

2003 рр. знову спостерігається тенденція збільшення їх частки в загальній кіль-

кості суб’єктів господарювання. Надалі досліджуваний показник демонструє 

деяке зниження до 2006 р., після чого знову починає зростати – до 41% в 2010 р. 

[19]. Інтенсивність процесів банкрутства вітчизняних підприємств має стійку 

тенденцію до підвищення. В останні роки кількість розглянутих господарськими 

судами справ про банкрутство склала понад 13,6 тисяч [1].  



Тож підприємства перебувають у пошуку ефективних управлінських рішень 

щодо забезпечення і зміцнення власної економічної безпеки. Тому одним з виз-

начальних напрямків зростання ефективності, стійкості та спроможності управ-

ління підприємством є формування та удосконалення системи економічної без-

пеки через його фінансову складову.  
 

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Як самостійний об’єкт дослідження фінансова безпека підприємства почала 

розглядатися порівняно недавно. Теоретичними основами фінансової безпеки, як 

складової економічної безпеки займаються учені-економісти: Г. А. Андрощук,  

О. В. Арефєва, О. І. Барановський, І. А. Бланк, О. О. Бородіна, Е. М. Бойко, М. І. Бен-

діков та ін. Вагомий внесок в розвиток науки про фінансову безпеку на мікро-

рівні зробили учені і практики, серед яких: І. А. Бланк [2], А. Г. Загородній [10], 

Т. Г. Васильців [3], І. П. Мойсеєнко, О. М. Марченко [15], С. Ф. Покропивний 

[9], В. С.  Пономаренко [22], Н. І. Реверчук [23], А. С. Соснін [25], В. І. Ярочкін 

[31], В. К. Сенчагов, Б. В. Губін [30] та інші. 

Праці науковців поза сумнівом мають високу науково-теоретичну і практичну 

цінність, оскільки обґрунтовують категорійний та методологічний апарат і обкрес-

люють основні напрями подальших наукових досліджень в цій сфері з метою пог-

либлення та всебічного розвитку розуміння економічної безпеки як однієї з катего-

рій економічної науки. Проте економісти й досі не дійшли згоди щодо найбільш точ-

ного та найбільш повного формулювання поняття “фінансово-економічна безпека 

підприємства”. Незважаючи на важливість наукових досліджень в них не знайшли 

відображення питання щодо ролі бухгалтерського обліку в реалізації фінансової 

складової економічної безпеки підприємства. Тому, метою дослідження є теоре-

тичне обґрунтування понять “економічна безпека”, “фінансова безпека”, “фінансова 

складова економічної безпеки”, визначення важливості бухгалтерської звітності в 

забезпеченні фінансової складової економічної безпеки підприємства. 

 

3. Обліково-аналітичне інформаційне забезпечення в системі економічної 

безпеки діяльності підприємства 

З переходом до ринкових відносин і зміною форм власності функції держав-

них структур по забезпеченню безпеки підприємств, що стали економічно самос-

тійними господарюючими суб’єктами значно звузилися. Підприємства отримало 

право самостійного встановлення правил відносин з суб’єктами ринкового 

середовища. Перед керівниками підприємств різних форм власності все гостріше 

поставали завдання захисту майна і персоналу, охорони інтелектуальної власно-

сті та комерційної таємниці, підтримки іміджу й економічної стійкості в конкрет-

ному середовищі, тобто забезпечення економічної безпеки. 

Економічна безпека є універсальною категорією, що відображає захищеність 

суб’єктів економічних відносин на всіх рівнях: держави, суб’єктів господарюван-

ня, громадян. Переважна більшість вчених під економічною безпекою підпри-

ємства розуміють стан захищеності його життєво важливих інтересів від внут-

рішніх і зовнішніх загроз, сформоване адміністрацією та колективом шляхом 

реалізації системи заходів правового, економічного, організаційного, інженерно-

технічного та соціально-психологічного характеру.  



Необхідність забезпечення економічної безпеки підприємства зумовлена його 
прагненням до стабільності функціонування та досягнення головних завдань 
своєї діяльності. Рівень економічної безпеки підприємства залежить від  ефектив-
ної діяльності його керівництва, його здатні уникнути можливих загроз та лікві-
довувати шкідливі наслідки окремих негативних впливів зовнішнього і  внутріш-
нього середовища. 

