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Анотація. Сучасні підприємства функціону-
ють у таких несприятливих умовах, як: неста-
більність політичної та економічної ситуації, 
мінливість навколишнього середовища, анек-
сіоністський вплив на безпосереднє оточення, 
що призводить до негативних результатів 
їхньої діяльності, а отже, на передній план ви-
ступає дослідження проблем фінансової безпе-
ки підприємства.

Метою роботи є формування методичного 
інструментарію оцінки ефективності реаліза-
ції стратегії фінансової безпеки підприємства.

Нестабільний рівень ефективності систе-
ми управління фінансовою безпекою є причиною 
кризових явищ, їх орієнтованості на боротьбу 
з результатами негативного впливу факто-
рів зовнішнього і внутрішнього середовища, а 
не на попередження і вчасну нейтралізацію по-
тенційних ризиків і загроз. Дієвим інструмен-
том розв’язання цієї проблеми є обґрунтована 
цілеспрямована стратегія фінансової безпеки, 
при впровадженні якої великого значення на-
буває її економічна ефективність. Щоб забез-
печити високу ефективність стратегії фінан-
сової безпеки, необхідним є оцінювання впливу 
впровадження i розвитку зазначеної стратегії   
на фінансові результати діяльності підпри-
ємст ва.

Основними для визначення ефективності 
стратегії фінансової безпеки підприємства є 
економічний, ресурсний i соціальний ефекти. Еко-
номічний ефект охоплює систему показників, 
які відображають відношення результатів і 
витрат при забезпеченні фінансової безпеки 
підп риємства. Ресурсний ефект від упровад-

ження стратегії фінансової безпеки підпри-
ємства полягає у зміні обсягів матеріальних, 
технічних, інвестиційних, трудових, енерго-
ощадних ресурсів. 

Соціальний ефект полягає у визначенні 
внес ку реалізації стратегії в соціальну відпо-
відальність підприємства, розвиток його кор-
поративного управління, а також у поліпшення 
життя працівників підприємства. 

Ефект від застосування нововведень на рів-
ні конкретного підприємства завжди буде ви-
мірюватися економічними показниками, зокре-
ма, обсягом збільшення прибутку, отриманого 
шляхом економії від зниження собівартості і 
збільшення доходів від зростання обсягу реа-
лізації тощо. Між усіма складовими сумарного 
ефекту від упровадження стратегії фінансової 
безпеки представлено їхній взаємозв’язок.

При дослідженні сумарного ефекту від реа-
лізації стратегії фінансової безпеки підприєм-
ства слід ураховувати виконання таких кри-
теріїв, як зовнішня узгодженість стратегії, 
що передбачає визначення рівня узгодженості 
стратегії управління фінансовою безпекою з 
корпоративною стратегією; внутрішня зба-
лансованість стратегії — передбачає визна-
чення рівня розвитку ресурсів для здійснення 
фінансової діяльності підприємства; фінан-
сової структури і компетенцій підприємства 
зі здійс нення фінансової діяльності; ефектив-
ність стратегії — передбачає дослідження рів-
ня загальної економічної ефективності.

Ключові слова: стратегія, фінансова безпека, 
підприємство, методичний інструментарій, еконо-
мічний ефект, ресурсний ефект, соціальний ефект.

Аннотация. Современные предприятия 
функционируют в таких неблагоприятных 
условиях, как: нестабильность политичес-
кой и экономической ситуации, изменчивость 
окружающей среды, аннексионистское влия-

ние на непосредственное окружение, что при-
водит к отрицательным результатам их 
деятельности, а следовательно, на перед-
ний план выступает исследование проблем 
экономической безопасности предприятия.
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Целью работы является формирование ме-
тодического инструментария оценки эффек-
тивности реализации стратегии финансовой 
безопасности предприятия. Нестабильный 
уровень эффективности сис темы управления 
финансовой безопасностью является причи-
ной кризисных явлений, их ориентированнос-
ти на борьбу результатам негативного вли-
яния факторов внешней и внут ренней среды, 
а не на преду преждение и своевременную не-
йтрализацию потенциальных рисков и угроз. 
Действенным инструментом решения этой 
проблемы является обоснованная целенаправ-
ленная стратегия финансовой безопасности, 
при внедрении которой большое значение при-
обретает ее экономическая эффективность. 
Чтобы обеспечить высокую эффективность 
стратегии финансовой безо пасности, необ-
ходимы оценки влияния внед рения и развития 
указанной стратегии на финансовые ре зуль-
таты деятельности предп риятия.

