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Анотація. У статті розглянуто проблему визначення 

поняття «фінансова безпека суб’єктів господарювання» 
з огляду на її вплив на фінансову безпеку держави зага-
лом, виділено основні чинники, критерії  та індикаторів, 
за допомогою яких можливо оцінити зазначений вплив. 
На основі аналізу робіт вітчизняних авторів синтезовано 
авторське визначення поняття фінансової безпеки суб’єк-
тів господарювання (з урахуванням її впливу на фінан-
сову безпеку держави). З використанням методу аналізу 
ієрархій побудовано трирівневу схему ієрархії аналізу 
проблеми «Оцінка впливу фінансової безпеки суб’єктів 
господарювання на фінансову безпеку держави».
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Постановка проблеми. Фінансова безпека держави зага-
лом є однією з найважливіших складових її національної без-
пеки та віддзеркалює особливості фінансової безпеки всіх 
підприємств країни. Хоча в теорії фінансова безпека суб’єктів 
господарювання врешті-решт повинна забезпечити фінансову 
безпеку держави, однак у випадку сучасної кризової україн-
ської ситуації економічна безпека держави опинилася під знач-
ною загрозою, що провокує трудноші з безпекою фінансового 
стану окремих підприємств, які залишаються наодинці зі сво-
їми проблемами та ризиками.

У зв’язку з цим загострюється проблема визначення 
поняття «фінансова безпека суб’єктів господарювання» з 
огляду на її вплив на фінансову безпеку держави загалом, виді-
лення основних чинників, критеріїв  та індикаторів за допомо-
гою яких можливо оцінити  зазначений вплив. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми 
визначення та формування фінансової безпеки на різних 
рівнях економіки досліджували такі вітчизняні авторами: 
І.А. Бланк [1], Т.Г. Васильців [2], О.С. Власюк [3], В. Г. Гончар 
[4], В.О. Гороховатський [8],  К.С. Горячева [5], В.В. Гребінь 
[6],  М.М. Єрмошенко [7], О.Б. Жихор [8], О.М. Ляшенко [9], 
Л.Г. Мельник [10], А.Ю. Олейнікова [8], М.М. Остафій [11], 
С.Ф. Покропивний [12], Г.О. Портнова [13]. Водночас залиша-
ється недостатньо розглянутим питання впливу фінансової без-
пеки суб’єктів господарювання на фінансову безпеку держави 
загалом, виділення основних чинників, критеріїв та індикато-
рів за допомогою яких можливо оцінити зазначений вплив. 

Метою статті є визначення поняття фінансової безпеки 
суб’єктів господарювання з огляду на її вплив на фінансову 
безпеку держави загалом та побудова ієрархії аналізу проблеми 

оцінки впливу фінансової безпеки суб’єктів господарювання на 
фінансову безпеку держави.

Основні результати дослідження. Поняття «фінансова 
безпека» як об’єкт управління є досить новим у сучасній еко-
номічній науці. На рівні суб’єктів господарювання сутність і 
характеристики поняття «фінансова безпека» досліджені не 
повною мірою та прирівнюються до одного з елементів загаль-
ної економічної безпеки. За словами В.В. Гребінь, фінансова 
безпека держави – це ступінь захищеності фінансових інтере-
сів держави, стан фінансової, грошово-кредитної, бюджетної, 
податкової, валютної, банківської, інвестиційної, митно-тариф-
ної, розрахункової та фондової систем, що характеризується 
збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негатив-
них впливів, спроможністю держави ефективно формувати та 
раціонально використовувати фінансові ресурси, достатні для 
задоволення її потреб, шляхом виконання зобов’язань і забез-
печення соціально-економічного розвитку [6].

Виходячи з наведеного визначення [11], фінансова безпека 
підприємств – це здатність суб’єктів підприємництва реалізову-
вати свою господарську, зокрема фінансову діяльність, резуль-
тативно і ритмічно протягом усього періоду функціонування 
підприємства за допомогою використання певної сукупності 
взаємопов’язаних методів та заходів фінансового характеру, 
покликаних оптимізувати застосування фінансових ресурсів 
із метою забезпечення належного їхнього рівня та зменшити 
вплив різноманітних ризиків підприємницького середовища. 
М.М. Єрмошенко висловлює думку, що фінансово-кредитна 
безпека підприємства повинна характеризуватися збалансова-
ністю та якістю всіх наявних фінансових інструментів і тех-
нологій, а також достатністю фінансових ресурсів, стійкістю 
до численних негативних чинників, здатністю забезпечувати 
протекцію державних фінансових інтересів, що покликано 
досягти ефективного функціонування національної економіч-
ної системи [7].

