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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах господарювання в Україні на

фінансову безпеку підприємств впливають чимало
негативних чинників: збереження високого рiвня
тінізації економіки; зростання конкуренції, як з боку
вiтчизняних, так i іноземних виробникiв; недоско)
налiсть чинного законодавства у сфері лiцен)
зування, захисту комерційної таємниці, охорони
інтелектуальної власності, банкрутства та інших;
високий рівень монополізації ринків; відсутність
досвіду формування системи управління фінансо)
вою безпекою у вітчизняних власників та керівників
підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед вітчизняних науковців, що займаються пробле)
мами фінансової безпеки підприємства, слід визначити
таких: Абалкін Л., Барановський О., Ващенко Н., Вар)
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У статті охарактеризовано стан та особливості фінансової безпеки суб'єктів підприємництва

основних видів економічної діяльності в Україні. Виявлені внутрішні та зовнішні загрози, що

впливають на рівень фінансової безпеки суб'єктів підприємництва. Проаналізовано динаміку

збиткових підприємств в економіці України.

This article describes the condition and characteristics of financial security entities main economic

activities in Ukraine. Identified internal and external threats that affect the level of financial enterprise

security. Dynamics of loss$making enterprises in the economy of Ukraine was analyzed.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є оцінка стану та особливостей фінан)

сової безпеки суб'єктів підприємництва основних видів
економічної діяльності в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Аналіз статистичних даних показує, що проблема
фінансової безпеки є надзвичайно актуальною для
вітчизняних підприємств. Для виокремлення особливос)
тей кризового стану вітчизняних підприємств необхід)
но розглянути динаміку, склад та структуру їх збитко)
вості, спираючись на офіційні дані Державного коміте)
ту статистики України [1]. За допомогою рис. 1, проана)
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лізуємо зміни частки збиткових підприємств в економіці
України за 2005—2012 р. (рис. 1).

Загалом, частка збиткових підприємств в Україні
з кожним роком збільшується. З даних рисунка 1 мож)
на зробити висновок, що найбільша кількість збитко)
вих підприємств протягом аналізованого періоду при)
падає на 2009, 2010 та 2012 р. (39,9 %, 41,0 % та 42,9
% відповідно). При цьому варто зазначити, що зрос)
тання частки збиткових підприємств прослідковуєть)
ся саме з 2008 р. Це пов'язано з початком та наслідка)
ми світової економічної кризи, розпочатої у 2008 р.,
що стало причиною ослаблення вітчизняної економі)
ки.

Але, як видно з даного рисунка, у 2011 р. спостері)
галося значне зниження частки збиткових підприємств
(на 5 %), що свідчить про те, що стабілізаційні процеси
торкнулися не лише великих промислових підприємств,
але і підприємств малого та середнього бізнесу.

Загалом причин депресивного розвитку промис)
лових підприємств існує багато, але головні з них ле)
жать в інерції сформованої структури виробництва,
його технологічної відсталості і фізичному зносі ос)
новних фондів, у відсутності пріоритетів державної
науково)промислової політики, визначення яких доз)
волило б провести необхідну реструктуризацію по)
тужностей, в умовах господарювання, що склалися в
результаті неефективних, з погляду реального секто)
ра економіки, перетворень, що не дозволяють під)
приємствам накопичувати власні ресурси для модер)
нізації [3, с. 40].

На даний час близько половини підприємств Украї)
ни працюють збитково. Зауважимо, що частка госпо)
дарювання з негативними фінансовими результатами у
промисловості за всі роки була вищою, ніж у цілому в
економіці. Крім того, значна частина усіх збитків в еко)
номіці України припадала саме на підприємства промис)

ловості. Ті ж підприємства, які працюють прибутково,
характеризуються невисокою рентабельністю операц)
ійної діяльності. Найвища рентабельність у сільському
господарстві — 13—15%, транспорті і зв'язку — 7—
10% [1]. Найнижчий її рівень на підприємствах промис)
ловості, сфери охорони здоров'я. Одними з основних
чинників збитковості вітчизняних підприємств є висока
собівартість продукції, і в результаті — низька рента)
бельність її виробництва практично в усіх галузях про)
мисловості.

