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ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

В складних сучасних умовах господарювання розробка методів оцінки фінансової безпеки 

підприємства має важливе методологічне значення, що пояснюється необхідністю майже щоденного 

моніторингу фінансового стану підприємства і завдяки цьому – підтримці в ринкових конкурентних 

умовах його належного рівня. Тому важливим елементом управління фінансовою безпекою підприємства 

стає об'єктивне і своєчасне визначення її рівня. Визначення такого стану дозволить своєчасно виявити 

прогалини у фінансовому стані та виправити їх без загрози втрати фінансової стійкості та 

платоспроможності в наступному.  

Наведемо класифікацію підходів до визначення рівня фінансової безпеки підприємства, розділивши 

їх на три великі групи: 

– оцінка рівня фінансової безпеки як складової економічної безпеки підприємства; 

– оцінка рівня фінансової безпеки на основі визначення фінансового стану підприємства; 

– оцінка рівня фінансової безпеки на основі інтегральних показників. 

У методиках першої групи фінансова безпека підприємства визначається на основі розрахунку 

окремих складових загальної економічної безпеки підприємства. До таких елементів пропонується 

включати наступні функціональні складові: бюджетна безпека, грошово-кредитна, зовнішньоекономічна, 

банківська, страхова, фондова, інвестиційна [1]. Залежно від характеру діяльності, для кожного 

конкретного підприємства використовуються лише ті елементи фінансової безпеки, які відповідають його 

виду економічної діяльності. 

Оцінка рівня фінансової безпеки підприємства на основі визначення системи показників, що 

характеризують рівень фінансового стану підприємства свідчить, що їм притаманні певні недоліки, а 

саме: оцінка рівня фінансової безпеки підприємства на основі аналізу динаміки одного або декількох 

індикаторів є неефективною, оскільки не враховує системний характер складових. При оцінці рівня 

фінансової безпеки підприємства перевагу слід віддавати застосуванню інтегральних показників безпеки, 

які отримано на основі використання багатомірних статистичних методів. При цьому у значній частині 

методів не враховується взаємозв'язок фінансової безпеки із загрозами.  

Важливо оцінювати у кількісному плані саме взаємозв'язки як між інтегральним рівнем фінансової 

безпеки підприємства, так і між загрозами фінансовій безпеці. У аналізованих підходах до оцінки рівня 

фінансової безпеки підприємства основну увагу науковці приділяють поточній і ретроспективній оцінкам 

рівня безпеки, при цьому не зупиняючи своєї уваги на прогнозних оцінках на майбутнє. 

Крім того, про високий рівень фінансової безпеки можуть свідчити такі критерії як: високий рівень 

фінансової ефективності роботи підприємства, достатній рівень фінансової стійкості та незалежності; 

технологічна незалежність підприємства і досягнення високої конкурентоспроможності його 

технологічного потенціалу; висока ефективність менеджменту підприємства, оптимальність та 

ефективність його організаційної структури; високий рівень кваліфікації персоналу підприємства та його 

інтелектуального потенціалу; якісна правова захищеність усіх аспектів діяльності підприємства; 

забезпечення захисту інформаційного середовища підприємства, комерційної таємниці та досягнення 

високого рівня інформаційного забезпечення діяльності усіх його служб та підрозділів; забезпечення 

безпеки персоналу підприємства, його капіталу, майна та комерційних інтересів [3]. 

В процесі дослідження виявлено, що ряд науковців (І.О. Бланк, І.А. Алєксандров, О.А. Орлова, А.В. 

Половян) пропонують оцінювати фінансову безпеку підприємства на основі визначення та оцінки 

загального стану фінансової діяльності підприємства. Так, І.О. Бланк виділяє наступні системи аналізу 

фінансової безпеки підприємства[2]: горизонтальний аналіз, вертикальний аналіз, порівняльний аналіз, 

інтегральний аналіз та аналіз коефіцієнтів.  

Автор виділяє наступні групи аналітичних фінансових коефіцієнтів: коефіцієнти оцінки фінансової 

стійкості підприємства, платоспроможності (ліквідності), оборотності активів, оборотності капіталу, 

рентабельності (прибутковості).  



На нашу думку, оцінка фінансової безпеки підприємства не може зводитись до простого аналізу 

фінансового стану підприємств, адже виходячи із особливостей даної економічної категорії, оцінка її 

рівня потребує особливих підходів та методів. Зокрема, ми вважаємо, що визначення стану фінансової 

безпеки підприємства потребує застосування індикаторного методу, що дасть можливість ґрунтовно 

підійти до розробки ефективної системи, заходів щодо нейтралізації впливів окремих факторів на 

фінансову безпеку та дозволить забезпечить підвищення її рівня. 

Отже, оцінку рівня фінансової безпеки можна узагальнити у вигляді певної схематичної структури, 

яка представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Методичні підходи до оцінки рівня економічної безпеки підприємства 

 

Вважаємо, що практичним інструментом визначення фінансової безпеки підприємства має стати 

розробка та впровадження експрес – діагности, яка дозволить з мінімальними втратами часу та 

максимальною ефективністю приймати управлінські рішення. Методика оцінки рівня фінансової безпеки 

вітчизняних підприємств, на нашу думку, має спиратися на традиційні показники, які використовуються у 

плануванні, обліку та аналізі господарської діяльності та відображають стан фінансово-господарської 

діяльності підприємства, наявність, розміщення, використання та рух ресурсів підприємства. У зарубіжній 

практиці [5] аналіз фінансового стану проводиться здебільшого шляхом коефіцієнтного аналізу (ratio 

analysis) за окремими напрямками аналізу, що дозволяє аналізувати різні підприємства не зважаючи на 

масштаби їх діяльності, визначаючи ефективність та прибутковість їх діяльності. Перевага віддається 

проведенню порівняльного аналізу (дані підприємства порівнюється з встановленими нормативами або 

показниками підприємств-конкурентів), трендового аналізу (trend analysis), який включає у себе 

вертикальний аналіз (common-size analysis), горизонтальний аналіз відносних показників (percent change 

analysis). Широко застосовується також факторний аналіз, особливо за допомогою моделі Дюпону. 

Отже, проблема методичного забезпечення процесу оцінки фінансової безпеки підприємств 

залишається невирішеною. Необхідно визначити складові фінансової безпеки підприємства, здійснити 

відбір індикаторів для визначення їх стану, надати індикаторам вагових коефіцієнтів та сформувати 

методику визначення інтегрального індексу фінансової безпеки підприємства з урахуванням впливу 

зовнішнього середовища, що дасть змогу приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо аналізу, 

відвернення та нейтралізації реальних і потенційних загроз. 
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