К.С. Горячева [5] наводить подібне до М.М. Єрмошенка 
[7] визначення: «Фінансова безпека підприємства – це такий 
його фінансовий стан, що відзначається сукупністю ефектив-
них фінансових інструментів, механізмів, технологій та послуг, 
а також стійкістю до загроз і здатністю реалізовувати фінан-
сові цілі підприємства на основі наявних ресурсів, що фор-
мує міць національної фінансової системи» [5]. Узагальнені 
основи та особливості фінансово-економічної безпеки підпри-
ємств України, стратегію та механізми її забезпечення оцінено 
Т.Г. Васильцівим [2]. С.Ф. Покропивний наголошує, що серед 
усієї сукупності функціональних складових економічної без-
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пеки (фінансова, техніко-технологічна, кадрова, політико-пра-
вова, інтелектуальна, інформаційна, екологічна тощо) саме 
фінансова складова є основною, що зумовлено важливістю 
фінансів у будь-якій економічній системі країни [12].

І.А. Бланк наводить такі істотні особливості фінансової 
безпеки підприємства: 1) це основна частина в системі його 
економічної безпеки; 2) це основний метод досягнення еконо-
мічних цілей підприємства, зокрема одержання прибутків [1]. 
Вищевказане зумовлене тим, що фінансово-економічна діяль-
ність покликана реалізувати загальну стратегію розвитку під-
приємства. Крім того, фінансові операції на підприємстві здій-
снюються повсякчас із метою забезпечення його ефективного 
економічного розвитку.

Л.Г. Мельник фінансовій безпеці дає схоже до згаданих 
визначення: це внутрішньовиробнича складова економічної 
безпеки [10]. Фінансову безпеку також вивчали О.Б. Жихор, 
В.О. Гороховатський, А.Ю. Олейнікова [8], запропонувавши 
застосування інтегрального показника для оцінювання її рівня.

Наявні дослідження сутності та характерних особливос-
тей фінансової безпеки суб’єктів господарювання потребують 
глибшого вивчення та розкриття в контексті її впливу на фінан-
сову безпеку держави.

У Методичних рекомендаціях щодо розрахунку рівня еко-
номічної безпеки України, затверджених Наказом Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України 29.10.2013 № 1277 
визначено, що фінансова безпека – це стан фінансової системи 
країни, за якого створюються необхідні фінансові умови для 
стабільного соціально-економічного розвитку країни, забезпе-
чується її стійкість до фінансових шоків та дисбалансів, ство-
рюються умови для збереження цілісності та єдності фінансо-
вої системи країни. 

Фінансова безпека має такі складові, що має пряме відно-
шення до суб’єктів господарювання: банківська безпека (це 
рівень фінансової стійкості банківських установ країни, що дає 
змогу забезпечити ефективність функціонування банківської 
системи країни та захист від зовнішніх і внутрішніх дестабілі-
зуючих чинників незалежно від умов її функціонування) та без-
пека небанківського фінансового сектору (це рівень розвитку 
фондового та страхового ринків, що дає змогу повною мірою 
задовольняти потреби суспільства в зазначених фінансових 
інструментах та послугах). Проте фінансова безпека підпри-
ємств не фінансового сектору – залишилася за межами зазначе-
них методичних рекомендацій [14].

Концепція забезпечення національної безпеки у фінансовій 
сфер схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
15 серпня 2012 р. № 569-р. [15] У складі фінансової безпеки 
держави містить складові, що прямо  пов’язані із діяльністю 
суб’єктів господарювання, зокрема: безпека у сфері фінансів 
реального сектору економіки, безпека суб’єктів господарю-
вання банківської сфери, сфер функціонування валютного та 
фондового ринку.