Функціонуючи в умовах невизначеності, вітчизняні підприємства стикаються 
з різними небезпеками, з яких найбільшу загрозу становить саме фінансова не-
безпека. Термін “фінансова безпека” відносно новий, введений в науковий обіг 
тільки в останньому роки. Проблема комплексного підходу до розуміння терміну 
“фінансово-економічна безпека” є визначальною для побудови ефективної систе-
ми управління безпекою підприємства. Адже від ступеню фінансової складової 
економічної безпеки комерційної структури залежить стабільність і безпека під-
приємства, перспективи його розвитку та процвітання.  

В ряді публікацій, присвяченим проблемам забезпечення безпеки підприємства 
вчені ототожнюють поняття “економічна безпека” та “фінансово-економічна без-
пека” підприємства. Проте економічна безпека підприємства звісно ж значно ширше 
за категорію фінансово-економічна безпека, оскільки остання є визначальною у сис-
темі економічної безпеки підприємства, адже переважна більшість правопорушень 
здійснюється на підприємствах у фінансово-економічній сфері.  

Проаналізувавши літературні джерела встановлено, що в економічній теорії 
фінансову безпеку підприємства розглядають або як одну зі складових еконо-
мічної безпеки, або ж як самостійний об’єкт управління (табл. 1). 

 

Таблиця 1 
Систематизація підходів вчених до термінів “фінансова безпека” і 

“фінансово-економічна безпека” 
 

№ з/п Автор Визначення терміну 

1 2 3 

1 Бланк І. А.  

[2, с. 4] 

Фінансова безпека підприємства – це кількісно і якісно де-

термінований рівень його фінансового стану, який забезпечує 

стабільний захист його пріоритетних збалансованих фінансових 

інтересів від ідентифікованих реальних та потенційних загроз 

зовнішнього і внутрішнього характеру, параметри якого визна-

чаються на основі його фінансової філософії і створюють необ-

хідні передумови фінансової підтримки його стійкого росту в 

нинішньому та перспективному періоді 

2 Галасюк В., 

Сорока М.  

[4, c. 22]  

Фінансова безпека підприємства – це захист від можливих 

фінансових втрат і попередження банкрутства підприємства, 

досягнення ефективного використання корпоративних ресурсів 

3 Реверчук Н.І.  

[23, с. 22-23] 

4 Горячева К. С.  

[6, с. 3] 

Фінансова безпека підприємства – такий його фінансовий стан, 

який характеризується збалансованістю і якістю фінансових 

інструментів, технологій і послуг, стійкістю до загроз, здат-

ністю фінансової системи підприємства забезпечувати реаліза-

цію власних фінансових інтересів, місій і завдань достатніми 

обсягами фінансових ресурсів, а також забезпечувати ефектив-

ний і сталий розвиток цієї фінансової системи  



Продовження табл. 1 
1 2 3 

5 Кириченко О.,  
Кім Ю.  
[12, с. 84] 

Фінансова безпека підприємства – фінансовий стан і фінан-
сова стабільність, здатні забезпечити підприємству нормальний 
ефективний розвиток його діяльності 

6 Мойсеєнко І. П., 
Марченко О. М. 
[15, c. 18] 

Фінансово-економічна безпека підприємства – це такий його 
фінансово-економічний стан, який забезпечує захищеність 
його фінансово-економічних інтересів від внутрішніх і зов-
нішніх загроз та створює необхідні фінансово-економічні пе-
редумови для стійкого розвитку в поточному та довгостро-
ковому періодах 

7 Мунтіян В. І.  
[16, с. 121] 

Фінансова безпека підприємства – стан найбільш ефективного 
використання корпоративних ресурсів підприємства, вираже-
ний в кращих значеннях фінансових показників прибутковості 
та рентабельності бізнесу, якості управління, використання 
основних і оборотних засобів підприємства, структури його ка-
піталу, норми дивідендних виплат по цінних паперами підпри-
ємства, а також курсової вартості його цінних паперів як синте-
тичного індикатора поточного фінансово-господарського стану 
підприємства та перспектив його технологічного і фінансового 
розвитку 

