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кОнцепТУальні ОСнОВи забезпеЧення фінанСОВОї безпеки
анотація. Досліджено теоретичні питання концептуальних основ забезпечення фінансової безпеки. Ви-
явлено, що підприємство, як відкрита економічна система, функціонує в умовах невизначеності та ризи-
ку, залучає ресурси для здійснення виробничо-господарської діяльності, виходить на ринки збуту з метою 
отримання прибутку. Визначено, що важливого значення набуває процес формування фінансової без-
пеки на рівні підприємства, у тому числі розробка економічних та організаційних чинників формування 
фінансової безпеки. Зазначено, що головна мета функціонування таких чинників полягає у забезпеченні 
високого рівня фінансової безпеки для досягнення підприємством харчової промисловості тактичних і 
стратегічних цілей. 
ключові слова: фінансової безпека, економіко-організаційний механізм, ризик, фінансової небезпека, 
планування, організація, регулювання, стимулювання, контроль.
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cOncepTual fOunDaTIOns Of ensurIng fInancIal safeTy
summary. The research presents a theoretical generalization and proposes a new solution to the scientif-
ic problem that manifests itself in substantiating theoretical and methodological approaches and developing 
practical recommendations for managing financial security of the enterprise. The isolation of the financial com-
ponents of the company's security does not exclude the presence and importance of monitoring, diagnostics and 
provision of other functional security components. This is also confirmed by their significant interdependence. 
Thus, the result of high intellectual and personnel security is the increase in labor productivity and income as 
one of the factors in the profitability and profitability system of the business entity; development of technical 
and technological base allows to reduce the level of production costs or production capacities and the level of 
its use with positive financial and economic consequences; the proper financial and economic situation is the 
key to financing the development of personnel, material and technical base, and ultimately – security services, 
etc. However, the direction of both assessment and corporate security of the company serve only financial and 
economic components, others – the areas of development of the operational objectives of its policy of providing. 
Consequently, the company, as an open economic system, operates under conditions of uncertainty and risk, 
attracts resources for the implementation of industrial and economic activities and goes to markets for profit. 
In this regard, the process of creating financial security at the enterprise level is important, including the de-
velopment of financial, economic and organizational factors for the formation of financial security. The main 
purpose of such factors is to ensure a high level of financial security for achieving the tactical and strategic 
objectives of the food industry.
Keywords: financial security, economic and organizational mechanism, risk, financial risk, planning, 
organization, regulation, stimulation, control.

Постановка проблеми. У практиці ве-
дення бізнесу вітчизняних підприємств 

різних галузей економіки заходи фінансової без-
пеки у переважній більшості проводяться несис-
тематично, за потребою, стихійно, без належного 
наукового обґрунтування. В умовах невизначе-
ності та мінливості зовнішнього середовища, 
конкурентної боротьби, кон’юнктурних коливань 
економіки, для успішного і довготривалого функ-
ціонування підприємств харчової промисловості 
на ринку, вирішального значення набувають 
процеси управління фінансової безпекою підпри-
ємства. Процес формування фінансової безпеки 
підприємства є досить складним з огляду на зна-
чну кількість різноманітних загроз зовнішнього 
і внутрішнього походження, що перешкоджа-
ють забезпеченню його стійкості, стабільності 
та ефективного розвитку.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Наукові праці дослідників фінансової безпеки, 
зокрема таких зарубіжних авторів, як П. Абран-
сон, Р.Л. Акоф, І. Аннсофф, О.А. Грунін, Р. Ін-
глехарт, В.Ф. Гапоненко, Р.А. Караллі, С. Кім, 
С. Шін, а також вітчизняних – О.В. Ареф’єва, 

І.А. Бланк, О.Л. Бурляй, Т.Г. Васильців, Л.І. Во-
ротіна, В.М. Геєць, М.М. Єрмошенко, Г.В. Коза-
ченко, Н.О. Лисенко, І.Г. Манцуров, В.І. Мунтіян, 
В.В. Прохорова, С.М. Шкарлет, А.М. Штангрет 
та ін. Проте питання визначення складових 
фінансової безпеки підприємств, її індикаторів 
та методичних підходів до її оцінки залишають-
ся відкритими. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Теоретичні, методичні 
та прикладні основи управління фінансової без-
пеки підприємств залишаються малодослідже-
ними проблемами і потребують ґрунтовного ана-
лізу. Так, недостатньо вивчено коло теоретичних 
аспектів становлення і розвитку такого механіз-
му для підприємств, місце тактичного та страте-
гічного забезпечення функціональних складо-
вих фінансової безпеки в його структурі.