Так, відзначено, що значну загрозу у сфері фінансів реаль-
ного сектору економіки може становити невідповідність між 
активами та зобов’язаннями підприємств реального сектору 
економіки насамперед базових галузей економіки. Дисбаланси 
можуть виникнути як внаслідок реалізації невиваженої страте-
гії управління підприємствами в частині взяття ними зобов’я-
зань, так і під впливом дії ряду зовнішніх чинників. За наявно-
сті застарілих основних засобів і технологій такий дисбаланс 
може призвести до фінансової неспроможності більшості 
вітчизняних підприємств промисловості. 

В умовах випереджувальних темпів розвитку банківського 
сектору в докризовий період відбувалося поступове накопи-
чення дисбалансів внаслідок орієнтації банків на швидке отри-
мання прибутків та збільшення частки такого сектору на ринку 
капіталу без проведення адекватної оцінки ризиків, що збіль-
шило частку споживчих кредитів у балансах банків.

Починаючи з кінця 2013 р. – початку 2014 р., банківська 
система України, що не остаточно подолала наслідки світової 
фінансової кризи 2008 р., стикнулась із принципово новими 
для неї викликами та загрозами, пов’язаними з політичною 
кризою, драматичним процесом зміни влади в країні, зовніш-
ньою агресією, втратою частини території разом із наявною на 
цих територіях банківською інфраструктурою, втратою фізич-
ного контакту зі значною кількістю вкладників і позичальників. 
Ці принципово нові загрози супроводжувались «класичними» 
негараздами, пов’язаними з революційними подіями в будь-
якій країні, зокрема зі зростанням попиту на іноземну валюту, 
що провокувало падіння курсу національної грошової одиниці, 
зняттям депозитів із банківських рахунків, вивозом валютних 
коштів за кордон, погіршенням фінансового стану та платіж-
ної дисципліни позичальників, що призводило до погіршення 
якості кредитного портфеля банків, тривалою збитковістю 
та падінням капіталізації банківської системи, банкрутством 
окремих банків внаслідок форс-мажорних зовнішніх обставин 
або злочинних дій чи бездіяльності їхніх власників та топ-ме-
неджерів.

Політична та економічна криза, що розвивалась в Україні з 
кінця 2013 р., закономірно загострила проблеми в банківській 
системі, проте не була їх першопричиною. За 2014–2016 рр. 
НБУ був змушений вивести з ринку 84 банки. Відповідно до 
цього скоротилась і кількість працюючих відділень. Якщо на 
початок 2014 р. в Україні було 19,3 тис. «точок продажу» бан-
ківських продуктів, то станом на 01.01.2017р. їхня кількість 
зменшилась до 10,3 тис. [16]. 

Вимушена санація банківської системи призвела до втрати 
суб’єктами господарювання частини вкладів. На жаль, слід 
констатувати, що не всі вкладники збанкрутілих банків змо-
жуть отримати свої кошти. 

За оцінками Голови НБУ В.О. Гонтаревої [17], станом на 
01.07.2016 р. загальні втрати клієнтів неплатоспроможних бан-
ків склали 111 млрд грн, зокрема 59 млрд грн – вклади насе-
лення, що не покриваються Фондом гарантування («великі» 
вклади більше 200 тис. грн), 52 млрд грн – кошти суб’єктів 
господарювання. Такий значний обсяг втрат підприємств кор-
поративного сектору та малого бізнесу зменшує обсяг їхніх 
обігових коштів, негативно впливає на їхню фінансову стій-
кість та став одним із негативних чинників погіршення дина-
міки виробництва. 

Як наслідок, за даними НБУ [18], індекс виробництва базо-
вих галузей економіки України знизився за 2014 та 2015 р. від-
повідно на 10,2% та 10,0%, і лише протягом 2016 р. зростання 
показника ІВБГ відновилося на рівні 4,3% за рік. Фінансові 
проблеми банківської системи значною мірою лягли на бізнес 
та середній клас, що є базою для забезпечення фінансової без-
пеки суб’єктів господарювання.

