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Таблиця 1 – Мета, об’єкт, предмет та завдання дослідження роботи



Таблиця 2 – Трактування поняття «фінансова безпека 
держави» за різними авторами

Джерело Трактування поняття «фінансова безпека держави»
1 2

Барановський О. І. Фінансова безпека держави – це:
- важлива складова економічної безпеки держави, що базується на 
незалежності, ефективності і конкурентоспроможності фінансово-
кредитної сфери України. Вона відображається через систему критеріїв і 
показників її стану, що характеризують збалансованість фінансів, 
достатню ліквідність активів і наявність необхідних грошових і 
золотовалютних резервів;
- стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної, 
податкової, розрахункової, інвестиційної, митно-тарифної і фондової 
систем, а також системи
ціноутворення, який характеризується збалансованістю, стійкістю до 
внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, здатністю запобігти зовнішній 
фінансовій експансії, забезпечити фінансову стійкість (стабільність), 
ефективне функціонування національної економічної системи та 
економічне зростання;
- стан фінансових потоків в економіц і ,  що характеризується 
збалансованістю і наявністю апробованих механізмів регулювання та 
саморегулювання.

Єрмошенко М.М. Фінансова безпека – це стан фінансово-кредитної сфери держави, який 
характеризується збалансованістю та якістю системної сукупності 
фінансових інструментів.

Кульпінський С. Фінансова безпека держави – це здійснення цілеспрямованого комплексу 
заходів щодо фіскальної і монетарної політик з метою досягнення 
стабільності фінансової системи і створення сприятливого інвестиційного 
клімату.

Єпіфанов А.О.,
Пластун О.Л.,

Домбровський В.С. 

Фінансова безпека – це стан фінансово-кредитної сфери країни, що 
характеризується стійкістю до зовнішніх і внутрішніх загроз, а також 
здатністю забезпечувати стійкий економічний розвиток держави.

Шлемко В. Т.

 

Фінансова безпека держави – це такий стан фінансової, грошово-
кредитної, валютної, банківської, бюджетної і податкової систем, який 
характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх 
негативних впливів, здатністю забезпечити ефективне функціонування 
національної економічної системи та її зростання.



Таблиця 3 – Трактування поняття «фінансова безпека 
підприємства» за різними авторами

Джерело Трактування поняття «фінансова безпека підприємства»
1 2

Підхід: фінансова безпека розглядається як складова економічної безпеки підприємства
Чібісова І.В. фінансова безпека підприємства – це складова економічної безпеки підприємства, яка полягає у 

наявності такого його фінансового стану, який характеризується: збалансованістю і якістю 
фінансових інструментів, технологій і послуг; стійкістю до загроз.

Козак Л.С.,
Багровецька І.В.

 

фінансова безпека підприємства – це важлива складова частина економічної безпеки, що базується 
на незалежності, ефективності і конкурентоспроможності господарюючого суб’єкта, яка 
відображається через систему критеріїв і показників його фінансового стану, що характеризують 
збалансованість фінансів, достатню ліквідність активів і наявність необхідних резервів.

Підхід: фінансова безпека розглядається як стан, що забезпечує захищеність фінансових інтересів від ідентифікованих реальних і потенційних 
загроз зовнішнього й внутрішнього характерів, фінансову рівновагу, стабільність, платоспроможність і ліквідність, тощо.

Бланк І.О. фінансова безпека підприємства - це кількісно і якісно детермінований рівень фінансового стану 
підприємства, що забезпечує стабільну захищеність його пріоритетних збалансованих фінансових 
інтересів від ідентифікованих реальних і потенційних загроз зовнішнього й внутрішнього характерів, 
параметри якого визначаються на основі його фінансової філософії й створюють необхідні 
передумови фінансової підтримки його стійкого зростання в поточному й перспективному періодах.

