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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ 
УКРАЇНИ0 

 
Проаналізовано стан фінансової безпеки підприємств України з точки зору 

їх фінансової спроможності протистояти можливим ризикам і небезпекам. Обґрун-
товано роль і місце фінансової безпеки підприємства як фундаментальної складової 
системи економічної безпеки країни. Сформульовано основні завдання забезпечення 
фінансової безпеки й окреслено методологічні підходи до формування системи 
управління фінансовою безпекою підприємства. 

Ключові слова:  безпека, економічна безпека, фінансова безпека, фінансова 
безпека підприємства. 

Постановка проблеми. Вразливість економіки України на тлі 
глобальних викликів, нагальна потреба в стимулюванні розвитку з одно-
часним зниженням рівня боргового навантаження, вразливість моне-
тарної системи та проблеми фінансового сектора обумовлюють на-
гальну потребу в забезпеченні та підтриманні належного рівня безпеки 
держави.  

Першочергової значущості набуває необхідність досягнення пев-
ного рівня економічної безпеки держави (ЕБД) в цілому і всіх її скла-
дових, серед яких особливе місце посідає фінансова безпека. Попри те, 
що переліки елементів економічної безпеки (ЕБ), запропоновані нау-
ковцями, є дещо різними, всі вони містять категорію фінансової без-
пеки (ФБ), що свідчить про її важливість у системі ЕБД. 

Саме від ФБ залежить рівень розвитку як реального сектора еко-
номіки загалом, так і окремих його складових. З огляду на те, що 
економіка будь-якої країни базується на фінансах, фінансова безпека 
є не просто елементом, а ґрунтовною складовою ЕБ, формуючи окрему 
підсистему в системі ЕБД.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як свідчать дослід-
ження, фінансова безпека, як і економічна, є надзвичайно складною 
багаторівневою системою. На сьогодні відсутня єдина думка щодо ви-
значення категорії і складу поняття фінансова безпека. Погляди нау-
ковців по-різному відображають місце ФБ у системі економічної 
безпеки та її роль і вплив на економічні процесі в державі [1–5]. 
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Різняться погляди науковців і з приводу рівнів застосування 
цього поняття. Більшість дослідників розглядають категорію фінан-
сової безпеки винятково на рівні держави, тим самим лишаючи поза 
увагою ФБ інших суб’єктів: підприємства, населення, домашні госпо-
дарства тощо [1–6]. 

У сучасних умовах зростає вагомість показників ФБ інших рівнів, 
особливе місце серед яких посідає фінансова безпека підприємства (ФБП) 
як головного суб’єкта господарювання сучасної економіки, оскільки без-
пека саме підприємства є підґрунтям як економічної безпеки загалом, 
так і фінансової зокрема. 

Науковці, які займаються проблемами ФБП, здебільшого розгля-
дають цю категорію або як складову його економічної безпеки, або як 
самостійний об’єкт управління [6–15]. Водночас, поза увагою залиша-
ються питання визначення ролі та місця ФБП як складової ЕБ країни.  

Поняття "фінансова безпека підприємства" має враховувати сут-
ність фінансової безпеки держави, під якою розуміється такий стан 
фінансово-кредитної сфери держави, який характеризується збалансо-
ваністю й якістю системної сукупності фінансових інструментів, тех-
нологій і послуг, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних чин-
ників (загроз), здатністю цієї сфери забезпечувати захист національних 
фінансових інтересів, достатні обсяги фінансових ресурсів для всіх 
суб’єктів господарювання і населення [3]. 

З огляду на зазначене, метою статті є дослідження стану фінан-
сової безпеки підприємств України як головного суб’єкта системи 
економічної безпеки країни. 

Матеріали та методи. Теоретичною та методологічною базою 
дослідження є комплексний підхід до застосування системи загально-
наукових та спеціальних методів пізнання, а саме: теоретичного та логіч-
ного узагальнення, порівняння, аналізу і синтезу, формалізації, моделю-
вання, наукового аналізу отриманих емпіричних даних та показників. 

