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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Найважливіший елемент економічної без�

пеки в сучасних умовах — фінансова безпека.
Це пов'язано з тим, що фінансова безпека стає
найважливішою частиною економічної безпе�
ки корпоративного підприємства, яка розпо�
ряджається грошовими потоками підприєм�
ства, визначає його стратегічний розвиток.
Дослідженню даного питання було приділено
достатньо уваги з боку різних дослідників і вче�
них, що призвело до виникнення гострих супе�
речностей між ними. Проте на сьогодні у світі
не має спільної думки стосовно цього напря�
му. Для глибшого розуміння впливу ризиків і
загроз на стан фінансової безпеки підприєм�
ства необхідно з'ясувати зміст понять "небез�
пека" і "безпека", які тісно пов'язані із катего�
ріями "загроза" і "ризик", що надасть мож�
ливість всебічно та повноцінно проаналізува�
ти функціональні завдання служби фінансової
безпеки на підприємстві.
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Проблеми безпеки отримали останнім ча�
сом надзвичайну актуальність, що пов'язано з
ростом нестабільності та прийдешнім збільшен�
ням числа загроз сучасної цивілізації: це і зро�
стання тероризму, і нестабільність фінансових
ринків, і аномальна варіація цін на енергоносії,
насамперед на нафту, і та ін. За таких умов і дер�
жава, і регіони, і корпорації зіткнулися з необ�
хідністю принципово нових підходів до забез�
печення безпеки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У сучасній економічній літературі фінансо�

ва безпека корпорації розглядається як еле�
мент її економічної безпеки, що обумовлює
недостатню розробленість підходу до вивчен�
ня фінансової безпеки корпорації як само�
стійного об'єкта дослідження, відсутність сис�
теми її оцінки й напрямів забезпечення. Таким
чином, в Україні немає єдиного системного
підходу до формування механізму протидій
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загрозам фінансової безпеки корпорації. Саме
це й обумовило актуальність дослідження. Ме�
тодологічну основу дослідження склали робо�
ти відомих українських і зарубіжних еко�
номістів І.О. Бланка [4], О.І. Барановського [1],
А.Г. Загороднього [9], В.І. Мунтіяна та ін.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка на основі систем�

ного підходу концепції запобігань загрозам
фінансової безпеки корпорації, що уможли�
вить її ефективне функціонування й розвиток
в умовах динамічного зовнішнього середовища.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
На думку автора, фінансова безпека корпо�

ративного підприємства — це такий стан гос�
подарюючого суб'єкта, при якому він при
найбільш ефективному використанні корпора�
тивних ресурсів домагається запобігання,
ослаблення або захисту від існуючих небезпек
і загроз або інших непередбачених обставин і
забезпечує досягнення цілей бізнесу в умовах
конкуренції і господарського ризику. Таке ро�
зуміння фінансової безпеки корпоративного
підприємства дозволяє показати, що виробни�
че підприємство знаходиться в ситуації неви�
значеності, непередбачуваності, зміни як внут�
рішніх умов господарювання, так і зовнішніх:
політичних, макроекономічних, екологічних,
правових; приймає ризикові рішення в умовах
жорсткої конкуренції, домагається запобіган�
ня, ослаблення або захисту від існуючих або
прогнозованих небезпек або погроз; і, на по�
гляд автора, це переконливо свідчить, що за
таких умов воно забезпечує досягнення цілей
бізнесу. Тобто в цій ситуації корпоративні ре�
сурси підприємства (земля, капітал, кадровий
потенціал, підприємницькі здібності менед�
жерів, інформація, інтелектуальна власність,
технологія і т.д.) використовуються в першу
чергу для досягнення цілей бізнесу, а не тільки
для запобігання небезпек і загроз. І такий шлях —
це шлях досягнення стратегічних цілей під�
приємницької діяльності та забезпечення ста�
лого інтенсивного розвитку підприємства.

