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У сучасних економічних реаліях питання забезпечення економічної безпеки
підприємств займають одне з перших місць. Проблема відсутності ефективного забезпечення
фінансової та економічної безпеки існує в більшості підприємств вітчизняної економіки [1].
Актуальність і практична значущість цього питання пояснюється такими положеннями.
По-перше, будь-яке підприємство при розробленні фінансової політики враховує вплив
факторів на фінансову безпеку. По-друге, внутрішні фактори фінансової безпеки залежать
від фінансової політики підприємства,та їхнім впливом воно може управляти.
Метою дослідження є визначення внутрішніх факторів які впливають на фінансову
безпеку установ,організації, підприємства.
Поняття “фінансова безпека” є складовою категорії “економічна безпека”, яка на
макрорівні виступає базисом національної безпеки держави. Визначення поняття “фінансова
безпека підприємства” надається багатьма авторами. Так, наприклад “фінансова безпека
підприємства”- це 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 за цінними паперами
підприємства, а також курсової вартості його цінних паперів як синтетичного індикатора
поточного фінансово-господарського стану підприємства і перспектив його технологічного
та фінансового розвитку. Л.І. Донець, Н.В. Ващенко [2].
Фінансова безпека є системою кількісних і якісних параметрів фінансового стану
підприємства, що в комплексі відображає рівень його фінансової захищеності. У цій
характеристиці поняття "фінансової безпеки підприємства" можна виділити такі складові:
фінансова безпека підприємства виражає визначений аспект його фінансового стану, що
відображає той чи інший рівень його фінансової захищеності; фінансовий стан підприємства,
що характеризує його фінансову безпеку, відображається визначеною сукупністю
параметрів; параметри системи фінансової безпеки підприємства потребують чіткої якісної і
кількісної детермінації.
Основою формування фінансової безпеки підприємства є ідентифікована система
реальних і потенційних загроз зовнішнього і внутрішнього характеру його фінансовим
інтересам [3].
факторів, що можуть вплинути на подальший розвиток подій під час її реалізації. До
цих чинників можна віднести наступні:
 вплив зовнішніх факторів, таких як соціально, політичні, суспільні умови,
законодавство, привабливість галузі, конкурентні умови, можливості та ризики;
 вплив внутрішніх факторів, таких як сильні та слабкі сторони підприємства[4]
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Внутрішні загрози обумовлені, в першу чергу діяльністю самого підприємств,
кваліфікацією його керівництва, фінансового менеджменту. До типу факторів внутрішнього
середовища відносяться: людський, інформаційний, технічне забезпечення та системні
фактори.
Людський фактор:
 кваліфікація та досвід роботи;
 рівень організаційних та творчих здібностей;
 національно-культурна свідомість;
 політичні ідиологічні погляди;
 внутрішня культура;
 особливості типу характеру;
 бажання навчатись;
 вміння працювати в колективі;
 лідерські якості.
Інформаційний:
 сприйняття та пошук інформації;
 вміння синтизувати та аналізувати данні;
 вміння робити висновки та зберігати інформацію.
Технічне забезпечення
 вміння користуватися сучасною технікою для оброблення та аналізу інформації.
Системні фактори
 тип організаційної культури;
 тип стратегії;
 організація праці;
 мотивації до роботи.
Наведені загрози фінансової безпеки потенційно можливі або реальні дії зловмисників
чи конкурентів здатних завдати суб’єкту господарювання матеріальну або моральну шкоду,
що виявляється як сукупність чинників і умов, що створюють небезпеку для нормального
функціонування суб’єкта господарювання.[5]
Ці фактори впливають на стратегію і тактику розвитку суб’єктів господарювання, їх
фінансовий стан. Одним з найважливіших факторів забезпечення фінансової складової
економічної безпеки підприємства, є контроль його господарської діяльності з позиції
підвищення ефективного виробництва.
Для підтримання позицій на ринку товару, підприємства постійно повинні
діагностувати стан внутрішнього середовища, оцінювати рівень фінансової стійкості та
планувати рівень фінансової безпеки. Типологія факторів впливу дає змогу виявити ризики і
загрози, які виникають із внутрішнього середовища функціонування, вчасно та ефективно на
них реагувати, що своєю чергою гарантує фінансову безпеку підприємства.
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