Результати досліджень. Наявність у складі ЕБ фінансової скла-
дової має суттєве методологічне і методичне значення. Фінансова 
безпека – це результат діяльності держави і всього суспільства у сфері 
фінансових відносин, спрямований на захист національних фінансових 
інтересів, на попередження і ліквідацію загроз розвитку і зміцнення 
добробуту громадян і домашніх господарств, фінансового стану під-
приємств, організацій, установ, галузей, регіонів, держави. 

Увага, яка приділяється сьогодні ФБ, пояснюється важливістю її 
впливу на функціонування як держави в цілому, так і окремих її еле-
ментів. З одного боку, економіка держави керується через фінансовий 
механізм за допомогою фінансових важелів, а з іншого – фінансові 
можливості держави визначаються обсягом фінансових (інвестицій-
них) ресурсів, основними джерелами яких в Україні є бюджетні інвес-
тиції (доходи бюджетів усіх рівнів, ресурси цільових фондів), власні 
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кошти підприємств та організацій (прибуток та амортизаційні відра-
хування), інші засоби (кошти громадян, громадських організацій, кре-
дити вітчизняних банків, іноземні кредити). 

Однак внаслідок зниження господарської активності підприємств, 
незадовільного фінансового стану більшості суб’єктів господарювання, 
зменшення бюджетних можливостей для інвестування, наявні джерела 
не забезпечують у повному обсягу фінансування державних видатків. 
Не сприяє збільшенню обсягів залучення інвестиційних ресурсів в еко-
номіку і наявність бюджетного дефіциту (табл. 1). 

Таблиця 1 

Зведений бюджет України у 2013–2019 рр., млрд грн 

Рік Доходи Видатки Кредитування Профіцит /  
Дефіцит 

2013 442.8 505.8 0.5  –63.6 
2014* 456.1 523.1 1.0 –72.0 
2015* 652.0 679.9 3.1 –30.9 
2016* 782.9 835.8 1.8 –54.8 
2017* 1 017.0 1 057.0 0.1 –42.1 
2018* 1 184.3 1 250.2 1.9 –67.8 
2019* 1 289.8 1 372.4 4.8 –87.3 

*Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Респуб-
ліки Крим, м. Севастополь та тимчасово окупованих територій у Донецькій 
та Луганській областях. 

Джерело:  [16].  

За даними Міністерства фінансів України, протягом останніх років 
видатки перевищували доходи державного бюджету. Попри значні 
суми кредитування, дефіцит державного бюджету тримався у межах 
дуже помітних, а часом навіть загрозливих значень. Постійний дефіцит 
державного бюджету свідчить про наявні негаразди, диспропорції і на 
загал може відображати розлад національної фінансової системи, що 
становить реальну загрозу фінансовій безпеці держави. 

З іншого боку, ФБ будь-якої держави визначається насамперед 
її фінансовою незалежністю. Тому головним сигналом загрози ФБ дер-
жави є зростання державного боргу на фоні падіння виробництва 
і зниження виробничих інвестицій, що може призвести до банкрутства 
всіх її органів і резидентів, а отже, й до руйнування єдиної фінансової 
та грошово-кредитної системи держави (табл. 2). 

Як свідчать дані табл. 2, сукупний Державний борг України 
за останні сім років зріс більше ніж у 3 рази, і майже 60 % його становить 
сукупний зовнішній борг. За досліджуваний період сукупний зовніш-
ній борг зріс майже в 4 рази, що свідчить про  посилення залежності 
економічної політики країни від зовнішнього фінансування. В цілому, 
за умов негативних індикаторів ФБ країни (тривалого характеру дер-
жавного дефіциту, зростання зовнішньої заборгованості держави і внут-
рішнього державного боргу) говорити про безпеку і комфортність 
зовнішнього середовища для розвитку діяльності головного суб’єкта 
економічної безпеки держави неможливо. 
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Таблиця 2 

Державний та гарантований державою борг України  
у 2013–2019 рр., млрд грн 

Показник  2013 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 

Державний борг, усього, 
у тому числі: 

480.21  947.03 1334.27 1650.83 1833.71 1860.29 1761.37 

внутрішній борг 256.95 461.00 508.00 670.65 753.40 761.09 829.50 
зовнішній борг 223.26 486.03 826.27 980.19 1080.31 1099.20 931.87 
Гарантований державою борг, 
усього 
у тому числі: 