Основными для определения эффек тив-
ности стратегии экономической безопаснос-
ти предприятия является экономический, 
ре сурсный и социальный эффекты. Эконо ми-
ческий эффект охватывает систему показа-
телей, отражающих отношение результа-
тов и затрат при обеспечении финансовой 
безопасности предприятия. Ресурсный эф-
фект от внедрения стратегии финансовой 
безопасности предприятия заключает ся в 
изменении объемов материальных, тех ни чес-
ких, инвестиционных, трудовых, энер го с бе-
регающих ресурсов. Социальный эффект за - 
к лючается в определенные взноса реализации 

стратегии в социальной ответственности 
предприятия, развитие его корпоративного 
управления, а также на улучшение жизни ра-
ботников предприятия.

Эффект от применения нововведений на 
уровне конкретного предприятия всегда будет 
измеряться экономическими показателями, 
в частности, объемом увеличения прибыли, 
полученной путем экономии от снижения се-
бестоимости и увеличения доходов от роста 
объема реализации и тому подобное. Между 
всеми составляющими суммарного эффекта 
от внедрения стратегии финансовой безопас-
ности представлена их взаимосвязь.

При исследовании суммарного эффекта 
от реализации стратегии финансовой бе з-
опасности предприятия следует учитывать 
выполнение таких критериев, как внешняя со-
гласованность стратегии — предусматрива-
ет определение уровня согласованности стра-
тегии управления финансовой безопасностью 
с корпоративной стратегией, внутренняя 
сбалансированность стратегии — предусма-
тривает определение уровня развития ресур-
сов для осуществления финансовой деятель-
ности предприятия; финансовой структуры   
и компетенций предприятия по осуществ-
лению финансовой деятельности; эффек-
тивность стратегии — предполагает 
иссле дование уровня общей экономической 
эффективности.

Ключевые слова: стратегия, финансовая без-
опасность, предприятие, методический инстру-
ментарий, экономический эффект, ресурсный эф-
фект, социальный эффект.

Постановка проблеми в загальному варі-
анті та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. Сучасні підприєм-
ства функціонують у таких несприятливих умо-
вах, як: нестабільність політичної та економіч-
ної ситуації, мінливість навколишнього середо-
вища, анексіоністський вплив на безпосереднє 
оточення, що призводить до негативних резуль-
татів їхньої діяльності. 

Однією із найважливіших умов забезпечення 
стійкого розвитку підприємства і формування 
позитивних результатів його фінансової діяль-
ності є існування ефективної системи фінансо-
вої безпеки, яка забезпечить захист підприєм-
ства від загроз. 

Тому функціонування підприємств у сучас-
них умовах висувають на передній план дослі-

дження проб лем фінансової безпеки підприєм-
ства і заходів щодо її підвищення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
у яких започатковано розв’язання пробле-
ми і на які спирається автор. Вагомий внесок 
у розвиток фундаментальних основ управлін-
ня фінансовою безпекою підприємств зробили 
провідні західні вчені: Т. Аллісон, Е. Альтман 
[1;  2], Дж. Аргенті, В. Бівер [3], Дж. К. Ван Хорн, 
К. Жюгляр, Т. Коупленд, Дж. Найт, Ш. П. Пратт, 
Р. Таффлер [4], Г. Фостер, Й. Шумпетер та інші. 
Важливу роль у теоретичному й емпіричному до-
слідженні проблематики управління фінансовою 
безпекою на мікрорівні та її впливу на національ-
ну економічну безпеку відіграють праці сучасних 
вітчизняних учених і фахівців-практиків, таких 
як: Л. І. Абалкін, О. І. Барановський, З.  М.  Бо-
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рисенко, О. Ф. Бєлов, І. О. Бланк [5], З. С. Вар-
налій, С. Б. Воронцов, В. М. Геєць [6], О. І. Гри-
ценко [7], А. С. Гальчинський, М. М. Єрмошенко 
[8], С. А. Єрохін, Я. А. Жаліло, О. А. Кириченко, 
О. В.  Кнейслер, Т. Т. Ковальчук, О. М. Мозговий, 
О. Л. Пластун [9], П. Я. Пригунов, А. І. Сухору-
ков, В. С. Сідак, В. А. Тимошенко, В. І. Терехов, 
В. М. Федосов, В. К. Черняк, М. Г. Чумаченко та ін. 

