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У даній статті показано роль стратегічного управління фінансовою безпекою підприємства в сучасних умовах господарювання. Наведені основні концептуальні питання забезпечення фінансової
безпеки суб’єкта підприємництва. Надана модель побудови системи стратегічного управління фінансовою безпекою підприємства.
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ВСТУП
Сучасні умови розвитку економіки країни в цілому та конкретно суб’єктів господарювання ґрунтуються на чисельних організаційно-правових формах власності, пануванні конкуренції, свободі
прийняття рішень підприємствами та самостійній відповідальності ними за поточними показниками
та отриманий фінансовий результат. В такому випадку, керівному відділу підприємства не тільки
потрібно знати мету виробничо-господарської діяльності, основні конкурентні переваги та недоліки
суб’єкта на ринку та позиції конкурентів, забезпечувати виконання оперативних планів та стратегічних задач. На перший план виходить забезпечення фінансової безпеки суб’єкта господарювання, в
результаті чого стає можливим ефективна його діяльність. Кожне рішення, що спрямоване на подолання можливої загрози підприємства чи реалізації додаткової вигоди, несе багатоваріантні наслідки,
що потребують досконалого вивчення та прогнозування.
Отже, актуальним постає питання формування та підтримання на належному рівні фінансової
безпеки суб’єкта господарювання, з огляду на його стратегічні цілі та задачі.
Поняття фінансова безпека суб’єкта господарювання — відносно нове, а формування теоретикометодологічного апарату її забезпечення знаходиться в стадії становлення. У процесі написання статті
були використані наукові розробки та публікації щодо фінансової безпеки підприємств вітчизняних
вчених Л.Г. Шемаєвої, І.А. Бланка, А.М. Штангрета, Н.А. Гринюка та ін. Багато корисного до питання стратегічного управління суб’єктом господарювання снесли науковці А.І. Хорєв, Т.В. Головко,
С.В. Сагова та ін.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є обґрунтування стратегічної орієнтації фінансової безпеки суб’єкту господарювання, виходячи з принципів стратегічного управління фінансами підприємств.
РЕЗУЛЬТАТИ
Реалізація поставленої мети статті дає змогу розробити підходи до формування фінансової безпеки, як стратегічного напряму розвитку підприємств.
Питання стратегічного забезпечення фінансової безпеки підприємства — процес безперервний.
Тобто така задача мусить постійно бути об’єктом уваги та управління, охоплюючи зазначені на рис.1
етапи [2].
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організації виробРис. 1. Етапи безперервного забезпечення стратегічного управління фінансоництва та надання
послуг, розміщення вою безпекою суб’єкта господарювання [2]
готового продукту, кадрового забезпечення, матеріально-технічного оснащення для досягнення головної мети підприємства — збільшення ринкової вартості фірми та підвищення добробуту її власників. Проте, всі вище перелічені складові організаційно-виробничого процесу, необхідні чинники
безперервного відтворення потребують фінансових вливань. Надмірне фінансування призводить до
нераціональному використанню фінансових ресурсів, перевитрат, витрат на придбання надлишків
запасів та перенасичення оборотної сфери. Це, в свою чергу, зменшує очікуваний результат — чистий прибуток підприємства та ставить під сумнів досягнення планованих результатів. Занижене фінансування призводить до отримання продукту зовсім інших параметрів якості, зростання собівартості
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виробництва, зниженню ефективності діяльності, збільшення тривалості виробничого циклу, або
взагалі унеможливлює отримання кінцевого продукту, а отже, і бажаного фінансового результату.
Фінансування підприємницької діяльності може виникати з декількох джерел, проте, незалежно від
цієї обставини питання фінансової безпеки повинно стояти на першому місці. Дефіцит фінансових
ресурсів, шляхів їх залучення призводить до зниження платоспроможності підприємства, воно стає
збитковим, а в середньостроковому періоді за однакових інших умов суб’єкт підприємництва втрачає партнерів-постачальників, покупців, ринки збуту та зменшується його кадровий потенціал. Суттєву загрозу фінансовій безпеці підприємства так само несе і надлишок фінансових ресурсів: необґрунтоване залучення кредитів веде до зростання витрат на виплату відсотків, зниження ефективності виробництва; не оптимальна структура власного капіталу та входження нових співвласників
може супроводжуватись конфліктами інтересів, неузгодженістю дій в управлінні; збільшення залучених фінансових ресурсів в плані зростання заборгованостей фірми призводить до накладання адміністративних та фінансових санкцій, зниження ділової репутації підприємства.
