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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За останні роки в країні все більше прогресує не!

стабільність коливання державної валюти у співвідно!
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шенні до валюти іноземних країн. Адже це один із

факторів фінансово!економічного впливу не тільки на

підприємство, а на всю економіку країни. З прирос!
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том збільшення цієї нестабільності водночас збіль!

шується проблема як фінансово!економічної неза!

лежності виробничої фірми, так і її фінансово!еконо!

мічної стійкості.

Кожен день збільшується актуальність питання за!

хисту своєї промислової власності або ж безпеки

своєї виробничої фірми.

Управління системою фінансово!економічної без!

пеки виробничої фірми потребує постійного вдоско!

налення. Оскільки його недосконалість прямоліній!

но впливає на стійкість та протидію загрозам фірми.

Що, як зазвичай, призводить до плачевних наслідків:

неплатоспроможності фірми, а також її недієздат!

ності до подальшого свого розвитку.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Багато вчених розглядали питання управління сис!

темою фінансово!економічною безпекою виробничої

фірми. Але вагомий внесок у своїх наукових розробках

втілили такі вчені, як: В.Г. Алькема, О.І. Барановський,

Т.Г. Васильців, А.Е. Воронкова, В.М. Геєць, Г.В. Коза!

ченко, В.П. Пономарьов, А.М. Штангрет.

ФОРМУВАННЯ
ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Управління системою фінансово!економічної

безпеки постійно потребує удосконалення теоретич!

ної бази, впровадження нових підходів, методик, ме!

ханізмів та засобів, які б не переходили рамки зако!

нодавства країни та постійно сприяли покращенню

фінансово!економічного стану виробничої фірми та

її процвітання на фінансовому ринку.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Виходячи з сучасних ринкових умов, коли актив!

но прогресує недобросовісна конкуренція, корпора!

тивні конфлікти, політичні незлагоди в країні, рей!

дерські захоплення та коливання державної валюти

по співвідношенню до іноземної та багато інших пра!

вопорушень у виробничій сфері, які спонукають

умисному чи неумисному завданні шкоди виробничій

фірмі — автоматизовано провокує в підрозділі без!

пеки виробничої фірми розробити адекватну та найе!

фективнішу систему захисту, яка своєчасно реагу!

ватиме на виклики зовнішніх та внутрішніх потен!

ційних загроз, протидіяти їм, та знаходити раціо!

нальні пропозиції для їхнього усунення та не повто!

рення з метою завданням як найменшої шкоди та

фінансових збитків для виробничої фірми, з голов!

ною умовою нормального її подальшого розвитку в

майбутньому.

При досліджуванні наукових робіт видатних вче!

них, було виявлено, що науковці розмежовують по!

няття "фінансова безпека" та "економічна безпека".

І в результаті цього не має жодного конкретного тлу!

мачення поняттю "фінансово!економічна безпека",

хоч ці поняття постійно переплітають одне!одного та

поєднуються.

Але деякі автори робили спробу визначити, що

трактування "фінансово!економічна безпека" є до!

сить складним та потребує системного та комплекс!

ного підходу для логічного урозуміння своєї сутності

та створенням повноцінної системи управління

фінансово!економічної безпеки підприємства [1, c.

43].

Фінансово!економічна безпека являє собою ком!

плексну систему захисту виробничої фірми, яка ство!

рюється завдяки систематизованому виконанню пев!

них дій, та має багато напрямів і складових щодо

своєї реалізації.

На нашу думку, створити систему фінансово!еко!

номічної безпеки виробничої фірми з достатнім ре!

зультативним рівнем просто неможливо. Спочатку

потрібно створити систему фінансово!економічної

безпеки з базовим набором необхідних компонентів

для її початкового існування, а вже потім поступово

доповнювати цю систему новими компонентами та

властивостями, з якими вона пройде через увесь свій

життєвий цикл.

При здійсненні управління системою фінансово!

економічної безпеки виробничої фірми, першочер!

говим етапом постає правильне прогнозування май!

бутнього рівня фінансово!економічної нестабіль!

ності, розробка нових стратегій забезпечення фінан!

сово!економічної безпеки фірми, за рахунок орієн!

тування його на поточний рівень як фінансової, так і

економічної нестабільності у державі та політичну

ситуацію в країні, що є ключовим елементом такого

управління.

Найефективнішою система фінансово!економіч!

