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управління. Процес управління фінансово-економічною безпекою підприємства, 

компонентами якого є сукупність фінансових інтересів підприємства, організаційна 

структура й управлінський персонал, техніка і технологія управління, функції, принципи і 

методи управління, фінансові інструменти, критерії оцінки. 

Механізм забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства сприятиме 

досягненню належного рівня фінансово-економічної безпеки суб’єкта господарювання, 

своєчасному виявленню та розробці заходів з нейтралізації зовнішніх та внутрішніх загроз, 

забезпеченню стабільного ефективного функціонування вітчизняних підприємств в 

кризових умовах економічного розвитку. 
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МЕТОДИ ОЦІНКИ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Умовою забезпечення стійкого розвитку кожного підприємства,  є формування високих 

результатів його фінансової діяльності та ефективність системи фінансово-економічної 

безпеки. Для дослідження оцінки ефективності управління фінансово-економічної безпеки 

підприємств застосовуються спеціальні системи та методи аналізу, які дозволяють отримати 

кількісну оцінку рівня захищеності окремих фінансових інтересів від загроз і ризиків.  

Оцінку рівня фінансової безпеки можна розглядати в межах ресурсно-

функціонального підходу. Оцінку пропонується здійснювати за кожною функціональною 

складовою фінансової безпеки, а потім визначити інтегральний показник експертним 

шляхом. При цьому функціональну структуру фінансової безпеки підприємства 

визначають такі складові: бюджетна; грошово-кредитна; валютна; банківська; 

інвестиційна; фондова; страхова [1, с. 98 – 103]. 

На сьогодні найбільш комплексним можна визнати підхід, запропонований 

І. О. Бланком, де він стверджує, що аналіз (оцінка) фінансової безпеки – це 

процес дослідження фінансового стану і основних результатів фінансової 
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діяльності підприємства з метою визначення рівня захищеності його фінансових 

інтересів від загроз і виявлення резервів його підвищення [2]. Науковець пропонує 

різні види аналізу фінансової безпеки діяльності підприємства в залежності від 

застосовуваних методів: горизонтальний; вертикальний; порівняльний; аналіз фінансових 

коефіцієнтів; інтегральний. 

Найпоширенішою на практиці є інтегральна методика оцінки рівня фінансової безпеки 

підприємства, що передбачає синтезування фінансових індикаторів в комплексні 

конструкції [3]. Індикатори розглядаються як порогові значення показників, котрі 

характеризують діяльність підприємства в різних функціональних областях, що 

відповідають певному рівню фінансової безпеки. Інтегральна методика базується на 

використанні коефіцієнтного методу, істотним недоліком якого є відсутність нормативних 

значень більшості використовуваних коефіцієнтів, а також та обставина, що зміни величин 

відносних коефіцієнтів у динаміці не можуть бути правильно інтерпретовані, оскільки 

і чисельник, і знаменник будь-якого коефіцієнта змінюються у часі. 

Ще одним методом оцінки фінансової безпеки підприємства є метод ранжування. Його 

сутність полягає в тому, що оцінка фінансової безпеки підприємства розраховується в балах 

як сума добутків рейтингу кожного показника на клас, який визначається в залежності від 

значення нормативного показника, тобто оцінка рівня фінансової безпеки підприємства 

базується на використанні рангових ознак [4]. 

Для оцінки фінансової безпеки пропонується також використовувати метод, який 

відображає принципи та умови програмно-цільового розвитку та управління, а саме, 

програмно-цільовий метод. Відповідно до цього підходу оцінка фінансової безпеки 

підприємства базується на інтегруванні сукупності показників, що визначають 

фінансову безпеку. При цьому використовується декілька рівнів інтеграції показників і 

такі методи їх аналізу, як кластерний і багатовимірний аналіз. Такий підхід відрізняється 

високим ступенем складності аналізу, що проводиться з використанням методів 

математичного аналізу. Цей підхід передбачає: формулювання проблемної ситуації; 

визначення фінансової безпеки, а саме, мети та завдань; розробка програми реалізації 

сформульованої політики [5]. 

Для прийняття обґрунтованих управлінських рішень  в системі управління фінансовою 

безпекою підприємства важливе значення має  вибір методів оцінювання як ризиків так і 

загроз для діяльності підприємства а також показників фінансового стану та індикаторів 

ефективності фінансового менеджменту. 

Список літератури 

1. Араф’єва О.В. Економічні онови формування фінансової складової економічної безпеки / О.В. 

Араф’єва // Актуальні проблеми економіки. – 2009. − № 1. − С. 98–103. 

2. Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия / И. А. Бланк. – К.: Эльга; Ника-

Центр, 2004. – 784 с. 

3. Бондаренко Є. К. Визначення стану фінансової безпеки підприємств сфери матеріального виробництва / 

Є. К. Бондаренко // Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ. – 2012. – № 2. – С. 94 – 103. 

4. Семченко О. О. Методичні підходи щодо оцінки рівня фінансової безпеки підприємства [Електронний 

ресурс] / О. О. Семченко. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/9_NND_2012/Economics/10_105908.doc.htm. 

5. Тєльна Т. О. Методичні підході відносно оцінки рівня фінансової безпеки підприємства [Електронний 

ресурс] / Т. О. Тельна. – Режим доступу: http://intkonf.org/telna-to-metodichni-pidhodi-schodo-otsinki-rivnya-

finansovoyi –bezpeki-pidpriemstva. 

http://www.rusnauka.com/9_NND_2012/Economics/10_105908.doc.htm