Виокремлення нерозв’язаних раніше час-
тин загальної проблеми, котрим присвячуєть-
ся стаття. Високо оцінюючи значний науковий 
доробок учених, варто зазначити, що необхідним 
є подальший розвиток методичного інструмен-
тарію оцінювання ефективності реалізації стра-
тегії фінансової безпеки підприємства.

Формулювання цілей статті. Метою роботи 
є формування методичного інструментарію оці-

нювання ефективності реалізації стратегії фінан-
сової безпеки підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. На сучасному етапі економічного 
розвитку, в умовах криз і складних трансформа-
ційних процесів суттєво ускладнюються умови 
господарювання підприємств. 

Ефективність діяльності суб’єктів господа-
рювання зумовлюється переважно станом їхніх 
фінансів, що обумовлює необхідність забезпе-
чення їхньої економічної і, зокрема, фінансової 
безпеки. 

Узагальнення підходів окремих авторів щодо 
розуміння категорії «фінансова безпека підпри-
ємства» можна об’єднати за спільними характе-
ристиками (табл.).

Таблиця 
Підходи і суть поняття «фінансова безпека підприємства»

Підхід Зміст визначення Автори
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Фінансова безпека — це певний механізм, за допомогою якого досягаєть-
ся стабільний розвиток господарського суб’єкта і забезпечується ефектив-
ність його діяльності шляхом використання різних фінансових важелів, 
методів тощо.

Пластун О. Л.

Головна мета фінансової безпеки — гарантувати найбільш ефективне  
використання ресурсів підприємства для забезпечення стабільного  
функціонування і динамічного розвитку, запобігання внутрішнім  
і зовнішнім загрозам.

Гриценко О. І.
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Фінансова безпека банку — це такий стан банківської установи, який 
характеризується збалансованістю і стійкістю до впливу зовнішніх  
і внутрішніх загроз, її здатністю досягати поставлених цілей і генерувати 
достатній обсяг фінансових ресурсів для забезпечення стійкого розвитку.

Побережний С. М., 
Пластун О. Л.,  
Болгар Т. М.

Фінансова безпека підприємства — такий його фінансовий стан, який ха-
рактеризується, по-перше, збалансованістю і якістю сукупності фінансових 
інструментів, технологій і послуг, котрі використовуються підприємством, 
по-друге, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх загроз, по-третє, здатністю 
фінансової системи підприємства забезпечувати реалізацію власних фінан-
сових інтересів, місії і завдань достатніми обсягами фінансових ресурсів, 
по-четверте, забезпечувати ефективний і сталий розвиток цієї фінансової 
системи.

Єрмошенко М. М., 
Горячева К. С.

Фінансова безпека суб’єкта підприємництва відображає стан його захище-
ності, виражений через показник рівня його фінансового стану.

Журавка Ф. О., 
Могиліна Л. А.

Фінансова безпека підприємства — кількісно і якісно детермінований рі-
вень фінансового стану підприємства, що забезпечує стабільну захищеність 
його пріоритетних збалансованих фінансових інтересів від ідентифікова-
них реальних і потенційних загроз зовнішнього і внутрішнього характеру, 
параметри якого визначаються на основі його фінансової філософії й ство-
рюють необхідні передумови фінансової підтримки його стійкого росту в 
поточному й перспективному періоді.

Бланк І. А.

Ф
ін

ан
со

ва
 

бе
зп

ек
а 

як
 я

кі
ст

ь 
ф

ін
ан

со
ви

х 
ін

ст
ру

ме
нт

ів

Фінансова безпека — це якість фінансових інструментів та послуг, що за-
побігає негативному впливу можливих прорахунків і прямих зловживань. Користін О. Є.

