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У статті досліджено сутність та мету 
забезпечення фінансової безпеки підпри-
ємств; проаналізовано процес формування 
фінансово-економічної безпеки в системі 
управління підприємством; визначено фор-
муючі елементи фінансово-економічної без-
пеки; акцентовано увагу на необхідності 
системності реалізації фінансово-економіч-
ної безпеки; окреслено заходи з підвищення 
фінансово-економічної безпеки підприєм-
ства; зазначено доцільність поєднання полі-
тики забезпечення фінансово-економічної 
безпеки підприємства на зовнішньому та 
внутрішньому рівнях.
Ключові слова: фінансово-економічна без-
пека, система управління підприємством, 
елементи фінансово-економічної безпеки, 
політика забезпечення фінансово-економіч-
ної безпеки.

В статье исследованы сущность и цели 
обеспечения финансовой безопасности 
предприятия; проанализирован процесс 
формирования финансово-экономической 
безопасности в системе управления пред-
приятием; определены формирующие 
элементы финансово-экономической без-
опасности; акцентировано внимание на 
необходимости системности реализации 
финансово-экономической безопасности; 

определены меры по повышению финансово-
экономической безопасности предприятия; 
указано на целесообразность сочетания 
политики обеспечения финансово-экономи-
ческой безопасности предприятия на внеш-
нем и внутреннем уровнях.
Ключевые слова: финансово-экономиче-
ская безопасность, система управления 
предприятием, элементы финансово-эко-
номической безопасности, политика обе-
спечения финансово-экономической безопас-
ности.

The article examines the nature and purpose of a 
financial business management providing; it was 
analysed the process of financial and economic 
safety formation in the system of business man-
agement; forming units of the financial and eco-
nomic safety are specified; an attention is focused 
on the necessity of realization systematicity of 
the financial and economic safety; measures to 
increase the financial and economic security of 
the enterprise are determined; it is specified a rea-
sonability of combination of providing policy of the 
financial and economic security of the enterprise 
at the external and internal levels.
Key words: financial and economic safety, busi-
ness management system, elements of financial 
and economic safety, policy of providing financial 
and economic safety.

Постановка проблеми. Однією з основних 
вимог функціонування будь-якої економічної сис-
теми є забезпечення її ефективної та стабільної 
діяльності. У сучасних умовах актуальними ста-
ють проблеми стабільного розвитку й антикризо-
вого управління. Сьогодні все більше науковців 
наголошують на необхідності створення фінансо-
вої безпеки як окремої складової частини системи 
економічної безпеки, що має забезпечувати без-
пеку сфери фінансових відносин. 

Процес формування фінансово-економічної 
безпеки в умовах антикризового управління під-
приємством підпорядковується впливу як зовніш-
ніх, так і внутрішніх чинників діяльності госпо-
дарюючих субʼєктів. Вищезазначене зумовлює 
необхідність розроблення комплексу заходів 
менеджерів та становить певну політику забез-
печення фінансово-економічної безпеки в системі 
управління підприємством, що визначає надзви-
чайну актуальність дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Над питанням сутності фінансово-економічної 
безпеки підприємства проводили дослідження 
багато українських і зарубіжних учених: О.О. Бон-
даренко, В.А. Сухецький [1], Н.В. Бондарчук, 
М. Гуменчук [2], Л.І. Васечко [3], Н.А. Дехтяр, 
О.В. Дейнека [4], О.В. Орлик [5], Н.М. Федорів, 
М.Г. Ващенко [6]. 

О.О. Бондаренко та В.А. Сухецький проаналі-
зували погляди вчених на сутність фінансово-еко-
номічної безпеки, виділивши теоретичний та прак-
тичний аспекти [1]; Н.В. Бондарчук та М. Гуменчук 
наводять основні індикатори, що характеризують 
рівень фінансово-економічної безпеки на підпри-
ємствах України [2]; Л.І. Васечко акцентує увагу 
на необхідності системного підходу до вивчення 
поняття «фінансово-економічна безпека» [3]; 
Н.А. Дехтяр та О.В. Дейнека доводять визна-
чальну роль фінансово-економічної безпеки в 
забезпеченні стабільного ефективного розви-
тку підприємства та систематизують її види за 
основними критеріями [4]; О.В. Орлик досліджує 
механізм управління фінансово-економічною без-
пекою підприємства, визначає структуру та зміст 
його основних складників [5]; Н.М. Федорів та 
М.Г. Ващенко здійснили оцінку фінансово-еконо-
мічної безпеки досліджуваного підприємства за 
допомогою декількох підходів [6]. Отже, різнома-
нітність досліджень у галузі фінансово-економіч-
ної безпеки підприємства доводять значущість 
проблемних аспектів антикризового управління.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження сутності фінансово-економічної безпеки, 
аналіз процесу її формування в системі управ-
ління підприємством, визначення елементів про-
цесу формування та окреслення заходів політики 
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забезпечення фінансово-економічної безпеки під-
приємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Н.В. Бондарчук та М. Гуменчук уважають, що 
фінансово-економічна безпека – це такий фінан-
сово-економічний стан підприємства, який сприяє 
забезпеченню захищеності його фінансово-еконо-
мічних інтересів від негативних факторів зовніш-
нього та внутрішнього середовища і створенню 
необхідних фінансово-економічних умов для без-
перервної успішної діяльності та сталого розвитку 
підприємства [2].