У свою чергу, система фінансової безпеки
корпоративного підприємства покликана вико�
нувати певні функції. До найбільш значущих з
них слід віднести наступні: прогнозування, ви�
явлення, попередження, ослаблення небезпек
і загроз, забезпечення захищеності діяльності
підприємства і його персоналу, збереження
майна, створення благодійної конкурентного
середовища, ліквідація наслідків завданих
збитків та ін. Метою фінансової системи без�

пеки є своєчасне виявлення і запобігання як
зовнішніх, так і внутрішніх небезпек і загроз,
забезпечення захищеності діяльності підприє�
мства і досягнення нею цілей бізнесу. Безумов�
но, що досягнення поставленої мети можливе
лише на основі рішення комплексу завдань. До
найбільш значущих з них можна віднести:

1) виявлення реальних і прогнозування по�
тенційних небезпек і загроз;

2) знаходження способів їх запобігання,
ослаблення або ліквідації наслідків їх впливу;

3) знаходження сил і засобів, необхідних
для забезпечення безпеки підприємства;

4) організація взаємодії з правоохоронни�
ми та контролюючими органами з метою запо�
бігання і припинення правопорушень, спрямо�
ваних проти інтересів підприємства;

5) створення власної, відповідної небезпе�
кам і загрозам, служби безпеки підприємства
та ін.

Завдання фінансової безпеки на корпора�
тивному підприємстві полягають у наступному
(рис.  1).

Ці завдання повинні вирішувати акціонери
і менеджери підприємства з метою забезпечен�
ня безпечного та ефективного функціонуван�
ня не тільки елементів фінансової системи
підприємства, але і всіх взаємопов'язаних з нею
елементів управління підприємством.

Зрозуміло, що посилення ролі фінансових
відносин в економіці країни призводить до зро�
стання значущості забезпечення фінансової
безпеки не тільки на рівні держави, а й на рівні
корпоративних підприємств. Сучасні підприє�
мства, навіть ті, які не залучають безпосеред�
ньо фінансові ресурси на фінансових ринках,
все одно відчувають наслідки фінансових криз
у своїй діяльності. Саме це обумовлює підви�
щену увагу до розробки системи для запобіган�
ня загрозам фінансової безпеки на корпоратив�
них підприємствах.

На думку автора, саме поняття "фінансова
безпека" має корелювати з загальним поняттям
"безпека", як на рівні національної безпеки, так
і на рівні корпоративних підприємств; також
воно повинно виступати складовою частиною
поняття "економічна безпека" господарюючо�
го суб'єкта; з іншого боку, воно повинно мати
власний зміст, що відрізняє проблематику
фінансової безпеки від інших видів безпеки.
Оскільки фінансова безпека є складовою еко�
номічної безпеки і має при цьому власний ме�
ханізм реалізації, відмінний від інших видів еко�
номічної безпеки, фінансова безпека невід'ємна
від процесів забезпечення інших видів еконо�
мічної та національної безпеки. Вона виступає
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об'єднувальною основою у створенні умов еко�
номічної безпеки.

У свою чергу, на рівні корпоративного під�
приємства під небезпекою слід розуміти об'єк�
тивно наявну можливість негативного впливу
на його функціонування, внаслідок чого йому
може бути заподіяна шкода, яка навіть спро�
можна призвести до кризового стану або
ліквідації чи поглинання іншою структурою. З

цих двох понять випливає зміст загрози як кон�
кретної і безпосередньої форми небезпеки або
сукупності негативних чинників чи умов.

Що ж таке загроза? Загроза (ризик) фінан�
сової безпеки у підприємницькій діяльності в
найпростішому тлумаченні означає можливість
випадкового виникнення небажаних фінансо�
вих наслідків. У цьому визначенні істотними є
деякі моменти. По�перше, ситуації, за яких не�

Рис. 1. Завдання і ознаки фінансової безпеки на корпоративному
підприємстві

Джерело: власна розробка автора.
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бажані фінансові наслідки виникають напевно
або напевно не виникають, у загальному випад�
ку до фінансових загрозам або ризиків не на�
лежать. По�друге, має бути присутня мож�
ливість висловити потенційний збиток у гро�
шовій формі. Серед можливих методів такого
виразу можна, зокрема, назвати наступні: ве�
личина прямих витрат, оцінка недоотримано�
го доходу.

