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Анотація. Розкрито роль фінансово-економічної безпеки в процесі стратегічного розвитку підприємства. 
Визначено методичні підходи до вибору стратегії розвитку підприємства. Розглянуто сучасні проблеми 
фінансово-економічної безпеки торгівельних підприємств. Оцінено рівень фінансово-економічної безпеки 
торгівельного підприємства на основі розрахунку порогових значень її показників. Розроблено методичні 
підходи щодо формування концепції фінансово-економічної безпеки при забезпеченні стратегічного роз-
витку підприємства. Запропоновано механізм розробки стратегії розвитку підприємства на основі оцінки 
його фінансово-економічної безпеки.
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ENSURING THE FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY  
OF THE STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE

Summary. The role of financial and economic security in the process of strategic development of the enterprise 
was presented. The methodological approaches to the choice of enterprise development strategy were defined. 
It is established that the development strategy of the enterprise should take into account the level of its pro-
tection from existing and threatening processes, which are characterized by the state of financial and economic 
security. It is concluded that the problem of applying the provisions of the theory of financial and economic 
security in the process of choosing the best strategy for the development of the enterprise from the available 
scenarios is not developed enough. It is shown that the main purpose of financial and economic security of the 
enterprise is to ensure not only its stable and maximally effective functioning in the present conditions, but 
to create a high potential for development and economic growth of the enterprise in the future. The current 
problems of financial and economic security of trade enterprises were considered. It is established that the de-
cisive elements of the strategy are the decision to allocate resources and create lasting competitive advantages.  
It is suggested to use SWOT-analysis as one of the methods on the basis of which domestic enterprises can 
develop development strategy in the conditions of unfavorable economic environment. The level of financial 
and economic security of trade enterprise was estimated based on the calculation of the threshold values of 
indicators. The strategic directions of the enterprise development are formulated, which is analyzed, taking 
into account its potential, estimation of prospects, tendencies of sectoral development and conclusion about 
the choice of strategy type. Methodical approaches to the formation of the concept of financial and economic 
security while ensuring the strategic development of the enterprise have been developed. The hierarchy of the 
states of financial and economic security is offered while ensuring the strategic development of the enterprise. 
It is proved that ensuring the financial security of the enterprise is connected with the formation and effective 
functioning of the system of monitoring the financial and economic activity of the enterprise. The structure 
of the general mechanism of formation of financial and economic security of the enterprise while ensuring its 
strategic development is recommended.
Keywords: financial and economic security, strategic development, enterprise, financial condition, financial 
stability, methodical approaches, concept, monitoring, mechanism.

Постановка проблеми. Найважливішою 
рисою сучасного бізнесу є вміння працю-

вати в умовах діючих ризиків і загроз фінансо-
во-економічної безпеці. Не завжди цивілізовані 
конкурентні відносини, недосконалість чинного 
законодавства, нерозвиненість страхового рин-
ку, свавілля фіскальних органів, відсутність 
підприємницької культури у бізнесменів і т. д. –  
все це ставить підприємців перед проблемою 
вміння приймати рішення, ефективно управля-
ти бізнесом в складній ситуації, створити умови 
для розвитку підприємства. Формування набору 
варіантів або сценаріїв стратегічного розвитку, 
вибір найкращого з них здійснюється на осно-
ві встановлених критеріїв з урахуванням цілей 
і завдань підприємства. Забезпечення розвитку 
підприємства можливе лише при його адапта-

ції до умов невизначеності і захисті від загроз 
і ризиків. 

Стратегія розвитку підприємства повинна ба-
зуватися на основі вибору найкращого сценарію 
з позиції доцільного розподілу ресурсів і протидії 
загрозливих підприємству зовнішнім і внутрішнім 
чинникам, виявленим в ході проведення їх оцін-
ки. Вирішення цих питань досить актуальне і має 
прикладне значення для українських підпри-
ємств. Теоретичне й практичне значення вирішен-
ня завдань забезпечення фінансово-економічної 
безпеки стратегічного розвитку підприємства обу-
мовлюють актуальність теми дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням забезпечення фінансово-економічної 
безпеки підприємства приділяли увагу такі вче-
ні, як О.В. Ареф'єва, В.Ф. Гапоненко, Т.С. Клеба-
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нова, Г.В. Козаченко, В.С. Пономаренко, А.Н. Ти-
щенко і ін. Однак вимагає подальшого, більш 
поглибленого дослідження питання забезпечен-
ня фінансово-економічної безпеки стратегічного 
розвитку торгівельних підприємств.