ної безпеки буде за умови конкретного визначення

стратегії, політики і тактики.

Під стратегією фінансово!економічної безпеки

розуміють конкретно визначену мету і завдання та

напрями їх вирішення; визначення форми і способу

використання конкретних засобів та здатність їхньо!

го перегруповування; створенням потрібних резервів

або депо, для своєчасної локалізації та нейтралізації

як можливих так і потенційних загроз.

Під політикою фінансово!економічної безпеки

треба розуміти багатогранну систему поглядів і за!

ходів, котрі цілеспрямовані досягненню і підтримці

стабільного розвитку виробничої фірми.

Під тактикою фінансово!економічної безпеки

слід розуміти як найбільш гнучку частину системи

фінансово!економічної безпеки, яка має здатність

змінюватися в залежності від дії та протидії зов!

нішнім та внутрішнім загрозам, а також зміні пріо!

ритету економічних інтересів.

При створенні системи забезпечення фінансово!

економічної безпеки виробничої фірми, доцільно

враховувати її властивості, котрі обов'язково мають

бути характерні цій системі. Врахування даних вла!

стивостей цілеспрямовані на комплексне забезпе!

чення стійкості та стабільності фірми, та на ефектив!

ну побудову стратегії забезпечення безпеки [2, c.

181].

Отже, в сучасних умовах фінансово!економіч!

ного розвитку з яскраво вираженим дисбалансом

та нестабільності, розробка нових стратегій та
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існування старих щодо забезпечення фінансово!

економічної безпеки виробничої фірми, завжди

було одним з основних етапів процесу управління

системою фінансово!економічної безпеки вироб!

ничої фірми. У залежності від рівня фінансово!

економічної безпеки виробничої фірми та фінан!

сово!економічної нестабільності, можна зазначи!

ти декілька основних стратегій: розвитку, стабіль!

ності та скорочення.

Також зважуючи основні форми впливу фінансо!

во!економічної нестабільності на фінансово!еконо!

мічну безпеку виробничої фірми, бажано, щоб нова

стратегія містила такі складові:

— підсистему політичного моніторингу;

— підсистему стимулу реалізації виробленої про!

дукції;

— підсистему зовнішньої безпеки;

— підсистему захисту від інфляції;

— підсистему захисту від недобросовісної кон!

куренції та рейдерських захоплень;

— підсистему захисту від валютних коливань.

У більш вузькому розумінні до управління сис!

теми фінансово!економічною безпекою виробничої

фірми відносять: органи управління; підрозділи та

виконавці, котрі виконують зазначені функції та ви!

рішують завдання, які поставлені перед ними; набір

методів та методик, які допомагають здійснювати уп!

равлінський вплив.

Якщо ж не вдаватися до вузького розуміння, то

під трактуванням поняття "управління системою

фінансово!економічною безпекою виробничої

фірми" являє собою складний механізм правління

фінансово!економічної безпеки у виробничій фірмі,

котрий має в собі цілу низку основних методів та

форм, принципів та прийомів, і діючих стимулів для

їхнього існування.

Як зазначає Бланка І.О., структура механізму

управління фінансово!економічною безпекою скла!

дається з цілої системи державного нормативно!

правового регулювання, ринкового та внутрішньо!

го механізму регулювання фінансової безпеки

підприємства, цілої системи методів та інструментів

управління фінансовою безпекою підприємства [3,

c. 99].

Головною метою в управлінні системою фінан!

сово!економічної безпеки виробничої фірми зазна!

чають такі поняття:

— високе досягнення платоспроможності фірми;

— високе досягнення фінансово!економічної

стійкості фірми;

— надійний захист фінансових та економічних

інтересів фірми від зовнішніх та внутрішніх загроз

для кращого забезпечення стійкого розвитку у дов!

гостроковий період.

Найефективнішу значущість система фінансово!

економічної безпеки набирає тоді, коли нею пос!

тійно керують та підтримують її стабільність функц!

іонування на всіх рівнях. При реалізації таких вимог

до системи фінансово!економічної безпеки дає змо!

гу запобігти витоку конфіденційної інформації з ви!

робничої фірми, порушенням прав комерційної тає!

мниці та протидії економічним диверсіям.

Для ефективного здійснення заходу з безпеки

виробничої фірми потребується залучення до взає!

модії усіх учасників цього процесу (служб, підроз!

ділів, співробітників). Оскільки максимальна резуль!

