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АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В СИСТЕМІ 

ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 

 

 На сьогоднішній день фінансова безпека підприємства викликає все 

більшу зацікавленість підприємств при реалізації нових підходів до управління. 

При розгляді фiнансової безпеки будь-якої економiчної системи будь-якого 

рівня необхідно виходити з її здатності протистояти небезпекам і загрозам для 

стабільного функціонування та досягнення поставлених цілей. А це неможливо 

без формування вiдповідної системи фiнансової пiдприємства. 

 Метою системи є досягнення максимальної стабільності функціонування 

підприємства та створення умов для подальшого фінансово-економічного 

розвитку шляхом попередження внутрішніх і зовнішніх загроз. 

 Систему фінансової безпеки суб’єкта господарювання можна представити 

у вигляді структури з двох блоків: фундаментальний та організаційно-

економічний. Фундаментальний блок системи фінансової безпеки включає 

мету, предмет, об’єкт, цілі та завдання, принципи, функції, стратегію та тактику 

діяльності підприємства. 

 Наступними блоком системи є організаційно-економічний, яким ми 

можемо управляти для забезпечення належного рівня фінансової безпеки. В 

цьому блоці системи фінансової безпеки підприємста були виділені такі 

підсистеми: підсистема діагностики, підсистема управління, підсистема 

контролю та оцінка результатів, підсистема фінансових важелів та методів 

забезпечення фінансової безпеки та підсистема інформаційного забезпечення.  

 На нашу думку, важливою підсистемою на яку треба звернути увагу є  

підсистема контролю, а саме її складова антикризові заходи. Тому актуальним є 



питання запровадження антикризового фінансового управління підприємством, 

що дозволить підвищити рівень його фінансової безпеки, ступінь ефективності 

та стабільності діяльності.  

Суть антикризового фінансового управління підприємством полягає в 

тому, що заходи щодо запобігання кризовій ситуації повинні бути вжиті ще 

задовго до настання такої ситуації [1]. За умов сучасного розвитку ринкових 

відносин постійний моніторинг за факторами виникнення банкрутства на будь-

якій стадії життєвого циклу підприємства дозволить заздалегідь виявити 

кризову ситуацію, що насувається, тим самим скоротивши час і витрати на її 

запобігання [2]. Тому елементи антикризового управління мають бути 

запроваджені як на успішно-функціонуючих підприємствах, так і на тих, які 

опинилися у фінансовій кризі [3].  

Антикризове фінансове управління має бути невід’ємною складовою 

управління сучасним підприємством і становити систему заходів, спрямованих 

не тільки на вихід підприємства з фінансової кризи, але й на запобігання 

виникненню такої ситуації. Таким чином, застосування антикризового 

управління на підприємстві є необхідною умовою його нормального 

функціонування, діагностування і виявлення його негативних тенденцій, а 

також є невід’ємною складовою системи фінансової безпеки підприємства. 
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