8 Нікіфоров П. О., 
Куперівська С. С. 
[18, c. 88] 

Фінансово безпечна компанія – це та, яка виважено і опти-
мально підходи до використання і управляння своїми фінан-
совими ресурсами, здійснює чіткий їх контроль, оперативно 
реагує на будь-які загрози, внутрішні чи зовнішні, з метою їх 
мінімізації або уникнення без шкоди для загальної діяльності 

9 Папехин Р. С.  
[20, с. 14] 

Фінансова безпека – визначає певний стан фінансової ста-
більності, в якому повинно знаходиться підприємство для 
реалізації своєї стратегії, характеризується можливістю під-
приємства протистояти зовнішнім і внутрішнім загрозам 

10 Трухан О. Л.  
[26, c. 30] 

Фінансово-економічна безпека підприємства трактується 
одночасно з двох позицій – статичної (як результат діяль-
ності підприємства на певну дату) та динамічної (розвиток 
підприємства в умовах фінансово-економічної безпеки у ко-
роткостроковій та довгостроковій перспективі)  

11 Кириченко О. А., 
Лаптєв С. М., 
Пригунов П. Я., 
Захаров О. І. та 
ін. [27, с. 372] 

Фінансова безпека – стан найбільш ефективного використан-
ня корпоративних ресурсів підприємства, виражений у най-
кращих значеннях фінансових показників прибутковості і 
рентабельності бізнесу, якості управляння, використання 
основних і оборотних засобів підприємства, структури його 
капіталу, норми дивідендних виплат по цінних паперах під-
приємства, а також курсової вартості його цінних паперів як 
синтетичного індикатора поточного фінансово-господарсь-
кого стану підприємства і перспектив його технологічного і 
фінансового розвитку 

12 Чібісова І.В. [28] Сутність фінансової безпеки полягає у наявності такого його фі-
нансового стану, який характеризується: збалансованістю і 
якістю фінансових інструментів, технологій і послуг; стійкістю 
до загроз; здатністю підприємства забезпечувати реалізацію фі-
нансових інтересів, а також місії і завдань достатніми обсягами 
фінансових ресурсів; а також спрямованістю на ефективний і 
сталий розвиток 



У виданнях з економіки підприємства [9; 28] зазначено, що серед функціо-

нальних складових економічної безпеки саме фінансова є вирішальною, оскільки 

в ринкових умовах господарювання фінанси є “двигуном” будь-якої економічної 

системи. 

Т. Р. Данилишин та Ж. В. Галак відмічають, що фінансова безпека як скла-

дова економічної безпеки підприємства є найважливішою, оскільки від неї зале-

жить вся діяльність підприємства [7, с. 13]. Серед підсистем економічної безпеки 

підприємства В. Л. Плескач виділяє: 1) фінансова (основна); 2) внутрішньоеконо-

мічна; 3) зовнішньоекономічна (економіка зв’язків підприємства з зарубіжними 

партнерами; 4) соціально-економічна [21, с. 28]. 

Домінуючою складовою в системі економічної безпеки Л.С. Сорока визнає 

фінансову [24, с. 53]. П.Я. Кравчук [13] обґрунтував гіпотезу про доцільність ви-

окремлення фінансово-економічного напряму в системі загальної безпеки під-

приємства. Так, дослідник запропонував в складі корпоративної безпеки підпри-

ємства виділити фінансово-економічну безпеку з структурними сферами фінан-

сової, економічної та маркетингової. 

Отже, проаналізувавши наведені визначення, можна констатувати, що незва-

жаючи на різницю у формулюванні, спільним для авторів є трактування фінан-

сової безпеки як те, що відображає рівень фінансового стану підприємства, ха-

рактеризується стійкістю до внутрішніх та зовнішніх загроз та передбачає най-

більш ефективне використання наявних ресурсів підприємства.   

