
Економіка інноваційної діяльності підприємств 

Управління фінансово-економічною безпекою 

 

423 

УДК 65.012.8 

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 

Студ. А.Б. Бандурка, гр. МгФБ-1-16 

Науковий керівник доц. Д.І. Коваленко  
Київський національний університет технологій та дизайну 

Мета і завдання. Мета цього дослідження полягає у визначенні основних 

зовнішніх і внутрішніх загроз фінансової безпеки підприємства, виявлення основних 

складових управління фінансовою безпекою підприємства. 

Завданням є аналіз забезпечення стабільності функціонування та досягнення 

головних стратегічних цілей підприємства, встановлених управлінським органом. 

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є органи управління фінансовою 

безпекою суб’єктів господарювання. 

Методи та засоби дослідження. З огляду на мету та завдання дослідження 

було обрано такі основні методи: аналіз та синтез. 

Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. Однією із 

найважливіших умов забезпечення стійкого зростання підприємства та формування 

позитивних результатів його фінансової діяльності є існування ефективної системи 

фінансової безпеки, яка забезпечить захист підприємства від загроз, це питання на 

даному етапі є дуже актуальним для суб’єктів підприємницької діяльності. 

Результати дослідження. Фінансову безпеку розглядають як систему, яка дає 

змогу виявити потенційні загрози і ризики, швидко знаходити ефективні шляхи 

протидії, що гарантує стійкий фінансовий стан суб’єктів господарювання, можливість 

подальшого розвитку та виживання. Для цього необхідно постійно здійснювати аналіз 

середовища функціонування суб’єктів господарювання та визначення факторів, які 

впливають на фінансову безпеку. 

Можна охарактеризувати поняття фінансової безпеки підприємства як такий 

стан економічної системи, який характеризується відсутністю різного роду небезпек і 

загроз, або наявності можливостей щодо їх попередження, захисту від них та 

недопущення втрат нижче критичної межі, а також здатність цієї системи забезпечити 

ефективне функціонування своєї діяльності в поточному періоді і перспективі.[1] 

Небезпеки і загрози, які впливають на фінансову безпеку, можна поділити на 

зовнішні та внутрішні. 

До зовнішніх факторів, які впливають на фінансову безпеку суб’єктів 

господарювання, відносять економічні явища на які підприємство немає 

безпосереднього впливу, навпаки воно залежить від них, але при цьому підприємство 

має змогу пристосовуватись до них. До таких явищ можна віднести: економічні, 

правові, ринкові, технологічні та технічні, географічні, соціально-культурні, 

міжнародні. 

Внутрішні фактори впливу на систему фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання – це такі фактори на які підприємство має безпосередній вплив та 

здатне їх контролювати. Сюди можна віднести: кадровий потенціал, засоби праці, 

інформаційне забезпечення прийняття рішень, системні фактори.[3] 

Таким чином, функціонування суб’єктів господарювання та формування їх 

фінансової безпеки повністю залежить від сукупності факторів зовнішнього і 

внутрішнього середовища. 

Управління фінансовою безпекою входить до загальної системи управління 

безпекою підприємства, при цьому вона становить найважливішу його функціональну 
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підсистему, яка забезпечує реалізацію управлінських рішень переважно в фінансовій 

сфері діяльності суб’єкта господарювання. Невід’ємною частиною управління 

фінансовою безпекою підприємства є безпосередні методи та механізми стратегічного 

управління.[2] 

Застосовуючи сучасні методи стратегічного управління, підприємства повинні 

змінювати існуючий фінансового-господарський механізм, розробляти та реалізовувати 

фінансову стратегію, за допомогою якої досягатиметься фінансова безпека 

підприємства. 

В основі забезпечення управління фінансової безпеки підприємства лежить 

концепція системного поєднання функцій контролю, планування, зворотного зв’язку та 

інформаційного забезпечення. Сутність моніторингу та контролю фінансової безпеки 

підприємства визначено як самоорганізовану систему, яка забезпечує інтеграцію, 

організацію і координацію всіх фаз управління його фінансовою безпекою. 

Процес планування управління фінансової безпеки включає: оцінку загроз 

економічній безпеці, що мають політико-правовий характер; оцінку поточного рівня 

забезпечення фінансової безпеки; оцінку ефективності запобігання можливій шкоді від 

негативних дій; планування комплексу заходів із забезпечення фінансової безпеки і 

розробку рекомендацій стосовно його реалізації; бюджетне планування практичної 

реалізації запропонованого комплексу заходів; планування корпоративних ресурсів; 

оперативну реалізацію запланованих дій у процесі здійснення суб’єктом 

господарювання фінансово-господарської діяльності.[4] 

Отже, для підтримання позицій на ринку, суб’єкти господарювання постійно 

повинні діагностувати стан внутрішнього та зовнішнього середовища, оцінювати рівень 

фінансової стійкості та планувати рівень фінансової безпеки. Виходячи з цього можна 

зробити висновок, що для забезпечення високого рівня фінансової безпеки 

підприємства є надзвичайно важливим питання ефективного управління системою 

безпеки підприємства саме з фінансової сторони. 
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