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Фінансова безпека підприємства як антикризовий метод управління 

Анотація. Стаття присвячена висвітленню основних аспектів фінансової безпеки підприємства як одного з 
важливих антикризових методів управління в умовах невизначеності. Зазначено, що фінансова безпека підприємства 
виступає основою ефективної діяльності будь-якого підприємства в сучасних бізнес-умовах з урахуванням впливу як 
внутрішніх, так і зовнішніх факторів, що мають місце в світі бізнесу в цілому, та потребує постійного оновлення і 
вдосконалення, адже повинна відповідати сучасним вимогам щодо забезпечення стабільності підприємства як 
важливий антикризовий метод управління його діяльністю. Визначено, що фінансова безпека підприємства є 
поняттям комплексним та включає ряд внутрішніх структурних складових, що сприяють ширшому поясненню 
необхідності її формування та підтримки за будь-яких умов ведення бізнесу на національному рівні. Зазначено, що до 
основних внутрішніх складових фінансової безпеки підприємства належать: організаційна складова, що полягає в 
ефективній методиці організації формування та успішній реалізації основних етапів побудови чітких взаємозв’язків 
між всіма наявними внутрішніми складовими фінансової безпеки підприємства, тобто виступає своєрідним 
початковим етапом, що з’єднує між собою всі інші ланки управління на основі їх організаційної взаємодії; управлінська 
складова, що відображається в особливостях правильно побудованого менеджменту на підприємстві на основі 
виконання основних обов’язків його персоналу та їх делегування, а також в умінні прийняття ефективних 
управлінських рішень з врахуванням правил гнучкої адаптації для чіткого вирішення наявних та виявлених проблем; 
фінансово-економічна складова, що являє собою сформований, з урахуванням організаційної та управлінської складових, 
фінансово-економічний план, що стосується як самої діяльності, так і загального розвитку підприємства в цілому з 
врахуванням швидкозмінних умов ведення бізнесу на національному та міжнародному рівнях. 
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Enterprise Financial Security as an Anti-Crisis Management Method 

Abstract. Introduction. Enterprise financial security is one of the measures to ensure and support financial stability. It 
is able to act as one of the main anti-crisis management methods and is extremely relevant in the uncertainty of the activities 
implementation. Management and staff must comply with a number of requirements for ensuring and maintaining their own level 
of financial capacity for effective enterprise functioning. After all, this factor will promote both its general adaptation, and will 
allow to carry out own activity now. It will also contribute to the plan formation to ensure the enterprise activities for the future, 
taking into account the necessary changes based on determining their impact on the development of further events in the business 
world. 

Purpose. His article has been described the essence and features of the «Financial security of the enterprise» concept. 
The necessity of its application in modern conditions of enterprise activity as one of the most important anti-crisis management 
methods in conditions of uncertainty has been described. 

Results. The financial security of the enterprise is the basis of effective activity of any enterprise in modern business 
conditions, taking into account the influence of both internal and external factors that take place in the business world as a whole 
has been determined. It is researched that financial security needs constant updating and improvement. So, it must meet modern 
requirements for ensuring the stability of the enterprise as an important anti-crisis managing its activities method. The main 
components of financial security of the enterprise are offered and described, namely: organizational, managerial, and financial-
economic. 

Conclusions. As a result or consequence of this, the formation, support, and development of the country’s enterprises’ 
financial security are influenced by many different, both interdependent and independent, internal and external factors. In 
addition, financial security needs constant provision to achieve a high level of support for the stable and uninterrupted operation 
of the enterprise under any conditions of its operation. 

Keywords: financial security; anti-crisis method; crisis phenomenon; organizational component; management 
component; financial and economic component; soft skills. 

JEL Classification: D 12; G 30; P 43. 
 

Постановка проблеми. На даний час ведення бізнес-
діяльності серед наявних заходів щодо забезпечення та 
підтримки рівня власної фінансової стабільності варто 
виокремити фінансову безпеку підприємства, яка 
спроможна виступити одним із основних антикризових 
методів управління, що є надзвичайно актуальним в 
умовах невизначеності. 

Взагалі для ефективного функціонування 
підприємства його керівництву та персоналу необхідно 
дотримуватися ряду вимог, що стосуються забезпечення 
та підтримки власного рівня фінансової спроможності. 
Адже даний чинник сприятиме як загальній його 
адаптації, так і дозволить здійснювати власну діяльність в 
теперішній час, а також сприяє формуванню певного 
плану щодо забезпечення діяльності підприємства на 
перспективу з врахуванням необхідних фінансово-
економічних змін на основі визначення їх впливу на 
подальший розвиток подій у світі бізнесу. 

