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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 

В УМОВАХ КРИЗИ 

 

Сучасні умови господарювання вимагають від суб’єктів 

підприємницької діяльності виконання досить складних завдань захисту 

економічних інтересів підприємства та забезпечення його стабільного 

розвитку. Одним з факторів, що дає змогу підприємству забезпечити свою 

фінансову незалежність та можливість вчасної реакції на наслідки 

дестабілізаційних впливів зовнішніх та внутрішніх процесів економіки та 

політики є система управління фінансовою безпекою. 

Недосконалість та невміле використання методів управління 

процесами фінансової безпеки підприємства нерідко призводить до того, що 

найкращі наміри керівництва в підприємницькій діяльності перетворюються 

на протилежність і замість здобутків провокують шкоду для власного 

виробництва. У зв’язку з цим першочергового значення набуває 

забезпечення на підприємствах комплексної системи фінансової безпеки, 

яка стала б запорукою досягнення і підтримання найважливіших 

фінансових показників, необхідному для створення передумов 

ефективного функціонування підприємства в поточному та майбутньому 

періодах. 

Наукова література дає множину визначень поняття фінансової 

безпеки, серед якої можна виділити два найбільш повні. Так, І. А. Бланк 



говорить, що фінансова безпека підприємства являє собою кількісно та 

якісно детермінований рівень його фінансового стану, який забезпечує 

стабільний захист його пріоритетних збалансованих фінансових інтересів 

від ідентифікованих реальних та потенційних загроз зовнішнього і 

внутрішнього характеру, параметри якого визначаються на основі його 

фінансової філософії і створюють необхідні передумови фінансової 

підтримки його стійкого росту в нинішньому й перспективному періоді [1]. 

Тоді як Р.С.Папехін розглядає фінансову безпеку як здатність 

підприємства самостійно розробляти і проводити фінансову стратегію 

відповідно до мети загальної корпоративної стратегії в умовах 

невизначеності й конкурентного середовища [2]. 

Одним із головних чинників організації фінансової безпеки 

підприємства є її організація управлінням. Відповідно до цього під 

управлінням системою фінансової безпеки підприємства розуміється 

свідомий цілеспрямований вплив із боку суб’єктів управління 

підприємством і системою його безпеки на суб’єкти безпеки, який 

здійснюється з метою направлення їх дії на зниження рівня загроз і ризиків, 

а також  попередження небажаних результатів фінансової діяльності [3, с. 

75-78]. 

Управління системою фінансової безпеки будь – якого підприємства 

можна розглядати як сукупність відносин фінансової безпеки, 

реалізованих за допомогою організаційної структури та функцій управл-

іння, нормативно-правового й організаційно-економічного забезпечення, 

процесів реагування на погрози та наявність моделі прийняття рішення 

залежно від ситуації. 

Функціонування управління системою фінансової безпеки 

підприємства передбачає постійну взаємодію функцій управління: 

керівництва, організації, планування, мотивації, аналізу та контролю в 

процесі прийняття оптимальних управлінських рішень керівництвом і 



структурними підрозділами. Зазначимо, що вершиною управління системою 

фінансової безпеки підприємства є застосування сучасних методів 

фінансового планування і контролю — бюджетування. 

Сьогодні кожне підприємство повинно чітко орієнтуватись в 

складних умовах ринкових відносин, правильно оцінювати виробничий та 

економічний потенціал, стратегію подальшого розвитку, володіти 

методикою управління системою фінансової безпеки з метою забезпечення 

платоспроможності та фінансової стійкості. 

До організаційно – економічного забезпечення управління системою 

фінансової безпеки підприємства відноситься система внутрішнього 

нормативного регулювання фінансової безпеки підприємства, яка є 

формальним набором правил, положень, інструкцій, розпорядчих 

документів по окремих структурних підрозділах та по підприємству в 

цілому, по окремих сегментам діяльності та інших об’єктах забезпечення 

безпеки.  

Застосовуючи сучасні методи стратегічного управління, 

підприємства повинні змінювати існуючий фінансового-господарський 

механізм, розробляти та реалізовувати фінансову стратегію, за допомогою 

якої досягатиметься фінансова безпека підприємства.  

Загалом існує п’ять можливих стратегій, які можуть бути 

використані для оптимізації рівня фінансових ризиків при побудові 

фінансової стратегії підприємства:  

1) відмова від видів діяльності, які містять визначене джерело 

фінансового ризику;  

2) прийняття відповідальності за ризик фінансової стратегії з гарантією 

повної компенсації втрат за рахунок власних джерел;  

3) продаж і перекладання відповідальності за фінансовий ризик на 

інших осіб (зокрема страхові організації);  



4) скорочення або попередження можливих негативних наслідків від 

фінансового ризику за допомогою попереджувальних заходів;  

5) орієнтація діяльності на фінансовий ризик, тобто використання усіх 

видів ресурсів в одній сфері діяльності з метою отримання прибутку при 

високому рівні ризику [4, c. 3]. 

В основі забезпечення фінансової безпеки підприємства лежить 

концепція системного поєднання функцій контролю, планування, 

зворотного зв’язку та інформаційного забезпечення. Сутність контролінгу 

фінансової безпеки підприємства визначено як самоорганізовану систему, 

яка забезпечує інтеграцію, організацію і координацію всіх фаз управління 

фінансовою безпекою підприємства. Основними функціями контролінгу 

фінансової безпеки підприємства є планування, інформаційне 

забезпечення, контроль, аналіз. Процес планування забезпечення 

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 пропонованого комплексу заходів; 

планування корпоративних ресурсів; оперативну реалізацію запланованих 

дій у процесі здійснення суб’єктом господарювання фінансово – 

господарської діяльності. До основних методів забезпечення фінансової 

безпеки підприємства слід віднести збір та обробку аналітичної інформації 

про досвід та заходи забезпечення безпеки зарубіжних підприємств, аналіз, 

постійний моніторинг та прогнозування умов, загроз, небезпек та 

індикаторів фінансової безпеки, розробка та запровадження необхідних 

заходів щодо підтримки фінансової безпеки на належному рівні. 

Стратегічний аналіз використовується в процесі здійснення управління 

фінансовою безпекою підприємства з урахуванням пропозиції щодо його 



поліпшення. Для здійснення стратегічного аналізу стану фінансової 

безпеки підприємства можна використовувати такі методи: SWOT-аналіз, 

PEST- аналіз, SNW-аналіз, аналіз розробки сценаріїв подій [5, c. 41]. 

Процес аналізу поточного рівня забезпечення фінансової складової 

економічної безпеки неможливий без інформаційного забезпечення, а 

саме: фінансова звітність, результати роботи підприємства, конкурентний 

стан підприємства на ринку, ринок цінних паперів підприємства. 

Узагальнюючи вищесказане, можна відмітити, що фінансова безпека 

підприємства – це такий фінансовий стан і подальша стратегія розвитку 

підприємства, за яких зменшуються ризики фінансових втрат. 

Отже, на кожному підприємстві нагальним завданням є розробка 

дієвої стратегії розвитку фінансової безпеки, яка характеризується тісним 

взаємозв’язком і взаємообумовленістю її окремих складових, тому при 

прийнятті управлінських рішень потрібно враховувати цей взаємовплив 

одних факторів на інші. 
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