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Лебедевич С.И. Концепция трансформации учета и аудита затрат 
при экологизации экономики Украины 

Отображена концепция трансформации учета и аудита затрат с выделением эко-
логических затрат предприятий на базе ранее разработанной концепции экологизации 
бухгалтерского учета в Украине, комплексное исследование которой подтвердило пол-
ную пригодность для отражения в учете и отчетности экологических издержек. Разра-
ботаны основные принципы трансформации аудита затрат, в том числе экологических, 
сгруппированных по видам деятельности и включенных в производственную себесто-
имость продукции (работ, услуг) предприятий. 
 Ключевые слова: концепция, трансформация, учет, аудит, расходы, экологизация, 
экологические издержки. 

Lebedevich S.I. The Concept of Transformation of Accounting and Audit 
Costs during Economy Greening in Ukraine 

The concept of transformation of accounting and audit costs for distinguishing environ-
mental costs of enterprises based on previously developed concept of greening accounting in 
Ukraine is designed. A comprehensive study proved it to be suitable for recording and repor-
ting environmental costs. The basic principles of transformation audit costs, including envi-
ronmental, grouped by activity and included in the production cost of goods (works, services) 
companies are developed. 

Keywords: concept, transformation, accounting, auditing, cost, greening, environmental 
costs. 
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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДИЧНІ 
ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Спираючись на офіційну статистичну інформацію щодо результатів господарської 
діяльності вітчизняних підприємств, доведено пріоритетність розроблення методичних 
засад управління фінансовою безпекою. Визначено ключові підходи до трактування по-
няття "фінансова безпека підприємства", що дало змогу шляхом узагальнення поглиби-
ти його трактування із врахуванням специфіки ведення бізнесу в нашій країні. Визначе-
но перелік ключових зовнішніх і внутрішніх загроз для фінансової безпеки вітчизняних 
підприємств, врахування яких дає змогу удосконалити процес управління цієї складової 
економічної безпеки. 

Ключові слова: фінансова безпека, загроза, рентабельність, прибуток. 
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Актуальність теми. Сьогодні господарська діяльність вітчизняних під-
приємств характеризується нестабільністю та низькою ефективністю за непрог-
нозованої зміни зовнішнього середовища, недосконалості державних інстру-
ментів управління національною економікою, низького рівня захисту внут-
рішнього ринку та значних труднощів при виході на зовнішні ринки тощо. За 
таких умов на перший план виходить необхідність забезпечення економічної 
безпеки кожного суб'єкта господарювання, що є неможливим без конкретизації 
завдань у розрізі кожної окремої складової. Однією із ключових функціональ-
них складових економічної безпеки є фінансова безпека, адже вона витупає не 
тільки результуючою рівня інших, але індикатором зміни рівня економічної 
безпеки загалом [1]. 

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Теоретичні основи управ-
ління фінансовою безпекою підприємства відображено в роботах вітчизняних і 
зарубіжних науковців, таких як: І. Бланк, О. Барановський, А. Воронкова, К. Го-
рячева, Л. Донець, С. Ілляшенко, Г. Задорожний, М. Кизим, Т. Клебанов, Г. Коза-
ченко, Л. Костирко, О. Ляшенко, Є. Олейников, В. Пономарьов, Р. Сайфулін, 
О. Терещенко, А. Шеремет, В. Шликов та ін. Доробком зазначених науковців 
можна вважати обґрунтовану сутність поняття фінансової безпеки та сформовані 
методичні засади щодо оцінювання її рівня. Однак низка питань, пов'язаних із 
формуванням методичних засад забезпечення фінансової безпеки, попри їх важ-
ливість для вітчизняних підприємств сьогодні, є недостатньо розглянутими. 

Мета роботи – поглибити трактування поняття "фінансова безпека під-
приємства" відповідно до фактичних умов ведення бізнесу вітчизняними під-
приємствами та виділити сукупності ключових загроз для фінансової безпеки 
на мікрорівні. 

