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АНОТАЦІЯ
Розглянуто функцію безпеки з позиції необхідності забез-

печення дієздатності суб’єкта господарювання, проаналізова-
но методичне забезпечення фіксування стану економічної без-
пеки. Визначено теоретико-методологічну базу для вивчення 
базових аспектів організації управління фінансово-економіч-
ною безпекою на підприємстві. Представлено інструментарій 
управління фінансово-економічною безпекою підприємства.

Ключові слова: фінансово-економічна безпека, організа-
ція, управління, інструментарій, методичне забезпечення.

АННОТАЦИЯ
Рассмотрены функции безопасности с позиции необходи-

мости обеспечения дееспособности предприятия, проанали-
зировано методическое обеспечение фиксирования состояния 
экономической безопасности. Определена теоретико-мето-
дологическая база для изучения базовых аспектов организа-
ции управления финансово-экономической безопасностью на 
предприятии. Представлен инструментарий управления фи-
нансово-экономической безопасностью предприятия.

Ключевые слова: финансово-экономическая безопас-
ность, организация, управление, инструментарий, методичес-
кое обеспечение.

ANNOTATION
The article considers the security functions from the perspective 

of the need to ensure the viability of the enterprise, analyzes the 
methodological support of fixing the state of economic security. 
Theoretical and methodological framework of the basic aspects 
of the organisation of financial and economic security of the 
enterprise is defined. The toolkit of financial and economic security 
is presented.

Keywords: financial and economic security, organization, 
management, tools, methodological support.

Постановка проблеми. Кризові явища в ді-
яльності вітчизняних підприємств на сучасно-
му етапі пов’язані насамперед з недостатньою 
їхньою захищеністю від дестабілізуючих фак-
торів зовнішнього та внутрішнього середовища. 
Функція безпеки є невід’ємною з урахуванням 
необхідності забезпечення дієздатності суб’єкта 
господарювання, що стає передумовою її вра-
хування під час здійснення стратегічного пла-
нування, особливо беручи до уваги нестабільні 
умови політичного, економічного та правового 
середовища підприємницької діяльності. При 
встановленні сутності та наданні характеристи-
ки безпеки суб’єкта господарювання слід врахо-
вувати негативні наслідки фінансово-економіч-
ної кризи, інфляційні процеси та зменшення 
купівельної спроможності населення, «ви-
кривлене» конкурентне середовище внаслідок 
«співпраці» бізнесу і влади, що створює інколи 

нездоланні перешкоди доступу підприємства до 
ринків та господарських ресурсів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Теоретико-методологічну базу для вивчення 
основних аспектів організації управління фі-
нансово-економічною безпекою на підприємстві 
становлять здобутки іноземних та вітчизня-
них науковців, серед яких: О.І. Барановський, 
Т.Г. Васильців, І.О. Бланк, К.С. Горячева 
С.С. Куперівська, І.П. Отенко, Р.С. Папєхін, 
П.Я. Пригунов, О.І. Захаров та інші. Теоре-
тичні та практичні результати у дослідженні 
цього питання значні, але необхідно відмітити, 
що проблеми організації управління фінансо-
во-економічною безпекою на підприємстві за-
лишаються недостатньо вивченими. Основною 
причиною цього є розбіжності у думках науков-
ців щодо інструментарію та методів управління 
фінансово-економічною безпекою на підприєм-
стві, розподілення управлінських функцій та 
делегування повноважень.

Метою статті є розробка науково-методич-
них рекомендацій та практичних пропозицій 
щодо організації управління фінансово-еконо-
мічною безпекою на підприємстві.

