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Анотація. У роботі представлено концепту-
альні положення організації фінансової безпе-
ки підприємств.

Summary.  Conceptual principles of organizating 
the enterprise financial security are indicated.

Постановка проблеми. однією із умов жит-
тєдіяльності підприємств у ринкових умовах є 
уміння його системи управління організувати 
систему безпеки, яка могла із певною мірою до-
стовірності гарантувати уникнення загроз, що 
формуються в системі зовнішнього та внутріш-
нього середовища. особливої гостроти ця про-
блема набуває в період фінансової кризи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У сучасній економічній та правовій літературі 
представлені думки вчених та практиків щодо 
означеної проблеми. Так, у розвиток Концепції 
(основи державної політики) національної без-
пеки України, схваленої Верховною Радою Укра-
їни 16 січня 1997 року [1], свої дослідження щодо 
фінансової безпеки держави присвятили такі ві-
тчизняні вчені як ю. Дудка, В. Буришев, В. геєць, 
М. Кизим, Т. Клебанова, В Мунтіян [7, 9, 12,1 3]. 
У роботах г. Андрощук, о. Ареф’євої, г. Козачен-
ко,   А. Кириченко, і. Медведєвої, М. Погосової, 
С. Шкарлет представлено теоретико-методичні та 
практичні дослідження оцінки фінансової безпе-
ки діяльності суб’єктів господарювання [2, 3, 6, 8, 
10, 11, 14, 15, 16], де автори виділяють окремі скла-
дові проблеми економічної безпеки підприємств: 

комерційної таємниці [2], захисту інформації [9], 
кадрової безпеки [14], організації на підприєм-
ствах системи фінансового менеджменту [8]. До-
статньо ґрунтовно проблемні питання, які вини-
кають у фінансовому секторі економіки держави 
подано роботі о. Барановського [5].

однак, на наш погляд, фінансова безпека, бу-
дучи складовою системи економічної безпеки 
діяльності підприємства в цілому, вимагає по-
дальших досліджень, особливо на рівні діяль-
ності підприємницьких структур. Це пов’язано з 
тим, що в системі основної стратегічної цілі під-
приємства та його тактичних заходів фінансова 
стратегія і тактика посідають головне місце, за-
безпечуючи фінансовими ресурсами досягнення  
мети усіх підстратегій (маркетингової, кадрової, 
техніко-технологічної, інформаційної, тощо) його 
ефективної стабільної діяльності та розвитку.

Нині не існує однозначного визначення ка-
тегорії «фінансова безпека». Ми погоджуємось 
з точкою зору о. Барановського відносно про-
блемності визначення цієї категорії, оскільки, 
як пише автор: «Поняття фінансової безпеки 
так само широке, як, власне, й тлумачення фі-
нансів як системи економічних відносин, що 
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виникають у процесі створення та використан-
ня централізованих і децентралізованих фондів 
грошових коштів. А відтак - фінансова безпека 
являє собою надзвичайно складну систему, яку 
утворюють ряд підсистем, кожна з котрих має 
власну структуру і логіку» [4, с. 13].

Мета статті. Відсутність однозначного ви-
значення сутності фінансової безпеки в цілому і 
фінансової безпеки діяльності підприємства, зо-
крема, вимагає подальших теоретико-методоло-
гічних та практичних досліджень цього явища. 
особливої уваги потребує визначення основних 

концептуальних положень щодо організації фі-
нансової безпеки діяльності підприємств, в осно-
ві яких, безумовно, лежать основні принципи її 
забезпечення, що і є метою цієї роботи.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Результати досягнення поставленої 
мети представлено автором у системі принци-
пів, які покладено в основу концептуальних  
положень (рис. 1).

Нижче подано їх зміст та обґрунтування 
принципів забезпечення фінансової безпеки ді-
яльності та розвитку підприємств.

Рис. 1. Принципи концепції організації фінансової безпеки діяльності підприємств

 

 

 

  

 

 

-
-

 

- ,

 
-

 

   
  

 
  

 



87Financial SpacE     № 1 (1) 2011

ФіНАНСоВий МЕНЕДжМЕНТ

установ та підприємницьких структур виробни-
чого спрямування, оскільки вони характеризу-
ють динамічність розвитку фінансово-економіч-
ного механізму держави, його адаптивність та 
результативність впливу на інфляційні процеси, 
стабільність національної валюти, розвиток зо-
внішньоекономічних відносин у фінансово-кре-
дитній, правовій та торговельній сферах.