Недостатні темпи зростання основних засобів, ви)
сокий ступінь їх зносу (понад 50%) свідчить про низь)
кий рівень техніко)технологічної безпеки підприємств
України. Темп росту капітальних інвестицій суттєво ско)
рочується із року в рік. Вітчизняні підприємства прак)
тично не скеровують кошти на розширене відтворення
та здійснення інновацій як вагомих складових зміцнен)
ня фінансвовоїї безпеки. Лише мізерна частка промис)
лових підприємств упроваджує інновації (протягом
2005—2012 рр. на рівні 8—11%) [1].

Актуальною є і проблема кадрової безпеки для
вітчизняних суб'єктів господарювання. Низький рівень
оплати праці в Україні не стимулює найманих праців)
ників до належного виконання своїх обов'язків, є при)
чиною задоволення насамперед власних інтересів, що
часто шкодить цілям організації. Фінансовий стан вітчиз)
няних суб'єктів господарювання за останні роки в ціло)
му не можна визнати задовільним [3, с. 41].

Рівень фінансової безпеки українських підприємств
різних видів економічної діяльності суттєво відрізняєть)
ся. Найменше фінансово незалежними є підприємства
торгівлі. Найбільше фінансово незалежні протягом цьо)
го періоду були підприємства сільського господарства,
транспорту та зв'язку. В залученому капіталі суб'єктів
цих видів економічної діяльності частка довгостроко)
вих кредитів також вища, ніж у інших. Практично,
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Таблиця 1. Внутрішні загрози фінансовій безпеці вітчизняних підприємств*

* Складено автором на основі [3, с. 44—49; 2, c. 57—65].
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Рис.1. Частка збиткових підприємств в економіці України за 2005—2012 роки (%)
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підприємствам усіх сфер економіки (за винятком фінан)
сової діяльності) не вистачає власного капіталу для
фінансування своїх необоротних активів.

Аналіз фінансово)економічних показників діяль)
ності вітчизняних суб'єктів господарювання дає змогу
стверджувати наступне. По)перше, в цілому рівень їхньої
фінансової безпеки на сьогоднішній день є невисоким.
По)друге, суб'єкти господарювання різних видів еконо)
мічної діяльності характеризуються неоднаковим
рівнем фінансової безпеки [3, с. 43].

Найактуальнішими внутрішніми загрозами фінан)
совій безпеці вітчизняних підприємств є наступні (таб)
лиця 1).

Найбільш актуальними зовнішніми загрозами фінан)
совій безпеці підприємств в Україні на даний час є на)
ступні (таблиця 2).

Зазначені вище чинники актуалізують проблему
вдосконалення управління фінансовою безпекою
вітчизняних підприємств. Надзвичайно важливо знати і
впроваджувати нові, ефективні методи нейтралізації
актуальних загроз фінансовій безпеці підприємства.

ВИСНОВКИ
Аналіз дослідження діяльності вітчизняних суб'єктів

господарювання дає змогу стверджувати наступне: в
цілому рівень їхньої фінансової безпеки на сьогоднішній
день є невисоким; суб'єкти господарювання різних видів
економічної діяльності характеризуються неоднаковим
рівнем фінансової безпеки; найменше фінансово неза)
лежними є підприємства торгівлі, найбільше фінансово
незалежні — підприємства сільського господарства,
транспорту та зв'язку.

Таблиця 2. Зовнішні загрози фінансовій безпеці вітчизняних підприємств*

* Складено автором на основі [3, с. 44—49; 2, c. 57—65].
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Таким чином, аналіз фінансового стану вітчизняних
суб'єктів господарювання в цілому в економіці України
свідчить про актуальність управління їх фінансовою
безпекою. Надзвичайно важливо знати і впроваджува)
ти нові, ефективні методи нейтралізації актуальних заг)
роз фінансовій безпеці підприємства.
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