104.57  153.80 237.91 278.98 308.11 308.16 236.93 

внутрішній борг 27.13  27.86  21.46 19.08 13.41 10.35 9.35 

зовнішній борг 77.44  125.94  216.45 259.89 294.70 297.81 227.57 
Загальна сума державного  
та гарантованого державою 
боргу 

584.78 1100.83 1572.18 1929.81 2141.82 2168.45 1998.30 

*Без урахування результатів діяльності банків тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих 
територій у Донецькій та Луганській областях. 

Джерело:  [16; 17]. 

Фінансова безпека є складною багаторівневою економічною кате-
горією, особливістю якої є вертикальний взаємовплив усіх її елементів: 
рівень ФБ держави є однією з головних загальних передумов забезпе-
чення ФБ її складових, і навпаки – ефективність управління ФБ на 
кожному рівні та кожної складової впливає на загальний стан фінан-
сової безпеки держави [18]. 

Відповідно до ключових напрямів макроекономічної політики 
в рамках Національної економічної стратегії 2030 основними елемен-
тами макроекономічної стабільності визначено стійкість публічних 
фінансів, монетарну стабільність та стійкий розвиток фінансового 
сектора на основі забезпечення фінансової стабільності та розвитку 
всіх його елементів [19]. А досягнути цього можливо лише за наяв-
ності надійної системи фінансової безпеки на всіх рівнях. 

Діагностика ключових факторів та передумов стабільного функ-
ціонування підприємства як первинної ланки національної економіки 
дає змогу детально проаналізувати механізм взаємозв’язку макро- 
і мікрорівнів національної економіки та ступінь захищеності 
фінансово-економічних інтересів держави загалом і її основних 
складових. 

В Україні протягом останніх років досить значна частка під-
приємств мала від’ємний фінансовий результат за підсумками своєї 
діяльності (табл. 3). 

 
 



ПІДПРИЄМНИЦТВО 
 

ISSN 1727-9313. ВІСНИК КНТЕУ. 2021. № 2  
 

83

Таблиця 3 

Фінансові результати діяльності підприємств України 
за 2013–2019 рр., млрд грн 

Рік 
Чистий 

прибуток 
(збиток) 

Для підприємств,  
які одержали прибуток 

Для підприємств,  
які одержали збиток 

у %  
до загальної кількості 

підприємств 

фінансовий  
результат 

у %  
до загальної кількості 

підприємств 

фінансовий  
результат 

2013 –22.8 65.0 179.3 35.0 202.1 
2014* –590.0 65.5 202.7 34.5 792.8 
2015* –373.5 73.3 353.0 26.7 726.5 
2016* 29.7 73.0 396.7 27.0 367.0 
2017* 168.8 72.4 515.5 27.6 346.7 
2018* 288.3 73.9 584.4 26.1 296.1 
2019* 523.8 73.6 772.0 26.4 248.2 

*Без урахування результатів діяльності банків тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих 
територій у Донецькій та Луганській областях.  

Джерело:  узагальнено авторами на основі [17]. 

Як видно з табл. 3, попри помітну тенденцію до покращання си-
туації протягом 2013–2019 рр., більше чверті підприємств усіх галузей 
економіки України на кінець аналізованого періоду виявилися збит-
ковими, внаслідок чого загальна сума чистого прибутку великих та се-
редніх підприємств України зменшилася більше ніж на третину. 

В умовах жорсткого ринкового механізму забезпечення ФБП як 
основної складової економічної безпеки держави стає можливим за 
умови досягнення суб’єктами господарювання на різних етапах діяль-
ності таких фінансових результатів, які б, з одного боку, забезпечували 
його фінансову стійкість, з іншого, – сприяли реалізації стратегічних 
завдань підприємства. 

За досліджуваний період досить низькими були і показники рен-
табельності діяльності підприємств України (табл. 4). 

