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Однією із найважливіших складових економічної безпеки є фінансова 

безпека. Без фінансової безпеки практично неможливо вирішити жодне із 

завдань, що стоять перед державою. Нехтування станом фінансової безпеки 

може призвести до катастрофічних наслідків: занепаду та банкрутства 

підприємств і, зрештою, підриву системи життєзабезпечення держави з 

подальшою втратою її суверенітету. 

Формування і практична реалізація дієвого механізму забезпечення 

фінансової безпеки передбачає, перш за все, з’ясування суті цього поняття, 

визначення факторів, що впливають на її стан, дослідження взаємопов’язаності 

окремих складових цієї складної за внутрішньою будовою та ієрархічною 

декомпозицією структури. 

 Мета наукового дослідження – визначити особливості формування 

витрат, як складової фінансово-економічної безпеки промислових підприємств, 

з метою забезпечення належного рівня його функціонування. 

Джерелами інформації для написання тез доповіді слугували наукові 

роботи вчених, світова практика та економічна теорія відносно концептуальних 

основ управління формуванням витрат підприємства. 

Система економічної безпеки підприємства будується відповідно до 

політики та стратегії безпеки. Політика безпеки являє собою систему поглядів, 

заходів, рішень, дій у галузі безпеки, що створюють умови, сприятливе 

середовище для досягнення цілей бізнесу. 

Стратегія економічної безпеки підприємства – це економічна система 

забезпечення економічної безпеки підприємства в довгостроковому періоді, що 

являє собою сукупність приватних взаємоузгоджених і взаємозумовлених 

складових, які об'єднує єдина глобальна мета – досягнення високого рівня 



економічного прибутку. Складовими системи економічної безпеки 

підприємства є об'єкти та суб'єкти системи, які тісно взаємозалежні. Об'єктами 

формування витрат на підприємстві є усі ті ресурси, на яких будується 

господарська діяльність та які підлягають охороні: фінансові, матеріальні, 

інформаційні, інтелектуальні, кадрові. 

До суб'єктів системи економічної безпеки підприємства належать ті 

особи, підрозділи, служби, які безпосередньо забезпечують економічну 

безпеку, а саме: внутрішні суб'єкти – працівники власної служби економічної 

безпеки та підрозділи, що безпосередньо здійснюють діяльність із захисту 

економічної безпеки конкретного підприємства і які входять у його структуру, а 

також спеціальні суб'єкти – фінансовий, юридичний відділи та інші, які 

створюють умови для ефективного забезпечення економічної безпеки 

підприємства (законодавчі та виконавчі органи влади, правоохоронні органи, 

судові органи, система відповідних навчально-наукових закладів та установ, 

недержавні охоронні агентства, аналітичні центри та інформаційні служби). 

Серед існуючих суб'єктів, що забезпечують захист економічної безпеки 

підприємницької діяльності, найбільше значення має власна служба 

економічної безпеки підприємства. Її створення становить певні труднощі, 

оскільки кожен суб'єкт підприємництва має свої, характерні тільки йому риси 

та особливості, зумовлені специфікою його діяльності. 

Оптимізація витрат на виготовлення продукції для промислового 

підприємства, зменшення неврахованих витрат та належне збереження товарно-

матеріальних цінностей є найбільш важливим чинником для забезпечення 

фінансово-економічної безпеки підприємства. Оптимізація витрат на 

виготовлення промислової продукції передбачає впровадження інноваційних 

технологій виробництва, застосування автоматизованих виробничих ліній та 

зменшення всіх можливих втрат матеріальних цінностей. Зниженню витрат 

сприяє нормування виробничих запасів підприємства. Нормування запасів 

сприяє формуванню системи оперативного контролю і являє собою організацію 

безперервної діяльності працівників відділу матеріально-технічного 



постачання, спрямовану на формування виробничих запасів в економічно 

обґрунтованих розмірах і забезпечення стійкого обсягу й асортиментів 

матеріалів протягом усього планованого періоду для здійснення безперебійної 

роботи підприємства. Інформація про рух, вартість, сформована нормативна 

база по запасах дозволяє оперативно управляти матеріальними й фінансовими 

потоками на підприємстві протягом року. 

Формування витрат системи і насамперед створення її органів (суб'єктів) 

залежить від розмірів підприємства, його економічних, фінансових, виробничо-

технічних, інформаційних, інтелектуальних, професійних, організаційних та 

інших можливостей. Як показує досвід, малі підприємства найчастіше 

користуються послугами зовнішніх спеціалізованих приватних організацій: 

консалтингових, охоронних, інформаційних та інших. Середні підприємства 

можуть використовувати комбіновану систему безпеки, з одного боку, в разі 

потреби одержувати послуги від зовнішніх організацій, з іншого - активно 

спиратися на можливості своїх служб і підрозділів. Для великого підприємства 

доцільно створити своєю власну службу безпеки. 

З урахуванням наведеного й усвідомлюючи, що дія практично будь-якої 

загрози може викликати зниження фінансової стійкості підприємства та навіть 

кризовий фінансовий стан правильним буде створення на підприємстві саме 

системи фінансово- економічної безпеки. 

Отже, для того, щоб попереджати загрози та, в разі крайньої потреби, 

ліквідувати наслідки їх дії, система фінансово-економічної безпеки повинна 

містити в собі всі перераховані складові. Однак необхідно пам'ятати, що 

систему фінансово-економічної безпеки необхідно будувати таким чином, щоб 

захищатися від найбільш небезпечних саме для цього підприємства ризиків, а 

не за єдиним для всіх шаблоном. Безпосередня реалізація дій по захисту 

підприємства від небезпек і загроз може бути покладена на спеціальну службу 

безпеки, що включає напрямок забезпечення фінансово-економічної безпеки. 

 

 