Фінансова безпека підприємства — це захищеність його діяльності від не-
гативних впливів зовнішнього середовища, а також як здатність швидко 
усунути різні варіантні загрози або пристосуватися до існуючих умов, які 
не позначаються негативно на його діяльності

Ванькович Д.
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Закінчення табл. 
Підхід Зміст визначення Автори

Ф
ін

ан
со

ва
 б

ез
пе

ка
 я

к 
зд

ат
ні

ст
ь 

пі
дп

ри
єм

ст
ва

 е
ф

ек
ти

вн
о 

пр
ов

ад
ит

и 
ф

ін
ан

со
ву

 д
ія

ль
ні

ст
ь Фінансова безпека підприємства — здатність підприємства самостійно 

розробляти й проводити фінансову стратегію, відповідно до цілей корпо-
ративної стратегії, в умовах невизначено й конкурентного середовища.

Гукова А. В.,  
Анікіна І. Д.

Фінансова безпека суб’єктів підприємництва — здатність суб’єктів під-
приємництва здійснювати свою господарську, в тому числі й фінансо-
ву діяльність, ефективно і стабільно шляхом використання сукупності 
взаємопов’язаних діагностичних, інструментальних та контрольних захо-
дів фінансового характеру, що мають оптимізувати використання фінансо-
вих ресурсів, забезпечити належний їх рівень та нівелювати вплив ризиків 
внутрішнього і зовнішнього середовища.

Журавка О. С.

Примітка. Складено за даними [1—17].

Узагальнення підходів до розуміння понят-
тя «фінансова безпека підприємства» дає мож-
ливість констатувати, що фінансова безпека 
характеризується таким станом підприємства, 
який забезпечує захищеність фінансових ін-
тересів підприємства; здатність протистояти 
наявним та внутрішнім і зовнішнім загрозам, 
що виникають, які можуть завдати фінансової 
шкоди підприємству, управлінню фінансовими 
ризиками; створення фінансово-економічних 
передумов для ефективного функціонування   
і стійкого розвитку підприємства як у поточно-
му, так і в довгостроковому періодах; оптималь-
не залучення та ефективне використання фінан-
сових ресурсах для розширеного відтворення 
підприємства; фінансова незалежність, стій-
кість, платоспроможність і ліквідність підпри-
ємства в довгостроковому періоді; здатність са-
мостійно розробляти і впроваджувати фінансо-
ву стратегію та гнучкість при ухваленні рішень.

Нестабільний рівень ефективності системи 
управління фінансовою безпекою є причиною 
кризових явищ, їхньої орієнтованості на бо-
ротьбу з результатами негативного впливу фак-
торів зовнішнього і внутрішнього середовища, а 
не на попередження і вчасну нейтралізацію по-
тенційних ризиків та загроз. Дієвим інструмен-
том розв’язання цієї проблеми є обґрунтована 
цілеспрямована стратегія фінансової безпеки, 
яка спрямована на створення адаптаційних ме-
ханізмів довгострокової дії до змін зовнішнього 
i внутрішнього середовища, вироблення висо-
кого рівня стійкості до наявних i потенційних 
загроз для підвищення ефективності діяльнос-
ті, забезпечення фінансової підтримки стійкого 
росту в поточному i перспективному періодах. 

Стратегія фінансової безпеки підприємства 
є невід’ємним складником формування i реалі-

зації загальної стратегії розвитку підприємства, 
оскільки відповідає за цілі, напрями, джерела 
та об’єкти фінансування. Вона забезпечує всі 
основ ні напрями розвитку його фінансової ді-
яльності та фінансових відносин підприємства.

При впровадженні стратегії фінансової без-
пеки підприємства великого значення набуває її 
економічна ефективність. Адже запровадження 
ефективного управління фінансовою безпекою 
підприємства дає змогу, з одного боку, підпри-
ємству отримати конкурентні переваги (по-
ліпшити конкурентку ситуацію на ринку свого 
продукту і фінансовий стан, якісно підвищити 
виробничий і кадровий потенціал тощо), а з 
другого — потребує значного часу і ресурсів. 
Щоб забезпечити високу ефективність страте-
гії фінансової безпеки, необхідним є оцінюван-
ня впливу впровадження і розвитку зазначеної 
стратегії на фінансові результати діяльності під-
приємства.

Для оцінювання економічної ефективності 
стратегії фінансової безпеки підприємства мож-
ливим є використання системи показників, які 
широко висвітлюються в економічній літерату-
рі. Ці показники відображають співвідношення 
витрат і отриманих результатів, які будуть одер-
жані від реалізації стратегії.