Таблиця 4 

Рентабельність діяльності підприємств України за 2013-2019 рр., % 

Рік 
Операційна діяльність  Уся діяльність 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

великі  середні  малі  великі  середні  малі  
2013 3.9 5.0 3.2 2.2 –0.7 0.6 –0.1 –6.2 
2014* –4.1 0.7 –3.6 –17.9 –14.2 –11.1 –12.5 –26.5 
2015* 1.0 4.0 0.0 –4.2 –7.3 –7.0 –5.0 –13.6 
2016* 7.4 8.8 6.9 5.2 0.6 2.4 0.7 –3.6 
2017* 8.8 11.2 7.3 6.5 3.0 5.2 3.1 –2.0 
2018* 8.1 9.1 7.0 8.3 4.5 5.2 4.6 2.7 
2019* 10.2 10.3 10.0 10.7 7.6 6.8 8.6 7.0 

* Без урахування результатів діяльності банків тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих 
територій у Донецькій та Луганській областях. 

Джерело:  узагальнено авторами на основі [17]. 

Як свідчать дані табл. 4, на тлі відсутності чіткого тренду зміни 
показників протягом періоду дослідження, лише впродовж останніх 
двох-трьох років спостерігається тенденція до їх зростання, що аде-
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кватно віддзеркалює економічні процеси в країні. Рентабельність опе-
раційної діяльності на кінець досліджуваного періоду була практично 
однаковою незалежно від розмірів суб’єктів господарювання, що свід-
чить про певне нівелювання залежності ефективності поточної діяль-
ності підприємств від їх типізації за цією ознакою. Загальна рентабель-
ність діяльності в 2019 р. на третину нижча за оперативну, що є непря-
мою ознакою певних проблем з ефективністю інших видів діяльності 
(інвестиційної, фінансової), які є передумовою фінансової безпеки гос-
подарюючих суб’єктів і фундаментом їх стратегічного розвитку. 

Підтвердженням цього є значні коливання показників рентабель-
ності операційної діяльності підприємств України за видами еконо-
мічної діяльності (рис. 1). 

Незважаючи на різке зростання відповідних показників в окремих 
галузях (оптова і роздрібна торгівля, операції з нерухомим майном, 
інформація і телекомунікації), рентабельність операційної діяльності під-
приємств системоутворюючих видів економічної діяльності (промисло-
вість, будівництво, транспорт) залишається достатньо низькою, а в дея-
ких випадках навіть демонструє тенденцію до зниження. 

Отримані фінансові результати діяльності підприємств України 
(як в абсолютному, так і відносному вимірах) зумовили і досить складну 
ситуацію з їх фінансовою стійкістю (табл. 5). 

Таблиця 5 

Динаміка основних коефіцієнтів фінансової стійкості підприємств 
України за 2013–2019 рр. 

Рік 
Коефіцієнт 

фінансової автономії покриття  боргу фінансової стійкості 
2013 0.34 0.52 0.53 
2014* 0.25 0.33 0.47 
2015* 0.28 0.40 0.49 
2016* 0.24 0.32 0.41 
2017* 0.25 0.33 0.42 
2018* 0.25 0.33 0.41 
2019* 0.27 0.37 0.41 

Нормативи >0.5 >1 0.7–1.5 
*Без урахування результатів діяльності банків тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих 
територій у Донецькій та Луганській областях. 

Джерело:  розраховано авторами на основі [17]. 

Як свідчать дані табл. 5, протягом 2013–2019 рр. значення основ-
них коефіцієнтів фінансової стійкості підприємств не відповідали 
загальноприйнятим рекомендованим нормативам. Упродовж періоду 
аналізу показник фінансової автономії коливався в межах 24–37 %, що 
негативно вплинуло на ФБ суб’єктів господарювання, оскільки, по-
перше, такі показники є прямим свідченням високої залежності діяль-
ності від зовнішніх джерел фінансування, і по-друге, це обумовлює 
більш високий рівень фінансових витрат для відшкодування ризику 
інвестованих коштів. Схожу тенденцію демонструє і динаміка показ-
ника покриття боргу. 



