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НОВІКОВА М. М., д.е.н., проф. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, Харків
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ В
МЕНЕДЖМЕНТІ ПІДПРИЄМСТВА
В статті удосконалено поняття «фінансово-економічна безпека підприємства» на
основі узагальнення понять «економічна безпека», «фінансова безпека», «фінансовоекономічна безпека», що дає можливість спрямувати управлінський вплив на забезпечення
фінансової стійкості підприємства як основи фінансово-економічної безпеки в динамічних
умовах внутрішнього та зовнішнього середовища.

Вступ. Забезпечення фінансової стійкості та економічного розвитку
підприємства потребує уточнення та узагальнення поняття «фінансовоекономічна безпека як об’єкту управління в теоретичному і практичному
аспектах. В економічній літературі існують різні підходи до визначення
поняття «економічна безпека», «фінансова безпека» «фінансово-економічна
безпека», що ускладнює управлення процесом забезпечення злагодженої
роботи будь-якого підприємства чи організації [1 – 16]. З одного боку, це
свідчить про різноманітність сутності даного поняття, з іншого – про
відсутність загальноприйнятого підходу до його розуміння. Аналізуючи різні
погляди вчених очевидним стає те, що економічна безпека, фінансова безпека,
фінансово-економічна безпека мають різні трактування на різних рівнях
управління, а саме на рівні національному, регіональному і рівні підприємства
чи організації, але об’єднуючим принципом стає необхідність забезпечення
економічних інтересів на основі нейтралізації загроз шляхом своєчасного
визначення їх індикаторів та реалізації певних заходів щодо протидії загрозам.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням фінансовоекономічної безпеки та механізмам забезпечення фінансової безпеки значну
увагу приділено у працях зарубіжних та вітчизняних науковців, таких як
Дж.К. Ван Хорн, Т. Аллісон, Г. Фостер, Й. Шумпетер, Л.І. Абалкін,
Г.Я. Аніловська, О.І. Баранівський, І.О. Бланк, І.П. Мойсеєнко, В.І. Франчук,
В.Я. Шевчук, А.Д. Шеремет І.І. Біломістна, А.О. Близнюк, А.І. Дмитрієв,

О. С. Іванілов, Є.М. Івашина, Ю.В. Лаврова, І.В. Чібісова, В.Є. Хоречко та
інших.
Метою статті є вивчення та аналіз різних теоретичних підходів до
визначення поняття «фінансово-економічна безпека» її складових на різних
рівнях управління, узагальнення результатів аналізу та удосконалення даного
поняття як об’єкту управління в менеджменті підприємства. Для досягнення
поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: вивчити, проаналізувати та
узагальнити поняття «економічна безпека», «фінансова безпека», «фінансовоекономічна безпека» підприємства; сформувати сукупність показників, що
характеризують фінансову діяльність підприємства та запропонувати метод їх
узагальнення в інтегральному для визначення і оцінювання фінансового стану
підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Узагальнюючі поняття
економічної безпеки на національному рівні можна стверджувати, що
сукупність

умов

і

факторів,

які

забезпечують

здатність

країни

у

довгостроковому періоді задовольняти свої інтереси і потреби, генерувати
інноваційні зрушення в економіці, протистояти зовнішнім загрозам та
використовувати

національні

конкурентні

переваги

характеризують

національну економічну безпеку.
Узагальнюючі поняття економічної безпеки на регіональному рівні
можна стверджувати, що економічну безпеку на регіональному рівні
характеризує сукупність факторів, які забезпечують розвиток регіону в умовах
дестабілізуючого впливу загроз, що дозволяє досягти максимального внеску
території в розвиток національної економіки для забезпечення економічної
стабільності країни.
Узагальнюючі поняття економічної безпеки на рівні підприємства можна
стверджувати, що економічна безпека на рівні підприємства характеризується
певними умовами, що забезпечують здатність суб’єкта господарювання в
перспективі досягати стратегічних цілей розвитку на основі впровадження
інновацій, що сприятиме підвищенню конкурентноздатності та стійкості

підприємства в динамічному ринковому середовище. Стабільність роботи
підприємства передбачає створення сприятливих умов і гарантій для
підприємницької активності, стримування факторів, здатних дестабілізувати
зовнішню економічну ситуацію, створення сприятливого клімату для притоку
інвестицій, впровадження інновацій, постійну модернізацію виробництва,
підвищення професійного, освітнього й культурного рівня працівників.
Фінансова безпека є частиною економічної безпеки, створює міцний
фундамент для реалізації ефективних заходів розвитку країни, регіону,
підприємства. У зв’язку з цим, очевидним стає те, що добрий фінансовий стан
підприємства складає фундамент його фінансової безпеки. До основних
показників, що характеризують фінансовий стан підприємства, слід віднести
коефіцієнт

автономії;

коефіцієнт

абсолютної

ліквідності;

коефіцієнт

оборотності оборотних коштів; коефіцієнт рентабельності власного капіталу;
коефіцієнт

маневреності

власного

капіталу;

