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них ресурсів на основі повної реалізації наявних мож-
ливостей та потенціалу розвитку. До складу основних 
критеріїв визначення результативності належать такі 
параметри: прибутковість, економічність, продуктив-
ність, якість продукції, інноваційність, якість трудового 
життя; ринкова позиція; екологічність. 

Доцільність урахування можливостей мультиплі-
кативного впливу різних результатів функціонування і 
розвитку підприємства, а також безперервне зростан-
ня мінливості і невизначеності господарського середо-
вища обумовлюють також необхідність використання 
узагальнюючого підходу до визначення результативнос-
ті на основі впровадження системи збалансованих по-
казників оцінки. На подальше дослідження вимагають 
питання розробки методичного та організаційного за-
безпечення впровадження такої системи.                  

ЛІТЕРАТУРА

1. Баранцев Р. Синергетика / Р. Г. Баранцев.– М.: Еди-
ториал УРСС, 2003.– 144 с.

2. Богатин Ю. Экономическая оценка качества и эф-
фективности работы предприятия / Ю. В. Богатин.– М.: Эко-
номика, 2001.– 214 с.

3. Булеев И. Механизм хозяйствования предприя-
тий и объединений трансформационной экономики: моно-

графия / И. П. Булеев, Н. Д. Прокопенко, Н. Е. Брюховецкая,  
Г. О. Маландина.– Донецк, 2007.– 526 с.

4. Вартанов А. Экономическая диагностика пред-
приятия: организация и методология / А. С. Вартанов.– М.: 
Финансы и статистика, 1999.– 216 с.

5. Друкер П. Эффективное управление. Экономи-
ческие задачи и оптимальные решения / П. Друкер;. Пер. с 
англ.– М.: ФАИР-ПРЕСС, 1998.– 288 с.

6. Каплан Р. Стратегическое единство: создание си-
нергии организации с помощью сбалансир. системы пока-
зат / Р. Каплан, Д. Нортон.– М.: ИД «Вильяс», 2006.– 384 с.

7. Кизим М. О. Збалансована система показників: 
монографія / М. О. Кизим, А. А. Пилипенко, В. А. Зінченко.– 
Харків: ВД «ІНЖЕК», 2007.– 192 с.

8. Козаченко А. Управление крупным предприяти-
ем: монография / А. В. Козаченко, А. Н. Ляшенко, И. Ю. Лады-
ко.– К.: Либра, 2006.– 384 с.

9. Покропивний С. Підприемництво: стратегія, ор-
ганізація, ефективність / С. Ф. Покропивний, В. М. Колот.– К.: 
КНЕУ, 2001.– 352 с.

10. Синк Д. Управление производительностью: пла-
нирование, измерение и оценка, контроль и повышение / 
Д. С. Синк.– М.: Прогресс, 1989.– 528 с.

11. Тищенко А. Экономическая результативность 
деятельности предприятий: Монография / А. Н. Тищенко,  
Н. А. Кизим, Я. В. Догадайло.– Х.: ИД «ИНЖЕК», 2005.– 144 с.

12. Хан Д. Планирование и контроль: концепция конт-
роллинга / Д. Хан; Пер.с нем.– М.: Финансы и статистика, 
1997.– 800 с.

ареф’єв в. о. 

аспірант 

київ

На сучасному етапі розвитку економіки країни,  
в умовах кризи та за складних трансформацій-
них процесів суттєво ускладнюються умови гос-

подарювання вітчизняних підприємств. Ефективність 
діяльності суб’єктів господарювання зумовлюється пе-
реважно станом їх фінансів, що призводить до необхід-
ності розгляду проблеми забезпечення фінансової без-
пеки підприємств. Саме тому для створення ефективної 
системи управління фінансовою безпекою підприємств 
необхідно розробити концептуальній підхід, який до-
зволить розробляти та приймати адекватні своєчасні 
управлінські рішення. Від цього залежить те, які рішення 
будуть прийняті та яким чином буде сформовано меха-
нізм фінансової безпеки, оскільки концепція фінансової 
безпеки підприємства становить систему поглядів, ідей, 
цільових настанов, пронизаних єдиним задумом, на 
проблему безпеки основних об'єктів безпеки підприєм-
ства, а також систему заходів, шляхів, напрямків досяг-
нення поставлених цілей і створення сприятливих умов 

для досягнення цілей бізнесу в умовах невизначеності,  
а також існування внутрішніх і зовнішніх загроз.