 
Рис. 1. Рентабельність операційної діяльності підприємств України за видами економічної діяльності за 2013–2019 рр.*, % 

*Без урахування результатів діяльності банків тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя 
та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 

Джерело:  складено авторами на основі [17]. 
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Віддзеркаленням наведеної динаміки показників рентабельності 
є динаміка коефіцієнтів фінансової автономії і покриття боргу під-
приємств України за видами економічної діяльності (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динаміка основних коефіцієнтів фінансової стійкості підприємств 

України за видами економічної діяльності за 2013–2019 рр.* 
*Без урахування результатів діяльності банків тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих 
територій у Донецькій та Луганській областях. 

Джерело:  складено авторами на основі [17]. 

Динаміка коефіцієнта фінансової автономії 

Динаміка коефіцієнта покриття боргу 
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Незважаючи на більш високі значення відповідних коефіцієнтів 
в окремих, як правило, бюджетних галузях (охорона здоров’я, освіта 
тощо), показники в системоутворюючих галузях є значно нижчими від 
нормативу (див. рис. 2). 

Фінансовий стан підприємства є основним індикатором його роз-
витку і характеризується сукупністю абсолютних і відносних фінан-
сових показників, що ілюструють формування і використання його 
фінансових ресурсів. Таке трактування дає лише узагальнену харак-
теристику рівня ФБ у минулому періоді, але не дає змоги визначати 
потенційні можливості щодо його збереження або покращання в май-
бутньому. 

Попри широке застосування, обмеження оцінювання ФБП лише 
діагностикою фінансового стану в сучасних умовах супроводжується 
рядом проблемних моментів, які в узагальненому вигляді можна оха-
рактеризувати таким чином. 

По-перше, у практиці фінансової діагностики оцінювання рівня 
ФБП проводиться, як правило, з використанням класичного коефіцієнт-
ного підходу і обмежується констатацією тенденцій минулих періодів. 
Це зумовлено, передусім, використанням наявної інформаційної бази, 
яка є основою для здійснення діагностики, – статистичною та фінан-
совою звітністю. 

По-друге, більшість методичних підходів до оцінювання рівня 
ФБП передбачають розрахунок надмірної кількості фінансових коефі-
цієнтів, які здебільшого знаходяться у функціональній залежності між 
собою або дублюють результати та тенденції. 

По-третє, інфляційні процеси, що притаманні українській еконо-
міці, призводять до викривлення результатів оцінювання (як правило, 
отриманих у результаті горизонтального аналізу). Відповідно, це по-
требує коригування фінансових показників з урахуванням певних 
дефляторів (зазвичай, індексу споживчих цін) з метою отримання більш 
точної оцінки тенденцій зміни показників рівня ФБП. 

По-четверте, інформативність порівняльного аналізу в процесі 
діагностики рівня ФБП є низькою, оскільки відсутня відповідна нор-
мативна та статична база, відповідно, недостатньою є й обґрунто-
ваність середньогалузевих показників, які б могли бути основою для 
порівняння. У світовій практиці наводяться загальновизнані нормативи 
основних фінансових коефіцієнтів, але порівнювати їх з фактичними 
результатами діяльності вітчизняних підприємств недоцільно. 

Підтримка підприємства у стані фінансової безпеки – це головна 
передумова його стабільного розвитку. Тому основна мета забезпечення 
ФБП полягає в тому, щоб гарантувати його стабільну поточну діяльність 
і високий потенціал розвитку в майбутньому. В той же час фінансова 
безпека підприємства є комплексним поняттям і пов’язана не стільки 
з внутрішнім станом самого господарюючого суб’єкта, скільки з впливом 
зовнішнього середовища. Взаємодія підприємства із зовнішніми суб’єк-
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тами здійснюється в ринковому середовищі, одним із параметрів стану 
якого є присутність загальноекономічних ризиків, пов’язаних зі стадією 
розвитку економіки країни в цілому, з розвитком інфляційних процесів, 
рухом ставки банківського відсотка, паритетом валют тощо. 

Проведений аналіз не дає можливості коректно оцінити рівень ФБ 
підприємств України, а формує лише загальну уяву про стан під-
приємств з точки зору фінансової спроможності протистояти можливим 
ризикам і небезпекам. Загалом наявна ситуація є тривожною з точки 
зору потенціалу успішного функціонування господарюючих суб’єктів 
у майбутньому. Погіршують прогнози ФБ суб’єктів господарювання 
і негативні тенденції зовнішнього середовища їх діяльності (табл. 6). 