До системи індикативних показників, що 
формуються на рівні суб’єктів господарювання, 
повинні входити як такі, що документально фік-
суються в системі організованого на підприєм-
стві фінансового, управлінського, статистичного 
та оперативного обліку, так і прогнозні значен-
ня часткових та інтегральних показників, які 
отримуються з використанням економіко-мате-
матичного моделювання та прогнозування. При 
цьому в системі фінансового менеджменту під-
приємств слід звертати особливу увагу та відсте-
жувати динаміку фінансового стану фінансових 
інститутів, контрагентів по системі техніко-тех-
нологічних зв’язків, посередників тощо.

Положення 3. Стратегія фінансової безпеки 
має чітко визначати об’єкти і рівень загроз на 
них, що спричиняються діями зовнішнього та 
внутрішнього середовища і способи забезпечен-
ня безпеки кожного об’єкта.

При цьому слід мати на увазі, що не для всіх 
об’єктів можливо встановлення кількісних ха-
рактеристик рівня загроз. Це пов’язано з тим, що 
класифікація загроз має якісні характеристики-
ознаки. До них слід віднести такі пари загроз: 
явні - неявні; реальні - віртуальні; зовнішні - вну-
трішні; об’єктивні - суб’єктивні; спонтанні (ви-
падкові) - такі, що характеризуються цілеспря-
мованістю; такі, що можна усунути - такі, що на 
цей час не можна усунути; одноаспектні (прості) - 
багатоаспектні (складні); такі, що мають у своїй 
основі симетричну чи асиметричну інформацію; 
тимчасові – постійно діючі (тобто коротко - чи 
довгострокового періоду дії); прогресивні - де-
гресивні; такі, що вимагають розробки заходів та 
організації постійного моніторингу - такі, що ви-
магають періодичної діагностики.

Складність визначення характеру загроз по-
лягає в тому, що вони є результатом мотивів, 
котрі спричиняють їх виникнення та дію різних 
суб’єктів: держави, фінансових установ, контр-
агентів - суб’єктів господарювання.

за результатами визначення характеру за-
гроз слід визначатись з головними наслідками 
їх впливу. При цьому загрозам, що мають пер-
спективний та латентний характер, слід давати 

Положення 1. організація фінансової безпе-
ки діяльності та розвитку підприємництва по-
винна здійснюватись з урахуванням впливу як 
окремих чинників зовнішнього та внутрішнього 
середовища так і їх синергетичного ефекту.

захист від зовнішнього середовища, де діють 
чинники макроекономічного характеру, включаю-
чи стан та напрямки розвитку загальноекономіч-
них інтересів держави, кон’юнктури фінансового та 
фондового ринків, розвитку фінансово-кредитної 
системи держави, впливу міжнародних фінансово-
економічних інститутів, розвитку інфраструктури 
фінансових інститутів тощо – вимагає створення 
системи моніторингу та залучення кваліфікованих 
фінансових аналітиків з метою об’єктивного ана-
лізу та оцінки тенденцій і наслідків макроеконо-
мічних процесів. Причому важливо визначатись з 
питаннями, які можуть вирішувати фахівці-аналі-
тики підприємства, а в якому разі варто залучати 
зовнішніх експертів.

захист фінансової безпеки від факторів вну-
трішнього середовища диктується проблемами 
взаємозв’язку та узгодження загальної стратегії 
діяльності й розвитку підприємства з можли-
востями забезпечуючого їх інвестиційного та 
фінансового потенціалу.

з метою забезпечення досягнення стратегічних 
цілей у діяльності підприємства слід періодично 
порівнювати результати аналізу впливу зовнішніх 
та внутрішніх факторів і, при необхідності, корегу-
вати як стратегічні так і тактичні наміри.