Подібна ситуація спостерігається й у сфері небанківського 
фінансового сектору. Як бачимо, проблеми у фінансовій без-
пеці суб’єктів господарювання різних секторів економіки 
мають суттєвий взаємовплив. З урахуванням цього під фінан-
совою безпекою суб’єктів господарювання слід розуміти такий  
фінансовий стан суб’єктів господарювання банківського, 
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капіталу витримувати збитки, пов’язані з нечинними позиками 
(індикатори: відношення чистих проблемних кредитів (без 
резервів) до капіталу (%)); 2) стійкість банківського капіталу 
до ризиків потенційних збитків (індикатори: відношення вели-
ких ризиків потенційних збитків до капіталу (%); відношення 
валових позицій фінансових похідних у статтях активів і паси-
вів до капіталу (%); відношення депозитів клієнтів до валової 
суми позик (відмінних від міжбанківських) (%)); 3) ефектив-
ність діяльності державних банківських установ (індикатори: 
прибутковість активів банківських установ (%); рівень кон-
центрації позик у певних секторах та видах економічної діяль-
ності до загальної суми позик (%); частка позик під житлову 
нерухомість у загальній сумі позик (%); рівень географічної 
концентрації позик у загальній сумі позик; 4) здатність дер-
жавних банківських установ обслуговувати свої зобов’язання, 
виражені в іноземній валюті (індикатори: частка позик, деномі-
нованих у іноземній валюті в загальній сумі позик (%); частка 
зобов’язань в іноземній валюті в загальній сумі зобов’язань 
(%)); 5) інтенсивність кредитної та позичкової діяльності бан-
ківських установ (індикатори: динаміка обсягу кредитів нада-

небанківського та нефінансового секторів економіки, що від-
значається сукупністю ефективних фінансових інструментів, 
механізмів, технологій та послуг, а також стійкістю до загроз і 
здатністю реалізовувати фінансові цілі підприємства на основі 
наявних ресурсів, що забезпечує фінансову безпеку держави 
з урахуванням взаємовпливу чинників фінансової безпеки на 
рівні держави та суб’єктів господарювання. З огляду на викла-
дену ієрархічну структуру, зобразимо проблему оцінки впливу 
стану фінансової безпеки підприємств на фінансову безпеку 
держави (рис. 1). 

На рівнях 2 та 3 методами аналітичного планування визна-
чається питома вага кожної зі структурних компонент ієрархії. 

Після застосування методу аналізу ієрархій [3] маємо 
потенційну важливість окремих елементів, що разом вплива-
ють на фінансову безпеку держави.

Далі розглянемо критерії та індикатори оцінки впливу 
фінансової безпеки суб’єктів господарювання на фінансову 
безпеку держави:

- фінансова безпека банківських установ (адекватність та 
ефективність використання капіталу): 1) здатність банківського 
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Рівень 2 
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загальної мети  
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Фінансова безпека держави  
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1.1. Здатність банківського 
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пов’язані з недіючими позиками, 
1,…, z1 

1.2. Стійкість банківського 
капіталу до ризиків потенційних 
збитків,  1,…, z2 

1.3. Ефективність діяльності 
банківських установ, 1,…, z3 

1.4. Здатність банківських установ 
обслуговувати свої зобов’язання, 
виражені в іноземній валюті, 1,…, 
z4 

1.5. Інтенсивність кредитної та 
позичкової діяльності 
банківських установ, 1,…, z5 

3.1. Розмір і 
важливість 
небанківських 
фінансових 
установ для 
економіки і 
фінансової 
системи  

            1,…, i1 
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Ефективність 
підприємств 
нефінансового 
сектору у 
використанні 
власного 
капіталу,       1,…, d1 

2.2. Стійкість нефінансових 
підприємств до валютного ризику 
та ризиків щодо  спроможності 
обслуговування та погашення 
власних боргів, 

                      1,…, d2 

2.3. Платоспроможність 
підприємств нефінансового 
сектору,  1,…, d3 

 

Рис. 1. Ієрархія аналізу проблеми «Оцінка впливу фінансової безпеки  
суб’єктів господарювання на фінансову безпеку держави» 

Джерело: складено автором
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них протягом місяця, зокрема по суб’єктах господарювання та 
фізичних особах (%), а також за видами валют (ВКВ, НКВ та 
гривні) (%); динаміка обсягу вилучених та залучених банками 
коштів за джерелами (%), термінами (%), валютою (ВКВ, НКВ 
та гривні) (%));