Якщо розглядати ризик, небезпеку або за�
грозу на побутовому рівні, то між цими понят�
тями немає відмінностей. З іншого боку, якщо
розглядати ці поняття з боку фінансової без�
пеки, то всі ці поняття будуть виглядати як ха�
рактеристика категорій різного рівня.

Для того, що побачити різницю в розумінні
цих понять, необхідно розглянути кожне окре�
мо.

Отже, на думку автора, ризик можна ви�
значити як можливу появу несприятливих
наслідків в діяльності господарюючого су�
б'єкта. Під основним фактором ризику є при�
чина, яка здатна до появи небезпеки, яка може
привести до збитків в діяльності корпоратив�
ного підприємства. Небезпека може бути пред�
ставлена як можливості негативних впливів на
господарюючий суб'єкт, у результаті яких
може бути завдано шкоди, в результаті чого
може відбутися погіршення стану корпоратив�
ного підприємства.

Також до основних джерел небезпеки мож�
на віднести умови, за яких можливе виявлення
ворожих намірів, або шкідливих властивостей,
у яких буде можливість негативно впливати на
підприємство, бо загроза — це найбільш конк�
ретна форма небезпеки, яка здатна зробити не�
гативний вплив на корпоративне підприємство
[10].

Якщо ми послідовно порівняємо появу за�
грози, то спочатку у нас з'явиться ризик, тоб�
то причина, по якій можливе виникнення нега�
тивних впливів на корпоративне підприємство.
Після появи ризику у нас виникає небезпека,
яка показує нам, що можливий негативний
вплив. І після небезпеки, визначається загро�
за, яка може нанести негативні наслідки. Таким
чином, отримуємо, що загроза це найвища за
ступенем небезпеку негативних наслідків, яка
з'являється після того, як підприємство прой�
шло стадію ризику і небезпеки.

Таким чином, співвідношення між катего�
ріями "фінансовий ризик" і "загроза фінансовій
безпеці" таке: загроза випливає з ризику, "ви�
ростає" з нього. Загроза "міститься" у ризику і
лише за настання певних умов ризик перетво�
рюється на конкретну загрозу.

Щодо фінансової безпеки корпоративного
підприємства, загроза як чинник руйнівної дії
(загроза фінансовій безпеці) — це наявне чи
потенційно можливе явище або чинник, який
створює небезпеку для реалізації фінансових
інтересів корпоративного підприємства та не
дає можливості виконувати на належному рівні
роботу згідно домовленостей [6].

Автор пропонує таку загальну класифіка�
цію загроз на корпоративному підприємстві
(рис. 2).

Отже, загроза або ризик фінансової безпе�
ки підприємства — поняття неоднозначне, тому
для виділення конкретних загроз необхідно
проводити їх класифікацію за різними крите�
ріями. Вибір критеріїв залежить від цілей і особ�
ливостей процедури забезпечення фінансової
безпеки. Існування загроз фінансової безпеки
безпосередньо пов'язано з невизначеністю, яка
неоднорідна за формою прояву і за змістом.
Ризик є одним із способів "зняття" невизначе�
ності, яка є незнання достовірного, відсутність
однозначності. Для зняття невизначеності не�
обхідно вивчати джерела загроз або ризику.

Джерелами негативних впливів на фінансо�
ву безпеку корпоративного підприємства мо�
жуть бути:

1. Свідомі чи несвідомі дії окремих посадо�
вих осіб і суб'єктів господарювання (органів
державної влади, міжнародних організацій,
підприємств�конкурентів).

2. Збіг об'єктивних обставин (стан фінансо�
вої кон'юнктури на ринках даного підприєм�
ства, наукові відкриття й технологічні розроб�
ки, форс�мажорні обставини тощо).

Залежно від суб'єктної обумовленості не�
гативні впливи на фінансову безпеку можуть
мати об'єктивний і суб'єктивний характер.