Виклад основного матеріалу. Виокремлен-
ня фінансових складників безпеки підприємства 
абсолютно не виключає наявність та важливість 
моніторингу, діагностики та забезпечення інших 
функціональних складових безпеки. Це підтвер-
джується й їх істотною взаємозалежністю. Так, 
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наслідком високої інтелектуально-кадрової без-
пеки є збільшення продуктивності праці та до-
ходу як одного з чинників у системі прибутко-
вості та рентабельності суб’єкта господарювання; 
розвиток техніко-технологічної бази дозволяє 
знизити рівень собівартості продукції чи обсяги 
виробничої потужності та рівня її використання 
з позитивними фінансово-економічними наслід-
ками; належний фінансово-економічний стан 
є запорукою фінансування заходів розвитку пер-
соналу, матеріально-технічної бази, зрештою – 
служби силової безпеки тощо [6]. Втім, лише фі-
нансовий та економічний складники виступають 
напрямами як оцінки, так і забезпечення кор-
поративної безпеки підприємства, тоді як інші – 
сферами для розробки операційних цілей полі-
тики її забезпечення (рис. 1).

Тому сутнісні характеристики фінансово-
економічної безпеки підприємства потребують 
уточнення, зокрема на предмет диференціації їх 
особливостей в аспекті виокремлення функціо-
нальних складових, видів економічної діяльнос-
ті та секторів підприємництва, визначення за-
вдань та принципів безпеки, розробки надійного 
постійно діючого механізму її забезпечення [10]. 
Закономірно, що існують особливості як оцінки, 
її індикаторів, функціональних складників, так 
і засобів забезпечення фінансово-економічної 
безпеки суб’єктів господарювання за видами еко-
номічної діяльності.

Важливим аспектом безпеки є гарантування 
виконання функцій підприємств, найважливі-
шими з яких є: виробництво та реалізація товарів 
(що створює економічні передумови відтворення 
сукупного продукту, об’єднуючи виробництво зі 
споживанням); доведення предметів споживан-
ня до споживачів (що потребує організації про-
сторового пересування товарів від виробників 
до споживачів); підтримка балансу між попитом 
та пропозицією з одночасним активним впливом 
на виробництво у частині обсягу та асортимен-
ту продукції, що виготовляється; скорочення ви-
трат; проведення ринкових досліджень та інші 
маркетингові функції [21].

Вплив загроз на господарську діяльність під-
приємства доцільно передусім групувати за дже-
релами: напрям діяльності; етап технологічного 

процесу; ресурсне забезпечення та етап життєво-
го циклу підприємства (рис. 2).

У межах кожного з цих джерел виникають за-
грози погіршення життєздатності підприємства 
чи його функціональних складових, що потребує 
їх моніторингу та управління [17]. Тому необхід-
но окреслити завдання і принципи забезпечення 
фінансової безпеки підприємства, відповідно до 
загроз його фінансово-господарській діяльнос-
ті. Загалом дотримання визначених принципів 
та виконання завдань дасть змогу протистояти 
негативним впливам зовнішнього середовища 
та є основою для створення повноцінного механіз-
му забезпечення фінансово-економічної безпеки. 