Визначення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. У наукових працях недостат-
ньо чітко визначено методичні підходи щодо 
формування концепції фінансово-економічної 
безпеки при забезпеченні стратегічного розвит-
ку торгівельного підприємства та механізм роз-
робки стратегії розвитку підприємства на основі 
оцінки його фінансово-економічної безпеки. 

Мета статті. Метою даної статті є розробка 
методичних підходів щодо забезпечення фінан-
сово-економічної безпеки торгівельного підпри-
ємства в процесі його стратегічного розвитку.

Викладення основного матеріалу. Безпе-
рервність, пропорційність і ефективність функ-
ціонування підприємства забезпечуються тільки 
в процесі економічного розвитку, суть якого мож-
на звести до направлення ресурсів в ті напрям-
ки, де вони можуть забезпечити максимально 
високе розширене відтворення і стабільне еко-
номічне зростання протягом максимально три-
валого періоду часу. У той же час забезпечення 
економічного розвитку підприємства визнача-
ється станом його адаптації до умов невизначе-
ності і нестабільності процесів в економіці. Осно-
вною задачею системи є її прискорений перехід 
від стану стабілізації, що характеризується рів-
новагою, до розвитку на основі збалансованих 
і окупних витрат ресурсів [1; 2]. Дане положення 
приводить до необхідності формування стратегії 
розвитку безпосередньо на рівні підприємства, 
що дозволить будувати моделі його розвитку 
і досліджувати діяльність підприємства при різ-
них варіантах господарських умов, в які воно 
буде поставлено. Таким чином, для ефективного 
функціонування і розвитку підприємство пови-
нно сформувати найбільш переважну стратегію 
розвитку, що дозволяє максимально використо-
вувати можливості ресурсного потенціалу під-
приємства з урахуванням факторів внутрішніх 
і зовнішніх впливів навколишнього середовища.

В літературі, зокрема в працях Ансоффа И.Х., 
Минцберга Г., Пономаренко В.С., Фатхутдіно-
ва Р.А. та інших авторів, термін «стратегія роз-
витку» звужується до позиціонування продукції 
підприємства на ринках, іншими словами, до ви-
бору стратегії поведінки на ринку [3; 4; 5; 6; 7; 8].

Інші автори стратегію розвитку підрозділяють 
на три групи: ринкова – включає в себе конкурент-
ну, товарну, маркетингову та інші типи стратегій, 
і спрямована на освоєння конкурентоспроможної 
продукції, завоювання нових ринків, освоєння 
нових технологій, спрямованих на виготовлення 
інноваційної продукції або товарів більш висо-
кої якості; ресурсна – складається з технологіч-
ної, структурної, матеріальної, трудової стратегій 
і спрямована на ефективність використання ре-
сурсів; фінансова – має самостійне значення і ві-
діграє важливу роль при виборі пріоритету тієї чи 
іншої вищевказаної стратегії на основі розрахун-
ку коефіцієнта незалежності [1; 8].

У більшості з розглянутих підходів до розумін-
ня фінансово-економічної безпеки простежується 
зв'язок даної категорії з розвитком економічної 

системи. У той же час проблема застосування поло-
жень теорії фінансово-економічної безпеки в про-
цесі вибору кращої стратегії розвитку підприєм-
ства з наявних сценаріїв розроблена недостатньо.

Між категоріями «фінансово-економічна без-
пека» та «розвиток» простежується взаємозв'язок. 
Розвиток – один з компонентів фінансово-еконо-
мічної безпеки. Якщо економіка не розвиваєть-
ся, то в такому випадку скорочується можливість 
виживання, і пристосованість до внутрішніх 
і зовнішніх загроз [2]. Тоді головною метою фі-
нансово-економічної безпеки підприємства є за-
безпечення не просто її стійкого і максимально 
ефективного функціонування в умовах сього-
дення, а створення високого потенціалу розвит-
ку і економічного зростання підприємства в май-
бутньому [1; 9; 11; 12]. 

