
6
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2014 - №1

Тарасенко І.О., Вергун А.М. Використання системного підходу до управління фінансовою безпекою підприємства

ФІНАНСИ
УДК 65.011.7

Тарасенко І.А.,
д.е.н., професор, КНУТД
Вергун А.М.,
аспірант, старший викладач, КНУТД

ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ
ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

У статті проведено дослідження фінансової безпеки на мікроекономічному рівні з позицій системного підходу. Було
розглянуто поняття «фінансова безпека» та «система», за допомогою яких запропоновано визначення «система управ-
ління фінансовою безпекою». Показано місце системи управління фінансовою безпекою в структурі організаційної
системи підприємства. Розглянуто управління фінансовою безпекою як певну структуру та як процес, необхідний для
досягнення довгострокових цілей підприємства.
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ВСТУП
В сучасній ринковій економіці та бізнесі успіх часто залежить не тільки від уміння виробляти і

продавати якісні, конкурентоспроможні товари та послуги, але й від здібностей підприємця та його
співробітників захистити свій бізнес від негативного впливу факторів зовнішнього середовища.

Забезпечення стійкого зростання підприємства, стабільності результатів його діяльності, до-
сягнення поставлених цілей, що відповідають інтересам власників і суспільства в цілому, немож-
ливо без розробки і проведення виваженої стратегії підприємства, яка в сучасній економіці визна-
чається наявністю ефективної системи його фінансової безпеки. Ефективність діяльності госпо-
дарюючих суб’єктів в ринковій економіці багато в чому обумовлюється станом його фінансів, що
призводить до необхідності розгляду проблем забезпечення фінансової безпеки підприємства.

Теоретико-методичні аспекти фінансової безпеки підприємства та особливості її управління
знайшли відображення в працях таких вчених як: О.І. Барановський, І.А. Бланк, В.В. Бурцев,
О.Д. Василик, А.Е. Воронкова, К.С. Горячева, М.Ю. Дмітрієва, М.М. Єрмошенко, Я.А. Жаліло,
С.М. Ілляшенко, Н.П. Капустін, О. Махмудов, О.Ф. Новикова, Є.А. Олейніков, Г.А. Пастернак-
Таранушенко, О.О. Терещенко та інші.

Проте, в економічній літературі окремо питанням фінансової безпеки підприємства не приділя-
лося достатньої уваги, що пояснюється багатоаспектністю, що багато питань фінансової безпеки,
які знаходять своє відображення на рівні держави та в антикризовому управлінні на рівні підприєм-
ства, при розробці фінансової політики підприємства. Проте, на думку автора, існує необхідність у
створенні необхідного цілісного та комплексного підходу до вирішення даної проблеми.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження фінансової безпеки на мікроекономічному рівні з позицій систем-

ного підходу.
РЕЗУЛЬТАТИ
При сучасному рівні дослідження фінансової безпеки виникає об’єктивна необхідність роз-

робки загальних принципів організації забезпечення фінансової безпеки промислових підприємств,
оскільки сприятливий стан безпеки окремих промислових підприємств є фінансовим фундамен-
том економічної безпеки промисловості країни в цілому.

Аналіз наукових підходів щодо визначення поняття «фінансова безпека» підприємств дає змо-
гу авторам здійснити його узагальнення та визначити особливості даної категорії (табл. 1).

Узагальнення існуючих теоретичних підходів дозволяє зробити висновок, що фінансова без-
пека підприємства — це комплексне поняття, яке інтегрує в собі сформовану систему пріоритет-
них збалансованих фінансових інтересів підприємства, що потребують захисту в процесі його
фінансової діяльності від негативних впливів зовнішнього середовища. Фінансова безпека дося-
гається шляхом відповідності фінансового, кадрового, виробничого, економічного та екологічно-
го потенціалів стратегічним цілям та завданням підприємства.
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Таблиця 1. Аналіз наукових підходів щодо визначення поняття «фінансова безпека» *
Автор Фінансова безпека це —

І.А. Бланк 2 кількісно і якісно детермінований рівень фінансового стану підприємства,
що забезпечує стабільну захищеність його пріоритетних збалансованих фі-
нансових інтересів від ідентифікованих реальних і потенційних загроз зов-
нішнього і внутрішнього характеру, параметри якого визначаються на осно-
ві його фінансової філософії і створюють необхідні передумови фінансової
підтримки його стійкого зростання в поточному і перспективному періоді.