Доцільно зазначити, що фінансова безпека 
підприємства – це основа ефективної діяльності будь-
якого підприємства в сучасних бізнес-умовах, з 
врахуванням впливу як внутрішніх, так і зовнішніх 
факторів, що мають місце в світі бізнесу в цілому. Крім 
цього, фінансова безпека потребує постійного оновлення 
та вдосконалення, адже повинна відповідати сучасним 
вимогам щодо забезпечення стабільності підприємства 
як важливий антикризовий метод управління його 
діяльністю. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості 
поняття, етапи формування, рівень розвитку та 
можливості забезпечення фінансової безпеки 
підприємства розглядали в своїх працях такі вчені-

науковці як: Ю. Біляк [1], В. Котковський [3], А. Дробчак 
[3], Ю. Лескова-Годлевська [3], Н. Краснокутська [4], 
Г. Коптєва [4], А. Полторак [5], В. Паламарчук [5], 
Г. П’ятницька [6], І. Федулова [6], І. Сисоєва [7] та інші. 

Формулювання цілей дослідження. У статті 
висвітлено особливості поняття та необхідність 
застосування фінансової безпеки в сучасних умовах 
діяльності підприємства як одного з найважливіших 
антикризових методів управління в умовах 
невизначеності та кризових явищ. 

Для розкриття сутності та необхідності фінансової 
безпеки підприємства запропоновано та описано її 
основні складові: організаційну, управлінську та 
фінансово-економічну, представлені у взаємозв’язку та 
взаємодії між собою. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Фінансова безпека підприємства виступає актуальною 
управлінською складовою за будь-яких умов його 
діяльності. Варто зауважити, що сама по собі фінансова 
безпека являє собою не тільки умову, що проявляється в 
забезпеченні позитивного фінансово-економічного стану 
підприємства на основі наявності власних фінансових 
ресурсів, що є в його розпорядженні. 

Взагалі фінансова безпека підприємства виступає 
поняттям комплексним, що містить ряд внутрішніх 
структурних складових, що зможуть ширше пояснити 
необхідність її формування та підтримки за будь-яких 
умов ведення бізнесу на національному рівні з 
урахуванням міжнародних умов та стандартів. 

До основних внутрішніх складових фінансової 
безпеки підприємства, що комплексно між собою 
взаємопов’язані, варто віднести наступні (рис. 1): 
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1) організаційну складову, що полягає в ефективній 
методиці організації формування та успішній реалізації 
основних етапів побудови чітких взаємозв’язків між всіма 
наявними внутрішніми складовими фінансової безпеки 

підприємства, тобто, іншими словами, виступає 
своєрідним початковим етапом, що з’єднує між собою всі 
інші ланки управління на основі їх організаційної 
взаємодії;

 

Організаційна 

складова 

ФІНАНСОВА 

БЕЗПЕКА 

ПІДПРИЄМСТВА 

Управлінська 

складова 

Фінансово-економічна 

складова 

 

Рисунок 1 – Взаємозв’язок та взаємодія внутрішніх складових фінансової безпеки підприємства 

Джерело: сформовано авторами самостійно

2) управлінську складову, що відображається в 
особливостях правильно побудованого менеджменту 
на підприємстві на основі виконання основних 
обов’язків його персоналу та їх делегування, а також в 
умінні прийняття ефективних управлінських рішень з 
врахуванням правил гнучкої адаптації для чіткого 
вирішення наявних та виявлених проблем; 

3) фінансово-економічну складову, що представляє 
собою сформований, з урахуванням організаційної та 
управлінської складових, фінансово-економічний 
план, що стосується як самої діяльності, так і 
загального розвитку підприємства в цілому з 
урахуванням швидкозмінних умов ведення бізнесу на 
національному та міжнародному рівнях. 

Для постійної підтримки фінансової безпеки 
підприємства на належному рівні необхідно, перш за 
все, не забувати про таку її важливу внутрішню 
складову як організаційна забезпеченість, що 
передусім пов’язана з компетентністю персоналу 
самого підприємства. Саме колектив виступає тим 
«живим» та «активним» елементом, який найперше 
здійснює вплив на формування, створення та 
підтримку фінансової безпеки підприємства в цілому. 
Для забезпечення фінансової безпеки підприємства на 
основі її організаційної складової, варто виділити 
перелік найосновніших soft skills, якими мають 
володіти його працівники (рис. 2). 