Горячева К.С. фінансова безпека підприємства – це фінансовий стан, який характеризується, по-перше, 
збалансованістю і якістю сукупності фінансових інструментів, технологій і послуг, котрі 
використовуються підприємством, по-друге, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх загроз, по-
третє, здатністю фінансової системи підприємства забезпечувати реалізацію власних фінансових 
інтересів, місії і завдань достатніми обсягами фінансових ресурсів, по-четверте, забезпечувати 
ефективний і сталий розвиток цієї фінансової системи.

Пономаренко О.Е. фінансова безпека підприємства – це визначений якісно та кількісно рівень фінансового стану 
підприємства та діяльність, направлена на досягнення даного стану, який характеризується 
збалансованістю і якістю використання фінансових інструментів економічної системи та 
забезпечує її здатність реалізувати свою місію й забезпечувати стабільний розвиток, витримуючи 
негативний вплив зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих факторів.

Підхід: фінансова безпека розглядається як здатність здійснювати ефективно і стабільно свою діяльність або ефективно використовувати 
потенціал підприємства та ресурси

Єпіфанов А.О.,
Плачтун О.Л.,

Домбровський В.С. 

фінансова безпека розглядається як здатність суб’єкта підприємництва здійснювати свою 
господарську, зокрема й фінансову діяльність, ефективно і стабільно шляхом використання 
сукупності взаємопов’язаних діагностичних, інструментальних та контрольних заходів фінансового 
характеру, що мають оптимізувати використання фінансових ресурсів, забезпечити належний їх 
рівень та нівелювати вплив ризиків.

Журавка О.С.,
Бондаренко Є.К.

 

сутність фінансової безпеки полягає у здатності суб'єкта підприємництва здійснювати свою 
господарську, в тому числі й фінансову діяльність, ефективно і стабільно шляхом використання 
сукупності взаємопов'язаних діагностичних, інструментальних та контрольних заходів фінансового 
характеру, що мають оптимізувати використання фінансових ресурсів.

Бердар М. 

 

фінансова безпека є важливою складовою і представляє собою здатність суб'єкта підприємництва 
здійснювати свою господарську, в тому числі й фінансову діяльність, ефективно і стабільно 
протягом невизначеного періоду часу, шляхом використання сукупності взаємопов'язаних 
діагностичних, інструментальних та контрольних заходів фінансового характеру, що мають 
оптимізувати використання фінансових ресурсів, забезпечити належний їх рівень та нівелювати 
вплив ризиків внутрішнього і зовнішнього середовища.
 



Продовження таблиці 3
1 2

Мунтіян В.І. фінансова безпека розглядається як стан найбільш ефективного використання корпоративних 
ресурсів підприємства, виражений у найкращих значеннях фінансових показників прибутковості й 
рентабельності бізнесу, якості управління, використання основних і оборотних засобів 
підприємства, структури його капіталу, норми дивідендних виплат як синтетичного індикатора 
поточного фінансово-господарського стану підприємства і перспектив його технологічного та 
фінансового розвитку.

Ареф’єва О.В., 
Кузенко Т.Б. 

 

фінансова безпека підприємства може бути визначена як стан найбільш ефективного використання 
корпоративних ресурсів, виражений у найкращих значеннях фінансових показників прибутковості й 
рентабельності бізнесу, якості управління та використання основних і оборотних коштів, 
структури його капіталу, норми виплат за цінними паперами підприємства, а також курсової 
вартості його цінних паперів як синтетичного індикатора поточного фінансово-господарського 
стану підприємства й перспектив його технологічного та фінансового розвитку.

Підхід: фінансова безпека розглядається як здатність підприємства самостійно розробляти і проводити фінансову 
стратегію

Кракос Ю.Б.,
Разгон Р.О.

суть фінансової безпеки полягає у здатності підприємства самостійно розробляти і проводити 
фінансову стратегію відповідно до цілей корпоративної стратегії, в умовах невизначеного і 
конкурентного середовищ.