Таблиця 6 

Критеріальні показники економічного клімату в Україні за 2013–2019 рр. 

Критерій 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Індекс споживчих цін  –0.3 12.1 48.7 13.9 14.4 10.9 7.9 
Середня депозитна ставка для суб’єктів 
господарювання, грн 

6.7 9.7 12.4 11.4 9.1 12.7 13.5 

Середня кредитна ставка для суб’єктів 
господарювання, грн 

14.4 16.4 20.9 17.5 14.1 17.8 17.7 

Джерело:  складено авторами на основі [17; 20]. 

Порівняння критеріальних показників економічного клімату 
в країні з проаналізованими показниками фінансового стану підприємств 
свідчить про їх недостатній рівень для комфортної підприємницької 
діяльності, що є віддзеркаленням проблем з економічною безпекою 
ведення бізнесу в країні.  

Тенденції останніх років, нестабільність та непрогнозованість 
економічної ситуації та векторів розвитку економіки країни також 
негативно впливають на загальне економічне середовище функціону-
вання вітчизняних підприємств, не дозволяють їм здійснювати якісне 
планування та прогнозування результатів своєї діяльності навіть на 
короткострокову перспективу. Необхідність розробки та запровадження 
у практичну діяльність  вітчизняних підприємств ефективної системи 
забезпечення ФБ зумовлена і суттєвим збільшенням кількості факторів 
ризику (як внутрішніх, так і зовнішніх), а також потребою в управлінні 
ними з метою мінімізації негативного впливу чи його нівелювання. 

З іншого боку, негативна динаміка процесів у соціально-еконо-
мічній сфері країни в цілому, довготривалий розлад системи держав-
них фінансів та фінансів господарюючих суб’єктів потребують формування 
ефективної системи забезпечення ФБ на всіх рівнях управління. З огляду 
на зазначене, необхідною передумовою заснування і ефективного функ-
ціонування системи ФБ є, насамперед, створення національних фун-
даментальних засад (правових, економічних, фінансових, інформа-
ційних тощо) для нормалізації забезпечення фінансовими ресурсами 
всіх суб’єктів системи. 
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Останніми роками фінансовій безпеці приділяється досить велика 
увага, і вона не випадкова. Адже для ефективного функціонування як 
держави, так і господарюючих суб’єктів, необхідне, передусім, зміц-
нення фінансового потенціалу реального сектора економіки. Відповідно, 
формування ефективної системи управління фінансовою безпекою по-
винно стати однією з важливих складових сучасної економічної полі-
тики як на рівні держави, так і на рівні суб’єктів господарювання. 

Управління ФБ підприємства визначається цілями його функціо-
нування на певному етапі та являє собою сукупність ієрархічно взаємо-
пов’язаних і взаємообумовлених елементів, змістовність яких відо-
бражає особливості конкретних процесів, які наразі є пріоритетними 
для підприємства [18; 21]. В узагальненому вигляді процес управління 
ФБП повинен містити такі етапи:  

 визначення видів і причин виникнення негативних впливів на 
функціонування підприємства;  

 визначення стану і оцінювання поточного рівня фінансової безпеки;  
 оцінювання конкурентного стану господарюючого суб’єкта;  
 розробка системи заходів щодо нівелювання потенційних загроз 

і ризиків для забезпечення необхідного рівня захисту. 
Однак управління ФБ не обмежується і не зводиться виключно 

до забезпечення захисту її суб’єктів на різних рівнях управління. Фор-
мування та впровадження у практичну діяльність ефективного забезпе-
чення фінансової безпеки передбачає стійкий і поступальний взаємо-
пов’язаний та взаємообумовлений розвиток усіх її компонентів на усіх 
рівнях. 

Висновки. У сучасних умовах господарювання ЕБ визначає націо-
нальну безпеку загалом. Визначальною складовою економіки будь-якої 
країни є її фінансово-кредитна сфера, тому система забезпечення фінан-
сової безпеки – надзвичайно важлива складова системи забезпечення 
національної економічної безпеки. 

