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дотримуватись вимог міжнародних освітніх професійних стандартів, а саме: уміти вести 

переговори й ухвалювати правильні рішення; мати здатність до антиципації й 

врегулювання конфліктів; розуміти процеси міжнародної торгівлі податкових і митних 

органів; застосовувати інновацій в управлінні трудовими ресурсами; володіти 

інструментами управління митними ризиками; дотримуватись норм професійної етики; 

володіти інформаційною та комп’ютерною грамотність; володіти іноземними мовами; 

взаємодіяти з клієнтами тощо [3, с. 164]. 

Практичне застосування Рамкових стандартів професійних компетентностей 

розроблених ЄС надасть можливість забезпечити митні органи ДФС України 

висококваліфікованим персоналом, здатним функціонувати в сфері митних послуг на 

якісно високому рівні, а майбутнім фахівцям митних органів – можливість ефективно 

виконувати свої професійні функції [4, с. 65]. Для цього доцільно розвивати єдину 

систему формування, використання і розвитку компетентнісного потенціалу 

персоналу митних органів та впроваджувати в діяльність митних органів систему 

його управління. 
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Важливою умовою досягнення стійкого розвитку підприємства та формування 

позитивного результату його фінансової діяльності є розробка та впровадження ефективного 

механізму управління фінансово-економічною безпекою підприємства. Механізм управління 
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фінансово-економічною безпекою підприємства вимагає сукупності взаємопов’язаних дій в 

процесі реалізації принципів системного підходу до забезпечення фінансово-економічної 

безпеки підприємства. 

Механізм управління фінансово-економічною безпекою направлений на 

використання можливостей та ресурсів підприємства, що забезпечує  захист його 

фінансово-економічних інтересів від ідентифікованих реальних та потенційних загроз 

зовнішнього та внутрішнього характеру. 

Механізм забезпечення управління фінансово-економічною безпекою підприємства 

включає наступні складові [3]: 

– організаційна структура – це сукупність органів, осіб і служб (відділів), задіяних в 

забезпеченні фінансово-економічної безпеки підприємства; 

– сукупність принципів управління фінансово-економічною безпекою підприємства; 

– функції управління фінансово-економічною безпекою підприємства; 

– методи та  інструменти управління фінансово-економічною безпекою; 

– нормативно-правове забезпечення системи управління фінансово-економічної 

безпеки підприємства; 

– інформаційно-аналітичне забезпечення; 

– система моніторингу (діагностики) та оцінки стану і рівня фінансово-економічної 

безпеки підприємства. 

Для забезпечення ефективності механізму управління фінансово-економічною 

безпекою підприємства необхідно [2]: 

– здійснювати постійну діагностику та моніторинг чинників екзогенного та 

ендогенного середовища підприємства з метою вчасного виявлення певних загроз, 

небезпек, ризиків і швидкої адаптації до необхідних змін для забезпечення безперервного 

процесу підвищення фінансово-економічної безпеки підприємства; 

– оцінку фінансово-економічної безпеки підприємства на основі системного підходу 

при розрахунку комплексних показників у динаміці, при порівнянні, зіставленні з метою 

вчасного виявлення небезпек, загроз та їх  запобіганню; 

– визначити суб’єкти і об’єкти  системи фінансово-економічної  безпеки підприємства; 

– необхідно організовувати та планувати діяльність суб’єкта господарювання задля 

системної протидії небезпекам і загрозам; 

– здійснювати оцінку застосовуваних заходів по забезпеченню фінансово-економічної 

безпеки суб’єкта господарювання та проводити контролінг на всіх стадіях виробничо-

господарської діяльності підприємства. 

Механізм фінансово-економічної безпеки підприємства дозволяє: забезпечити 

фінансову стійкість, платоспроможність, ліквідність та достатню фінансову незалежність 

підприємства у довгостроковому періоді; забезпечити оптимальне залучення та ефективне 

використання фінансових ресурсів підприємства; ідентифікувати небезпеки та загрози стану 

підприємства та розробляти заходи для їх вчасного усунення; самостійно розробляти та 

впроваджувати фінансову стратегію; здійснювати оцінку кількісних та якісних індикаторів 

рівня фінансово-економічної безпеки підприємства [1]. 

За результатами аналізу визначено, що забезпечення фінансово-економічної безпеки 

підприємства можливо за умови реалізації на підприємстві дієвого механізму 
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управління. Процес управління фінансово-економічною безпекою підприємства, 

компонентами якого є сукупність фінансових інтересів підприємства, організаційна 

структура й управлінський персонал, техніка і технологія управління, функції, принципи і 

методи управління, фінансові інструменти, критерії оцінки. 

Механізм забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства сприятиме 

досягненню належного рівня фінансово-економічної безпеки суб’єкта господарювання, 

своєчасному виявленню та розробці заходів з нейтралізації зовнішніх та внутрішніх загроз, 

забезпеченню стабільного ефективного функціонування вітчизняних підприємств в 

кризових умовах економічного розвитку. 
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МЕТОДИ ОЦІНКИ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Умовою забезпечення стійкого розвитку кожного підприємства,  є формування високих 

результатів його фінансової діяльності та ефективність системи фінансово-економічної 

безпеки. Для дослідження оцінки ефективності управління фінансово-економічної безпеки 

підприємств застосовуються спеціальні системи та методи аналізу, які дозволяють отримати 

кількісну оцінку рівня захищеності окремих фінансових інтересів від загроз і ризиків.  

Оцінку рівня фінансової безпеки можна розглядати в межах ресурсно-

функціонального підходу. Оцінку пропонується здійснювати за кожною функціональною 

складовою фінансової безпеки, а потім визначити інтегральний показник експертним 

шляхом. При цьому функціональну структуру фінансової безпеки підприємства 

визначають такі складові: бюджетна; грошово-кредитна; валютна; банківська; 

інвестиційна; фондова; страхова [1, с. 98 – 103]. 

На сьогодні найбільш комплексним можна визнати підхід, запропонований 

І. О. Бланком, де він стверджує, що аналіз (оцінка) фінансової безпеки – це 

процес дослідження фінансового стану і основних результатів фінансової 