Теоретичне узагальнення сутності економіч-
ного механізму зводиться, як правило, до того, 
що це система ланок, яка перетворює рух одних 
елементів у потрібний рух інших. Герасимчук З. 
та Вавдіюк Н. розглядають механізм забезпе-
чення фінансової безпеки як послідовність дій 
її суб’єктів і комплекс використовуваних ними 
функцій, принципів, методів та інструментів 
з метою реалізації концепції, стратегії та цільо-
вих комплексних програм забезпечення фінан-
сової безпеки [4]. Коковський Л., розглядаючи 
поняття механізму забезпечення фінансової без-
пеки, визначає його як сукупність методів (фі-
нансових, економічних, соціально-економічних, 
організаційних тощо) та інструментів (цільові 
програми, діагностика) для забезпечення реа-
лізації стратегії фінансової безпеки. Організа-
ційну систему механізму забезпечення фінан-
сової безпеки утворюють органи законодавчої, 
виконавчої і судової влади, економічні агенти, 
громадські організації й об’єднання, а також за-
конодавство, яке регламентує відносини в сфері 
безпеки [13]. 

Амельницька О. під механізмом управління 
в складі системи управління пропонує розуміти 
сукупність методів, принципів, форм, способів, 
важелів, заходів, пов’язаних із процесом їх вза-
ємодії. При цьому науковець розглядає систему 
управління як сукупність механізмів, необхід-
них для реалізації цілей управління [1].

Виходячи із зазначеного, механізм управлін-
ня фінансовою безпекою підприємства повинен 
включати методи (організаційно-технологічні,  

Напрям діяльності підприємства:
- маркетинговий
- фінансово-економічний
- інноваційний
- комерційний
- матеріально-ресурсне забезпечення
- соціальний

Етапи життєвого циклу:
- створення;
- започаткування діяльності;
- розвиток;
- зрілість;
- спад;
- диверсифікація діяльності

Етап технологічного процесу:
- замовлення товарних запасів;
- транспортування
- розвантажування, складування
- внутрішньо логістичні процеси
- встановлення ціни, мерчандайзинг
- реалізація товарів

Джерела
загроз

Фінансова безпека
Визначає стан, рівень та 
ефективність політики 
забезпечення безпеки 
підприємства

1) підвищення ефективності політики забезпечення 
функціональних складових безпеки

2) системне управління напрямами діяльності
3) формування передумов фінансової безпеки

1) збільшення обсягів господарської діяльності
2) підвищення фінансово-економічної ефективності 

господарювання і використання ресурсного 
забезпечення

3) покращення фінансово-економічного стану
4) створення економічних передумов розвитку і 

забезпечення функціональних сфер безпеки 
підприємства

Безпека підприємства у сферах:
інтелектуально-кадрова; техніко-
технологічна; продуктова; 
інноваційна; інвестиційна;
маркетингова

Визначають ефективність 
політики забезпечення безпеки

Ресурсне забезпечення підприємства:
- оборотні активи
- необоротні активи
- персонал
- нематеріальні активи
- інформація

рис. 1. Взаємозалежність фінансовоекономічної та інших складових безпеки підприємства [7]
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соціально-економічні, адміністративні, правові, 
соціально-психологічні, інформаційні), інстру-
менти та заходи їх реалізації. Отже, механізм 
забезпечення фінансово-економічної безпеки 
підприємства є невід’ємним елементом системи 
його безпеки, базується на завданнях і принци-
пах безпеки, передбачає системну сукупність 
методів, інструментів та конкретних заходів ре-
алізації політики гарантування безпеки. Водно-
час видається необхідним використання поданих 
методів не розрізнено, а у поєднанні. Зауважимо 
також, що додаткові механізми гарантування 
фінансово-економічної безпеки підприємства мо-
жуть стосуватися: 

1) методів, інструментів та заходів системи 
ризик-менеджменту; 

2) використання асоціативних підприємниць-
ких механізмів; 

3) заходів суб’єктів вищого рівня в ієрархії 
системи фінансової безпеки; 

4) застосування неекономічних механізмів 
та методів. 

