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ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

ASSESSMENT OF FINANCIAL SECURITY MANAGEMENT  
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

В умовах критично високого рівня невизначеності виживання українських підприємств мож-
ливе завдяки покращенню управління фінансовою безпекою. Розроблено методичний підхід до 
оцінювання управління фінансовою безпекою підприємства, який передбачає поетапне визна-
чення окремих індикаторів із їх поєднанням у групи за трьома складовими: фінансова безпека 
підприємства, оцінювання результативності дій суб’єктів безпеки та оцінювання ефективності 
використання організаційної структури й ресурсного забезпечення. Сформований методичний 
підхід сприяє досягненню ключових цілей оцінювання: достовірне оцінювання управління фінан-
совою безпекою підприємства загалом та у розрізі основних складових; визначення впливу фак-
торів на зміну рівня фінансової безпеки, результативності дій суб’єктів безпеки та ефективності 
використання організаційної структури та ресурсного забезпечення; удосконалення процесу оці-
нювання у відповідності до зміни основних етапів управління фінансовою безпекою підприємства 
та положень щодо забезпечення економічної безпеки підприємства.

Ключові слова: безпека, фінансова безпека підприємства, управління, ефективність, резуль-
тативність.

В условиях критически высокого уровня неопределенности выживания украинских пред-
приятий возможно благодаря улучшению управления финансовой безопасностью. Разработан 
методический подход к оценке управления финансовой безопасностью предприятия, пред-
усматривающий поэтапное определение отдельных индикаторов с их сочетанием в группы по 
трем составляющим: финансовая безопасность предприятия, оценка результативности действий 
субъектов безопасности и оценка эффективности использования организационной структуры 
и ресурсного обеспечения. Сформированный методический подход способствует достижению 
ключевых целей оценки: достоверная оценка управления финансовой безопасностью предпри-
ятия в целом и в разрезе основных составляющих; определение влияния факторов на изменение 
уровня финансовой безопасности, результативности действий субъектов безопасности и эффек-
тивности использования организационной структуры и ресурсного обеспечения; усовершен-
ствования процесса оценки в соответствии с изменением основных этапов управления финан-
совой безопасностью предприятия и положений по обеспечению экономической безопасности 
предприятия.

Ключевые слова: безопасность, финансовая безопасность предприятия, управление, эффек-
тивность, результативность.

Increasing the instability of Ukrainian enterprises, which requires increasing attention to solving the 
problem of ensuring the required level of financial security requires consideration not only of method-
ological aspects of creating and adjusting the subsystem in the economic security of the enterprise, 
but also forming approaches to assessing its management. To develop a methodological approach to 
assessing the management of financial security of the enterprise used methods: induction and deduc-
tion, comparison and systematization – in the study of the essential characteristics of the terms "effi-
ciency" and "effectiveness"; synthesis and analysis – to identify and characterize the essence of the 
main approaches to management evaluation; morphological analysis – to clarify the list of indicators 
and determine the sequence of calculation of group indicators; graphic – for visual presentation of the-
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oretical and methodical material; abstract-logical – for theoretical generalizations and conclusions of 
the study. A methodical approach to assessing the management of financial security of the enterprise, 
which provides for the gradual definition of individual indicators with their combination into groups of 
three components: financial security of the enterprise, evaluating the effectiveness of security entities 
and evaluating the effectiveness of organizational structure and resources. The developed approach is 
based on theoretical bases, which include: criteria for assessing the financial security of the enterprise; 
provisions on the interaction of structural units in the process of ensuring the financial security of the 
enterprise; requirements for input information; principles of formation and use of the evaluation sys-
tem of financial security management of the enterprise. The formed methodical approach promotes 
achievement of the key purposes of an estimation: a reliable estimation of management of financial 
safety of the enterprise as a whole and in a cut of the basic components; determining the impact of fac-
tors on the change in the level of financial security, the effectiveness of the actions of security entities 
and the effectiveness of the use of organizational structure and resources; improving the evaluation 
process in accordance with changes in the main stages of financial security management of the enter-
prise and the provisions for ensuring the economic security of the enterprise.