Папехин Р.С. розглядає фінансову безпеку як здатність підприємства самостійно розробляти і
проводити фінансову стратегію відповідно до мети загальної корпоративної стратегії в умовах 
невизначеності й конкурентного середовища.

Гукова А.В., 
Анікіна І.Д.

 

сутність фінансової безпеки підприємства полягає в здатності підприємства самостійно 
розробляти й проводити фінансову стратегію, відповідно до цілей корпоративної стратегії, в 
умовах невизначеного й конкурентного середовища

Підхід: фінансова безпека розглядається як діяльність з управління ризиками
Кириченко О.А.,

Кудря І.В.
фінансову безпеку підприємства визначають як діяльність з управління ризиками та захисту 
інтересів підприємства від зовнішніх і внутрішніх загроз з метою забезпечення стабільного 
розвитку підприємництва та зростання його власного капіталу в поточній і стратегічній 
перспективах.

Куцик В.І.,
Бартиш А.І. 

фінансова безпека підприємства – діяльність з управління ризиками та захисту інтересів 
підприємства від зовнішніх та внутрішніх загроз з метою забезпечення
стабільного розвитку підприємництва та росту власного капіталу в поточній та стратегічній 
перспективі.

Підхід: фінансова безпека розглядається як система, що забезпечує стабільність важливих фінансових пропорцій 
розвитку підприємства або збалансований стан

Лаврова Ю. В.  фінансова безпека підприємства є системою, що забезпечує стабільність важливих фінансових 
пропорцій розвитку підприємства, які формують захищеність його фінансових інтересів у балансі 
з фінансовими інтересами його економічних агентів.

Кудрицька Ж.В. під фінансовою безпекою підприємства слід розуміти збалансований стан його
елементів та підсистем як окремої економічної системи, що можуть бути виражені кількісними 
чи якісними показниками та характеризується стійкістю до негативних впливів внутрішнього та 
зовнішнього середовища та здатністю забезпечити її ефективне функціонування, стабільність 
розвитку та економічного зростання.



Рисунок 1 – Складові фінансової безпеки підприємства



Рисунок 2– Схема управління фінансовою безпекою 
підприємства



Рисунок 3 – Механізм управління фінансовою безпекою підприємства



Рисунок 4 –  Функціональна структура механізму управління 

фінансовою безпекою підприємства



Рисунок 5 – Основні методики оцінювання рівня фінансової 
безпеки підприємства



Рисунок 6 – Алгоритм аналізування рівня фінансової 
безпеки підприємства (який обрано для аналізування рівня 

фінансової безпеки)



Таблиця 4 – Обсяги світового виробництва кондитерської продукції 
за 2014-2017 рр.



Таблиця 5 – Динаміка виробництва основних видів кондитерської 
продукції за 2012-2017 роки



Рисунок 7 – Експорт кондитерських виробів у 2017 році



Таблиця 6 – Основні економічні показники діяльності ПАТ «Львівська 
кондитерська фабрика «Світоч»»



Таблиця 7 – Динаміка основних показників рентабельності підприємства 
ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»» за 2015-2017 роки



Таблиця 8 – Динаміка основних показників ліквідності підприємства     ПАТ 
«Львівська кондитерська фабрика «Світоч»» за 2015-2017 роки



Таблиця 9 – Динаміка основних показників фінансової стійкості підприємства 
ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»» за 2015-2017 роки



Таблиця 10 – Вплив факторів на зміну чистого прибутку                             

ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»» 



Таблиця 11 – Зведена таблиця показників фінансової безпеки 
підприємства ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»» 

за 2015-2017 роки 



Таблиця 12 – Економічний ефект пропозицій щодо удосконалення 

управління фінансовою безпекою на підприємстві  ПАТ «Львівська 

кондитерська фабрика «Світоч»» 



Чистий 
прибуток 

підприємства, 
тис. грн.

3588 3545 3381 2679

Роки 1 2 3 4

Прогнозування чистого прибутку підприємства

Таблиця 13 – Динамічний ряд прибутку підприємства за 2014–2017 роки