Виклад основного матеріалу. Концепція еко-
номічної безпеки є однією з найпопулярніших 
у межах сучасної економічної думки в країнах, 
що розвиваються. Але ця концепція вже дав-
но відома і широко вивчається в західних кра-
їнах. Відтак з часів Великої депресії, коли був 
створений Комітет з економічної безпеки в Спо-
лучених Штатах Америки, економічна безпека 
є традиційним та широковідомим поняттям. 
Зміст цього поняття визначається для суб’єктів 
господарювання та домогосподарств як «такий 
стан, за яким наявне стабільне джерело фінан-
сових надходжень, що дозволяє підтримувати 
достатній рівень функціонування в даний час і 
в найближчому майбутньому».

Крім того, економічна безпека кожного окре-
мого суб’єкта впливає на економічну безпеку 
країни, наприклад, американські вчені та прак-
тики аналізують стан фінансової безпеки домо-
господарств через показник, який відображає 
відчуття американськими домогосподарствами 
своєї економічної безпеки (Country Financial 
Security Index).
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Започаткований у лютому 2007 р., індекс за-
безпечує точне фіксування стану економічної без-
пеки американських домогосподарств в масштабі 
всієї національної економіки та в розрізі окремих 
регіональних ринків, виступаючи індикатором 
національної фінансової безпеки [1].

В Україні у 2013 р. на законодавчому рівні 
було затверджено наказ Міністерства економі-
ки «Методичні рекомендації щодо розрахунку 
рівня економічної безпеки України». Терміни, 
що вживаються в цій Методиці, мають таке 
значення [2]:

– економічна безпека – це такий стан наці-
ональної економіки, який дає змогу зберігати 
стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз і 
здатний задовольняти потреби особи, сім’ї, сус-
пільства та держави;

– загрози економічній безпеці України – це 
сукупність наявних та потенційно можливих 
явищ і чинників, що створюють небезпеку для 
реалізації національних інтересів у економічній 
сфері;

– критерії економічної безпеки – це реальні 
статистичні показники, за якими здійснюється 
оцінка стану економіки країни з погляду забез-
печення її сталого розвитку;

– індикатори економічної безпеки – це ре-
альні статистичні показники розвитку економі-
ки країни, які найбільш повно характеризують 
явища і тенденції в економічній сфері;

– оптимальні значення індикаторів – це ін-
тервальні величини, у межах яких створюють-
ся найбільш сприятливі умови для відтворюва-
них процесів в економіці;

– порогові значення індикаторів – це кіль-
кісні величини, порушення яких викликає не-
сприятливі тенденції в економіці;

– граничні значення індикаторів – це кіль-
кісні величини, порушення яких викликає за-
грозливі процеси в економіці.

Складовими економічної безпеки є: макро-
економічна, фінансова, зовнішньоекономічна, 
інвестиційна, науково-технологічна, енергетич-
на, виробнича, демографічна, соціальна, продо-
вольча безпека.

Фінансова безпека – це такий стан бюджет-
ної, грошовокредитної, банківської, валютної 
системи та фінансових ринків, який характери-
зується збалансованістю, стійкістю до внутріш-
ніх і зовнішніх негативних загроз, здатністю 
забезпечити ефективне функціонування наці-
ональної економічної системи та економічне 
зростання.

Фінансова безпека, своєю чергою, містить 
такі складові:

– бюджетна безпека – це стан забезпечен-
ня платоспроможності держави з урахуванням 
балансу доходів і видатків державного й міс-
цевих бюджетів та ефективності використання 
бюджетних коштів;

– валютна безпека – це такий стан курсоут-
ворення, який створює оптимальні умови для 
поступального розвитку вітчизняного експорту, 

безперешкодного припливу в країну іноземних 
інвестицій, інтеграції України до світової еко-
номічної системи, а також максимально захи-
щає від потрясінь на міжнародних валютних 
ринках;

– грошово-кредитна безпека – це такий стан 
грошово-кредитної системи, який характеризу-
ється стабільністю грошової одиниці, доступ-
ністю кредитних ресурсів та таким рівнем ін-
фляції, що забезпечує економічне зростання та 
підвищення реальних доходів населення;