Викладення основного матеріалу. Здійснення господарських процесів 
супроводжується дією багатьох чинників, що створюють загрози та небезпеки, 
що потребує корегувальних дій під час формування управлінських рішень. Для 
характеристики ефективності господарської діяльності вітчизняних підприємств 
та доведення пріоритетності розроблення теоретико-методичних засад управлін-
ня фінансовою безпекою доцільно скористатися даними Державного комітету 
статистики України. Так, зокрема, показовою є динаміка фінансових результатів 
діяльності підприємств та частки серед них збиткових (рис. 1) [5]. 

 
Рис. 1. Динаміка фінансового результату та частки збиткових підприємств 

Насамперед наголосимо, що як динаміку кінцевого фінансового резуль-
тату, так і величину отриманого чистого прибутку у 2010-2012 рр. не можна 
вважати позитивним результатом. Окрім цього, найбільша величина чистих 
збитків підприємств за видами економічної діяльності (без урахування банків) у 
2013 р. була характерна для оптової та роздрібної торгівлі – (-13248,5) млн грн 
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та операцій з нерухомим майном – (-10192,2) млн грн. Результати діяльності бу-
дівельних підприємств характеризувалися негативним сальдом упродовж 2010-
2013 рр., а найбільша величина припадає на 2013 р. – (-5893,2) млн грн [5]. Як-
що взяти до уваги інший показник – частка збиткових підприємств, то його ве-
личина у 2013 р. найбільшою була стосовно підприємств, що здійснюють опе-
рації з нерухомим майном – 43,2 % [5]. Все це не дає змогу суб'єктам господа-
рювання вчасно реагувати на виклики середовища у зв'язку із нестачею ресур-
сів, з одного боку, та затримання відповідних дій – з іншого. 

Причинами негативних результатів діяльності для значної частки вітчиз-
няних підприємств є низька ефективність їхньої господарської діяльності, що 
зумовлена як зовнішніми причинами, так і внутрішніми. Динаміку рентабель-
ності операційної діяльності представлено на рис. 2 [5]. 

 
Рис. 2. Динаміка рентабельності операційної діяльності підприємств за видами 

економічної діяльності (фрагментарно) 

Передусім зазначимо доволі низький рівень рентабельності усієї сукуп-
ності підприємств у 2010 р. – 4,0 %, 2011 р. – 5,9 %, 2012 р. – 5,0 %, 2013 р. – 
3,9 %. Якщо ж взяти до уваги рентабельність усієї діяльності, то її динаміка у 
2011-2013 рр. є суто негативною: 2010 р. – 0,5 %, 2011 р. – 1,8 %, 2012 р. – 
1,0 %, 2013 р. – (-0,7 %) [5]. Оскільки рентабельність відображає результатив-
ність функціонування підприємств, ступеня використання наявних ресурсів та 
можливостей, то її низькі значення не дають змоги підтримувати безпечну ді-
яльність та забезпечувати фінансування бізнес-процесів. 

Спираючись на офіційні статистичні дані, можна стверджувати, що 
проблема гарантування економічної безпеки і зокрема її фінансової складової є 
ключовою і особливо важливою для вітчизняних підприємств, адже від її вирі-
шення залежить не тільки функціонування кожного окремого суб'єкта господа-
рювання, але й стан і розвиток національної економіки та соціальна напруже-
ність у суспільстві. Формування безпечних умов функціонування потребує 
створення механізмів протидії небезпекам через належну інформаційну під-
тримку тактичних і стратегічних рішень. 

Забезпечення необхідного рівня фінансової безпеки підприємства є мож-
ливим тільки за умови формування та реалізації відповідної теоретико-мето-
дичної бази. Сьогодні практично відсутнє таке підґрунтя. Для прикладу, існу-
ють істотні відмінності і в трактуванні поняття "фінансова безпека під-
приємства". Проведене узагальнення дало змогу виділити наявність кількох 
ключових підходів до трактування зазначеного поняття (табл.). 