К.С. Горячева 4 такий фінансовий стан, який характеризується збалансованістю і якістю фі-
нансових інструментів, технологій і послуг, стійкістю до загроз, здатністю
фінансової системи підприємства забезпечувати реалізацію власних фінан-
сових інтересів, місії і завдань достатніми обсягами фінансових ресурсів, а
також забезпечувати ефективний і сталий розвиток цієї фінансової системи.

З.М. Васильченко,
І.П. Васильченко 3

сама захищеність фінансових інтересів суб’єктів господарювання на всіх
рівнях фінансових відносин

Р.С. Папехін7 певний стан фінансової стабільності, в якому повинно знаходитися підпри-
ємство для реалізації своєї стратегії, та який характеризує можливість підп-
риємства протистояти зовнішнім та внутрішнім загрозам.

О.І. Барановський 1 рівень захищеності фінансових інтересів підприємства.
В.В. Шелест 9 такий фінансовий стан, який характеризується збалансованістю, стійкістю

до внутрішніх і зовнішніх впливів, дозволяє забезпечити ефективну діяль-
ність підприємства за рахунок оптимального залучення майна, переданого в
управління в довгостроковому періоді засновникам.

* Складено авторами

Необхідно відзначити, що найбільш ефективним способом управління фінансовою безпекою є
впровадження системного підходу, що включає в себе введення керівництвом і власниками
підприємств єдиних вимог до всіх елементів системи управління підприємством та організації
контролю їх виконання, розподіл сфер відповідальності по всіх категоріях персоналу, встанов-
лення нормативних значень показників фінансової безпеки.

Враховуючи вищезазначене, процес управління фінансовою безпекою пропонується предста-
вити як систему.

Під системою розуміється упорядкована сукупність елементів, між якими існують певні вза-
ємозв’язки [10]. Будь-яка система являє собою скінченну множину елементів, що виокремлюють-
ся з нескінченного світу [6]. Виділення та побудова системи здійснюються таким чином: встанов-
люється мета, визначається функція, яка забезпечує досягнення цієї цілі, а потім створюється
структура, що забезпечує виконання функції.

Сутність системи визначається ознаками, які називають системоутворюючими. До них
відносяться:

 складність об’єкта, тобто наявність у ньому помітних складових частин;
 цілісність об’єкта, тобто наявність якихось відносин, зв’язків між цими частинами, які утри-

мують їх у цілісному стані;
 здатність ділитися на частини (компоненти, підсистеми);
 ієрархічність та супідрядність (об’єкт повинен бути елементом системи вищого порядку);
 об’єкт повинен утворювати особливу єдність із середовищем.
Жодна система не є абсолютно замкненою. Взаємодія системи з середовищем представляється

її зовнішніми зв’язками, які поділяються на вхідні та вихідні. На вході система отримує з середо-
вища інформацію та ресурси, на виході середовище отримує з системи кінцевий продукт.

Будь-яка система може вивчатися з двох позицій: ззовні та зсередини. Вивчення системи ззовні
означає розгляд взаємодії системи із зовнішнім середовищем, або розгляд функції системи. З іншої
сторони, можна вивчати те, як система влаштована, тобто її структуру.

Під структурою розуміють сукупність функціональних елементів та їх відносин, необхідних і
достатніх для досягнення системою певних цілей. Функцією системи є її динамічність, що приво-
дить до досягнення цілей.
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Узагальнюючи вищевикладене, можна стверджувати, що вихідною ідеєю, яка відображає
сутність системи управління фінансовою безпекою, є ідея досягнення визначеної цілі під впли-
вом нестабільного зовнішнього середовища за допомогою розробки певних інструментів, що взає-
модіють між собою. Виходячи з цього, сформулюємо авторське визначення системи управління
фінансовою безпекою.