Об'єктивними обставинами вважаються
такі негативні впливи, які виникають не з вини
конкретного корпоративного підприємства або
його окремо взятих працівників.

Суб'єктивними вважаються такі негативні
впливи, які виникають унаслідок неефективної
роботи корпоративного підприємства в цілому
або окремих його працівників (насамперед ке�
рівників і функціональних менеджерів).

Отже, для забезпечення фінансової безпе�
ки корпоративного підприємства необхідно ви�
рішити такі завдання:

1) ідентифікація небезпек і погроз підприє�
мству;

2) визначення індикаторів фінансової без�
пеки підприємства;

3) розробка системи моніторингу фінансо�
вої безпеки;
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4) розробка заходів, спрямованих на забез�
печення фінансової безпеки підприємства (як
у короткостроковому, так і в довгостроково�
му періоді);

5) контроль за виконанням заходів, що
відбуваються на підприємстві;

6) аналіз виконання заходів, їх оцінювання,
коректування;

7) ідентифікація небезпек і загроз підприє�
мству й коректування індикаторів залежно від
зміни стану зовнішнього середовища, цілей і
завдань підприємства.

Рис. 2. Загальна класифікація загроз на корпоративному підприємстві

Джерело: власна розробка автора.
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Таким чином, загроза фінансовій безпеці
представляє собою сукупність умов і фак�
торів, які перешкоджають реалізації економ�
ічних і фінансових інтересів підприємства і
створюють можливості для нанесення шкоди
підприємству в залежності від його економіч�
ного потенціалу, тобто для оцінки загрози,
необхідно простежити зменшення економіч�
ного потенціалу підприємства за певний про�
міжок часу.

Для того, щоб корпоративне підприємство
функціонувало і робило прогнози на майбутнє,
необхідно проводити порівняльний аналіз за�
гроз фінансової безпеки, в якій повинні бути
включені як реальні, так і потенційні загрози, а
також кризові ситуації і несприятливі факто�
ри життєдіяльності підприємства. Таким чи�
ном, для ефективного забезпечення фінансовій
безпеки фірми необхідно провести всебічний
аналіз загальної сукупності загроз.

Рис. 3. Основні види загроз фінансовій безпеці корпоративного підприємства

Джерело: власна розробка автора.
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У наш час факторів, які можуть негативно
вплинути на діяльність корпоративного підпри�
ємства безліч, бо у будь�якого господарюючо�
го суб'єкта існують різні зв'язки і відносини, які
виникають в політичних, соціально�економіч�
них та інших умовах. Незважаючи на те, що в
єдиному економічному просторі діють різні
загрози фінансовій безпеці, форми, в яких вони
проявляються, і всі дії у різних підприємствах
істотно відрізняються. Таким чином, кожне
підприємство змушене прогнозувати найбільш
значущі загрози і виходячи з цього, виробляти
певну систему заходів щодо своєчасного вияв�
лення та запобігання на ранніх стадіях появи
[7].

Загрози фінансовій безпеці корпоративно�
го підприємства — фактори, що перешкоджа�
ють або створюють небезпеку реалізації фінан�
сово�економічних інтересів підприємства
(зовнішні, внутрішні, економічні, об'єктивні,
суб'єктивні та зовніекономічні).

На рисунку 3 нами представлено схематич�
но відокремлені основні види загроз фінансовій
безпеці корпоративного підприємства (рис. 3).

Слід також підкреслити ще одну особ�
ливість загрози фінансовій безпеці корпора�
тивного підприємства — це її непостійний ха�
рактер, тому що загроза може змінюватися в
процесі розвитку підсистеми забезпечення
фінансової безпеки підприємства.