Забезпечуючи фінансово-економічну безпеку, 
впливаючи на її індикатори, керівництво під-
приємства вносить корективи в стратегію його 
розвитку. Механізм формування стратегії роз-
витку підприємства на основі управління фінан-
сово-економічною безпекою в частині усунення 
виявлених загроз можна уявити послідовністю 
наступних етапів: виявлення чинників фінансово-
економічної безпеки на основі моніторингу; оцін-
ка економічної безпеки підприємства на основі 
сукупності індикаторів, їх порогових значень, що 
визначаються методом кластерного аналізу, що 
відбиває вплив кожного фактора; ідентифікація 
«слабких місць» (недостатній рівень індикатора), 
трактування загроз; формування сценаріїв стра-
тегії розвитку підприємства на основі управління 
фінансово-економічною безпекою з урахуванням 
загрозливих процесів; вибір найкращого сцена-
рію розвитку на основі критеріїв рентабельності 
сукупного капіталу і ймовірного рівня фінансово-
економічної безпеки [13; 14; 15; 16].

Вибір найкращого сценарію стратегії розвитку 
можна визначати за двома критеріями: рентабель-
ності сукупного капіталу як критерію розвитку 
і можливого рівня фінансово-економічної безпе-
ки як показника, який відображає ефективність 
управління фінансово-економічною безпекою.

Визначальними елементами стратегії є рі-
шення про розміщення ресурсів і створення три-
валих конкурентних переваг. Рішення про роз-
міщення ресурсів – це вибір продуктів і ринків, 
що припускають найкращі можливості для інвес-
тування. Будь-яке підприємство має можливість 
розвитку в чотирьох напрямках, тобто може мати 
чотири основні стратегії: стратегію проникнення 
на ринок, стратегію розвитку ринків, стратегію 
розробки товару, стратегію диверсифікованості.

Одним із методів, на базі якого вітчизняні 
підприємства можуть розробляти стратегію роз-
витку в умовах несприятливого економічного 
середовища, є SWOT-аналіз. Послідовність стра-
тегічного планування з використанням SWOT-
аналізу передбачає: виділення критеріїв успіху, 
визначення можливостей та загроз, які можуть 
вплинути на майбутню діяльність підприємства; 
аналіз сильних та слабких сторін підприємства, 
враховуючи рівень розвитку конкурентів; форму-
вання пропозицій на основі аналізу; обговорення 
необхідності та наслідків прийнятих заходів; роз-
робку вибраної стратегії; негайне чи відкладне її 
виконання; контроль та оцінку результатів [4].
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Фінансово-економічна безпека торговельної 

діяльності передбачає проведення таких заходів, 
які забезпечать стабільність функціонування 
підприємства, покращення фінансових результа-
тів, ефективність використання майна, впровад-
ження передових науково-технічних досягнень 
і покращення соціального клімату на підприєм-
стві торгівлі. Керівництву торгівельного підпри-
ємства необхідно проводити постійний контроль 
і моніторинг загроз фінансово-економічній без-
пеці, здійснювати превентивні заходи, що дасть 
змогу максимально ефективно і стабільно функ-
ціонувати.

Результати аналізу діяльності торгівель-
ного підприємства ТОВ «Стормак» свідчать 
про те, що дебiторська заборгованiсть у перiод 
з 2017 по 2018 рік, не перевищує кредиторську, що 
є негативним фактором. Збільшення дебiторської 
заборгованостi може бути наслiдком зниження 
платоспроможностi покупцiв. Перевищення кре-
диторської заборгованостi над дебiторською го-
ворить про те, що пiдприємство активнiше бере, 
нiж дає комерцiйний кредит, а це може спричи-
нити загрози фiнансової дiяльностi.

Поточна кредиторська заборгованість 
в загальній структурі балансу в середньо-
му в 2018 році склала 99,6%. В 2018 р. сталося 
збільшення поточної кредиторської заборгова-
ності порівняно з 2017 р. на 68872 тис. грн. На 
підприємстві необхідно стежити за погашенням 
кредиторської заборгованості, оскільки простро-
чена заборгованість призводить до виникнення 
загроз фінансовому стану підприємства. 