Деякі аспекти фінансової безпеки були розглянуті в 
працях таких вчених, як Барановський О. І. [1], Бланк І. О. 
[2], Горячева К. С. [3], Судакова О. І. [4], Папехин Р. С. [5], 
Загорельска Т. Ю. [6] та ін. На жаль, серед відомих робіт 
лише незначна кількість тих, що розглядають процес забез-
печення фінансової безпеки комплексно. Беззапереч ною 
перешкодою на шляху комплексного забезпечення високо-
го рівня фінансової безпеки будь-якого підприємства є від-
сутність єдиного, науково-обґрунтованого концептуально-
го підходу управління фінансовою безпекою підприємств.

Метою статті є розробка концепції управління 
фінансовою безпекою підприємства на стратегічному та 
тактичному рівнях.

Практичне рішення завдання є втіленням у життя 
найважливіших положень концепції, політики й страте-
гії безпеки; системи фінансової безпеки підприємства, 
яка проявляє себе в дії. Для реалізації настільки важ-
ливого стратегічного напрямку безпеки для кожного 
об'єкта безпеки повинна бути розроблена принципова, 
концептуальна модель (алгоритм) управління фінан-
совою безпекою. Дані моделі можуть мати як загальні 
елементи, так і свою специфіку, що випливає з особли-
востей, властивостей об'єкта безпеки. 

УДК 658.012.005

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО УПРАВЛІННя ФІНАНСОВОЮ 
БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИєМСТВА НА СТРАТЕГІЧНОМУ  

І ТАКТИЧНОМУ РІВНяХ
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Така модель дозволяє розглянути проблему у вза-
ємозв'язку як об'єкта загрози або зазіхання, самих загроз, 
так і коштів забезпечення безпеки. Безсумнівно, що на кож-
ному підприємстві може бути свій підхід, свої загрози і їхні 
джерела, свої кошти забезпечення фінансової безпеки й т. 
д. У цьому випадку важливий сам принциповий підхід (ал-
горитм), що є методичною основою деталізації конкретних 
заходів захисту того або іншого об'єкта безпеки.

У сучасній підприємницькій діяльності необхідно 
також володіти певними практичними й теоретичними 
навичками й досвідом, тим самим формувати цілісне 
подання про весь процес розробки. Такий комплексний 
підхід доцільно представити у вигляді чітко формалізо-
ваної методики. Також треба сказати, що запропонована 
методика буде мати циклічний характер, оскільки після 
кожного етапу необхідно здійснювати його «самокон-
троль» на предмет аналізу оптимальності вжитих захо-
дів і проведених заходів [1 – 3].

Концепція управління фінансовою безпекою під-
приємства на стратегічному та тактичному рівні подана 
на рис. 1.

Концепцію управління фінансовою безпекою під-
приємства на стратегічному та тактичному рівні необ-
хідно розглядати як багатоаспектний процес, який на-
кладається на організаційну структуру підприємства. 
Ця концепція повинна бути сформульована за допо-
могою системи його пріоритетних інтересів, виявлені 
інтереси взаємодіючих з ним суб'єктів зовнішнього се-
редовища й обрані такі форми й способи гармонізації 
або узгодження цих інтересів, щоб результати взаємодії 
підприємства із цими суб'єктами забезпечили його при-
буткову роботу.

Господарська діяльність підприємства має довго-
строковий характер, тому управління діяльністю під-
приємства повинне виходити з його стратегічних цілей, 
розробленої ним політики, методів формування і управ-
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Рис. 1. Концепція управління фінансовою безпекою підприємств на стратегічному та тактичному рівнях
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ління витратами, включаючи напрями і форми їх обліку, 
а також джерела їхнього фінансування [4 – 6]. 

Саме таке розуміння концепції управління фінан-
совою безпекою підприємства як специфічної, упоряд-
кованої сукупності взаємопов’язаних елементів управ-
лінського процесу формування і використання витрат 
підприємства, на погляд автора, дасть можливість за-
безпечити стійкі позиції на ринку, забезпечивши тим са-
мим стійкість його діяльності і отримання максималь-
ного позитивного результату.