У свою чергу, автор пропонує відокремити
три зовнішніх джерела загроз фінансовій без�
пеці корпоративного підприємства (рис. 4). Слід
зауважити, що під джерелом загроз автор ро�
зуміє певні негативні чинники й умови функ�
ціонування фінансової системи корпоративно�
го підприємства: це може бути один чинник
(умова) або їхня сукупність. Однак джерелом
загрози є не негативний чинник, а його дест�
руктивна дія на можливості реалізації конкрет�
них фінансових інтересів підприємства і забез�
печення його фінансової безпеки. Така нега�

Рис. 4. Зовнішні джерела загроз фінансовій безпеці корпорації

Джерело: власна розробка автора.
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тивна дія чинника має ймовірнісний
характер, це обов'язковий атрибут
будь�якої загрози фінансовій без�
пеці підприємства. В результаті не�
гативного впливу загрози її дія на�
носить безпосередній або опосеред�
кований збиток підприємству. Цей
збиток може мати форму прямої
втрати (втрату доходу, капіталу
тощо) або непрямої (упущена виго�
да, зниження фінансової репутації
корпоративного підприємства то�
що).

Отже, загроза втрати фінансової
безпеки корпоративного підпри�
ємства, на думку автора, це — реаль�
на або потенційна можливість прояву
деструктивного впливу різних фак�
торів на фінансовий розвиток корпо�
ративного підприємства, що приво�
дить до певного економічного збит�
ку. Серед глобальних загроз фінан�
совій безпеці корпоративного під�
приємства нами виділяються (рис.  5).

Але, якщо брати взагалі, небез�
пеки і загрози, що впливають на
фінансову безпеку корпоративного
підприємства, то їх умовно можна
розділити на зовнішні і внутрішні:

Визначимо головні зовнішні не�
безпеки і загрози, що впливають на
втрату фінансової безпеки, такі:

— скупка акцій, боргів підприє�
мства небажаними партнерами;

— наявність значних фінансових
зобов'язань у підприємства (такі, як
великі позикові кошти, заборгова�
ності підприємству);

— нерозвиненість ринків капіта�
лу і їх інфраструктури;

— недостатньо розвинена право�
ва система захисту прав інвесторів і
виконання законодавства;

— криза грошової і фінансово�
кредитної систем;

— нестабільність економіки;
— недосконалість механізмів формування

економічної політики держави.
До внутрішніх небезпек і загроз, що впли�

вають на фінансову безпеку корпоративного
підприємства, відносяться навмисні або випад�
кові помилки менеджменту в галузі управлін�
ня фінансами підприємства, пов'язані з:

— вибором стратегії підприємства;
— управлінням і оптимізацією активів і па�

сивів підприємства (розробка, впровадження та

контроль управління дебіторською та креди�
торською заборгованостями, вибір інвестицій�
них проектів і джерел їх фінансування, опти�
мізація амортизаційної і податкової політики).

Отже, для зручності аналізу загрози фінан�
сової безпеки корпоративного підприємства
умовно розділимо на зовнішні і внутрішні заг�
рози (рис. 6).

Аналіз внутрішніх і зовнішніх загроз фінан�
сової та економічної безпеки корпоративного
підприємства необхідний при стратегічному
плануванні діяльності підприємства і дозволяє

Рис. 5. Глобальні загрози фінансовій безпеці
корпоративного підприємства

Джерело: власна розробка автора.
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загроза втрати фінансової самостійності підприємства, яка 
відображається коефіцієнтом автономії і значенням плеча 

фінансового важеля 

загроза зниження ефективності діяльності підприємства, втрати 
його прибутковості і здатності до самоокупності та розвитку. 
Для її недопущення запропоновано використовувати показники 
рентабельності активів та рентабельності власного капіталу 

загроза старіння об'єктів основних засобів за рахунок 
«проїдання» амортизаційного фонду. Її відстеження можливо 

за рівнем інвестування амортизації 

загроза нарощування боргів через уповільнення інкасації 
дебіторської заборгованості, відстежувана за показником її 

оборотності 

загроза використання неефективною кредитної політики в 
частині дебіторської та кредиторської заборгованості, коли 
наявні прострочені зобов'язання покупців тягнуть за собою 
збільшення боргів підприємства перед кредиторами. Така 

загроза виявляється за допомогою співвідношення оборотності 
кредиторської та дебіторської заборгованостей 

загроза неплатоспроможності підприємства відбивається 
показником достатності грошових коштів 

загроза скорочення прибутковості і ринкової вартості 
підприємства відкривається у визначенні показника 
середньозваженої вартості капіталу в зіставленні з 

рентабельністю активів підприємства 

загроза руйнування вартості підприємства відстежується 
показником економічної доданої вартості 
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прийняття тактичних рішень для забезпечення
успішної фінансової діяльності підприємства.