Представлений вище перелік soft skills для 
персоналу підприємства включає насамперед те, що 
бізнес-світ, у зв’язку з наявністю вірусу COVID-19, 
зазнав кардинальних та безповоротних змін, з якими 
варто боротися з врахуванням нових тактико-
стратегічних підходів. Вважати, що «все пройде саме 
собою», не є найкращим виходом із даної ситуації. Це 
лише марнування часу, який в світі бізнесу призводить 
до втрати всіх інших видів ресурсів. Тому одним із 
дієвих способів виходу з даної ситуації виступає гнучка 
адаптація до «нових умов» ведення бізнесу з 
врахуванням «нових бізнес-викликів». Будь-яка 
категорія не має ані стабільності, ані стандартного 
чіткого плану «правильних дій», тому потрібно бути 
готовими до «навчання та перенавчання» з 
урахуванням адаптаційних методик. 

Крім цього, варто розуміти, що стан фінансової 
безпеки підприємства залежить від впливу багатьох 
факторів, як внутрішніх, так і зовнішніх, які нерозривно 
пов’язані між собою за змістом взаємовпливу та 
взаємодоповнюваності. До внутрішніх факторів, що 
впливають на фінансову безпеку підприємства, варто 
віднести наступні: 

– наявність достатнього рівня забезпеченості 
підприємства фінансовими ресурсами на основі 
додаткового або резервного капіталу; 
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– забезпеченість підприємства оборотними 
коштами для здійснення нормальної та безперебійної 
діяльності в даних умовах невизначеності; 

– достатній рівень кредитоспроможності 
підприємства, у разі виникнення потреби щодо 
залучення фінансових ресурсів зі сторони; 

– вміння здійснювати пошук щодо «спонсорської 
підтримки», залучення грантів, можливості 
скористатися урядовими програмами захисту 
вітчизняного бізнесу тощо; 

– можливість впровадження інноваційних новинок 
для забезпечення ефективної та 
конкурентоспроможної діяльності підприємства в 
ринкових умовах; 

– уміння застосовувати гнучку стратегію адаптації 
або стратегію «нової поведінки» діяльності 
підприємства до наявних умов ведення бізнесу за 
стану невизначеності та кризових явищ тощо; 

– уміння приймати ефективні управлінські рішення 
для власного бізнесу з врахуванням міри впливу 
різноманітних ризиків, що стосуються всіх сфер власної 
діяльності; 

– застосування прогнозних антикризових 
поведінкових моделей щодо можливого розвитку 
власної справи на основі наявних результатів 
діяльності. 

Зовнішніми факторами, що мають вплив на 
фінансову безпеку підприємства в сучасному «світі 
підприємництва», можуть виступати такі як: 

– забезпеченість доступних та адекватних умов 
щодо кредитування підприємницької діяльності 
комерційними банками країни; 

– інвестиційні можливості держави на основі 
ефективного залучення прямих інвестицій для 
розвитку, здійснення та підтримки підприємницької 
діяльності; 

– підтримка інноваційного рівня щодо розвитку 
підприємств на основі спеціальних урядових програм, 
державних програм, недержавних (донорських) 
програм тощо; 

– гнучка адаптація законодавчої та нормативно-
правової бази щодо підприємницької діяльності до 
наявних умов діяльності, що пов’язані із пандемією, 
викликаною вірусом COVID-19. 
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Рисунок 2 – Soft skills персоналу для підтримки фінансової безпеки підприємства як її організаційного забезпечення 

Джерело: сформовано авторами на основі даних джерела [9]

Варто зазначити і те, що згідно отриманих даних на 
основі дослідження, проведеного іноземними 
спеціалістами, що стосується Індексу щастя [10], 
Україна увійшла в п’ятірку аутсайдерів за 2020 рік із 
результатом 14 %, відносно 33 % 2019 року. Протягом 
2018 року даний показник становив усього 8 % [8]. 
Даний зовнішній фактор можна трактувати як такий, 

що має негативний вплив на забезпеченість підтримки 
фінансової безпеки підприємництва в країні. Однак це 
лише показник, отриманий на основі соціального 
опитування, який залежить від розуміння людей, що 
перед усім вони вважають для себе особистим 
розумінням «щастя». З іншого боку, даний фактор 
створює вплив, що відображається в налаштуванні 
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себе на продуктивність діяльності в цілому. Яка б 
ситуація в країні та світі не була, необхідно вести 
пошуки нових методів та способів адаптації до нових 
умов, які в підсумку виведуть на новий рівень розвитку 
та отримання кардинально інших можливостей. 

Що ж стосується управлінської складової 
фінансової безпеки підприємства, то вона 
відображається, перш за все, у правильності та чіткості 
менеджменту, сформованого керівництвом цього 
підприємства, а також виступає основною сполучною 
ланкою між організаційною та фінансово-економічною 
складовими. 