Система управління фінансовою безпекою — це комплексна система, яка заснована на визна-
ченні та реалізації цілей підприємства, що направлені на захист фінансових інтересів в середньо-
строковій та довгостроковій перспективі за допомогою певних інструментів та з урахуванням
впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. Інструментом реалізації цілей в системі управ-
ління фінансовою безпекою виступає фінансова стратегія підприємства. При цьому управління
фінансовою безпекою розглядається не тільки як певна структура, а й як процес, необхідний для
досягнення довгострокових цілей підприємства.

Система управління фінансовою безпекою має такі входи: ціль, яка може бути встановлена за
допомогою аналізу внутрішнього середовища, а також фінансові ресурси, необхідні для функціо-
нування системи, які отримуються за допомогою даних аналізу внутрішнього середовища. Вихо-
дами системи є звітна інформація про досягнення встановленої цілі.

Функцією системи управління фінансовою безпекою є процес розробки фінансової стратегії,
спрямований на досягнення встановленої цілі. Функціонування системи проявляється в її пере-
ході з одного стану в іншій або в збереженні будь-якого стану впродовж деякого проміжку часу.

Для дослідження процесів управління фінансовою безпекою важливе значення має характер
функціональної залежності командної інформації від інформації про стан об’єктів управління та
зовнішнього середовища, яка бути представлена формулою:

Вплив вищої системи Звітність перед вищою
системою

Ресурси, інформація із
зовнішнього середовища

інформація про стан системи                                                       управлінська дія

Ціль               Структура               Функції

Результат
досягнення

Ресурси                                                                                                                    цілі

Організаційна система управління

Апарат управ-
ління підприємством

Процес розробки
фінансової стратегії, що

направлений на
досягнення фінансової

безпеки

Фінансова
стратегія

підприємства

Система управління фінансовою безпекою

Рис. 1. Система управління фінансовою безпекою в структурі організаційної системи підприє-
мства (Складено авторами)
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де uk — управлінське рішення про підвищення фінансової безпеки підприємства;
uс — інформація про рівень фінансової безпеки підприємства;
uвс — інформація про стан зовнішнього середовища;
ti — момент часу, до якого відноситься інформація про рівень фінансової безпеки підприєм-

ства та зовнішнє середовище;
 — час обробки інформації, яка надходить в орган управління фінансовою безпекою, оцінки

її рівня та розробки управлінського рішення;
Ф — функція, яка описує процес обробки, оцінки інформації та розробки управлінського рішен-

ня щодо підвищення рівня фінансової безпеки підприємства [11].
Конкретний вигляд функції Ф може бути з’ясований лише на основі достатньо великої кількості

розрахунків по усіх факторах зовнішнього середовища, оцінки рівня фінансової безпеки підпри-
ємства тощо. В загальному випадку вона відображає лише взаємозв’язок інформаційних потоків
в циклічному процесі управління фінансовою безпекою. При практичному вирішенні управлін-
ських завдань необхідно визначити потрібний обсяг ресурсів для підтримки на потрібному рівні
або підвищенні рівня фінансової безпеки, а також провести оптимізацію матеріальних та інших
витрат з урахуванням соціально-економічних факторів.

Використання системного підходу до управління фінансовою безпекою призводить до макси-
мальної ефективності функціонування підприємства.

ВИСНОВКИ
Отже, узагальнюючи вищенаведене, можна зробити висновок, що фінансова безпека — це

основна складова економічної безпеки підприємства, яка дозволяє забезпечити його фінансову
стійкість, ліквідність та платоспроможність; допомагає визначити внутрішні та зовнішні небез-
пеки і загрози діяльності підприємства, та подолати їх.

Основна мета забезпечення фінансової безпеки випливає із сутності фінансової безпеки підпри-
ємства і полягає у безперервному і сталому підтриманні такого стану фінансової діяльності, який
характеризується збалансованістю і якістю усіх фінансових інструментів, технологій і фінансо-
вих послуг, котрі використовуються підприємством, стійкістю до впливу внутрішніх і зовнішніх
загроз, здатністю фінансової системи підприємства забезпечувати реалізацію його фінансових
інтересів, місії і завдань достатніми обсягами фінансових ресурсів, а також забезпечувати розви-
ток цієї системи. Забезпечення фінансової безпеки вимагає застосування системного підходу, на-
правленого на своєчасне виявлення та запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам, забезпе-
чення захисту інтересів підприємства та досягнення ним основної мети діяльності.
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