Така сукупність взаємопов’язаних елементів фінансової безпеки обумовлює складність її стратегічного управління суб’єктом господарювання. Адже, все що здатне чинити загрозу неотримання
прибутку чи завдання збитків в сучасному агресивному світі, повинно бути враховано. Модель формування стратегії фінансової безпеки підприємства може бути представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Модель фінансової безпеки суб’єкта господарювання
підприємства.
Прогноз поведінки суб’єктів-контрагентів у системному комплексі достовірний лише в межах
моделі, прийнятої керівником, який приймає рішення. Це дає підстави для впливу на них у системному комплексі [3].
Стратегія фінансової безпеки суб’єкта господарювання у своєму становленні проходить наступні етапи:
1. Визначення часових рамок провадження.
2. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища; SWOT-аналіз.
3. Комплексна оцінка стратегічної фінансової безпеки підприємства.
4. Формування стратегічних цілей підприємства (що не повинні йти врозріз з фінансовою безпекою суб’єкта).
5. З’ясування та розробка цільових орієнтирів-індикаторів досягнення результатів фінансової
діяльності.
6. Прийняття стратегічних рішень щодо максимізації фінансового результату.
7. Оцінка існуючої стратегії фінансової безпеки; її можливе корегування.
8. Забезпечення реалізації стратегії фінансової безпеки.
9. Здійснення контролю ефективно і реалізації стратегії фінансової безпеки.
Фінансова безпека суб’єкта підприємництва є невід’ємною складовою фінансового менеджменту
підприємства та повинна базуватись на системі певних правил та прийомів, що не тільки характеризують її загальні риси функціонування та впровадження, але й відповідають сучасним умовам господарювання. Переважна частина науковців зосереджує свою увагу на окремих засобах та етапах управління і реалізації фінансової безпеки суб’єкта господарювання: задачах, функціях, методах тощо. Проте
край необхідно комплексно підходити до даного питання, концептуально виявляючи всі аспекти та
фактори, здатні вплинути на рівень фінансової безпеки підприємства. Основні принципи стратегічного
забезпечення фінансової безпеки підприємства та їх характеристика наведені в табл. 1.
Думка щодо фінансової безпеки суб’єктів господарювання повинна діалектично мати концептуальне вираження. Лише реалізуючи системний підхід до проблеми, можна стверджувати про її усвідомлення, а отже, надбати шляхи до її вирішення. Сучасна система концептуальних підходів поєднує в собі наступні складові (рис. 3).
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Силове питанРис. 3. Концептуальні питання забезпечення фінансової безпеки суб’єктів госня фінансової без- подарювання
пеки стосується
можливості виникнення правопорушення або злочину на самому підприємстві, або проти нього. Така
ситуація збільшує збитки фірми, зменшує її прибутковість, ставить під сумнів досягнення кінцевої
мети, зменшує ділову репутацію суб’єкта підприємництва. Економічний злочин веде до зменшення
фінансової стійкості організації, її кредитоспроможності, а отже, зменшує фінансову безпеку. До
переліку даного питання можна віднести не тільки моменти крадіжок товарно-матеріальних цінностей, інформації, провідних технологій суб’єкта, але й організацію фізичної безпеки здійснення професійних обов’язків керівного апарату та працівників фірми.
Виробничо-структурна концепція ґрунтується на беззаперечній кореляції стану машинно-тракторного парку, наявності новітніх провідних виробничих технологій, передовій організації виробничого процесу суб’єкта та фінансової безпеки підприємства. Так само важливе розміщення продуктивних сил, зональне розташування суб’єкта підприємницької діяльності, його ресурсне забезпечення. Вищеназвані фактори мають вплив на виробничі витрати, якість отриманого продукту,
прибуток підприємства, рівень рентабельності, а отже, на конкурентоздатність та позиціонування
на ринку.