– боргова безпека – це такий рівень вну-
трішньої та зовнішньої заборгованості з ура-
хуванням вартості її обслуговування й ефек-
тивності використання внутрішніх і зовнішніх 
запозичень та оптимального співвідношення 
між ними, достатній для вирішення нагальних 
соціально-економічних потреб, що не загрожує 
втратою суверенітету і руйнуванням вітчизня-
ної фінансової системи;

– безпека страхового ринку – це такий рі-
вень забезпеченості страхових компаній фінан-
совими ресурсами, який дав би їм змогу в разі 
потреби відшкодувати обумовлені в договорах 
страхуванні збитки їх клієнтів і забезпечити 
ефективне функціонування;

– безпека фондового ринку – це оптималь-
ний обсяг капіталізації ринку (з огляду на 
представлені на ньому цінні папери, їх структу-
ру та рівень ліквідності), здатний забезпечити 
стійкий фінансовий стан емітентів, власників, 
покупців, організаторів торгівлі, торгівців, ін-
ститутів спільного інвестування, посередників 
(брокерів), консультантів, реєстраторів, депози-
таріїв, зберігачів та держави загалом.

Серед майже сорока показників, які харак-
теризують фінансово-економічну безпеку Укра-
їни, запропонованих в Методиці розрахунку 
рівня економічної безпеки, фінансовій безпеці 
сектору домогосподарств та підприємств не від-
ведено жодного індикатору. Отже, доцільним 
є вивчення і запозичення закордонного досві-
ду для удосконалення аналізу стану фінансової 
безпеки в Україні.

Існує велика кількість підходів до розуміння 
поняття «фінансово-економічна безпека» під-
приємства, але досі немає унітарного концеп-
туального визначення цієї складної, багатоас-
пектної та міждисциплінарної категорії. Однак 
водночас не спостерігається фундаментальних 
розбіжностей в підходах до інтерпретації еко-
номічного змісту цього поняття.

Фінансово-економічна безпека може бути 
трактована й як захист підприємства від не-
гативних впливів (загроз). За цим підходом 
під фінансово-економічною безпекою науков-
ці розуміють стан захищеності життєво важ-
ливих інтересів підприємства від реальних і 
потенційних джерел небезпек та економічних 
загроз.

Фінансово-економічна безпека може розгля-
датися як стан стійкості, рівноваги або ефек-
тивного використання ресурсів підприємства. 
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Прихильники такого підходу розуміють еконо-
мічну безпеку підприємства як такий стан його 
корпоративних ресурсів (капіталу, персоналу, 
інформації, технологій, техніки та устаткуван-
ня) і підприємницьких можливостей, за якого 
гарантується найбільш ефективне їхнє вико-
ристання, запобігання внутрішнім і зовніш-
нім негативним впливам (загрозам), стабільне 
функціонування та стійкий розвиток. У межах 
цього підходу також слід виокремити розумін-
ня економічної безпеки підприємства як тако-
го стану використання його ресурсів, за якого 
мінімізуються негативні впливи на нього. Тоб-
то ймовірність небажаної зміни суб’єкта, май-
на, яке належить йому і зачіпає його зовнішнє 
середовище, невелика (менша від певної межі) 
або існуючі та (або) можливі збитки нижче 
встановлених підприємством меж.

Головна мета управління фінансово-еко-
номічною безпекою діяльності підприємства 
полягає в ефективному управлінні ризика-
ми та мінімізації загроз і нівелюванні впли-
ву зовнішніх деструктивних факторів, дія 
яких прямо не залежить від зусиль підпри-
ємств. Зростання рівня загроз і їх негативний 
вплив на результати діяльності підприємства 
пов’язане зі швидкою мінливістю економіч-
ної ситуації на національному рівні і у меж-

ах кон’юнктури міжнародних ринків, виник-
ненням нових для вітчизняної господарської 
практики фінансових технологій і інструмен-
тів та іншими чинниками. Метою адаптації 
підприємства до змін зовнішнього середови-
ща його функціонування повинна бути орга-
нізація управління фінансово-економічною 
безпекою шляхом підвищення ефективності 
використання ресурсів, доступу до ринків, на-
лежного рівня взаємодії з суб’єктами зовніш-
нього середовища та забезпечення конкурен-
тоспроможності підприємства.