У науково-методичній літературі трапляють-
ся різні погляди щодо видів ефектів [18—21]: 
економічний, науково-технологічний, соціаль-
ний, фінансовий, податковий, маркетинговий, 
ресурсний, екологічний, регіональний та етніч-
но-культурний тощо. 

Однак основними для визначення ефектив-
ності стратегії фінансової безпеки підприєм-
ства, на думку автора, є економічний, ресурсний 
і соціальний ефекти. Тому сумарний ефект від 
реалізації стратегії управління фінансовою без-
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пекою, який отримує підприємство, полягає ось 
у чому.

Економічний ефект охоплює систему показ-
ників, які відображають відношення результа-
тів і витрат при забезпеченні фінансової без-
пеки підприємства. Він може бути визначений 
за кількома напрямами: абсолютний чи порів-
няний, одноразовий чи відносно постійний, за 
розрахунковий період або за рік тощо.

Ресурсний ефект від упровадження страте-
гії фінансової безпеки підприємства полягає у 
зміні обсягів матеріальних, технічних, інвести-
ційних, трудових, енергозберігальних ресурсів. 
Тобто ресурсний ефект засновано на впрова-
дженні ресурсозберігальних технологій. Ефект 
може бути визначено, наприклад, зростанням 
продуктивності праці, зростанням фондовідда-
чі, зменшенням собівартості послуг (продукції, 
товарів) тощо.

Соціальний ефект полягає у визначенні 
внес ку реалізації стратегії в соціальну відпові-
дальність підприємства, розвиток його корпо-
ративного управління, а також у поліпшення 

життя працівників підприємства. Особливого 
значення це набуває під час реалізації стратегії 
фінансової безпеки підприємства, що зміцнює 
рівень стабільності та розвитку не тільки само-
го підприємства, а й зміцнює рівень економічної 
безпеки території нашої країни.

Ефект від застосування нововведень на рівні 
конкретного підприємства завжди вимірюва-
тиметься економічними показниками, зокре-
ма обсягом збільшення прибутку, отриманого 
шляхом економії від зниження собівартості   
і збільшення доходів від зростання обсягу реа-
лізації тощо.

Між усіма складовими сумарного ефекту від 
упровадження стратегії фінансової безпеки є 
взаємозв’язок (рис. 1). Так, наприклад, від ви-
користання ресурсозберігальних технологій за 
рахунок зменшення матеріальних витрат підви-
щується можливість розвитку підприємства на 
різних сегментах сфери шляхом збільшення об-
сягів продажу продукції, товарів, послуг за зни-
женими цінами, тим самим підвищуючи конку-
рентоспроможність підприємства. 

Рис. 1. Схема взаємозв’язку складових сумарного ефекту  
від реалізації стратегії фінансової безпеки підприємства

Примітка. Розроблено автором.
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На думку автора, доцільним є визначення 
кількісного значення сумарного ефекту від реа-
лізації стратегії фінансової безпеки (∑Еф) за до-
помогою інтегральних показників його складо-
вих, а саме економічної, ресурсної та соціальної. 
Загалом сумарний ефект від реалізації стратегії 
фінансової безпеки є таким:

(1)

де ІПЕфі — інтегральний показник і-тої складової 
сумарного ефекту;

ВІП — ступінь впливу і-тої складової на сумар-
ний ефект від реалізації стратегії фінансової без-
пеки підприємства;

n — кількість складових сумарного ефекту 
від реалізації стратегії фінансової безпеки під-
приємства.

Сумарний ефект від реалізації стратегії фі-
нансової безпеки коливається в межах від 0 до 1 
(0 < ЕфS ≤ 1). 

Що ближчий сумарний ефект до одиниці, то 
ефективніша стратегія фінансової безпеки під-
приємства.

Кількісне вираження кожної складової су-
марного ефекту від реалізації стратегії фінан-
сової безпеки підприємства може бути розра-
ховане за допомогою інтегрального показника 
кожної складової:

(2)

де Ij — індекс приросту j-го показника

                   або                   ;

BB j — ступінь впливу j-го показника на і-ту 
складову сумарного ефекту (розраховується за 
допомогою методу експертних оцінок);

т — кількість показників, які характеризу-
ють складову сумарного ефекту.