Цілком погоджуємось з Л. С. Сорокою, який відмічає про недоцільність ото-

тожнення фінансової безпеки лише із досягненнями певних економічних показ-

ників. У переважній більшості публікацій вітчизняних авторів використовується 

термін “фінансова безпека підприємства”, проте є й такі, що свідомо вживають 

поняття “фінансово-економічна безпека”, підкреслюючи тим самим взаємоза-

лежність економічної та фінансової діяльності підприємства і визначальну роль 

фінансів у економічній системі.  

Аналізуючи функціональні складові економічної безпеки підприємства вчені 

виділяють такі: інтелектуальна, кадрова, фінансова, техніко-технологічна, полі-

тико-правова, екологічна, інформаційна. 

Фінансова складова економічної безпеки підприємства може бути визначена 

як сукупність заходів щодо забезпечення найбільш ефективного використання 

капіталу підприємства, підвищення якості планування та здійснення господарсь-

кої діяльності підприємства за всіма напрямами стратегічного й оперативного 

планування та управління технологічним, інтелектуальним і кадровим потенціа-

лом підприємства, його основними й оборотними активами з метою максимізації 

прибутку та підвищення рентабельності бізнесу. 

Забезпечення фінансової складової економічної безпеки господарюючих су-

б’єктів передбачає вжиття заходів, направлених на запобігання збитку від нега-

тивних дій на їх економічну безпеку за різними фінансово-економічними інтере-

сами підприємства є: максимізація його ринкової вартості; зростання рівня рен-

табельності його активів та власного капіталу; достатність фінансових ресурсів 

на всіх етапах економічного розвитку; фінансова стійкість та стабільність; без-

пека операційно, фінансової та інвестиційної діяльності; позитивний імідж під-

приємства.   



Фінансова безпека представляє такий стан, при якому підприємство: знахо-

диться у фінансовій рівновазі та забезпечується стійкість, платоспроможність і 

його ліквідність в довгостроковому періоді; задовольняє потреби у фінансових 

ресурсах для стійкого розширеного відтворення; забезпечує достатню фінансову 

незалежність та захищеність фінансових інтересів власників підприємства; здат-

не протистояти існуючим та виникаючим небезпекам і загрозам, що призводять 

до фінансового збитку. 

До об’єктів фінансово-економічної безпеки підприємства слід віднести: саме 

підприємство, його господарську систему та всі ресурси (фінансові, матеріальні,  

інформаційні, кадрові), основні та оборотні фонди; стейкхолдери підприємства 

(власники акцій акціонерного товариства та його контрагенти – партнери, кон-

куренти, покупці, постачальники тощо); колектив підприємства із його корпо-

ративною культурою, а також кожен працівник підприємства зокрема; сукуп-

ність бізнес-процесів, які забезпечують функціонування підприємства та досяг-

нення його стратегічних цілей.  

У монографії Т. Г. Васильців [3] до об’єктів системи фінансово-економічної 

безпеки відніс: фінансово-економічні показники, фінансові ресурси, персонал, 

інформацію, техніку та технологію, нематеріальні та матеріальні активи, ресурси. 

Об’єктами захисту системи фінансово-економічної безпеки на підприємстві, – 

відмічають О. В. Іваненко та П. М. Четвєріков, – є усі ті ресурси, на яких бу-

дується господарська діяльність та які підлягають  охороні: фінансові, матеріаль-

ні, інформаційні, інтелектуальні, кадрові [11].  

Забезпечення фінансової складової економічної безпеки передбачає уник-

нення таких факторів як: ухилення від сплати податків, несплата податків через 

втрату ліквідності, невиплата податків через відсутність податкової бази, пору-

шення касової і платіжної дисципліни, незадовільний стан розрахунків з контр-

агентами та ін. Саме ці фактори можуть загрожувати фінансовій безпеці підпри-

ємства і саме завдяки бухгалтерській інформації можуть бути визначені ризики 

виникнення цих загроз. 