Показники рівня фінансово-економічної без-
пеки підприємства дають можливість виявити 
больові точки в його діяльності, визначити осно-
вні напрямки та найбільш дієві способи забез-
печення безпеки. Вивчення балансу ТОВ «Стор-
мак» дозволяє зробити деякі висновки: відбулося 
зростання як сформованих необоротних активів, 
так і оборотних активів підприємства; спостері-
гається збільшення поточних зобов’язань; дебі-
торська заборгованість збільшилася на 1755 тис. 
грн, що, можливо, пояснюється зниженням пла-
тоспроможності покупців ТОВ «Стормак». Ре-
зультати розрахунків показали, що на підпри-
ємстві відбулося зменшення частки оборотних 
активів, основних засобів в сумі активів; частки 
запасів в оборотних активах. Зниження мобіль-
ності активів свідчить про труднощі перетворен-
ня активів підприємства у ліквідні кошти.

Аналіз ліквідності підприємства здійснюється 
за даними балансу і дозволяє визначити здатність 
підприємства оплатити свої поточні зобов'язання. 
В 2018 році найбільш ліквідні активи не пере-
вищують короткострокові пасиви і підприємство 
не може бути платоспроможним в недалекому 
майбутньому з урахуванням несвоєчасних розра-
хунків з кредиторами, неотриманням коштів від 
продажу продукції в кредит. Порушення решти 
вказує на те, що ліквідність балансу відрізняється 
від абсолютної. Проаналізувавши показники лік-
відності ТОВ «Стормак» за 2016–2018 рр., можна 
зробити наступні висновки: 

1) коефіцієнти ліквідності значно менші, ніж 
їх нормативні значення;

2) підприємство не має власних обігових ко-
штів для того, щоб розрахуватися за поточні 

зобов’язання. Власні обігові кошти в 2018 році 
зменшились на 31887 тис. грн, що свідчить про 
ризикову діяльність підприємства;

3) коефіцієнт забезпеченості власними обо-
ротними коштами показав, що впродовж трьох 
років оборотні активи підприємства не фінансу-
ються за рахунок власних коштів.

Для визначення ступеня ризику фінансової 
стійкості застосовуються показники, що врахо-
вують, з одного боку, джерела фінансування за-
пасів, які використовуються підприємством, а 
з іншого – дають можливість зробити висновок 
щодо загального ступеня залежності суб'єкта 
господарювання від зовнішніх джерел фінан-
сування. Проведені розрахунки показали, що 
в 2016-2018 рр. для ТОВ «Стормак» був харак-
терним кризовий фінансовий стан, що вказує 
на можливість банкрутства підприємства. Така 
ситуація свідчить про нездатність підприємства 
розраховуватися по своїм зобов'язанням. Вона 
стає причиною неприпустимого фінансового ста-
ну в поточному періоді, що призводить до втрати 
фінансової рівноваги в довгостроковій перспек-
тиві. Згідно з коефіцієнтом автономії (коефіці-
єнт концентрації власного капіталу), протягом 
2016-2018 рр. власних коштів підприємство не 
авансувало у свою діяльність, що свідчить про 
недостатню фінансову стійкість. Тобто спостері-
гається високе значення показників його фінан-
сової залежності, що означає збільшення частки 
позикових коштів у фінансуванні функціонуван-
ня підприємства, а отже, і велику загрозу втра-
ти фінансової незалежності. Всі інші показники 
підтверджують цей висновок. 

Аналіз ділової активності дозволяє проаналі-
зувати ефективність основної діяльності підпри-
ємства, що характеризується швидкістю обертан-
ня фінансових ресурсів підприємства. Оцінюючи 
динаміку показників ділової активності ТОВ 
«Стормак» за 2016-2018 рр., бачимо, що відбува-
ється незначне прискорення оборотності активів, 
оборотних активів, запасів, дебіторської та кре-
диторської заборгованості. Збільшення коефі-
цієнта дебіторської заборгованості свідчить про 
поліпшення платіжної дисципліни покупців. 
Позитивно оцінюється зниження середньої три-
валості обороту дебіторської заборгованості, що 
свідчить про наявність відносного вивільнення 
коштів підприємства. Збільшення коефіцієнта 
оборотності кредиторської заборгованості може 
відображати поліпшення платіжної дисциплі-
ни підприємства з постачальниками, бюдже-
тами та іншими кредиторами або збільшення 
закупівель з відстроченням платежу. Середня 
тривалість обороту кредиторської заборгованос-
ті в 2018 році становить 194,1 дня повернення 
боргів підприємством. Коефіцієнт оборотності 
власного капіталу в динаміці відображає не-
сприятливу для підприємства тенденцію не-
ефективності використання власного капіталу, 
зменшення ділової активності.