Н.А. Дехтяр та О.В. Дейнека відзначають, що 
фінансово-економічна безпека підприємства є 
динамічною ознакою, що змінюється під впли-
вом чинників і загроз внутрішнього та зовнішнього 
середовища, та відображає рівень ефективності 
та стабільності функціонування суб’єкта господа-
рювання в поточній та довгостроковій перспекти-
вах [4].

Л.І. Васечко наголошує, що фінансово-еконо-
мічна безпека являє собою специфічний стан кор-
поративних ресурсів (ресурсів капіталу, інформа-
ції і технології, персоналу, техніки та устаткування) 
і підприємницьких можливостей, який гарантує 

найбільш результативне їх використання для запо-
бігання негативним впливам, стабільного функціо-
нування та динамічного науково-технічного і соці-
ального розвитку [3].

Погоджуємося з О.О. Бондаренко та 
В.А. Сухецьким, які визначають фінансово-еконо-
мічну безпеку підприємства як поняття складне і 
комплексне, що є результатом: сукупності робіт, 
які забезпечують платоспроможність підприєм-
ства та ліквідність його оборотних активів; органі-
зації контролю всіх видів діяльності підприємства 
для підвищення його ефективності; кваліфікації, 
компетентності та активності менеджерів; ефек-
тивності використання усіх видів ресурсів; про-
цесу попередження можливих збитків через вну-
трішні та зовнішні загрози тощо [1].

Отже, головною метою фінансової безпеки 
виступає гарантування фінансової стійкості та 
максимально ефективного функціонування під-
приємства в поточному періоді та високий потен-
ціал розвитку в майбутньому [5].

Зауважимо, що фінансово-економічна безпека 
підприємства є достатньо складною системою, що 
включає певний набір внутрішніх характеристик, 
спрямованих на забезпечення ефективного вико-

Рис. 1. Процес формування фінансово-економічної безпеки  
в системі управління підприємством

Джерело: складено авторами за [1; 4]
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моніторинг чинників, які впливають на стан як функціональних 
складників, так і фінансово-економічної безпеки загалом 

дослідження процесів, які здійснюють вплив на забезпечення фінансово-
економічної безпеки 
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вивчення економічних індикаторів, що відображають рівень 
забезпечення функціональних складників 

розроблення заходів, які сприятимуть досягненню високого рівня 
складників, що призведе до посилення фінансово-економічної безпеки 
підприємства загалом 
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ристання матеріальних, трудових, інформаційних 
та фінансових ресурсів [4]. Необхідність побудови 
ефективної системи управління підприємством 
зумовлена наявною тенденцією до зміни зовніш-
нього та внутрішнього середовища, появою чин-
ників впливу на рівень фінансово-економічної без-
пеки, необхідністю застосування обґрунтованих 
підходів до визначення та оцінки рівня фінансово-
економічної безпеки в умовах невизначеності, а 
також необхідністю пошуку ефективних методів та 
алгоритмів забезпечення фінансово-економічної 
безпеки підприємства.

О.О. Бондаренко та В.А. Сухецький наголо-
шують, що безпеку варто розглядати через при-
зму її функціональних складників, що дає змогу: 
здійснювати моніторинг чинників, які впливають 
на стан як функціональних складників, так і фінан-
сово-економічної безпеки загалом; досліджувати 
процеси, які здійснюють вплив на забезпечення 
фінансово-економічної безпеки; проводити аналіз 
розподілу і використання ресурсів підприємства; 
вивчати економічні індикатори, що відображають 
рівень забезпечення функціональних складників; 
розробляти заходи, які сприятимуть досягненню 
високого рівня складників, що призведе до поси-
лення фінансово-економічної безпеки підприєм-
ства загалом [1].

Отже, процес управління на підприємстві має 
бути організований так, щоб сприяти формуванню 

належного рівня фінансово-економічної безпеки 
підприємства (рис. 1).

Таким чином, процес формування фінансово-
економічної безпеки на підприємстві має бути 
вмонтований у його загальну систему управління. 
Причому витрати на формування фінансово-еко-
номічної безпеки підприємства мають бути міні-
мальними. Тобто формування фінансово-еконо-
мічної безпеки, на нашу думку, має здійснюватися 
на основі переведення управління підприємством 
на якісно новий рівень. 