Індекс приросту j-го показника розраховує-
мо так:

1) якщо поліпшення показника пов’язане зі 
зростанням кількісного значення, то формула 
приросту j-го показника буде такою:

(3)

де Пt jф.с. — досягнутий рівень j-го показника в 
результаті впровадження стратегії фінансової 
безпеки підприємства;

Пt — рівень j-го показника до впровадження 
стратегії фінансової безпеки підприємства;
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2) якщо поліпшення показника пов’язане зі 
зменшенням кількісного значення, то приріст 
j-го показника розраховуємо так:

.                                (4)

Ступінь впливу j-го показника на і-ту скла-
дову сумарного ефекту від реалізації проекту 
стратегії фінансової безпеки підприємства роз-
раховуємо за допомогою методу експертного 
оцінювання.

Кількісне значення сумарного ефекту від 
упровадження стратегії фінансової безпеки під-
приємства буде таким:

При дослідженні сумарного ефекту від реалі-
зації стратегії фінансової безпеки підприємства 
варто враховувати виконання певних критеріїв 
(рис. 2): 

1) зовнішня узгодженість стратегії — перед-
бачає визначення рівня узгодженості стратегії 
управління фінансовою безпекою з корпора-
тивною стратегією, яка, відповідно, може бути 
спрямована на забезпечення розвитку діяльнос-
ті підприємства і стабілізації діяльності; рівня 
узгодженості з функціональними і бізнес-стра-
тегіями, оскільки досліджуване підприємство є 
великим; рівня відповідності передбачуваним 
змінам факторів зовнішнього середовища, який 
слід оцінювати матричним методом за чотир-
ма основними макросегментами: суспільно-
політичні фактори розвитку країни, фактори 
розвит ку фінансового ринку, галузеві фактори 
розвитку і фактори прямого зовнішнього впли-
ву на фінансову діяльність;

2) внутрішня збалансованість стратегії — пе-
редбачає визначення рівня розвитку ресурсів 
для здійснення фінансової діяльності підпри-
ємства; фінансової структури і компетенцій під-
приємства зі здійснення фінансової діяльності;

3) ефективність стратегії — передбачає до - 
с лідження рівня загальної економічної ефек-
тивності, який пропонуємо досліджувати за до-
помогою таких методів, як аналіз коефіцієнтів 
рентабельності та продуктивності, аналіз обо-
ротності капіталу та активів, економіко-матема-
тичні методи факторного дослідження ефектив-
ності; бечмаркінг, експертний метод.

Кожен із наведених критеріїв спрямований на 
забезпечення фінансової безпеки підприємст ва 
та її підвищення до потрібного рівня.

еф.екон еф.рес еф.соцІПеф.екон. еф.рес ІП еф.соц. ІПЕф ІП В ІП В ІП В= + +∑
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Рис. 2. Система основних критеріїв оцінювання ефективності реалізації
стратегії фінансової безпеки підприємства

Примітка. Побудовано автором.

Висновки з цього дослідження і перспекти-
ви дальших розвідок у цьому напрямі. Таким 
чином, обґрунтовано, що основними для визна-
чення ефективності стратегії фінансової безпе-
ки підприємства є економічний, ресурсний та 
соціальний ефекти. 

Економічний ефект охоплює систему показ-
ників, які відображають відношення результатів 
і витрат при забезпеченні фінансової безпеки 
підприємства. Ресурсний ефект від упроваджен-
ня стратегії фінансової безпеки підприємства 
полягає у зміні обсягів матеріальних, техніч-  
них, інвестиційних, трудових, енергозберігаль-
них ресурсів. 

Соціальний ефект полягає у визначенні внес-
ку реалізації стратегії в соціальну відповідаль-

ність підприємства, розвиток його корпоратив-
ного управління, а також у поліпшення життя 
працівників підприємства. Між усіма складо-
вими сумарного ефекту від упровадження стра-
тегії фінансової безпеки є взаємозв’язок. Однак 
при дослідженні сумарного ефекту від реалізації 
стратегії фінансової безпеки підприємства вар-
то враховувати виконання таких критеріїв, як 
зовнішня узгодженість, внутрішня збалансова-
ність та ефективність стратегії.

У теперішніх умовах розвитку економіки в 
Україні виникає необхідність подальшого до-  
с лідження особливостей формування стратегії 
фінансової безпеки підприємств для розроблен-
ня ефективних і дієвих напрямів активізації  
їхньої фінансової діяльності.
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