тативність поставленої мети досягається та залежить

від того наскільки правильно були скоординовані та

узгоджені всі їхні зусилля. Кожен учасник при

здійсненні процесу забезпечення заходу з безпеки,

повинен чітко знати, яка робота на нього покладена

для виконання, та за що він буде нести свою відпов!

ідальність. Також виробнича фірма однозначно зо!

бов'язана здійснювати суто тісний діловий зв'язок з

районними та місцевими службами безпеки, з орга!

нами влади, з правоохоронними органами, а також

з іншими зовнішніми організаціями, які можуть на!

дати виробничій фірмі необхідну допомогу у забез!

печенні безпеки [4, c. 308].

При проведенні заходів з безпеки всі учасники

та співробітники фірми повинні бути повідомлені про

проведення таких заходів, що своєчасно дозволить

виявити реальні і потенційні загрози виробничої

фірми, та негайно запобігти їхньому виникненню та

негативному впливу на діяльність фірми. Але при

проведенні заходу, способу, методу та засобу, за до!

помогою яких буде відбуватися забезпечення без!

пеки — повинні бути засекречені, окрім осіб та учас!

ників які будуть проводити даний захід. Це надасть

можливості та переваги для більш ефективної бо!

ротьби з різними загрозами та своєчасно запобігти

і уникнути нанесенню шкоди та збитків виробничій

фірмі.

Аналізування та узагальнення цілого ряду нау!

кових джерел [5, с. 77—78; 6, с. 69; 7, с. 142—143;

8, с. 142—143; 9, с. 341; 10, с. 6] свідчать, що управ!

ління системою фінансово!економічною безпекою

виробничої фірми повинно здійснюватися за певною

низкою правил та принципів, а також виконання пев!

них завдань та функцій системи фінансово!економ!

ічної безпеки, буде здійснюватися тільки в резуль!

таті повного додержання цих основних принципів уп!

равління фінансово!економічною безпекою вироб!

ничої фірми:

— принцип законності;

— принцип розвитку та удосконалення;

— принцип збалансованості;

— принцип системності побудови;

— принцип безперервності;

— принцип інтегрованості;

— принцип адаптивності;

— принцип динамічності та оперативності;

— принцип ефективності управлінських рішень;

— принцип економічної доцільності;

— принцип оптимізації витрат;

— принцип комплексності;

— принцип результативності;

— принцип постійного моніторингу;

— принцип своєчасності;

— принцип обгрунтованості;

— принцип адекватності реагування;

— принцип координації та взаємодії;

— принцип активності;

— принцип централізації управління;
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— принцип відповідальності та стимулювання;

— принцип об'єктивності;

— принцип варіативності;

— принцип гнучкості управління;

— принцип спрямованості на стратегічні цілі.

Якщо наведені принципи будуть реалізовані при

управлінні системою фінансово!економічної безпе!

ки виробничої фірми, це однозначно дасть мож!

ливість здійснити виконання поставленої мети та її

організації, а також забезпечити виконання постав!

лених задач.

ВИСНОВКИ
На нашу думку, в сучасних ринкових умовах, де

постійно присутній ризик та зловмисники, система

фінансово!економічної безпеки виробничої фірми

повинна для протидії цьому: своєчасно виявляти

різноманітні деструктивні фактори; бути дієздатною

або дієвою; постійно захищати інтереси фірми; вжи!

вати заходи для виявлення різних загроз, поперед!

ження негативного впливу деструктивних факторів

та усунення нанесення збитків виробничій фірмі. Це

одразу дає можливість зменшити суму витрат, оск!

ільки логічніше та економніше своєчасно виявити та

знищити загрозу або небезпеку доки вона не набу!

ла активного характеру, ніж усувати завдану після

неї шкоду.

Система фінансово!економічної безпеки вироб!

ничої фірми повинна бути такою, щоб були економ!

ічно обгрунтовані, оптимальні та доцільні витрати

щодо її забезпечення, та не виходили за межі того

рівня, коли починає втрачатися фінансова та еконо!

мічна раціональність їх забезпечення та застосуван!

ня.

В управлінні системою фінансово!економічною

безпекою виробничої фірми є постійна розробка но!

вих заходів які потрібно використовувати не розріз!

нено, а у поєднанні, комплексно та оперативно для

реалізації різних методів, принципів, функцій та ме!

ханізмів для успішної діяльності виробничої фірми.
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