Управлінська складова фінансової безпеки 
підприємства покликана передусім забезпечити 
ефективне використання його наявного ресурсного 
забезпечення, зокрема, ресурсу часу. Адже, від 
правильності планування управлінських процесів 
залежить ефективність отримання позитивних 
результатів діяльності підприємства із найменшими 
ресурсними затратами. 

Правильність і чіткість управління відображає якість 
і швидкість створення та реалізації адаптаційних 
механізмів на підприємстві з врахуванням нових 
елементів до його загальної стратегії діяльності. Що 
теж виступає позитивним моментом для продовження 
та забезпечення ефективності функціонування 
підприємства за будь-яких кризових та інших умов 
невизначеності бізнес-середовища його існування. 

Якщо ж мова йде про загальний стан фінансової 
безпеки підприємств у країні в цілому, то тут варто 
здійснити оцінку щодо її стану на основі результатів 
показників, які відображені, наприклад, в Державній 
службі статистики України, і такий фактор впливу вже 
буде мати характер зовнішнього. До таких показників, 
передусім, варто віднести результати показника 
рентабельності (збитковості) діяльності підприємств 
досліджені в динаміці за певний період. 

Так, на рис. 3 відображено динаміку результатів 
рентабельності (збитковості) діяльності підприємств в 
Україні протягом 2010-2019 років [2].

 

Рисунок 3 – Динаміка результатів рентабельності (збитковості) діяльності підприємств, 2010-2019 рр., % 

Джерело: сформовано авторами на основі даних [2]

З наведених даних видно, що результати 
досліджуваного показника мають позитивну 
тенденцію росту, починаючи з 2016 р.: 2016 р. – 0,6 %; 
2017 р. – 3,0 %; 2018 р. – 4,5 %; 2019 р. – 7,6 % 
відповідно. Отже, можна зробити висновок, що 
наявність прибутковості на підприємствах країни 
створює позитивні умови для підтримки та 
забезпечення їхньої фінансової безпеки на 
перспективу в цілому. 

Слід зауважити, що сама по собі фінансова безпека 
кожного з підприємств окремо залежатиме від 
результатів іншої сукупності фінансово-економічних 
показників (забезпеченості власним та оборотним 
капіталом, наявності кредиторської та дебіторської 
заборгованостей, довгострокових та короткострокових 

зобов’язань, зміни результатів витрат тощо), що 
формують загальний вплив на її розвиток та підтримку. 

Крім цього, доцільною є оцінка динаміки 
результатів так званого індикатора економічних 
настроїв [2], що відображає стан та рівень очікувань від 
підприємництва та бізнесу, а також і від населення 
загалом. Індикатор економічних настроїв теж виступає 
важливим зовнішнім фактором впливу щодо 
підтримки та розвитку фінансової безпеки підприємств 
в країні, адже формується на основі результатів 
індикаторів ділової та споживчої упевненостей. 

Так, дослідивши тенденції зміни індикатора 
економічних настроїв (рис. 4) виявлено, що протягом 
2017-2019 рр. його результати мали позитивний темп 
росту: 2017 р. – 100,80 %; 2018 р. – 102,60 %; 2019 р. – 
109,70 % відповідно.
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Рисунок 4 – Тенденції зміни результатів індикатора економічних настроїв, 2017-2020 рр., % 

Джерело: сформовано авторами на основі даних джерела [2]

За 2020 р. результат цього показника скоротився у 
порівнянні з 2019 р. (109,70 %) до позиції з результатом 
91,90 %, тобто на -17,80 %. Також видно, що результат 
індикатора економічних настроїв за 2020 р. є меншим, 
ніж за 2017-2019 роки в цілому. Важливо зауважити, 
що попри всі наявні складнощі, що виникли в сфері 
бізнесу та підприємництва в країні за 2020 рік, все ж 
даний індикатор має досить високий результат. 

Висновки. Отже, на формування, підтримку та 
розвиток фінансової безпеки підприємств країни 
впливає багато різноманітних внутрішніх і зовнішніх 
чинників. Останні відображають вплив як на 

національному (стратегія економічної системи країни, 
стратегія банківської системи країни, державні 
інвестиційні програми тощо), так і на міжнародному 
(міжнародне законодавство, міжнародні угоди 
співпраці, міжнародні програми розвитку країн, 
міжнародне кредитування, іноземні інвестиції тощо) 
рівнях. 

Крім цього, фінансова безпека потребує постійного 
забезпечення для досягнення високого її рівня щодо 
підтримки стабільної та безперебійної діяльності 
підприємства за будь-яких умов його функціонування.
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