Стратегія ТОВ «Стормак» щодо досягнення 
цілей передбачає наступні першочергові осно-
вні напрями своєї діяльності: постійне вдоско-
налення та прагнення до досягнення високого 
рівня якості обслуговування населення, що до-
зволятиме зайняти лідируючі позиції на ринку 
в Україні та в світі; закріплення існуючих пози-
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цій серед торгівельних підприємств, співробіт-
ництво з найбільшими світовими корпораціями 
та фірмами України; постійна участь в загально-
українських та міжнародних конкурсах на кра-
щу торгівельну організацію; щорічна публікація 
інформації щодо діяльності ТОВ «Стормак» щодо 
покращення якості наданих послуг в періодич-
них журналах; організація постійної роботи щодо 
покращення якості обслуговування покупців; 
підвищення матеріальної зацікавленості спів-
робітників підприємства; створення комфортних 
умов праці за рахунок ремонту та оновлення 
торговельних площ, оснащення робочих місць 
сучасною технікою та необхідними програмними 
засобами та продуктами.

Формування перспектив розвитку ТОВ «Стор-
мак» здійснюється під впливом наступних фак-
торів: загальноекономічні зміни; зміни в секторі 
економіки знань; зміни в галузі; зміни ринку; 
наявність та ефективність реалізації потенціалу 
ТОВ «Стормак».

Процедура оцінки перспектив підприємства 
передбачає два етапи: якісна оцінка впливу фак-
торів на діяльність і розвиток організації; власне 
оцінка, тобто зіставлення короткої характерис-
тики перспектив організації на підставі оцінки 
впливу факторів. Методика оцінки впливу фак-
торів передбачає наступну послідовність рішен-
ня задач: оцінка впливу конкретного фактору на 
діяльність торгівельного підприємства; оцінка 
впливу факторів в конкретному секторі; оцінка 
сукупного впливу усіх факторів.

При виборі факторів та оцінки їх впливу на 
діяльність ТОВ «Стормак» були використані під-
ходи SWOT-аналізу та результати раніше на-
ведених розрахунків. SWOT-аналіз − це один 
з найпоширеніших видів аналізу в стратегічно-
му управлінні на сьогоднішній день. Універсаль-
ність аналізу дозволяє використовувати його 
у різних аспектах вивчення: аналіз продукції, 
підприємства, конкурентів, міста, регіону і т. д. 
Цей метод використовується для будь-якого під-
приємства з метою уникнення кризової ситуації. 
Процедура стратегічного вибору ТОВ «Стормак» 
передбачає вибір конкретного виду стратегії. 
При цьому один з видів стратегії, пріоритетний, 
повинен бути вибраний як основний, але допо-
внений елементами інших стратегій, які відріз-
няються, хоча спроможні бути застосованими. 
Для ТОВ «Стормак», яке досліджується, виходя-
чи з результатів проведеного аналізу, пріорите-
том є стратегії стабілізації. 

Стратегію можна розглядати як збірку правил 
для прийняття управлінських рішень, які орга-
нізація використовує у своїй діяльності. Вони мо-
жуть бути об’єднані у наступні 4 групи: правила, 
які використовуються при оцінці результатів ді-
яльності в даний час і в майбутньому; правила, 
за якими формуються стосунки підприємства з зо-
внішнім середовищем (визначають зміст науково-
технічної продукції і технології, які розробляють-
ся, ринок споживання продукції); правила, які 
встановлюють стосунки та процедури в середині 
організації; правила, за якими підприємство здій-
снює свою повсякденну діяльність.

На підставі даних про потенціал підприєм-
ства, оцінки його перспектив, тенденції галузе-
вого розвитку і висновку про вибір типу стратегії 

можна сформулювати наступні стратегічні на-
прямки розвитку ТОВ «Стормак»: збереження 
своєї частки на національному ринку; забезпе-
чення більш високої позиції в галузі; збереження 
переваг над основними конкурентами; зростан-
ня конкурентоздатності; повне задоволення по-
треб покупців; розширення сфери нових послуг. 