Стрижневим елементом системи ЕБ є фінансова безпека. Оскільки 
диспропорції саме в цій сфері негативно впливають на всю сукупність 
складових системи, саме досягнення стану ФБ на всіх рівнях (від окре-
мого господарюючого суб’єкта до сучасного господарства в цілому) 
є передумовою і запорукою успішного функціонування національної 
економіки.  

Головна мета фінансової безпеки підприємства як основної скла-
дової економічної безпеки держави полягає в тому, щоб гарантувати 
його стабільне функціонування і розвиток у поточному та перспек-
тивному періодах, що дасть змогу, в кінцевому підсумку, максимізу-
вати його ринкову вартість. Крім цього, з метою уникнення загрози 
втрати економічної і фінансової безпеки підприємства, необхідно 
здійснювати постійний моніторинг всієї сукупності чинників, від яких 
залежить його конкурентоспроможність на ринку та інвестиційна 
привабливість. 
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Таким чином, проблема фінансової безпеки стає системною, вона 
торкається і пов’язує країни, регіони, господарюючі суб’єкти, політику, 
економіку, фінанси тощо. Головною умовою ФБ держави є кількісне 
й якісне зростання національної економіки. Проблема забезпечення 
належної підтримки ФБ держави є першочерговою, оскільки стосується 
функціонування держави та існування суспільства в цілому. 

Основним довгостроковим напрямом державної політики у сфері 
фінансової безпеки в контексті Національної економічної стратегії 
2030 є забезпечення фінансово-економічної стабілізації у країні. Серед 
ключових завдань забезпечення ЕБ з позиції швидкого та сталого роз-
витку економіки України є: підвищення конкурентоспроможності, 
інноваційне зростання та сталий розвиток. Відповідно, макроеконо-
мічна політика держави в цьому контексті повинна забезпечити 
швидке та стабільне зростання економіки країни, стійкість публічних 
фінансів та покращання суверенних рейтингів, збереження макроеко-
номічної стабільності та створення ефективного фінансового сектора. 

З метою забезпечення реалізації Національної економічної стра-
тегії та стратегії фінансової безпеки підприємств потрібно також роз-
робити відповідний механізм розрахунку і мати обґрунтовані значення 
кількісних і якісних параметрів стану ключових складових системи фінан-
сової безпеки, що і становитиме перспективи подальших досліджень. 
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Hrynyuk N., Dokiienko L. Financial security of Ukrainian enterprises.  
Background. The level of development of the real sector of the economy and its 

components depends on financial security, which is a fundamental component of the system 
of economic security.  

Analysis of recent researches and publications has shown that insufficient attention 
is paid to the study of the role and place of financial security of the enterprise as a com-
ponent of economic security of the country.  

The aim of the article is to study the state of financial security of Ukrainian 
enterprises as the main subject of the country’s economic security system.  

Materials and methods.  General scientific and empirical techniques based on a sys-
tematic approach are used in the research; methods of generalization, comparison, analy-
sis, synthesis and formalization are applied.  

Results. The growing importance of financial security system is due to the negative 
dynamics of processes in the socio-economic sphere in general and, in particular, the 
disorder of the system of public finance and business finance. Arrangement of appropriate 
conditions, aimed at normalizing the provision of economic entities and sectors of the 
economy with financial resources and improving the efficiency of their use should be the 
priorities of the state in the field of financial security.  
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It is necessary to strengthen the financial potential of the real sector of the economy 
in general and economic entities in particular for the state and individual economic entities 
functioning. The formation of management system financial security should become one 
of the important components of modern economic policy at macro and micro levels.  

Conclusion. The main component in the system of economic security is financial 
security, the problems of which affect any sector of the national economy. The security 
of the financial system must be achieved at macro (national economy) and at micro level 
(individual economic entities).  

The main purpose of financial security of the enterprise as the main component 
of economic security of the state is to guarantee its constant stable and most effective 
functioning, as well as to ensure high development potential in the future.  

Keywords:  security, economic security, financial security, financial security of the 
enterprise.  
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