Л.І. Васечко наголошує, що проблеми управ-
ління фінансово-економічною безпекою є досить 
актуальними, з огляду на необхідність забезпе-
чення стабільного розвитку підприємства та його 
інвестиційної привабливості, і виділяє основні 
формуючі елементи фінансово-економічної без-
пеки підприємства (рис. 2) [3].

Встановлення цілі фінансово-економічної 
безпеки підприємства здійснюється виходячи 
з особливостей його діяльності та галузі. При 
цьому Л.І. Васечко вважає, що до таких цілей 
належать досягнення мети діяльності, забезпе-
чення ефективного використання ресурсів та їх 
збереження, адаптація до впливу зовнішніх чин-
ників, фінансова стійкість та платоспроможність, 
захист інформації та комерційної таємниці, без-
пека персоналу, захист інтелектуальної влас-
ності і т. д. [3].

Рис. 2. Основні елементи формування фінансово-економічної безпеки  
в системі управління підприємством

Джерело: складено авторами за [3]
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Суб’єктами управління фінансовою безпекою є 
власники, керівництво підприємства та фінансові 
менеджери, які шляхом проведення аналітичних 
досліджень як внутрішнього, так і зовнішнього 
середовища підприємства розробляють відповідні 
пропозиції щодо запобігання фінансовим пробле-
мам у майбутньому [5]. 

Крім того, підприємство в процесі свого функ-
ціонування піддається впливу зовнішніх суб’єктів 
управління його фінансово-економічною безпе-
кою. До таких суб’єктів можна віднести законо-
давчі та виконавчі органи влади, правоохоронні та 
судові органи, систему навчально-наукових закла-
дів та установ, недержавні охоронні агентства, 

Рис. 3. Політика забезпечення фінансово-економічної безпеки  
в системі управління підприємством

Джерело: побудовано авторами за [3] та доповнено
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спроможності територіально-
галузевих виробничих систем 

Здійснювати постійний моніторинг 
рівня фінансово-економічної 
безпеки підприємництва, зокрема у 
територіально-галузевому розрізі 

Стимулювати інноваційну 
активність підприємств для 
підвищення конкуренто- 
спроможності їхньої продукції 

Удосконалювати дозвільну 
систему діяльності підприємств 
для створення конкурентного 
середовища та підвищення ділової 
активності 

Здійснювати аналіз рівня і 
основних причин економічної 
злочинності та враховувати її під 
час інтегральної оцінки рівня 
безпеки регіону, держави 

Визначити конкретних суб’єктів 
управління фінансово-економічною 
безпекою підприємства із зазначенням 
відповідних обов’язків у їх посадових 
інструкціях 

Визначити конкретні об’єкти 
управління фінансово-економічною 
безпекою підприємства (її складники) 
та індикатори за кожним складником 

Налагодити процес бюджетування на 
підприємстві та встановлювати у 
зведеному бюджеті планові рівні за 
кожним визначеним індикатором 
безпеки 

Періодично встановлювати фактичні 
рівні визначних індикаторів безпеки та 
порівнювати їх із плановими 

Впроваджувати інновації для 
поліпшення якості продукції та 
підвищення обсягів виробництва 

Розробляти шляхи оптимізації 
показників, що є індикаторами безпеки 
підприємства за визначеними 
складовими  

Розробити критерії перевірки 
контрагентів та заходи протидії 
недобросовісній конкуренції і 
протиправним поглинанням 

Підвищення рівня фінансово-економічної безпеки підприємств за всіма складниками  
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аналітичні, консалтингові та інформаційні служби, 
страхові компанії [3].

Н.М. Федорів та М.Г. Ващенко зазначають, що 
об’єктом фінансово-економічної безпеки для під-
приємства може бути кожен фактор діяльності, 
який сприяє підвищенню ефективності її функціо-
нування та дохідності [6].

Виходячи із цього, системність реалізації фінан-
сово-економічної безпеки передбачає вивчення 
взаємозв’язку між факторами діяльності, що впли-
вають на стан фінансово-економічної безпеки під-
приємства та дослідження їх на основі комплек-
сного підходу [3]. Крім того, системність реалізації 
фінансово-економічної безпеки, на нашу думку, 
повинна передбачати проведення аналітичних 
процедур для визначення стану безпеки підприєм-
ства на постійній основі зі спеціально визначеною 
періодичністю та побудову певного алгоритму дій 
щодо поліпшення стану підприємства.

Саме системний підхід має стати основою 
побудови політики забезпечення фінансово-еко-
номічної безпеки підприємства, яка передбачає 
розроблення комплексу заходів, спрямованих на 
досягнення та підтримку безпечного фінансово-
економічного стану підприємства виходячи з його 
стратегічної мети на всіх етапах його розвитку [3]. 