Реалізація цих напрямів стратегічного роз-
витку ТОВ «Стормак» дозволить підвищити обсяг 
товарообігу, чисельність персоналу, прибуток, 
рентабельність, заробітну плату працівників. 
Стратегія розвитку в області товарної політики 
може здійснюватися в наступних напрямках: 
розширення товарної номенклатури за рахунок 
включення в неї нових асортиментних груп то-
варів; збільшення насиченості товарної номен-
клатури в рамках існуючих асортиментних груп; 
поглиблення товарної номенклатури за рахунок 
збільшення числа варіантів кожного товару; змі-
на гармонійності між товарами в залежності від 
цілей торгівельного підприємства.

Аналізованому підприємству можливо під-
вищити конкурентний статус тільки за рахунок 
селективного зростання – реінвестувати і вийти 
зі стратегічної зони господарювання з низькою 
привабливістю, де підприємство не в змозі доби-
тися надійної конкурентної переваги. 

В ринкових умовах розвитку економіки краї-
ни з постійними факторами зміни кон'юнктури, 
зростання конкуренції, впливу технічного про-
гресу і можливості банкрутства зростає необ-
хідність забезпечення фінансово-економічної 
безпеки підприємств. Концептуальна модель за-
безпечення фінансово-економічної безпеки під-
приємства дає уявлення про склад її основних 
елементів, серед яких ряд елементів недостатньо 
відпрацьовані і вимагають переосмислення. До 
таких елементів, на наш погляд, слід віднести: 
оцінку рівня фінансово-економічної безпеки, 
стратегію і механізми забезпечення фінансо-
во-економічної безпеки. Відома класифікація 
рівнів фінансової стійкості підприємства: абсо-
лютна, нормальна, нестійкий стан, кризовий. 
Використовуючи цей ряд фінансових станів під-
приємства, можна отримати ієрархію станів фі-
нансово-економічної безпеки при забезпеченні 
стратегічного розвитку підприємства (рис. 1). 

Розташування стану «абсолютно безпечний» 
вище стану «нормальний» в схемі ієрархії при-
пускає, що стан «абсолютно безпечний» володіє не 
тільки всіма ознаками «нормального» стану, але 
і додатковими якостями. Так як поточний стан 
фінансово-економічної безпеки підприємства гі-
потетично може виявитися будь-яким в системі 
ієрархії станів, то бажаний стан має визначатися 
більш високим ступенем ієрархії станів. 

Це вимагає застосування різних поточних 
стратегій, які відрізняються конкретними ціля-
ми, методами, механізмами і заходами реаліза-
ції. Підприємство повинно мати основну мету 
і основну стратегію – досягнення підприємством 
абсолютно безпечного стану, а також поточну 
мету і поточну стратегію – перехід підприємства 
на вищий щабель ієрархії станів фінансово-еко-
номічної безпеки. В цілому стратегія забезпечен-
ня фінансово-економічної безпеки – це загальна 
стратегія розвитку підприємства, що включає 
в себе поточні стратегії переходу підприємства 
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на наступний вищий щабель ієрархії станів фі-
нансово-економічної безпеки, аж до стану «абсо-
лютно безпечний».

У джерелах з економічної безпеки пропону-
ються різні підходи до складу та змісту механіз-
мів фінансово-економічної безпеки при забезпе-
ченні стратегічного розвитку підприємства, але 
цілісне уявлення про структуру та зміст механіз-
му формування фінансово-економічної безпеки 
підприємства при забезпеченні його стратегічно-
го розвитку відсутнє. 

В структурі загального механізму форму-
вання фінансово-економічної безпеки підпри-
ємства при забезпеченні його стратегічного 
розвитку слід визначати мотиви (досягнення 
найкращого стану розвитку підприємства, на-
явність загроз потенціалу та економіці під-
приємства) і систему взаємодії сукупностей 
методів, інструментів, важелів і процедур. 
Основними інструментами (зовнішніми ме-
ханізмами) є: інституційні механізми та фор-
мальні правила (закони, адміністративні акти, 
стандарти, контрактне право і т. д.); нефор-
мальні обмеження (традиції, звичаї, умовнос-
ті); страхування (перерозподіл ризику); конку-
ренція; репутація та ін. До основних важелів 
(внутрішніх механізмів) можна віднести: моні-
торинг і аналіз чинників загроз; оцінку рівня 
фінансово-економічної безпеки підприємства; 
стратегію забезпечення фінансово-економічної 
безпеки як сукупність поточних стратегій під-
приємства переходу на більш вищий щабель 
ієрархії станів фінансово-економічної безпеки 
і необхідних функціональних стратегій; меха-
нізми та заходи реалізації стратегії; контроль 
реалізації стратегії. 

