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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ФІНАНСОВОЇ 

БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Ефективна стратегія забезпечення фінансової безпеки має ґрунтуватися 

на об’єктивних закономірностях розвитку фінансових відносин, визначати мету 

і завдання всієї системи забезпечення фінансової безпеки, орієнтуватися на 

розробку і послідовне здійснення заходів щодо закріплення і розвитку 

позитивних процесів і подолання негативних тенденцій у сфері фінансових 

відносин. При цьому, обов’язково мають бути визначені найближчі і 

перспективні цілі даної стратегії та механізми їх реалізації. Тільки при 

існування таких умов можна стверджувати про створення та функціонування 

дієвої стратегії забезпечення фінансової безпеки підприємства. 

В ході проведеного дослідження було виявлено, що стратегія фінансової 

безпеки має включати: характеристику внутрішніх і зовнішніх загроз 

фінансовій безпеці підприємства; визначення критеріїв і параметрів, які 

характеризують його інтереси у всьому розмаїтті фінансових відносин;  

формування фінансової, грошово-кредитної, валютної, бюджетної, податкової, 

митної, інвестиційної, розрахункової, цінової політики, а також необхідних 

механізмів, що усувають або пом’якшують вплив факторів, що підривають 

фінансову стійкість (стабільність) підприємства; систему конкретних заходів, 

спрямованих на реалізацію намічених цілей, яка включає способи гарантування 

певного рівня фінансової безпеки. Крім того, стратегічне забезпечення 

фінансової безпеки підприємства повинне включати такі елементи як 

стратегічний аналіз, стратегічне планування, контролінг, бюджетування і аудит. 

Розглянемо кожен з цих елементів більш детально. 

Результатом стратегічного планування є стратегічний план (стратегія) 

забезпечення фінансової безпеки підприємства. Така стратегія повинна 



відповідати як фінансовій, так і загальній стратегії підприємства. Крім того, при 

розробці стратегії підприємства необхідно дотримуватися ряду таких 

принципів як реальність, логічність, етичність, виправдана ризиковість, 

сумісність із середовищем, альтернативність та ін. [1] 

В основі застосування контролінгу до процесу забезпечення фінансової 

безпеки підприємства лежить концепція системного поєднання функцій 

контролю, планування, зворотного зв’язку та інформаційного забезпечення. 

Сутність контролінгу фінансової безпеки підприємства полягає в тому, що це 

самоорганізована система, яка забезпечує інтеграцію, організацію і 

координацію всіх фаз управління фінансовою безпекою підприємства. 

Бюджетуванням у фінансовій безпеці підприємства виступає 

управлінська технологія, яка передбачає розробку бюджетів в цілому по 

підприємству і окремих структурних одиницях, і застосування котрої 

забезпечуватиме належний рівень фінансової безпеки підприємства. 

Результатом бюджетування є фінансовий план (бюджет), в якому визначено 

необхідний обсяг фінансових ресурсів для реалізації намічених заходів щодо 

забезпечення фінансової безпеки підприємства, а також джерела їх 

надходження [2]. 

Отже, розробка стратегії забезпечення фінансової безпеки підприємства – 

це складний, багатогранний процес, який потребує комплексного вивчення. 

Формувати дану стратегію потрібно на засадах використання даних оцінювання 

власних можливостей, відповідності досліджуваної стратегії загальному 

сценарію розвитку підприємства, реалізації стратегічних фінансових інтересів 

підприємства та захисту від загроз негативного впливу зовнішнього та 

внутрішнього середовища. 
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