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У сучасних умовах економіка України переживає склад-
ний період: відбуваються трансформаційні процеси, пов'язані
з подоланням кризових явищ в економічній та політичній
сферах. Недосконалість чинного законодавства, тривала
світова криза, низька інвестиційна активність — все це ство-
рює певні загрози для підприємств, які можуть призвести до
втрати платоспроможності, збитковості чи навіть банкрут-
ства. Успішний розвиток та функціонування будь-якого суб-
'єкта підприємницької діяльності значною мірою залежить
від надійної, якісної та грунтовної системи управління, особ-
ливо системи фінансового менеджменту, що відображає
рівень фінансово-економічної безпеки підприємства (ФЕБП).

Зважаючи на вищезазначене, особливої актуальності
набуває питання забезпечення належного рівня ФЕБП, та,
як наслідок, їх економічного зростання. Це питання обу-
мовлено ще й тим, що без досягнення відповідного ступеня
ФЕБП стає неможливим забезпечення відповідного рівня
економічного зростання економіки країни загалом.

Теоретичні аспекти фінансово-економічної безпеки
досліджувалися багатьма вченими, серед яких: Т. Васильців,
Т. Гладченко, О. Грунін, Р. Кириченко, А. Могильний,
В. Ортинський, В. Шликов, О. Барановський, І. Бланк, К. Го-
рячева, С. Кавун, А. Козаченко, В. Пономаренко, Н. Ващенко,
Л. Донець, В. Духов, А. Кириченко, О. Мойсеєнко, І. Пала-
марчук, О. Фоменко, С. Ярочкін, Ю. Кім та ін. Однак зали-
шаються дискусійними питання вибору методів управління
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цим економічним явищем та розроблення загального меха-
нізму управління.

В Україні проблемою управління ФЕБП займаються
недостатньо та не комплексно, оскільки основна увага
більшою мірою проблемі фінансової безпеки приділяється
на рівні держави, а на рівні підприємства — антикризовому
управлінню. Останнє стає необхідним, коли підприємство
вже опинилося у стані фінансової небезпеки. Головне ж
полягає в тому, щоб не допустити цього.

Для того, щоб сформувати ефективний механізм управ-
ління ФЕБП необхідно чітко розуміти сутність поняття "ме-
ханізм управління". Для визначення змісту цього поняття
та його структурних складових необхідно дослідити
сутність поняття "механізм". У науковій економічній літе-
ратурі мають місце різні трактування цього терміну, але
найбільш загальне визначення дається у тлумачному слов-
нику Д. Ушакова, де механізм (від грец. Mēchanē  — машина)
розглядається як система, функціонування чого-небудь [1].
В економічній енциклопедії за редакцією С. Мочерного [2]
термін "механізм" розкривається в двох аспектах: по-пер-
ше, це система чи спосіб, що визначають порядок певного
виду діяльності та, по-друге, — система певних ланок та еле-
ментів, що приводить їх у дію. У Великому економічному
словнику за редакцією А. Азріліяна визначено, що "механізм
— це внутрішня будова, система функціонування чого-не-
будь, апарат будь-якого виду діяльності" [3, с. 348].
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М. Дороніна зазначає, що механізм управління стано-
вить сукупність важелів, способів і методів впливу суб'єкта
управління на об'єкт для прийняття ним бажаної для суб-
'єкта позиції [4, с. 129]. Т. Андрєєва вважає, що механізм
управління фінансовою безпекою — це набір засобів, а та-
кож система організації їх використання і контролю, які
дозволяють досягти найвищого рівня економічної безпе-
ки підприємства [5, с. 223]. К. Горячева під механізмом уп-
равління фінансовою безпекою розуміє єдність процесу уп-
равління і системи управління [6, с. 6].

В процесі дослідження проблеми формування механіз-
му управління ФЕБП доцільно детальніше зупинитися на тлу-
маченні науковцями поняття механізму управління підприє-
мством взагалі. На думку М. Круглова [18], механізм управл-
іння — це сукупність економічних, мотиваційних, організац-
ійних та правових засобів цілеспрямованої взаємодії суб'єктів
господарювання та вплив на їх діяльність, які забезпечують
узгодження інтересів взаємодіючих сторін, об'єктів і суб'єктів
управління. Під механізмом управління банком В. Понома-
рьов [9] розуміє сукупність форм, методів, структур і засобів
управління, які об'єднані загальною метою, та за допомогою
яких здійснюється об'єднання і узгодження громадських, гру-
пових та окремих інтересів, забезпечується функціонування
і розвиток банку як соціально-економічної системи. Механізм
управління згідно з підходом В. Буркова та І. Медведєвої є
сукупністю управлінських рішень та елементів впливу на про-
цес їх розробки і реалізації відносно забезпечення захисту
своїх інтересів від будь-якого негативного впливу [7].

Таким чином, можна стверджувати, що механізм ФЕБП
представляє собою сукупність економічних, мотиваційних,
організаційних і правових процедур прийняття управлінсь-
ких рішень щодо забезпечення захисту фінансових інтересів,
які дозволяють узгоджувати інтереси взаємодіючих сторін,

об'єктів і суб'єктів управління. Підходи до визначення різни-
ми авторами поняття саме ФЕБП представлено в таблиці 1.