Механізми реалізації поточних стратегій пе-
реходу підприємства на вищий щабель ієрархії 
станів фінансово-економічної безпеки в поєд-
нанні з вибраними функціональними стратегія-
ми і кількісними та якісними змінами продукту 
стратегічного управління підприємства повинні 
обиратися, на наш погляд, за конкретним ре-

зультатом аналізу факторів загроз, оцінки фі-
нансового стану підприємства. 

З метою створення надійної системи фінан-
сово-економічної безпеки стратегічного роз-
витку підприємства необхідно застосовувати 
комплекс сучасних комп'ютерних технологій, 
економіко-математичних моделей для визна-
чення її рівня. В економічній науці широко 
використовуються лінійні програми для ви-
рішення проблем раціоналізації вантажно-
го транспорту, вибору найкращих рішень 
у бізнесі, ефективного розвитку промисловос-
ті та окремих компаній. Якщо завдання через 
складність об'єкта неможливо вирішити ліній-
ним програмуванням, використовують нелі-
нійні методи програмування.

Дослідження різних підходів до оцінки фінан-
сово-економічної безпеки підприємств показало, 
що, незважаючи на досить широкий перелік по-
казників, їх характеристика не враховує вплив 
таких зовнішніх факторів, як інфляція, динамі-
ка ринку, доступність зовнішнього фінансуван-
ня. Розуміючи значимість їх впливу на фінансо-
ву безпеку підприємства, вважаємо за необхідне 
включення в оцінку фінансової безпеки деяких 
індикаторів.

 Сукупність впливу внутрішніх та зовнішніх 
чинників, що визначається системою представ-
лених показників, дозволила виділити індика-
тори класів фінансової безпеки підприємства. 
Серед внутрішніх факторів слід виділити: кое-
фіцієнт поточної ліквідності (Кпл ≥ 1); коефіці-
єнт оборотності капіталу (Коб1 ≥ Коб0, де Коб1, 
Коб0 – коефіцієнт оборотності капіталу на кінець 
і на початок періоду відповідно); частку власних 
оборотних коштів у покритті запасів (Двок > 0); 
рентабельність капіталу (ROA > 10%). До зо-
внішніх факторів слід віднести: доступність зо-
внішнього фінансування (Дзф); співвідношення 
рентабельності капіталу та інфляції (ROA / I); 
динаміку ринка, на якому працює підприємство 
(Др). Індикатори класів фінансово-економічної 
безпеки підприємства будуть наступні:
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Рис. 1. Схема ієрархії рівнів фінансово-економічної безпеки  
стратегічного розвитку підприємства 

Джерело: розробка автора
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1) абсолютно безпечний клас 
(Кпл > 1, Двок > 0, ROA > 10%, Коб1 > Коб0, 

Дзф1 > Дзф0, ROA/ I > 1, Др > 1; динаміка змін 
показників – позитивна);

2) нормальний клас 
(Кпл ≥ 1, Двок > 0, 0 < ROA < 10, Коб1 > Коб0, 

Дзф1 >Дзф0, ROA / I = 1, 
Др = 1; динаміка змін показників – позитивна);
3) передкризовий клас
(Кпл = 1, Двок > 0, ROA ≥ 0, Коб1 = Коб0,  

Дзф1 = Дзф0, 0 < ROA / I < 1,0, 
0,5 < Др <1,0; динаміка змін показників – не-

гативна);
4) кризовий клас
(Кпл < 1, Двок < 0, ROA < 0, Коб1 < Коб0,  

Дзф1 < Дзф0, ROA/ I < 0, Др < 0,5; динаміка зміни 
показників – негативна).