Key words: security, financial security of the enterprise, management, efficiency, effectiveness.

Постановка проблеми. Посилення неста-
більності умов функціонування українських 
підприємств потребує зосередження все біль-
шої уваги на вирішенні проблеми забезпечення 
потрібного рівня фінансової безпеки вимагає 
шляхом розгляду не лише методологічних 
аспектів створення та налагодження роботи 
відповідної підсистеми у структурі економічної 
безпеки підприємства, але й формування під-
ходів до оцінювання управління нею. Доцільно 
вже на початковому етапі зазначити, що цьому 
аспекту науковцями приділяється недостатньо 
уваги. Розроблені методичні зсади оцінювання 
фінансової безпеки призначені охарактеризу-
вати поточний стан та динаміку рівня безпеки, 
визначити її зміну під впливом окремих факто-
рів, створити інформаційну основу для поліп-
шення механізмів забезпечення та вдоскона-
лення організаційної структури. Одночасно з 
цим питання оцінювання управління, що без-
посередньо пов’язано з доцільністю створення 
та розвитку організаційної структури служби 
безпеки, посилення взаємодії структурних під-
розділів стосовно виконання завдань у системі 
фінансової безпеки, визначення результатив-
ності дій та ефективності використання виді-
леного ресурсного забезпечення, є важливим 
етапом у подальшому науковому поступі у 
сфері безпекознавства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичні основи управління фінансовою безпе-
кою підприємства відображені в роботах вітчиз-
няних і зарубіжних науковців, таких як І. Бланк, 
О. Барановський, Т. Васильців, Ю. Воробйов, 
А. Воронкова, К. Горячева, Л. Донець, С. Ілля-
шенко, Г. Задорожний, М. Кизим, Т. Клебанов, 
Г. Козаченко, Л. Костирко, О. Ляшенко, Є. Олей-
ников, В. Пономарьов, Р. Сайфулін, О. Тере-
щенко, А. Шеремет, В. Шликов тощо. Доробком 
зазначених науковців можна вважати обґрун-
товану сутність поняття фінансової безпеки та 

сформовані методичні засади щодо оцінки її 
рівня. Однак, низка питань, пов’язаних із вне-
сенням необхідних змін в управління фінансо-
вою безпекою підприємства в наслідок високої 
нестабільності середовища функціонування, є 
недостатньо розглянутими.

Метою дослідження є формування методич-
ного підходу до оцінювання управління фінан-
совою безпекою підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
З’ясовано, що в основі формування методич-
ного підходу до оцінювання фінансової без-
пеки лежить застосування таких базових тер-
мінів як «ефективність» та «результативність».

Доцільно взяти до уваги той факт, що чітке 
розмежування досліджуваних понять сфор-
мовано в матеріалах ДСТУ ISO 9000:2007, 
де зазначається, що «… результативність 
(effectiveness) – ступінь реалізації заплано-
ваної діяльності та досягнення запланованих 
результатів, а ефективність (efficiency) – спів-
відношення між досягнутим результатом і 
використаними ресурсами» [5]. Вважаємо, що 
таке тлумачення потрібно взяти до уваги при 
формуванні методичного підходу до оціню-
вання управління фінансовою безпекою, засто-
сувавши із відповідним орієнтиром на процес 
управління, завдання суб’єктів безпеки, цілі та 
можливі результати, організаційне та ресурсне 
забезпечення.

