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стічних вод для автомобільних мийок транспортного цеху встановлена система 
рециркуляції води зі зворотнім циклом. У зварювальному виробництві корпусу 
дорожньої техніки впроваджено установку для різання металу із застосуванням 
водної подушки, яка поглинає шкідливі викиди. Витяжні установки від формувальних 
машин ливарного цеху підключені до мокрого пиловловлювача ПВМ-40. 
Запровадження суворої податкової системи справило в більшості розвинених країн 
вплив на покращення стану навколишнього природного середовища більший вплив, 
ніж встановлення жорстких норм і стандартів. 
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У сучасних умовах розвитку економіки України суб’єкти господарювання все 

більше звертають увагу на фінансово-економічну безпеку, яка вимагає створення 
власної системи управління. Необхідність формування системи управління 
фінансово-економічною безпекою промислових підприємств зумовлена наступними 
чинниками: постійна взаємодія промислових підприємств з факторами зовнішнього 
середовища як основного джерела загроз, що можуть спричиняти дестабілізуючий 
вплив на їх діяльність; наявність слабких місць у діяльності промислових 
підприємств і можливість розробки заходів щодо їх своєчасного усунення; управління 
фінансово-економічною безпекою є головним резервом оптимізації основних 
виробничих процесів виготовлення промислової продукції; вимоги ринкової 
економіки до забезпечення фінансово-економічної безпеки як фактору сталого 
розвитку підприємств та забезпечення їх конкурентоспроможності. 

Сутність фінансової безпеки підприємства Лиса О. В. характеризує «як такий 
стан фінансів підприємства, який дозволяє протистояти  ідентифікованим і 
потенційним загрозам шляхом ефективного управління формуванням і 
використанням капіталу, а також ризиками в процесі своєї діяльності» [1, с. 60]. 
Науковець виділяє різні підходи до визначення поняття «фінансова безпека 
підприємства», які вона умовно поділяє на п’ять груп:  

 фінансова безпека підприємства як один із складників економічної безпеки 
підприємства з відповідними інструментами управління нею;  
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 фінансова безпека підприємства як самостійний об’єкт управління, здатність 
останнього ефективно використовувати свій ресурсний потенціал;  

 фінансова безпека підприємства як певний фінансовий стан підприємства, 
який характеризується відповідною стійкістю до зовнішніх і внутрішніх загроз;  

 фінансова безпека підприємства як стан захищеності фінансових інтересів 
підприємства від різного роду загроз;  

 фінансова безпека підприємства як діяльність з управління ризиками [1, с. 59]. 
Круглянко А. В. та Змеул В. І. надають таке визначення: «фінансово-економічна 

безпека підприємства – це такий стан функціональних складових підприємства, що 
дозволяє проводити безперебійну виробничу та збутову роботу в складних та 
мінливих ринкових умовах у коротко- та довгостроковій перспективі з метою 
забезпечення простого та розширеного відтворення» [2, с. 113]. Дослідження 
вітчизняних та зарубіжних учених показують, що для підприємства більш важливим є 
не уникнення загрози взагалі, а вміння її вчасно і точно передбачити для того, щоб 
вжити необхідних заходів. Це стосується як підприємств, що знаходяться у кризовому 
стані, так і успішно працюючих. Тому необхідним є створення системи управління 
фінансово-економічною безпекою з безперервною діагностикою стану середовища та 
місця підприємства в ньому, оскільки метод прийняття управлінських рішень на 
основі лише інтуїції не може в умовах зростаючої конкуренції забезпечити 
максимально ефективне функціонування суб’єктів господарювання. 

Наведемо авторське визначення цього поняття. Фінансово-економічна безпека 
підприємства – це певний фінансовий стан підприємства, який характеризується 
відповідною стійкістю до зовнішніх і внутрішніх загроз, якому притаманна власна 
система управління,  здатний ефективно використовувати свій ресурсний потенціал, 
керувати ризиками, підтримувати захищеність комерційних інтересів на всіх рівнях 
економічних відносин, забезпеченість фінансовими ресурсами та впровадження 
заходів зі зростання прибутку. 
На сьогоднішній день більшість науковців погоджуються з необхідністю врахування 
впливу факторів внутрішнього і зовнішньогосередовища на рівень економічної 
безпеки підприємства, що підтверджується запропонованими ними підходами до її 
діагностики. Можна виділити наступні основні підходи та методи до діагностики 
економічної безпеки підприємства: пороговий (граничний) метод; ресурсно-
функціональний метод; метод на основі теорії економічних ризиків; комплексний 
(інтегральний) метод. Однією з важливих функцій менеджменту економічної безпеки 
підприємства є фінансовий контроль.  

Отже, фінансово-економічна безпека підприємства є складною системою, що 
передбачає створення дієвих важелів управлінського впливу, спрямованих на 
забезпечення ефективності використання інформаційних, матеріальних та фінансових 
ресурсів. Належне  функціонування системи фінансового контролю, у свою чергу, 
дасть можливість забезпечити економічну безпеку суб’єкта господарювання. 
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