- фінансова безпека небанківських фінансових установ: 
розмір і важливість сектору небанківських фінансових установ 
для економіки і фінансової системи (індикатори: відношення 
активів державних страхових компаній до загальної суми акти-
вів фінансового сектору (%); відношення активів державних 
страхових компаній до ВВП (% до ВВП));

- фінансова безпека підприємств нефінансового сектору 
економіки:

1) ефективність підприємств нефінансового сектору у 
використанні власного капіталу (індикатори: прибутковість 
капіталу (чистий дохід без зменшення на обслуговування боргу 
та податок до середнього власного капіталу) (%), зокрема за 
видами економічної діяльності (%)); 2) стійкість нефінансових 
підприємств до валютного ризику та ризиків щодо спроможно-
сті обслуговування та погашення власних боргів (індикатори: 
відношення валових доходів підприємства (чистий дохід без 
зменшення на обслуговування боргу та податок збільшений на 
нарахований дохід що планується отримати від інших нефінан-
сових корпорацій) до обслуговування та погашення боргу (%); 
чиста валютна позиція відносно власного капіталу (%)); 3) пла-
тоспроможність підприємств нефінансового сектору (індика-
тори: рівень простроченої дебіторської та кредиторської забор-
гованості (% до ВВП)). 

Висновки. Отже, фінансова безпека суб’єктів господарю-
вання різних секторів економіки та держави загалом знахо-
дяться у стані взаємовпливу. У цьому контексті під фінансовою 
безпекою суб’єктів господарювання слід розуміти такий фінан-
совий стан суб’єктів господарювання банківського, небанків-
ського та нефінансового секторів економіки, що відзначається 
сукупністю ефективних фінансових інструментів, механізмів, 
технологій та послуг, а також стійкістю до загроз і здатністю 
реалізовувати фінансові цілі підприємства на основі наявних 
ресурсів, що забезпечує фінансову безпеку держави з урахуван-
ням взаємовпливу чинників фінансової безпеки на рівні дер-
жави та суб’єктів господарювання.

Запропонована ієрархія аналізу проблеми «Оцінка впливу 
фінансової безпеки суб’єктів господарювання на фінансову 
безпеку держави» передбачає три рівня (рівень держави, 
суб’єктів господарювання різних секторів економіки та рівень 
критеріїв та індикаторів оцінки їхнього стану фінансової без-
пеки, що мають вплив на фінансову безпеку держави).

Напрямом подальших досліджень у цієї сфері є визначення 
ризиків та загроз фінансовій безпеці суб’єктів господарювання.
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Шемаева Л.Г., Толок П.А. Подходы к оценке взаи-
мовлияния финансовой безопасности субъектов хозяй-
ствования и финансовой безопасности государства

Аннотация. В статье рассмотрена проблема опре-
деления понятия «финансовая безопасность субъектов 
хозяйствования» с учетом его влияния на финансовую 
безопасность государства в целом, выделены основные 
факторы, критерии и индикаторы, с помощью которых 
можно оценить указанное влияние. На основе анализа 
работ отечественных авторов синтезировано авторское 
определение понятия финансовой безопасности субъ-
ектов хозяйствования (с учетом его влияния на финан-
совую безопасность государства). С использованием 
метода анализа иерархий построено трехуровневую 
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схему иерархии анализа проблемы «Оценка влияния 
финансовой безопасности субъектов хозяйствования на 
финансовую безопасность государства».

Ключевые слова: финансовая безопасность субъ-
ектов хозяйствования, финансовая безопасность госу-
дарства, факторы влияния, критерии, индикаторы.

Shemaieva L.H., Tolok P.O. Approaches to the 
evaluation of interaction of financial security of business 
entities and financial security of the state

Summary. Considered the problem of the definition 
of financial security of business entities, taking into ac-
count its impact on the financial security of the state as a 

whole, highlighted the key factors, criteria and indicators 
by which it is possible to assess the possible impact of the 
above. Based on the analysis of works of domestic authors 
synthesized the author’s definition of financial security of 
business entities (taking into account its impact on the fi-
nancial security of the state). Using the method of hierar-
chies’ analysis built a three-level scheme of the hierarchy 
of the analysis of a problem “Evaluation of the impact of 
the business entities’ financial security on the state finan-
cial security”.

Keywords: financial security of business entities,  
financial security of the state, factors of influence, criteria, 
indicators. 