Точне оцінювання загроз фінансової безпеці 
підприємства, розроблення та реалізація методів 
нейтралізації негативного впливу цих загроз ви-
магають побудови адекватного механізму управ-
ління фінансовою безпекою. Під управлінням 
фінансовою безпекою підприємства розуміють 
систему принципів і методів розроблення та ре-
алізації управлінських рішень, які пов’язані із 
забезпеченням захисту його пріоритетних інте-
ресів від внутрішніх і зовнішніх загроз [3].

Залежно від масштабу виробництва для окре-
мого підприємства характерні специфічні загро-
зи та чинники фінансової безпеки [3]. У той же 
час у межах різних видів підприємств можуть іс-
нувати однакові чинники, які визначені станом 
економіки держави загалом (стан споживчого по-
питу, стан фінансово-кредитного сектора тощо). 
Проте вплив цих спільних чинників на кожен 
вид підприємства відрізнятиметься. 

Система фінансової безпеки підприємства ви-
будовується відповідно до політики (концепції) 
та стратегії безпеки, які реалізуються на підприєм-
стві. Політика безпеки являє собою систему погля-
дів, рішень і дій у сфері безпеки, які створюють умо-
ви для досягнення цілей бізнесу. В той же час під 
стратегією безпеки розуміють сукупність найбільш 
значущих рішень, які спрямовані на забезпечення 
програмного рівня безпеки функціонування під-
приємств [5]. Під стратегією фінансово-економічної 
безпеки розуміють також розрахований на довгий 
період часу план (програму) дій суб’єкта фінансової 
безпеки щодо її забезпечення [12]. 

Виділяють три види стратегій безпеки:
1. Миттєва стратегія, згідно з якою система без-

пеки підприємства реагує на несподівані реальні 
загрози його діяльності. Тоді, з одного боку, спе-
ціально створені підрозділи на підприємстві для 
уникнення несподіваних загроз у короткостроково-
му періоді можуть послабити дію цих загроз, а з ін-
шого, – можуть виникнути ситуації, коли підпри-
ємство зазнає збитків у довгостроковому періоді. 

2. Попереджувальна стратегія, згідно з якою 
підприємство завчасно проводить роботи по ви-
явленню і прогнозуванню впливу та наслідків 
потенційних загроз. Працівники (підрозділи), 
які займаються цими проблемами, цілеспрямо-
вано проводять роботу із забезпечення сприят-
ливих умов діяльності підприємства. 

3. Компенсаційна стратегія, згідно з якою під-
приємству вигідніше компенсувати втрати від 
настання загроз безпеці, ніж утримувати в штаті 
працівників служби безпеки. Ця стратегія допус-
тима у тому випадку, коли збитки від потенцій-
них загроз є невеликими або неможливо реалізу-
вати попередні дві стратегії [18]. 

Важливим аспектом дослідження механізму 
управління фінансово-економічною безпекою 
підприємства є аналіз функцій, які реалізовує 
цей механізм. До складу основних функцій ме-
ханізму управління фінансовою безпекою під-

 

Напрям діяльності підприємства:
- маркетинговий
- фінансово-економічний
- інноваційний
- комерційний
- матеріально-ресурсне забезпечення
- соціальний

Етапи життєвого циклу:
- створення;
- започаткування діяльності;
- розвиток;
- зрілість;
- спад;
- диверсифікація діяльності

Етап технологічного процесу:
- замовлення товарних запасів;
- транспортування
- розвантажування, складування
- внутрішньо логістичні процеси
- встановлення ціни, мерчандайзинг
- реалізація товарів

Джерела
загроз

Фінансова безпека
Визначає стан, рівень та 
ефективність політики 
забезпечення безпеки 
підприємства

1) підвищення ефективності політики забезпечення 
функціональних складових безпеки

2) системне управління напрямами діяльності
3) формування передумов фінансової безпеки

1) збільшення обсягів господарської діяльності
2) підвищення фінансово-економічної ефективності 

господарювання і використання ресурсного 
забезпечення

3) покращення фінансово-економічного стану
4) створення економічних передумов розвитку і 

забезпечення функціональних сфер безпеки 
підприємства

Безпека підприємства у сферах:
інтелектуально-кадрова; техніко-
технологічна; продуктова; 
інноваційна; інвестиційна;
маркетингова

Визначають ефективність 
політики забезпечення безпеки

Ресурсне забезпечення підприємства:
- оборотні активи
- необоротні активи
- персонал
- нематеріальні активи
- інформація

рис. 2. класифікація джерел загроз фінансовій безпеці підприємства [15]
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приємства можна віднести планування (про-
грамування і прогнозування), організацію 
і регулювання, стимулювання і контроль.