Забезпечення фінансової безпеки підприєм-
ства нерозривно пов'язане з формуванням і ефек-
тивним функціонуванням системи моніторингу 
фінансово-господарської діяльності підприємства. 
Систему моніторингу пропонується розглядати 
у вигляді двох взаємопов'язаних блоків: поточно-
го і річного моніторингу, що забезпечує контроль 
на основі комплексної діагностики фінансово-еко-
номічного стану підприємства і визначення кла-
су фінансової безпеки. Така система моніторингу 
спрямована на прийняття ефективних управлін-
ських рішень, що забезпечують підприємствам 
досягнення фінансової безпеки в умовах змін, 
які відбуваються як у зовнішньому, так і у вну-
трішньому середовищі, що створює можливість 
суб'єкту господарювання адекватно реагувати на 
зміни класу фінансової безпеки. Встановлення 
ступеня впливу структури капіталу на фінансову 
безпеку підприємства дозволяє визначити опти-
мальну структуру капіталу для забезпечення фі-
нансової безпеки конкретного підприємства.

Забезпечення фінансово-економічної безпеки 
стратегічного розвитку – це завдання, що стоять 
перед кожним підприємством в різних економіч-
них умовах. В даний час питання про формуван-
ня і функціонування механізму, спрямованого 
на управління сталим розвитком підприємства 
для реалізації стратегічних і тактичних завдань, 
залишається відкритим.

Підхід до формування механізму стійкого роз-
витку підприємства включає в себе диференціа-
цію управління сталим розвитком підприємства 
на об'єкти управління і керуючу систему, аналіз 
і оцінку якісних і кількісних показників і при-
йняття управлінських рішень на основі аналізу 
комплексів управлінських дій. З метою досяг-
нення сталого розвитку шляхом визначення фі-
нансової безпеки розроблений фінансово-еконо-
мічний механізм, який є складовою частиною 

механізму управління діяльністю підприємства, 
що відображає взаємозв'язок і взаємодію між 
окремими процесами господарської та фінансової 
діяльності. Кожному класу фінансової безпеки 
відповідають певні методи і прийоми, викорис-
тання яких покликане сприяти збереженню або 
досягненню стійкого стану промислового підпри-
ємства, забезпеченню його фінансової безпеки, а 
отже, підтримці творчого розвитку протягом як 
короткострокового, так і довгострокового періоду.

Інструменти фінансового менеджменту, в рам-
ках єдиного фінансово-економічного механізму 
управління сталим розвитком підприємства, 
характеризуються багатофункціональністю, їх 
зміст буде залежати від обраного керуючою під-
системою методу впливу. Для організації ефек-
тивного механізму управління сталим розвитком 
підприємства необхідно своєчасно визначати 
внутрішні і зовнішні загрози, а також встанов-
лені порогові значення, які не тільки ідентифі-
кують клас фінансової безпеки, а й сигналізують 
про його зміну (у бік погіршення). Використо-
вуючи запропонований фінансово-економічний 
механізм управління сталим розвитком підпри-
ємства, можна ідентифікувати клас фінансової 
безпеки і коригувати його шляхом відповідних 
методів для реалізації стратегії розвитку.

Висновки та пропозиції. Оцінка рівня фі-
нансово-економічної безпеки, виявлення індика-
торів, які задовольняють граничним значенням, 
полягає в основі визначення тих «вузьких місць», 
пріоритет в усуненні яких має віддаватися при 
формуванні стратегії розвитку підприємства. 

Визначення конкретного варіанта стратегіч-
ного розвитку підприємства та засобів його реалі-
зації – досить складна проблема наукового прог-
нозування. Вона органічно пов'язана з пошуком 
нових імпульсів активізації технологічного онов-
лення та розвитку, з особливостями внутрішніх 
накопичень і залученням зовнішніх засобів для 
інвестицій та інновацій у виробничий процес.

 Проведене дослідження дозволило: сформу-
вати ієрархію станів фінансово-економічної без-
пеки при забезпеченні стратегічного розвитку 
підприємства; узагальнити ознаки, що характе-
ризують різні ступені в ієрархії станів фінансо-
во-економічної безпеки підприємств; висловити 
стратегію забезпечення фінансово-економічної 
безпеки через сукупність поточних стратегій пе-
реходу підприємства на вищий щабель ієрархії 
станів фінансово-економічної безпеки в поєднан-
ні з функціональними стратегіями, які наповню-
ють поточні стратегії конкретним змістом; уяви-
ти структуру загального механізму формування 
фінансово-економічної безпеки підприємства 
при забезпеченні його стратегічного розвитку. 
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