ВИСНОВКИ
Таким чином, кількість загроз фінансовій

безпеці корпоративного підприємства існує
досить велика кількість. Необхідно розгляда�
ти всі загрози в комплексі для того, щоб про�

вести повноцінний аналіз діяльності фірми в
умовах сучасного часу. Вся система загроз еко�
номічній безпеці може бути представлена як
динамічна структура, яка має пов'язану систе�
му, в результаті якої наступ однієї загрози
може призвести до появи іншої і посилити за�
гальний вплив на діяльність організації. Такі
особливості проявляються особливо в наш час,

Рис. 6. Загрози фінансовій безпеці корпоративного підприємства
Джерело: власна розробка автора.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 
КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Внутрішні загрози обумовлені, в 
першу чергу діяльністю самого 
підприємств, кваліфікацією його 
керуючого персоналу, фінансового 

менеджменту 

Зовнішні загрози фінансової безпеки 
корпоративного підприємства 

 

Зовнішні загрози не залежать від 
діяльності підприємства, вони 
відносяться до факторів ризику 
навколишнього середовища, в 
якому працють підприємства 

Внутрішні загрози обумовлені, в 
першу чергу діяльністю самого 
підприємств, кваліфікацією його 

керуючого персоналу, 
фінансового менеджменту 

Некваліфіковане управління, помилки в 
стратегічному плануванні і прийнятті 

тактичних рішень 

Слабке маркетингове опрацювання ринку 

Недостатня ліквідність активів підприємства 

Низький рівень кваліфікації основного 
персоналу 

Неконкурентна цінова політика 

Слабке технічне озброєння підприємства 

Перебої в роботі обладнання і комунікацій 

Помилки в організації збереження 
фінансових та матеріальних цінностей 

Витік стратегічної і фінансової інформації 
підприємства, недоліки в організації роботи 

служби безпеки підприємства 

Низький рівень бізнес репутації 
підприємства 

Відсутність планування діяльності 
підприємства в аварійних ситуаціях 

Недотримання контрактів і договірних 
зобов'язань 

Несприятливі макроекономічні умови: 
загальноекономічна ситуація в країні і 

регіоні, кризи 

Урядові кризи 

Стійкість нормативно-правової бази 

Нестабільність податкової, кредитної та 
страхової політики 

Рівень інфляції і прогноз інфляції 

Нестабільність валютної політики держави і 
/ або валютного курсу 

Нестача коштів для інвестування в регіоні, 
низький рівень інвестиційної активності 

Несприятливі умови кредитування 
підприємств, зміна процентних ставок по 

кредитах 

Природні катаклізми 
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бо зараз досить багато загроз фінансовій без�
пеці і кризових ситуацій.

Значною загрозою фінансовій безпеці кор�
поративного підприємства може також служи�
ти недостатній контроль над структурою вкла�
день підприємства, співвідношенням частин
фінансового портфеля за ризикованістю та до�
хідністю його складових. Важливим напрямом
забезпечення фінансової складової економіч�
ної безпеки підприємства є контроль над усіма
сторонами його господарської діяльності з точ�
ки зору підвищення поточної рентабельності
бізнесу, а також розвитку його зростання.

Саме тому створення фінансової системи
безпеки підприємства та організація її успіш�
ного функціонування повинні спиратися на ме�
тодологічні основи наукової теорії безпеки.

Керівництво фінансовою безпекою підприє�
мства пропонується автором здійснювати в
двох режимах:

1. За умов стабільного існування підприєм�
ства;

2. За умов нестабільного існування під�
приємства. Функції управління фінансовою
безпекою в умовах стабільного існування
підприємства включають в себе такі складові:

А.Формування ефективних інформаційних
систем, що забезпечують обгрунтування аль�
тернативних варіантів управлінських рішень.