Крім того, на нашу думку, політика забезпе-
чення фінансово-економічної безпеки конкрет-
ного підприємства має також передбачати певний 
інструментарій реалізації наміченого комплексу 
заходів на підприємстві виходячи з умови його 
функціонування та фінансових можливостей. 

Л.І. Васечко вважає, що для поліпшення фінан-
сово-економічної безпеки підприємств необхідно 
активізувати управлінські функції органів влади у 
напрямі безпечного підприємницького середовища, 
та наводить низку заходів, які можуть стати основою 
політки забезпечення економічної безпеки підприєм-
ства [3]. Ми вважаємо, що паралельно із визначеними 
вченим заходами, відповідний їх комплекс необхідно 
сформувати й на рівні підприємства (рис. 3). 

Таким чином, поєднання політики забезпечення 
фінансово-економічної безпеки підприємства на 
зовнішньому та внутрішньому рівнях дасть мож-
ливість підвищити економічну безпеку підприєм-
ства за всіма визначеними складниками. Разом із 
тим у сучасних умовах, на нашу думку, основою 
політики забезпечення економічної безпеки під-
приємств усе ж є внутрішній рівень, адже на цьому 
рівні підприємство в змозі підвищити свою фінан-
сово-економічну безпеку шляхом пошуку внутріш-
ніх резервів, а дії державних органів можна роз-
глядати як зовнішні чинники внутрішньої політики 
забезпечення економічної безпеки підприємства.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
визначення сутності фінансово-економічної безпеки 
в системі управління підприємством дає можливість 
зробити висновок, що процес управління на під-

приємстві має бути організований так, щоб сприяти 
формуванню належного рівня фінансово-економіч-
ної безпеки підприємства. При цьому процес форму-
вання фінансово-економічної безпеки на підприєм-
стві має бути вмонтований у його загальну систему 
управління, а витрати на її формування мають 
бути мінімальними. Основні елементи формування 
фінансово-економічної безпеки підприємства – її 
цілі, суб’єкти, об’єкти, системний підхід та політика 
реалізації. Така політика має включати зовнішній та 
внутрішні рівні і вимагає в подальшому розроблення 
інструментарію реалізації визначених заходів.
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FINANCIAL AND ECONOMIC SAFETY IN THE SYSTEM OF BUSINESS MANAGEMENT:  
PROVIDING NATURE AND POLICY

The article examines the nature and purpose of financial business management provision. It is specified 
that the financial and economic security of the enterprise is quite a difficult system, which includes a defined 
set of internal characteristics, oriented to provide an effective use of material, labour, information, and financial 
resources. The main purpose of financial safety is a guaranteeing of financial stability and maximally effective 
operation of the business in the current period and a high development potential in future.

It was analysed the process of financial and economic safety formation in the system of business man-
agement. It is emphasized that the control process at the enterprise has to be organized in such a way as to 
promote an adequate level of financial and economic security of the enterprise. An attention is focused on the 
necessity to minimize costs for the formation of financial and economic security of the enterprise on the basis 
of the enterprise management system transmission to a new level.

Forming units of the financial and economic safety are specified, particularly, a purpose, subjects and 
objects, their functions, realization systematicity and providing policy. The management entities of financial 
safety are defined as owners, business administration and financial managers (inner level), as legislative and 
executive authorities, law enforcement and judicial authorities, a system of scientific training organizations 
and institutions, non-government security agencies, analytic, consulting and information services, insurance 
companies (external level).

An attention is focused on the necessity of realization systematicity of the financial and economic safety. 
It is emphasized that it is a systematic approach that has to become a basis for the composition of providing 
policy of the financial and economic factory safety, which foresees a plan package development, directed to 
the achievement and support for the safe financial and economic business performance, based upon its strate-
gic target at all stages of its development. It is noted that realization systematicity of the financial and economic 
safety has to foresee the conduction of analytical procedures for the determination of the enterprise security 
status on a permanent basis with specially designated frequency and composition of the specific algorithm of 
actions regarding an enterprise state improvement.

Measures to increase the financial and economic security of the enterprise are specified. It was determined 
that the providing policy of the financial and economic safety of certain enterprise has to foresee the certain 
realization tools of the targeted plan package at the enterprise, according to the conditions of its functioning 
and financial possibilities.

It is specified a reasonability of combination of providing a policy of the financial and economic security of 
the enterprise at the external and internal levels. It is emphasized that under current conditions, the basis for 
enterprises economic safety providing is the inner level, as at this level an enterprise can increase its financial 
and economic safety by searching for internal reserves, and the acts of the state bodies can be considered as 
external factors of the internal policy of an enterprise economic security providing.
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