коефіцієнт

фінансової

незалежності; коефіцієнт зносу основних фондів; коефіцієнт концентрації
залученого капіталу; коефіцієнт покриття довгострокових вкладень; коефіцієнт
довгострокового залучення позикових коштів; коефіцієнт співвідношення
залучених та власних коштів.
Дослідження фінансового стану промислових підприємств Харківської
області за останні п’ять років показало, що він характеризується високим
рівнем зносу основних фондів; високим коефіцієнтом залучення власних
коштів; високим коефіцієнтом концентрації залученого капіталу; мінливою
динамікою коефіцієнтів покриття довгострокових вкладень і довгострокового
залучення
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коштів;

залучених

і
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коштів;
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коефіцієнту автономії; низьким рівнем і мінливою динамікою коефіцієнту
абсолютної ліквідності; низьким рівнем коефіцієнту рентабельності власного
капіталу, обумовленим або низьким чистим прибутком, або його відсутністю;
негативним

значенням

коефіцієнту

маневреності

власного

капіталу;

нестабільною динамікою коефіцієнту фінансової незалежності капіталізованих

джерел. Такий фінансовий стан промислових підприємств негативно впливає на
їхню

фінансову

безпеку,

робить

неможливим

економічний

розвиток

підприємств, створює реальні загрози їхнього функціонування.
Виникає питання на основі чого можна узагальнювати частинні
показники, що характеризують фінансовий стан підприємства, для визначення
та обґрунтування критеріїв фінансової безпеки підприємств? Відповідь на це
запитання основане на використанні інтегрального підходу до узагальнення
часткових фінансових показників в загальному. Методом такого узагальнення
можна вибрати метод середньої геометричної, який дає можливість та
обґрунтовує доцільність зведення частинних показників в інтегральний.
Формула, за якою можна визначити інтегральний показник, що характеризує
фінансовий стан промислового підприємства, приймає такий вид:

І фt .с.пр.

КА × КЛ Аб. × КО Об.К × Р В.К . × К М .В.К . × К Ф.Н . ×
1
1
1
1
1
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,
×
×
×
×
КЗ О.Ф . К Конц.З.К . К П .Д .Вкл. К Д.З.П .К . К з.к .
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де КА – коефіцієнт автономії;
КЛ Аб. – коефіцієнт абсолютної ліквідності;

КО Об.К . – коефіцієнт оборотності оборотних коштів;
Р В.К . – коефіцієнт рентабельності власного капіталу;
К М .В.К . – коефіцієнт маневреності власного капіталу;
К Ф .Нез. – коефіцієнт фінансової незалежності;
КЗ О.Ф. – коефіцієнт зносу основних фондів;
К Конц.З.К . – коефіцієнт концентрації залученого капіталу;
К П .Д .Вкл. – коефіцієнт покриття довгострокових вкладень;
К Д .З.П .К . – коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів;
К З.К. – коефіцієнт співвідношення залучених та власних коштів;
В. К .

t – певний розрахунковий період.

Узагальнюючи результати аналізу теоретичних підходів до визначення
поняття «фінансово-економічна безпека» можна стверджувати, що до його
основних характеристик доцільно віднести такі:
-

зростання фінансової стійкості;

-

захищеність комерційних інтересів від впливу негативних ринкових

процесів;
-

ефективне використання ресурсів та існуючих ринкових можливостей;

-

забезпечення протидії внутрішнім та зовнішнім небезпекам;

-

здатність, готовність, спроможність захищати свою діяльність від

негативного впливу зовнішнього середовища;
-

спроможність забезпечити реалізацію економічних інтересів;

-

здатність підприємства у довгостроковому періоді задовольняти свої

інтереси і потреби;
-

здатність генерувати інноваційні зрушення;

-

здатність використовувати конкурентні переваги;

-

збалансованість динаміки зростання і розвитку;

-

задоволення потреб існування та розвитку;

-

виявлення, запобігання, послаблення, усунення і відвернення загроз;

-

забезпечення можливості створення, розвитку умов для сприятливих

умов праці персоналу підприємства;
-

захищеність всіх напрямів господарської діяльності підприємства від

небезпечних дій;
-

здатність

підтримувати

послідовну

реалізацію

інтересів

суб’єктів

господарювання;
-

здатність підтримувати стійку дієздатність господарюючих суб’єктів;

-

стан збереження надійності.
Висновки: Таким чином, фінансово-економічна безпека підприємства

характеризує такий фінансовий стан, при якому існує реальна фінансова
можливість

(запас

фінансової

міцності)

розвивати

основні

напрями

господарської діяльності, протистояти внутрішнім загрозам і динамічному
зовнішньому середовищу.
Наукова новизна результатів, що подані в статті, полягає в удосконаленні
поняття «фінансово-економічна безпека» як об’єкту управління в менеджменті
підприємства на основі узагальнення теоретичних підходів до визначення
понять «економічна безпека», «фінансова безпека», «фінансово-економічна
безпека»,

обґрунтуванні

доцільності

використання

методу

середньої

геометричної для узагальнення показників, що характеризують фінансовий стан
промислового підприємства, в інтегральному. Це дає можливість визначити
інтегральні показники та розробити на сонові методів нечіткої логіки критерії
оцінювання фінансової безпеки промислових підприємств, в чому і полягає
напрям подальших досліджень.
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