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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА В УМОВАХ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ 

Підприємства, як одна з головних рухомих сил економіки, платники 

багатьох податків, ті, хто надають місця праці населенню, є важливою частиною 

функціонування держави. Вони займаються різними видами діяльності, але 

більш з усіх залежать від операційної та фінансової. У світовій практиці існує 

достатньо випадків, коли на підприємствах, установах та організаціях 

порушувалась фінансова безпека, що призводило до крадіжок, несанкціонованих 

дій, шахрайства, через які страждало не тільки керівництво, але й клієнти, тобто 

звичайні люди. У зв’язку з цим, актуальним стає питання вивчення механізмів 

фінансової безпеки у бізнесі. 

Фінансова безпека має за мету захист фінансових інтересів суб’єктів 

господарювання; забезпеченість фінансовими ресурсами; здатність забезпечити 

ефективне функціонування системи та стале економічне зростання. Тобто, це 

поняття у реальному житті є складним та потребує відповідного організаційного 

механізму.  

Фінансова безпека здійснюється наступним чином: постановка цілі 

фінансової безпеки, врахування загроз та ризиків, розроблення стратегії, вибір 

суб’єктів та об’єктів цієї стратегії, визначення їх функцій, контроль [2]. 

Суб’єктами фінансової безпеки зазвичай є керівник підприємства, спеціаліст з 

економічної безпеки, аналітик, а об’єктами – фінансова діяльність підприємства, 

прибуток, активи, капітал, зобов’язання. Загрози поділяються на внутрішні та 

зовнішні. Важливо враховувати той факт, що внутрішні фінансові загрози 

відбуваються через людський фактор, а зовнішні залежать від конкуренції, 

законів, економічного стану ринку.  



Існують індикатори, що розраховують фінансову безпеку через 

економічні фактори, до яких відносять: коефіцієнт покриття, коефіцієнт 

автономії, рентабельність активів, співвідношення оборотності дебіторської і 

кредиторської заборгованості, темпи зростання прибутку, реалізації продукції, 

активів та ін.  

Якщо економічні зовнішні фактори можливо подолати, то загрозу з боку 

людського фактору – ні. Навіть, під час плинного контролю можуть траплятися 

проблеми, тому ключовий чинник розвитку підприємства – грамотний та 

професійний менеджер, який буде проводити якісний підбір кадрів та перевіряти 

відділи. На підприємстві має бути створено орган контролю чи обрана людина з 

додатковими повноваженнями, на яку буде накладена функція щодо 

проводження моніторингу фінансової безпеки, оперативного реагування на 

зміни у середовищі, ухвалення рішень та контроль за їх виконанням. 

Прикладом внутрішніх перешкод може бути діло Квека Адоболі, який був 

трейдером швейцарського банку UBS, та несанкціоновано грав на ринку і 

займався фальсифікацією звітності, що завдало збитків у сумі 2,3 млрд. дол.   

У бізнесі стало популярним довіра співробітникам, родинні відносини 

усередині, але треба дотримуватись звітності, перевірок, підвищувати 

кваліфікацію працівників. Також необхідно враховувати, що горизонтальне 

управління бізнесом призводить до таких внутрішніх проблем як роз’єднаність 

системи, відсутність єдиної перевірки діяльності і непокора співробітників за 

прикладом їх управлінців. 

Таким чином, фінансова безпека є значною частиною у забезпеченні 

стійкості бізнесу та виконання стратегії розвитку. Її можна оцінювати якісно 

(через пошук та аналіз проблем) та кількісно (за індикаторами фінансової 

безпеки). Для забезпечення фінансової безпеки на підприємстві та передбачення 

ризиків повинна існувати система органів управління фінансовою безпекою, яка 

повинна проводити аналіз стану підприємства, прогнозувати можливі загрози та 

проводити низку мір по забезпеченню стабільності системи фінансової безпеки 

підприємства в цілому.  


