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На наш погляд, проблематику категоріального змісту і значення інноваційних 
технологій слід вивчати на засадах принципу релятивізму, тобто з позицій сучасних 
передумов та особливостей ринкового середовища. Від фрагментарного врахування ступеня 
впливу масиву факторів на процеси розвитку інноваційних технологій може 
спотворюватися економічна оцінка, та, відповідно, усі подальші процеси розвитку 
інноваційної технології. 
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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА 

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЇЇ РІВНЯ 

Сучасні реалії сьогодення показують, що діяльність підприємств, будь-якої форми 
власності, піддається постійному ризику та загрозам, які спричинені сильним впливом 
зовнішніх та внутрішніх факторів. При постійному підвищенні ризику в фінансовій 
діяльності суб’єкта господарювання виникає загроза значного зниження ефективності 
функціонування підприємства, і як наслідок, його банкрутство. Для того, щоб запобігти 
цьому, підприємству необхідно велику увагу зосередити на розробці та реалізації 
фінансової безпеки. 

Фінансова безпека займає центральне місце у системі економічної безпеки 
підприємства. Вона є провідною та вирішальною, адже за ринкових умов господарювання 
фінанси є так званим «двигуном» будь-якої економічної системи як на мікро-, так і на 
макрорівні. Фінансова безпека розглядає та регулює питання відносно фінансово- 
економічної   заможності   суб’єкта   господарювання,   його    стійкості    до    кризових 
явищ [3, с. 202]. 

Фінансова безпека підприємства – це захищеність його діяльності від негативних 
впливів зовнішнього та внутрішнього середовища, а також спроможність швидко усунути 
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різноманітні загрози або пристосуватися до існуючих умов для стабільного функціонування 
та динамічного розвитку [1, с. 1]. 

Основна мета фінансової безпеки підприємства полягає в здатності фінансової 
системи суб’єкта господарювання протистояти ризикам та загрозам, при цьому 
забезпечуючи реалізацію своїх фінансових інтересів, місії, завдань достатніми обсягами 
фінансових ресурсів. 

Умовами забезпечення фінансової безпеки підприємства є: 
– збалансованість, якість фінансових інструментів, послуг та технологій, що 

використовує підприємство; 
– стійкість фінансової системи підприємства до загроз; 
– безперервність та динамічність; 
– високий ступінь гармонізації й узгодження фінансових інтересів підприємства з 

інтересами оточуючого середовища та інтересами його персоналу [2, с. 174]. 
На рівень фінансової безпеки впливають внутрішні загрози, які полягають в: низькій 

репутації підприємства; перебоях в роботі обладнання та комунікацій; недоліки в роботі 
організації служби безпеки підприємства; витік важливої фінансової інформації 
підприємства; низька ліквідність активів. 

Відповідно зовнішні загрози пов’язані із: природними катаклізмами; нестабільністю 
нормативно-правової бази; рівнем інфляції; нестабільністю валютного курсу; 
несприятливими макроекономічним умовами: кризи, загальноекономічна ситуація в країні 
або окремому її регіоні. Все це має великий вплив на фінансову безпеку підприємства та на 
його подальшу успішну фінансову діяльність. 

Від того наскільки ефективно менеджери будуть спроможні уникнути майбутніх загроз 
залежить рівень фінансової безпеки підприємства, яку можна оцінити за допомогою 
певних методів. Перший метод пропонує нам оцінити рівень фінансової безпеки як 
складової економічної безпеки підприємства. При даному підході рівень фінансової безпеки 
підприємства визначається на основі розрахунку відповідних фінансових коефіцієнтів. 
Оцінку фінансової безпеки підприємства слід проводити на основі аналізу показників 
фінансової стійкості, а саме визначення достатності власних або   запозичених 
оборотних   засобів   для   виконання   виробничо-збутової   діяльності.   Необхідною 
умовою є визначення також типу фінансової стійкості: абсолютний, нормальний, 
нестійкий, критичний, кризовий. Недоліком підходу є те, що він дає не повне уявлення 
про рівень стану фінансової безпеки, адже крім оборотних коштів підприємство має 
прибуток, інвестиції, власний капітал, які є не менш важливими у фінансово-господарській 
діяльності підприємства. 

Другий метод ґрунтується на основі визначення інтегрального показника. Він 
ґрунтується на розрахунку фінансових коефіцієнтів та на основі визначення рівня безпеки 
складових фінансової безпеки. Індикаторний підхід характеризується порівнянням 
фактичних значень показників фінансової безпеки з пороговими   значеннями 
індикаторів її рівня. 

Третій підхід полягає в тому що рівень фінансової безпеки підприємства визначається 
на основі дослідження загального стану фінансової діяльності підприємства. В рамках 
даного методу необхідною умовою є проведення горизонтального, вертикального, 
порівняльного та інтегрального аналізу, а також включає аналіз коефіцієнтів [1, с. 3 – 4]. 

Основним недоліком запропонованих методів є те, що у більшості методів не 
враховується взаємозв’язок фінансової безпеки із загрозами. 

Отже, фінансова безпека суб’єкта господарювання є однією з найважливіших 
складових, які забезпечують досконалу роботу підприємства. Для стабільного 
функціонування підприємству необхідно розвивати систему фінансових інструментів, які 
використовує у свої роботі, адже це в першу чергу сприяє підвищенню рівня фінансової 
безпеки підприємства та спроможності адекватно реагувати на загрози, які виникають в 
процесі його діяльності. 
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