B. Проведення аналізу стану фінансової
безпеки підприємства.

C.Розробку системи планування фінансо�
вої безпеки підприємства.

D.Створення системи внутрішнього контро�
лю фінансової безпеки підприємства.

Сама ж стратегія управління фінансовою
безпекою підприємства в умовах нестабільно�
го існування, на думку автора, повинна вклю�
чати такі складові:

— діагностика кризових ситуацій;
— поділ об'єктивних і суб'єктивних негатив�

них впливів;
— визначення переліку заходів щодо запо�

бігання загроз економічній безпеці;
— оцінка ефективності планованих заходів

з точки зору нейтралізації негативних впливів;
— оцінка вартості запропонованих заходів

щодо усунення загроз економічній безпеці.
Ефективне забезпечення фінансової безпе�

ки повинно грунтуватися на комплексному
підході до управління цим процесом. Комплек�
сний підхід передбачає врахування в управлінні
об'єктом всіх аспектів його виробничої діяль�
ності. Таким чином, для якісного забезпечен�
ня безпеки підприємства необхідне створення
системи комплексної безпеки. Саме тому фі�

нансова безпека — важлива складова економі�
чної безпеки підприємства, забезпечення якої
повинна приділятися особлива увага на підпри�
ємстві. Для цього необхідне рішення таких зав�
дань:

1. Ідентифікація небезпек і загроз підприє�
мству.

2. Визначення індикаторів фінансової без�
пеки підприємства.

3. Розробка системи моніторингу фінансо�
вої безпеки.

4. Розробка заходів, спрямованих на забез�
печення фінансової безпеки підприємства як в
короткостроковому, так і в довгостроковому
періоді.

5. Контроль за виконанням заходів.
6. Аналіз виконання заходів, їх оцінка, ко�

ригування.
7. Ідентифікація небезпек і загроз підприє�

мству і коригування індикаторів у залежності
від зміни стану зовнішнього середовища, цілей
і завдань підприємства.

Також автор пропонує для забезпечення
фінансової безпеки господарюючого суб'єкта
грунтуватися на таких принципах:

— комплексність — цей принцип має на
увазі безпеку персоналу, ресурсів підприємства
від загроз за допомогою законів і методів, які
не суперечать законодавству;

— своєчасність — складання прогнозу
загроз в рамках економічної безпеки навко�
лишнього середовища організації починаючи
з початкового етапу побудови даної системи
[3];

— безперервність — постійний контроль
над недобросовісними конкурентами і постійне
вдосконалення системи, що дозволить безпе�
рервно функціонувати системі;

— активність — виконання ефективного за�
хисту фірми і активний моніторинг за конку�
рентами;

— законність — система фінансової безпе�
ки не повинна супереч законам України, роз�
робку необхідно проводити на основі законо�
давства, а також така система не повинна су�
перечити іншим нормативним актам з фінансо�
вої безпеки [1];

— економічна доцільність — необхідно
зіставляти збиток, який може бути отриманий
і витрати на забезпечення системи безпеки;

— спеціалізація — необхідно залучати спе�
ціалізовані організації, які зможуть розроби�
ти систему безпеки найбільш підходящу для
такої фірми;

— взаємодія і координація — це служби у
організації повинні чітко взаємодіяти для за�
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безпечення оптимального функціонування
підприємства в цілому;

— вдосконалення — постійний моніторинг
за появою нових механізмів, методів захисту
підприємства з метою оптимізації діяльності
служби безпеки;

— централізація управління — служба без�
пеки повинна функціонувати як самостійний
структурний підрозділ [3].

Найважливішим принципом, на наш погляд,
є принцип комплексності, бо цей принцип охоп�
лює об'єкт захисту повністю і з усіх боків. У
цьому принципі зосереджені всі форми захис�
ту організації на основі правових заходів.
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