У режимі стійкого функціонування підпри-
ємство акцентує свою увагу на підтримці нор-
мального ритму виробництва і збуту продукції, 
на запобіганні матеріального та фінансового 
збитку, на недопущенні несанкціонованого до-
ступу до службової інформації і руйнування 
комп’ютерних баз даних, на протидії несумлін-
ній конкуренції і кримінальним проявам [20]. 
У той же час, з огляду на фінансово-економічну 
безпеку, особливу увагу необхідно звернути на 
забезпечення достатньої ліквідності підприєм-
ства, недопущення його банкрутства, підтримку 
позитивного рівня рентабельності тощо. 

Варто зауважити, що розмір загрози фінансо-
вій безпеці підприємства залежить від багатьох 
чинників, які виникають через невизначеність 
середовища існування цього економічного об’єкта. 
Залежно від ступеня реагування на потенційну 
або реальну загрозу фінансовій безпеці резуль-
татом їхнього прояву може бути припинення фі-
нансово-господарської діяльності підприємства, 
визнання його банкрутом і, ймовірно, його лікві-
дація. Фінансова небезпека розглядається в цьо-
му випадку як прояв загроз фінансовій (економіч-
ній) безпеці підприємства за відсутності керівного 
впливу на ці загрози або застосування неадекват-
них заходів із нейтралізації дії цих загроз [22]. 
Між моментом реалізації загрози системі фінан-
сової безпеки підприємства та прийняттям управ-
лінських рішень щодо покращення його фінан-
сово-господарського стану може виникати певне 
запізнення. У цьому випадку час запізнення ре-
акції на фінансову небезпеку повинен врахову-
ватися в процесі побудови моделі прогнозування 
стану фінансової безпеки підприємства. 

Серед існуючих структур, найбільш опти-
мальною в контексті сутності поняття «економі-
ко-організаційний механізм формування фінан-
сової безпеки підприємства» є модель механізму 
управління фінансовим розвитком підприєм-
ства, запропонована Прохоровою В.В. у моно-
графії [19]. Адаптувавши розроблену структуру 
в контексті формування фінансової безпеки під-
приємства, отримаємо структурні складові еко-
номіко-організаційного механізму формування 
фінансової безпеки підприємств за допомогою 
чого буде відбуватися вплив суб’єктів управління 
формуванням фінансової безпеки (підприємство, 
управлінський персонал або бізнес-процес) на 
об’єкт (економічні відносини, що впливають на 
рівень фінансової безпеки). 

Висновки з даного дослідження і пер-
спективи. Узагальнивши теоретичні підходи 
до оцінювання фінансової безпеки підприємства 
виявили, що підприємство, як відкрита еконо-
мічна система, функціонує в умовах невизначе-
ності та ризику, залучає ресурси для здійснення 
виробничо-господарської діяльності, виходить 
на ринки збуту з метою отримання прибутку. 
У зв’язку з цим, важливого значення набуває 
процес формування фінансової безпеки на рівні 
підприємства, у тому числі розробка фінансових 
стимулів формування фінансової безпеки. Голо-
вна мета функціонування таких стимулів поля-
гає у забезпеченні високого рівня безпеки для 
досягнення підприємством тактичних і страте-
гічних цілей. Також, дослідивши основні перева-
ги та недоліки забезпечення оцінки фінансової 
безпеки підприємств, яке представлене трьома 
групами методик, доведено, що достовірність ре-
зультатів оцінки значно підвищиться, якщо ви-
користовувати більше, як одну методику, комбі-
нуючи її з методиками інших напрямів.
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