Проаналізувавши тлумачення поняття "механізм управл-
іння фінансово-економічною безпекою", наведеного в еко-
номічній літературі, слід зазначити, що найчастіше науковці
розглядають його через складові елементи. Існує багато різно-
манітних думок щодо основних складових механізму управлі-
ння фінансовою безпекою банку. Так, І. Бланк вважає, що скла-
довими механізму управління фінансово-економічною безпе-
кою є система державного нормативно-правового регулюван-
ня безпеки, ринковий механізм регулювання безпеки,
внутрішній механізм управління безпекою, система методів
управління, система інструментів управління [12]. На думку
М. Єрмошенка, до складу механізму управління фінансово-
економічною безпекою входять: економічні закономірності,
цілі та завдання управління, організаційна структура, прин-
ципи управління, методи управління, кадри управління, техн-
іка та технологія управління, критерії оцінки ефективності
системи управління. І. Медведєва та М. Погосова стверджу-
ють, що, окрім інших складових механізму управління, має
місце механізм управління цілями, механізм діагностики ста-
ну, механізм прийняття рішень щодо управління безпекою [13].

Як зазначає Т. Кузьменко [14, с. 266], механізм уп-
равління ФЕБП має включати в собі такі елементи (складові):
сукупність фінансових інтересів підприємства; організацій-
ну структуру та управлінський персонал; техніку і техноло-
гію управління; функції, принципи і методи управління;
фінансові інструменти; критерії оцінки рівня ФЕБП та ефек-
тивності управління ФЕБП.

Незважаючи не те, що ФЕБП є внутрішньою характе-
ристикою підприємства, необхідно відзначити, що кожне
підприємство підпадає під вплив значної кількості факторів
зовнішнього середовища, сукупність яких створює суттєві

загрози його функціонуванню. Так, "недоско-
налість законодавства, низька купівельна спро-
можність населення, низький фінансовий стан,
неготовність підприємств до жорсткої конку-
ренції, великий податковий тиск здійснюють не-
гативний вплив на діяльність та рівень еконо-
мічної безпеки підприємств" [17].

Виходячи із зазначеного, механізм управ-
ління фінансово-економічною безпекою під-
приємства повинен включати та інструменти і
заходи їх реалізації (рис. 1).

Головним фінансовим інтересом ФЕБП в
умовах ринкової трансформації економіки вис-
тупає зростання ринкової вартості підприємства.
Крім того, до основних інтересів можна віднес-
ти максимізацію прибутку, залучення інвестицій,
забезпечення основним та оборотним капіталом,
оптимізацію відрахувань до бюджету тощо.

Отже, під управлінням фінансово-еконо-
мічною безпекою підприємства розуміють сис-
тему принципів і методів розроблення та реа-
лізації управлінських рішень, які пов'язані із за-
безпеченням захисту його пріоритетних фінан-
сово-економічних інтересів від внутрішніх і
зовнішніх загроз.

Механізм забезпечення фінансово-еконо-
мічної безпеки підприємства є невід'ємним еле-
ментом системи його безпеки і повинен базу-
ватися на завданнях та принципах безпеки, пе-
редбачати системну сукупність методів, інстру-
ментів та конкретних заходів реалізації політи-
ки гарантування безпеки. Водночас видається
необхідним використання поданих методів не

Таблиця 1. Визначення сутності механізму управління фінансово-економічної безпекою підприємства

Автор Зміст терміну 
Механізм управління фінансово-економічною безпекою підприємства – це 

Донець Л.І., 
Ващенко Н.В. [8] 

набір засобів, а також система організації їх використання і контролю, які дозволяють 
досягти найвищий рівень економічної безпеки підприємства 

Пономарьов В.П. [9, с. 11] сукупність управлінських, економічних, організаційних, правових і мотиваційних 

способів гармонізації інтересів підприємства з інтересами суб'єктів зовнішнього 

середовища, за допомогою чого з урахуванням особливостей діяльності підприємства 
забезпечується отримання прибутку, величина якого є достатньою, як мінімум, для 
перебування підприємства в стані економічної безпеки 

Шевченко І.Л. [10, с. 129] сукупність основних елементів дії на процес створення та реалізації управлінських 

рішень із забезпечення стабільності складових ФЕБП та інтересів компанії 
Франчук В.І. [11, с. 159] системна взаємодія суб'єктів і сил безпеки та системне поєднання і застосування ними 

загальних і спеціальних функцій, методів, засобів, форм та принципів безпеки 

Рис. 1. Механізм управління ФЕБП

Розроблено авторами.
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розрізнено, а у поєднанні. Зауважимо також, що додаткові
механізми гарантування фінансово-економічної безпеки
підприємства можуть стосуватися: 1) методів, інструментів
та заходів системи ризик-менеджменту; 2) використання
підприємницьких механізмів прийняття рішень; 3) застосу-
вання неекономічних механізмів та методів.

Точне оцінювання загроз фінансово-економічній без-
пеці підприємства, розроблення та реалізація методів нейт-
ралізації негативного впливу цих загроз вимагають побу-
дови адекватного механізму управління фінансово-еконо-
мічною безпекою в подальших наукових розробках.

ВИСНОВКИ
Таким чином, під механізмом управління фінансово-еко-

номічною безпекою слід розуміти сукупність станів та про-
цесів, з яких складається управління щодо протидії небезпе-
кам, загрозам і ризикам. Аналіз механізму управління фінан-
сово-економічною безпекою підприємства дозволяє дійти
висновку, що він складається з декількох блоків, одночасна
дія яких покликана отримати достатній для забезпечення
умов фінансової стабільності підприємства прибуток.

Процес управління фінансово-економічною безпекою
підприємства потребує розроблення відповідного механізму,
компонентами якого є сукупність фінансових інтересів
підприємства, організаційна структура й управлінський пер-
сонал, техніка і технологія управління, функції, принципи і
методи управління, фінансові інструменти, критерії оцінки.

Для сталого й ефективного розвитку підприємства по-
трібно покращувати систему управління та контролю на
підприємстві. За допомогою контролю керівництво оцінює
ефективність фінансових заходів, що дає змогу встановлю-
вати оперативні управлінські рішення, спрямовані на вирі-
шення поставлених завдань.
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