Першим етапом розробки стратегічного механіз-
му управління фінансовою безпекою підприємства є 
діагностика існуючого фінансового стану підприємства. 
Його метою є визначення та надання кількісної оцінки 
внутрішнім фінансовим резервам, попередження збит-
ків та отримання максимального прибутку. Найбільш 
важливими показниками діагностики існуючої сис-
теми є нерегламентовані зміни показників діяльності 
підприємств, які не дозволяють нормально працювати 
підприємству і можуть приpвести до несприятливих 
фінансово-економічних наслідків.

Для досягнення цілей фінансової безпеки підпри-
ємства необхідна якісна діагностика існуючої систем, 
у зв’язку з чим діагностування доцільно виокремлю-
вати в самостійну ланку. Максимальна ефективність 
діагностування забезпечується оптимальним вибором 
ін формаційно-діагностичних параметрів, допустимих 
значень і періодичності діагностування.

У цілому управління фінансовою безпекою підпри-
ємства полягає в плануванні та контролі стосовно вхід-
них, проміжних і вихідних фінансових потоків коштів з 
метою отримання оптимального прибутку в межах мож-
ливостей і відповідно до кінцевих цілей підприємства.

Наступним етапом стратегічної складової фінан-
сової безпеки є оцінка стану проблеми або аналіз зо-
внішнього і внутрішнього середовища. Оскільки забез-
печення оптимізації витрат підприємства залежить від 
здатності підприємства адаптуватись до зміни зовніш-
ніх умов, то основний акцент слід робити на розв’язанні 
економічних проблем підприємств з позиції ефектив-
ності системи управління та якості процесів управлін-
ня, таких як:

 гнучкість методів стратегічного планування, 
що дозволяють передбачувати і запобігати по-
яві кризових ситуацій;

 розробка методів і прийомів тактичного управ-розробка методів і прийомів тактичного управ-
ління підприємством і структурних підрозділів, 
що дають можливість оперативно реагувати на 
недопустимі відхилення від запланованого ходу 
виробництва;

 розробка ефективних прийомів і методів ор га-
нізаційно-економічного обґрунтування і при-
йняття управлінських рішень, спрямованих 
на забезпечення стійкості системи управління 
безпекою підприємства в цілому.

ВИСНОВКИ
Підвищення рівня фінансової безпеки підприєм-

ства з метою впливу на навколишнє середовище можна 
забезпечити шляхом:

 оптимізації випуску товарів і послуг підприєм-оптимізації випуску товарів і послуг підприєм-
ства;

 здійснення інвестування з метою перспектив-здійснення інвестування з метою перспектив-
ності зовнішнього зростання;

 збільшення витрат на виробництво товарів і 
послуг з метою підвищення рівня їх конкурен-
тоспроможності;

 забезпечення незалежності підприємства від 
зміни кон'юнктури ринків товарів, чинників 
виробництва, фінансових ринків за рахунок зо-
внішньої гнучкості й агресивності збутової ді-
яльності.

Перелічені аспекти впливу на зовнішнє середови-
ще підприємства дозволять активізувати зусилля під-
приємств з метою цілеспрямованого впливу на навко-
лишнє середовище у вигідному для нього напрямі, за-
безпечуючи при цьому ефективність підвищення рівня 
фінансової безпеки підприємства і досягнення головної 
мети діяльності підприємства. 

Таким чином, розроблена концепція управління 
фінансовою безпекою підприємства на страте-
гічному та тактичному рівні сприяє своєчасному 

виявленню відхилень фактичних показників від попере-
дньо запланованих, виявлення причин, які викликали ці 
відхилення, для розробки пропозицій щодо коректуван-
ня окремих позицій з метою досягнення запланованих 
цілей. Отже, саме така концепція найбільше відповідає 
завданням та меті дослідження, а її елементи дають 
можливість всебічно проаналізувати стан та управління 
фінансовою безпекою підприємства з метою своєчас-
ного виявлення негативних аспектів та запровадження 
необхідних коригувальних заходів з метою дотримання 
його запланованого рівня.                    
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