Узагальнюючи отримані результати, можна стверджувати, що кожен із 
виділених підходів характеризує важливі особливості реалізації фінансової без-
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пеки на мікрорівні, а в сукупності вони всебічно відображають пріоритети та 
ключові завдання цієї складової економічної безпеки в сучасних умовах госпо-
дарювання. Водночас, варто наголосити, що в окремих визначеннях поняття 
"фінансова безпека" надто наближається до трактування економічної безпеки 
підприємства, що є хибним кроком. На наш погляд, об'єктом управління фінан-
сової безпеки підприємства мають бути насамперед фінансові ресурси, а клю-
човими завданнями – забезпечення їх захисту, через нейтралізацію та недопу-
щення розвитку викликів, загроз та ризиків, для досягнення фінансових інтере-
сів підприємства. 

Табл. Характеристика ключових підходів до трактування поняття 
"фінансова безпека підприємства" 

Автори Суть підходу, приклад визначення поняття 
ефективність використання корпоративних ресурсів 

С. Покропивний, 
Т. Вечканов, 
Т. Кузенко, 
М. Мікуліна 

С. Покропивний – складова економічної безпеки, яка полягає у 
найбільш ефективному використані корпоративних ресурсів [6]; 
Т. Кузенко – стан найбільш ефективного використання корпоратив-
них ресурсів, виражений у найкращих значеннях фінансових показ-
ників прибутковості і рентабельності бізнесу, якості управління та 
використання основних і оборотних коштів, структури його капіта-
лу, норми виплат за цінними паперами, а також курсової вартості 
його цінних паперів як синтетичного індикатора поточного фінан-
сово-господарського становища і перспектив її технологічного та 
фінансового розвитку [8]. 
стійкість фінансового стану підприємства 

І. Бланк,  
К. Горячева,  
С. Ілляшенко, 
В. Шелест 

І. Бланк – кількісно і якісно детермінований рівень його фінансово-
го стану, який забезпечує стабільний захист його пріоритетних зба-
лансованих фінансових інтересів від ідентифікованих реальних та 
потенційних загроз зовнішнього і внутрішнього характеру, пара-
метри якого визначаються на основі його фінансової філософії і 
створюють необхідні передумови фінансової підтримки його 
стійкого росту в нинішньому і перспективному періоді [4]. 

захист підприємства від зовнішніх та внутрішніх загроз 
О. Барановський, 
А. Загородній, 

Д. Кім, Р. Папехіна, 
Н. Реверчук 

О. Барановський – ступінь захищеності фінансових інтересів на 
всіх рівнях фінансових відносин або рівень забезпеченості під-
приємства фінансовими ресурсами достатніми для задоволення 
його потреб і виконання наявних зобов'язань [3]. 

комплексний  

В. Ортинський, 
І. Керницький, 
З. Живко  

В. Ортинський, І. Керницький, З. Живко та ін. – певний стан, який 
характеризується, по-перше, збалансованістю і якістю сукупності 
фінансових інструментів, технологій, послуг, котрі використову-
ються підприємством, по-друге, стійкістю до внутрішніх і зовніш-
ніх загроз, по-третє, здатністю фінансової системи підприємства за-
безпечувати реалізацію його фінансових інтересів, місії і завдань 
достатніми обсягами фінансових ресурсів, по-четверте, забезпечу-
вати розвиток цієї фінансової системи [7]. 

Фінансові інтереси власників бізнесу полягають у збільшенні величини 
прибутку та зростанні вартості підприємства, інтереси менеджменту – збере-
ження контролю та підвищення ефективності господарської діяльності, а персо-
налу – стабільне місце роботи із відповідною матеріальною винагородою. На 
перший погляд, перелічені інтереси мають суперечливий характер, втім їхня 
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природа ґрунтується на ієрархічній природі функціонування підприємства, аг-
регації грошових коштів при їхньому русі, а також поєднанні розуміння вхід-
них-вихідних потоків. 