Положення 2. Враховуючи багатоаспек-
тність категорії фінансової безпеки, складність 
взаємозв’язків і взаємозалежності різних її еле-
ментів, не можна відразу визначити усі про-
блемні питання і, тим більше, пропонувати од-
нозначні заходи їх усуненню. У цьому випадку 
доцільно визначатись із системою індикативних 
показників, які мають суттєве значення та вплив 
на підтримку діяльності та усталеного розвитку 
діяльності виробних систем.

В економічній літературі мають місце різні 
підходи до формування системи індикаторів еко-
номічної безпеки, при цьому критерії фінансової 
безпеки найменш досліджені. На нашу думку, 
до їх числа слід віднести, перш за все, ключові 
ресурсні та результативні індикатори, які ха-
рактеризують стабільність економічної системи 
держави (і навіть її ладу) в цілому та окремих її 
регіонів – як характеристики розвитку суспільно-
економічних процесів на макрорівні. Такі харак-
теристики мають суттєве значення для суб’єктів 
господарювання в формі фінансово-кредитних 
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якісні і, при можливості, прогнозні кількісні ха-
рактеристики вірогідності їх появи. Для харак-
теристик загроз, що можуть вплинути на рівень 
фінансового стану та фінансові результати в по-
точному календарному періоді слід визначати 
варіативні (в межах координат: максимум-міні-
мум) кількісні оцінки.

Положення 4. забезпечення фінансової без-
пеки діяльності та розвитку підприємства не по-
винно розглядатись як проблема одного функ-
ціонального підрозділу підприємства. На стан 
фінансової безпеки впливають рішення, що при-
ймаються на всіх рівнях системи управління (по 
системі вертикально-ієрархічних та функціо-
нально-горизонтальних зв’язків). Тому при ор-
ганізації дієвої системи організації фінансової 
безпеки слід враховувати особливості органі-
заційно-управлінської структури управління й 
оперативно змінювати її.

Положення 5. Враховуючи множинність та 
різноплановість чинників, що впливають на фі-
нансову безпеку підприємств, а також їх ситуа-
тивну природу, в кожній організації слід ство-
рювати власний банк можливих загроз у розрізі 
їх об’єктів та банк можливих варіантів заходів з 
їх усунення. особливо дієвим при цьому є роз-
робка банку заходів, що носять попереджуючий 
превентивний характер. Не викликає сумнів 
створення такого банку і з огляду на забезпечен-
ня оперативності прийняття рішень у системі 
поточного реагування на певну фінансову чи ви-
робничо-господарську ситуацію.

Положення 6. Проблему фінансової безпеки, 
як складової частини економічної безпеки під-
приємства в цілому, слід розглядати та вирішу-
вати, базуючись на міждисциплінарному під-
ході, який включає в себе, перш за все, аспекти 
правового, фінансово-економічного, інформа-
ційного, соціально-психологічного характеру.

Усі методи та організаційні форми захисту не 
повинні виходити за межі чинного законодав-
ства, оскільки в кінцевому випадку недотриман-
ня цієї вимоги призводить до затяжних судових 
та арбітражних процесів, які підривають не тіль-
ки фінансово-економічні, а й морально-етичні 
позиції підприємства на бізнесовому просторі.

особливо слід зауважити, що фінансово-
економічна безпека діяльності та розвитку гос-
подарюючих суб’єктів нерозривно пов’язана із 
загальною стратегією та тактикою діяльності й 
розвитку підприємства, яка формується, насам-
перед, такими складовими їх політики як мар-
кетингова, інвестиційно-інноваційна, кадрова, 

інформаційна тощо, ефективність функціону-
вання яких забезпечується властивими їм мето-
дами та інструментами.

Положення 7. У процесі управління інвести-
ційними та фінансовими ресурсами фінансо-
вими ресурсами слід дотримуватись політики 
стратегічної послідовності, яка повинна форму-
ватись на принципах адаптивної та агресивної 
поведінки суб’єкта господарювання.

