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РЕФЕРАТ
Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що що забезпечення
економічної безпеки є однією з головних умов ефективного функціонування
підприємства. Економічну безпеку підприємства можливо трактувати як стан
найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів для запобігання
загроз і забезпечення стабільного функціонування підприємства. Економічна
безпека є важливою складовою безпеки кожного підприємства, тому що
загальна безпека підприємства ґрунтується на забезпеченні економічного
потенціалу.
Саме тому важливого значення набуває удосконалення рівня фінансової
безпеки підприємства.
Об’єктом дослідження є процес організації та забезпечення належного
рівня фінансової безпеки АВ ТОВ «Агроцентр К».
Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні аспекти
оцінки організація фінансової безпеки АВ ТОВ «Агроцентр К».
Метою дипломної роботи є визначення основних індикаторів
фінансової безпеки підприємства та можливих напрямків її забезпечення,
аналіз фінансового стану і рівня фінансової безпеки АВ ТОВ «Агроцентр К»
та пошук шляхів удосконалення організації фінансової безпеки.
Дана робота складаються з чотирьох розділів. У першому розділі було
проаналізовано різні підходи до визначення поняття та сутності фінансової
безпеки як економічної категорії. Проведене дослідження наукових праць
засвідчили різноманітність думок щодо економічної сутності поняття
фінансової безпеки. Важливим недоліком більшості трактувань є відсутність
взаємозв’язку фінансової безпеки держави з фінансовою безпекою інших
учасників ринкового середовища. Тому, на нашу думку, дослідження цих
взаємозв’язків у подальшому дозволять виявити основні риси фінансової
безпеки та сформувати основні критерії щодо її оцінки.
З огляду на це, в роботі було запропоновано власне трактування
поняття: фінансової безпека підприємства визначається граничним станом
фінансової стійкості, в якому повинно знаходитися підприємство для
реалізації своєї стратегії, що характеризується здатністю підприємства
протистояти зовнішнім і внутрішнім загрозам..

Також були розглянуті основні методики визначення рівня фінансової
безпеки підприємства та виявлені переваги та недоліки кожної з них. В
межах індикаторного підходу була розглянута сукупність показників та
виділені оптимальний набір індикаторів для оцінювання рівня фінансової
безпеки підприємства.
Також в роботі були визначені основні індикатори фінансової безпеки і
було зроблено висновок щодо того, що своєчасне виявлення таких чинників
дає змогу суб'єктам господарювання адаптуватись до постійної зміни
середовища та успішно виживати в умовах конкуренції. Адаптація потребує
здатності до розвитку, трансформації елементів господарської діяльності та
системи управління в такому напрямку, який забезпечує фінансову безпеку.
В ході дослідження механізму оптимізації фінансової стійкості було
виявлено, що при її розробці та впровадженні важливо враховувати
необхідність формування двох напрямів стратегій. Перший напрям стратегій
повинен враховувати ситуацію, визначати цільові настанови й формувати
політику підприємства для втримання й розширення свого життєвого
простору. Другий – повинен охоплювати методи, прийоми й інструменти для
вивчення (розпізнавання) стратегій, що формуються іншими суб'єктами
(державою, підприємствами-конкурентами), спрямованих (навмисно або
ненавмисно) проти діяльності й розвитку підприємства та звужуючих його
життєвий простір.
У другому розділі був проведений аналіз фінансового стану АВ ТОВ
«Агроцентр К» на основі фінансової звітності. Внаслідок цього були виявлені
сильні та слабкі місця в його діяльності. До сильних можна віднести високий
рівень ділової активності, що говорить про дуже швидке обертання грошових
коштів. Ще одним позитивним моментом в діяльності АВ ТОВ «Агроцентр
К» є достатньо високий рівень його фінансової стійкості, що робить
привабливим дане підприємство для зовнішніх інвесторів. До слабких сторін
слід віднести показники ліквідності, майже не один з яких не відповідає
нормі. У зв’язку з цим, керівництву підприємства необхідно переглянути
стратегію свого розвитку з метою більш ефективної діяльності.
Також була проведена оцінка рівня фінансової безпеки АВ ТОВ
«Агроцентр К» за допомогою індикаторного методу. Внаслідок чого були
визначенні наступні результати: в 2008 році рівень фінансової безпеки
підприємства склав 73,33%, а в 2009 та 2010 роках – 60%. Зниження даного

показнику обумовлює необхідність виділення заходів з підвищення рівня
фінансової безпеки підприємства.
У третьому розділі були застосовані факторний та кореляційнорегресійний аналізи з метою виявів факторів, що впливають на рівень
фінансової безпеки підприємства для їх подальшої оптимізації. В результаті
були виділені такі основні фактори впливу, як величина затрат та прибутку
підприємства, рівень кредиторської та дебіторської заборгованостей та інші
фактори впливу.
Отже, проаналізувавши фактори впливу на рівень фінансової безпеки
підприємства, були виділені наступні заходи з його оптимізації:
1) аналіз та контроль за процесами, що відбуваються на підприємстві;
2) ідентифікація та ліквідація проблемних місць;
3) повне використання виробничих потужностей підприємства;
4) економічне використання сировини та інших ресурсів;
5) збільшення рівня продуктивності праці;
6) підвищення якості продукції;
7) здійснення ефективної збутової та рекламної діяльності;
8) ранжирування кредиторської та дебіторської заборгованостей за
строками виникнення;
9) контроль безнадійних боргів для утворення необхідного резерву.
Узагальнюючи все вище зазначене, можна зробити висновок стосовно
того, що фінансова безпека є важливою складовою та міцною основою
ефективного функціонування окремого суб`єкту господарювання та держави
в цілому.
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