Виходячи з такого тлумачення, умовами забезпечення фінансової безпе-
ки підприємства є: 

● узгодження фінансових інтересів підприємства з інтересами оточуючого сере-
довища та інтересами персоналу, нівелювання протидії змінам; 

● наявність на підприємстві стійкої до загроз фінансової системи, яка спроможна 
забезпечувати реалізацію фінансових інтересів, місії і завдань; 

● гармонізація фінансових ресурсів задля забезпечення безперервної роботи та 
використання виробничого потенціалу; 

● здійснення фінансових розрахунків згідно з платіжним календарем; 
● формування оптимальної структури оборотного та розміру робочого капіталу. 
У контексті зазначеного вище вважаємо за доцільне виділити сукупність 

ключових зовнішніх і внутрішніх загроз для фінансової безпеки вітчизняних 
підприємств. Спираючись на доробок вітчизняних науковців [2, 11, 12], вва-
жаємо, що ключовими зовнішніми загрозами можна вважати: 

● нестійкість національної фінансової системи, виникнення загрозливих кризових 
тенденцій, недоліки у застосуванні сучасних фінансових інструментів (зокрема 
міжнародних); 

● недосконалість механізмів формування економічної політики держави; 
● криза грошової і фінансово-кредитної систем; 
● високі відсоткові ставки за кредитами комерційних банків; 
● недостатньо розвинена правова система захисту прав інвесторів; 
● протиправна діяльність кримінальних структур, конкурентів, фірм і приватних 

осіб; 
● правопорушення з боку корумпованих елементів з числа представників контро-

люючих і правоохоронних органів; 
Узагальнюючи точку зору науковців [4, 9], до внутрішніх загроз для фі-

нансової безпеки підприємства можна віднести: 
● недостатню величину власних оборотних коштів; 
● зростання обсягу та зниження якості дебіторської та кредиторської заборгованості; 
● використання неефективних інструментів управління ризиками; 
● відсутність ефективної системи мотивації працівників фінансових підрозділів. 
За результати формування сукупності пріоритетних для першочергової 

протидії загрозам, вважаємо за доцільне погодитися із міркуваннями А. Мура-
вих, що забезпечення фінансової безпеки підприємства має ґрунтуватися на 
комплексному аналізі взаємодії всієї системи загроз з урахуванням їх структур-
них взаємозв'язків під час розроблення захисних заходів [10]. 

Висновок. За результатами проведеного дослідження доцільно ще раз 
наголосити: складні умови ведення бізнесу вимагають приділенню першочерго-
вої уваги забезпеченню фінансової безпеки вітчизняних підприємств як ключо-
вої умови їх виживання та розвитку; методичні засади забезпечення фінансової 
безпеки підприємств перебувають на етапі формування, про що свідчать істотні 
відмінності у трактуванні суті цієї складової економічної безпеки; формування 
основних завдань та сукупності ключових внутрішніх та зовнішніх загроз пок-
ликане доповнити наявні теоретико-методичні засади гарантування фінансової 
безпеки підприємства. 
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Подальшого дослідження потребують методичні засади визначення фак-
тичного рівня фінансової безпеки з метою прийняття адекватних захисних заходів. 
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Арефьева Е.В. Финансовая безопасность предприятия: методические 
аспекты обеспечения 

Опираясь на официальную статистическую информацию о результатах хозяй-
ственной деятельности отечественных предприятий, доказана приоритетность разра-
ботки методических основ управления финансовой безопасностью. Определены ключе-
вые подходы к трактовке понятия "финансовая безопасность предприятия", что позво-
лило путем обобщения углубить его трактовку с учетом специфики ведения бизнеса в 
нашей стране. Определен перечень ключевых внешних и внутренних угроз для финан-
совой безопасности отечественных предприятий, учет которых позволяет усовершен-
ствовать процесс управления этой составляющей экономической безопасности. 

Ключевые слова: финансовая безопасность, угроза, рентабельность, прибыль. 

Aref'eva E.V. Financial Security of the Company: Some Methodological 
Aspects of its Ensuring 

The priority development of methodological principles for financial security manage-
ment is proved concerning official statistics on economic activity results of domestic enterpri-
ses. The key approaches to the interpretation of the concept of "company financial security" 
that allowed to deepen its interpretation by generalizing taking into account the specifics of 
doing business in our country are identified. The list of key internal and external threats to the 
financial security of domestic enterprises, accounting which enables improving management 
of this economic security component is determined. 

Keywords: financial security, threat, profitability, profit. 
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