Про нерозривний зв’язок бухгалтерського обліку та економічної безпеки 

відмічено в багатьох публікаціях. Так, зокрема, А. П. Дикий зазначає, що для 

будь-якого підприємства при побудові системи безпеки облікових даних необ-

хідним є розробка політики економічної безпеки  підприємства [8]; Н.  В. Нако-

нечна переконана, що під час застосування автоматизованих облікових систем, 

підприємство може використовувати їх як інструмент для гарантування еконо-

мічної безпеки цього підприємства [17, с. 330]. Побудова  ефективної системи  

економічної безпеки підприємства, – відмічають Н. М. Головай та Л. І. Пославсь-

ка, – неможлива без належного обліково-інформаційного забезпечення, що пе-

редбачає, насамперед, забезпеченість підприємства якісною інформацією та за-

хист його інформаційного середовища [5, с. 302]. 

Оцінка поточного рівня забезпечення фінансовою складовою економічної 

безпеки проводиться за даними внутрішньої бухгалтерської та фінансової звіт-

ності, показники якої є індикатори, що дозволяють швидко визначити зміни в 

господарській діяльності підприємства. Про це відмічає Т. Г. Васильців [3,  

с. 197] – система фінансової безпеки підприємства є динамічною, а її стан у  

будь-який момент часу можна описати за допомогою сукупності показників, зна-

чення яких отримують із фінансової звітності підприємства. І. П. Мойсеєнко та 



О. М. Марченко також відмічають про те, що інформаційним забезпеченням 

управління фінансово-економічною безпекою підприємства виступає фінансова 

звітність підприємства [15].  

Система інформаційно-аналітичного забезпечення, – вказує Лазарева А.П., – 

формується на базі: даних бухгалтерського, оперативного та статистичного 

обліку і звітності [14, с. 306]. Проте, основним джерелом інформації для фінансо-

вої безпеки є фінансовий облік і складена за його принципами фінансова звіт-

ність відмічає Л.С. Сорока [24, с. 53]. 

Дискусійним питанням є розмежування категорій фінансової і економічної 

безпеки та їх обліково-інформаційного базису. Очевидно, що для першої основ-

ним джерелом інформації є фінансовий облік і складена за його принципами 

фінансова звітність. Звісно ж найбільш змістовними є квартальні, щомісячні або 

навіть щоденні внутрішні звіти, за даними яких можуть бути швидко виявлені 

слабкі і сильні сторони діяльності підприємства. Проте і фінансова звітність пот-

рібна, принаймні для інформування про: параметри діяльності підприємства, пе-

редуючі банкрутству або що забезпечують інтенсивний розвиток підприємство; 

наявність реальної можливості відновити (або втратити) свою платоспромож-

ність протягом певного періоду; причини фінансової нестійкості підприємства, 

що призвели до її неплатоспроможності; стан ліквідності активів підприємства і 

їх структури. 

На основі фінансових звітних даних аналізується структура і динаміка ка-

піталу підприємства, рівень її автономії та фінансової незалежності від позико-

вих коштів, стан ліквідності оборотних коштів і платоспроможності. Відповід-

ному аналізу підлягає структура і напрями використання основних й оборотних 

засобів, рівень ліквідності запасів і дебіторської заборгованості, продуктивність 

праці, використання обладнання, його знос та інші аналогічні показники.   

Фінансова звітність є важливим джерелом даних для аналізу структури і ди-

наміки витрат, прихованих резервів економії ресурсів компанії, ступінь її орієн-

тації на високотехнологічні, інтенсивні шляхи розвитку. Звісно ж важливою є 

інформація про обсяги реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Індикаторами 

фінансової безпеки підприємства є граничні значення таких показників як: коефі-

цієнти покриття та автономії, рівня фінансового левериджа, рентабельності акти-

вів, рентабельності власного капіталу, темпів зростання прибутку, обсягів прода-

жів, співвідношення оборотності дебіторської та кредиторської заборгованості 

тощо. 

 

4. Висновки 

Таким чином, для ефективного впровадження фінансової складової еконо-

мічної безпеки підприємства необхідною є розробка системи інформаційно-ана-

літичного забезпечення компанії, важливим елементом якої виступає звітність 

підприємства, вимоги до якості якої напряму залежать від потреб управління. 

Саме завдяки бухгалтерській звітності система обліково-інформаційного забезпе-

чення сприяє якісному та оперативному управлінню економічною безпекою 

підприємств.  
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