Під організацією управління системи фінан-
сово-економічної безпеки суб’єкта підприєм-
ницької діяльності, суб’єкта господарювання 
розуміють сукупність заходів організаційно-
правового та організаційно-економічного ха-
рактеру, що передбачає визначення основних 
завдань, методів, інструментів, засобів, об’єктів 
та суб’єктів економічної безпеки, а також ство-
рення нормативного та інформаційного забез-
печення для комплексної протидії загрозам 
з метою забезпечення стійкої реалізації еко-
номічних інтересів суб’єкта господарської ді-
яльності. Зрозуміло, що підприємства різних 
розмірів, типів, обсягів діяльності володіють 
неоднаковими організаційними та фінансовими 
можливостями. Крім того, різним є рівень ри-

зику, в умовах якого здій-
снюють діяльність суб’єкти 
господарювання. 

Аналіз літературних 
джерел [3–8] дозволив 
представити інструмента-
рій управління фінансово-
економічною безпекою під-
приємства.

Початковий етап запро-
вадження представленого 
інструментарію передбачає 
визначення рівня фінансо-
во-економічної безпеки на 
основі розрахунку основних 
фінансово-економічних по-
казників. Відтак у роботі 
[9] пропонується проводи-
ти узагальнюючу оцінку 
рівня фінансової безпеки 
підприємства на підста-
ві зіставлення граничних 
(критичних і нормальних) 
та фактичних значень інди-
каторів. 

Критичні значення ви-
хідних показників визнача-
ються відповідно до умови 
мінімально припустимого 
рівня безпеки, подолання 
якого означало б перехід 
підприємства в фінансово-
небезпечну зону. Графічна 
інтерпретація отриманих 
оцінок допомагає кращому 
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Рис. 1. Інструментарій управління  
фінансово-економічною безпекою підприємства
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сприйняттю і характеризує не тільки поточний 
стан підприємства, але і той стан безпеки, до 
якого варто прагнути.

Цей підхід дає можливість провести аналіз 
різнорідних факторів, що визначають стан під-
приємства і тенденцій його розвитку. Відповід-
но до фактичних значень показників і величи-
ни їхнього відхилення від граничних значень 
стан підприємства можна характеризувати як: 
нормальний, коли індикатори фінансово-еконо-
мічної безпеки знаходяться в межах граничних 
значень; передкризовий, коли перевищуються 
граничні значення хоча б одного з індикаторів; 
кризовий, коли спостерігається бар’єрне зна-
чення більшості основних індикаторів; критич-
ний, коли порушуються всі бар’єри.

Інструментарій управління фінансово-еконо-
мічною безпекою підприємства представлено на 
рисунку 1.

Висновки. Впровадження найбільш обґрун-
тованих заходів щодо управління фінансово-
економічною безпекою на підприємстві перед-
бачає використання методів експертних оцінок, 
які дозволяють перевести якісні показники в 
кількісні. 

За визначеним рівнем безпеки робиться ви-
сновок щодо фінансової стійкості та захище-
ності фінансових інтересів підприємства. Реко-
мендований комплекс заходів для підвищення 
рівня фінансово-економічної безпеки охоплює: 
мінімізацію фінансово-інвестиційних загроз, 
удосконалення виробничої програми, удоско-
налення організаційної структури, підвищення 
кадрового потенціалу управління фінансово-
економічною безпекою на підприємстві. Впро-
вадження запропонованих рекомендацій на-
дасть можливість підвищити якість організації 
управління фінансово-економічною безпекою 
на підприємстві.
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