Питання кадрового забезпечення передбачає відповідність освітньо-кваліфікаційних якостей працівників посаді, що займається. Фахівець високого рівня сприяє економії часу при прийнятті рішень
та укладанні угод, реалізації нових проектів, зростанні прибутку та зниженню витрат підприємства,
одночасно забезпечуючи фінансову безпеку суб’єкта підприємництва.
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Ринкова компонента забезпечує позиціонування підприємства на ринку збуту. Кінцевий продукт
потребує свого споживача, в іншому випадку фінансова безпека потраплятиме під загрозу через недоотримання виручки та прибутку, що при наявних понесених витратах суттєво ускладнює або взагалі, унеможливлює процеси відтворення. До даного питання відносяться моменти відповідного забезпечення конкурентоспроможності продукції, ціни партії конкретного виробу, підтримка рівня якості
продукту, післяпродажне обслуговування, рекламне забезпечення, зміцнення існуючих зв’язків з
покупцями та замовниками з одночасним прагненням розширення мережі збуту.
Ризикова концепція фінансової безпеки підприємства ґрунтується на усвідомленні об’єктивного
існування факторів та загроз, здатних спричинити погіршення фінансових результатів в поточному
та перспективному періодах та перешкодити досягненню цілей підприємства. Для підтримання необхідного рівня фінансової безпеки необхідно організувати систему ризик-менеджменту, першочерговою задачею якого є визначення максимального кола таких загроз з подальшим їх нівелюванням.
Концепція прийняття рішень відповідає конкретним умовам організації і ведення підприємницької діяльності, коли від певного рішення залежить не тільки успішність реалізації тільки одного
проекту, але і загальний фінансовий стан всього суб’єкта підприємницької діяльності. Дана концепція притаманна всім працівникам адміністративно-господарського апарату підприємства, адже, рішення приймаються і втілюються у життя на різних рівнях управління підприємством і на різних стадіях
виробничого процесу.
Концепція управління фінансовими ресурсами суб’єкта підприємницької діяльності ґрунтується
на необхідності раціонального фінансування виробничо-збутової діяльності, проведення витрат згідно
нормативів виробітку, положень та інструкцій. Вартість залучених фінансових ресурсів має бути
адекватною економічному ефекту від реалізації проекту. Дана концепція дає фізичну змогу провадження підприємницької ідеї у життя та основана на всіх попередньо наведених твердженнях. Проте,
саме ефективне управління фінансовими ресурсами підприємства дозволяє залучати додаткові ресурси за низькою ціною, отримуючи прибутки і вигоду для фірми.
Слід зазначити, що дані концептуальні положення тісно поєднані один з одним. Наприклад, неможливе ефективне управління фінансовими ресурсами підприємства без виваженого підходу до
прийняття рішень та відповідного рівня кадрового забезпечення. Натомість, ринкова позиція підприємства значною мірою залежить від виробничо-структурної складової фінансової безпеки та одночасно пов’язана з організаційно-правовою складовою.
ВИСНОВКИ
1. Фінансова безпека підприємства — зв’язуючий елемент системи фінансового кругообігу підприємства, реалізується за сприяння фінансової політики та веде до досягнення поточних та перспективних цілей. Проте, суб’єкти господарювання за сучасних ринкових умов, де панують конкуренція, альтернативність, свобода вибору, є ураженими; їх фінансовий результат здатен бути нівельований фінансовим ризиком. Отже, виважене позиціонування на ринку та виконання поставлених цілей можливе
лише за додержання стратегічного управляння фінансовою безпекою суб’єкта господарювання.
2. Стратегічне управління фінансовою безпекою — системне явище, що водночас є підсистемою
загальної стратегії підприємства.
3. Дотримання концептуальних положень стратегічного управління фінансовою безпекою суб’єкта
господарювання дозволить раціонально залучати матеріальні, трудові та фінансові ресурси, мінімізувати витрати, та максимізувати вхідні грошові потоки. Все це сприяє досягненню стратегічних цілей
підприємства.
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