Така послідовність повинна враховувати ас-
пекти адаптивності підприємства до зміни зо-
внішніх умов господарювання, не виключаючи 
при цьому впровадження інноваційних агресив-
них заходів у межах дотримання правового за-
конодавства. Поєднання двох вказаних підходів 
не суперечить прийнятій у світовій практиці фі-
нансового менеджменту політиці формування 
консервативної та прогресивної політики управ-
ління фінансовими ресурсами суб’єктів ринко-
вого середовища: держави, кредитно-фінансових 
інститутів, окремих підприємств та їх об’єднань.

Положення 8. з метою активізації та досконало-
го використання нових фінансових інструментів, 
що впроваджуються на вітчизняному фінансово-
му ринку та в практику суб’єктів господарювання, 
організувати систему постійного інформування, 
навчання та підвищення кваліфікації фахівців фі-
нансово-економічних підрозділів підприємства з 
метою оволодіння методичними прийомами ви-
користання фінансових інновацій, правовими ін-
струментами їх забезпечення та ефективною систе-
мою організаційних заходів їх впровадження. При 
цьому, значну увагу слід звертати на особливості 
аналізу та оцінки фінансових ризиків, пов’язаних 
із впровадженням кожного нового інструменту, їх 
правовій захищеності, відповідності існуючій рин-
ковій інфраструктурі, перспективам ліквідності 
фінансових інструментів на вторинному ринку.

Положення 9. забезпечення стійкого функ-
ціонування та розвитку виробничих систем 
в умовах динамічного ринкового середовища 
вимагає створення дієвого механізму його фі-
нансової захищеності. Формування такого ме-
ханізму повинно ґрунтуватись на цілісній сис-
темі принципів, до числа яких у першу чергу 
слід віднести такі: системність, комплексність, 
об’єктивність, послідовність, динамічність, 
оптимальність, конструктивність.

Принцип системності передбачає створення 
у системі управління підприємством підсистеми 
підтримки управлінських рішень. її основним 
завданням є формування механізму адаптив-
ності всіх підрозділів до фінансових загроз. 
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Принцип комплексності вимагає конкрети-
зації та узгодженості дій кожного підрозділу: 
відділів постачання, збуту, маркетингу, техніко-
технологічного проектування тощо з виокрем-
ленням та конкретизацією дії для унеможлив-
лення, уникнення чи подолання загроз.

Дотримання принципу об’єктивності якісної 
та кількісної оцінки факторів зовнішнього та 
внутрішнього середовища, які можуть стати (чи 
стають) загрозою для подальшої діяльності під-
приємства вимагає створення на підприємстві 
професійного аналітичного підрозділу.

Принцип послідовності повинне ґрунтува-
тись на виважених, спланованих за календарним 
графіком діях, які визначаються адміністратив-
ною ієрархічною організаційною структурою 
управління підприємством.

Враховуючи те, що забезпечення фінансо-
вої безпеки діяльності підприємства залежить 
від багатьох факторів, які можуть впливати не 
неї спонтанно, рішення щодо мінімізації мають 
прийматись у найкоротший термін, чому мо-
жуть сприяти заходи, попередньо розроблені та 
занесені до спеціального банку.

Механізм фінансової захищеності підприєм-

ства повинен враховувати той факт, що для запобі-
гання чи при усуненні спонтанних загроз підпри-
ємство нестиме певні витрати. змістом принципу 
оптимальності у цьому випадку є порівняння сум 
втрат від реалізації заходів з усунення загроз із су-
мою втрат від реалізації конкретної загрози. 

Принцип конструктивності вимагає не скільки 
відображення реального оточення підприємства, 
скільки створення, прогнозування перспектив 
майбутнього, тобто його прогнозування (футуро-
логії). Впровадження цього принципу в систему 
формування фінансової безпеки для підприємства 
є найбільш не забезпеченим методично фактором 
його розвитку.

Висновки. Викладені концептуальні положен-
ня щодо забезпечення фінансової безпеки діяль-
ності підприємств ми не розглядаємо як виняткові. 
їх можна покласти в основу наукової теоретико-
методологічної та практичної дискусії. Сутність 
запропонованого автором підходу полягає в спро-
бі здійснити декомпозицію проблемних напрямків 
дослідження, які повинні мати своє продовження 
в узагальненні закономірностей і конкретизації 
пошуку шляхів фінансової захищеності діяльності 
та стійкого економічного розвитку підприємств.
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