Зауважимо, що основу авторського підходу 
до оцінювання управління фінансовою безпе-
кою складатимуть три складові:

– рівень фінансової безпеки підприємства;
– результативність дій суб’єктів безпеки;
– ефективність використання організацій-

ної структури та ресурсного забезпечення.
Відповідно до цієї позиції нами буде засто-

совано терміни «результативність» та «ефек-
тивність», відповідно до етимологічної сутності 
кожного з них. Продовжуючи, доцільно зазна-
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чити, що в наукових колах дискусія ведеться не 
лише щодо доцільності застосування зазначе-
них термінів, але й стосовно їх змісту щодо про-
цесу управління. Так, ефективність управління 
пов’язується із порівнянням отриманих резуль-
татів з витратами на організацію і здійсненням 
управління (наприклад, такої думки дотриму-
ється Й. Завадський [2, c. 83]) та використанням 
наявних ресурсів (фінансових, матеріальних, 
інформаційних та трудових) – таку думку від-
стоює І. Павленко [6, с. 36], а результативність 
із визначенням ступеня досягнення цілей на 
основі впливу суб’єкта управління на об’єкт 
управління – таку позицію обґрунтовує Г. Коза-
ченко [3, с. 86–87]. Здійснене узагальнення 
конкретизує та формує потрібне теоретичне 
підґрунтя для розроблення методичного під-
ходу до оцінювання управління фінансовою 
безпекою у межах вище виокремлених трьох 
складових.

Одночасно з певними особливостями вико-
ристання термінології, процес оцінювання 
управління характеризується і наявністю сут-
тєвих відмінностей щодо можливості засто-
сування певних методів. Відмінність у погля-
дах дослідників обґрунтовується: складністю 
кількісного визначення результатів управ-
ління, точніше тих результатів, які пов’язані 
саме з діями суб’єкта управління стосовно 
об’єкта; потребою врахування часового фак-
тору, коли результати управлінських рішень 
стають явними не відразу, а лише через три-
валий період часу. Відповідно можна конста-
тувати, що сьогодні сформована значна кіль-
кість методів оцінювання, застосування яких 
певною мірою дає змогу уникнути зазначених 
проблем та чітко охарактеризувати поточний 
рівень управління на рівні окремого підприєм-
ства. Визначена сукупність методів дала мож-
ливість здійснити їх групування із виокремлен-
ням ключових підходів. Вважаємо, що коротка 
характеристика ключових підходів має сприяти 
обґрунтуванню авторської позиції щодо оціню-
вання управління фінансовою безпекою укра-
їнських промислових підприємств.

Кількість виокремлених підходів до оціню-
вання управління як і їх зміст суттєво різняться. 
Так, А. Тихомирова [7, с. 53] розрізняє сім, 
А. Лобза та І. Гузь [4, с. 510] доводить можли-
вість виокремлення п’яти, а О. Гуторов [1, с. 40] – 
формує три підходи. Кожна з класифікацій як 
різниться рівнем деталізації, так і основними 
критеріями які містяться в основі групування. 
Отож варто критично охарактеризувати сут-
ність ключових підходів. Неможливо повністю 
погодитись із позицією щодо оцінювання 
управління як ефективності виробництва, вра-
хування кінцевого результату фінансово-гос-

подарської діяльності, а також концентрації 
уваги на результативності реалізації окремих 
управлінських рішень. Одночасно з цим можна 
виокремити такі підходи: ті, що передбача-
ють урахування ступеня досягнення постав-
лених завдань (так званий «цільовий» підхід); 
можливість використання узагальнюючих по- 
казників («множинний» підхід), що забезпе-
чує врахування різних аспектів управлінської 
діяльності; визначення ступеня сприйняття та 
можливості досягнення індивідуальних інтер-
есів усіма групами учасників («поведінковий» 
підхід); розрахунок ефективності за «індивіду-
альним», «груповим» та «організаційним» рів-
нями («рівневий» підхід) із визначенням впливу 
ключових факторів та подальшим розрахунком 
інтегрального показника, враховуючи синерге-
тичний ефект; встановлення відмінних крите-
ріїв оцінювання у межах коротко-, середньо- та 
довгострокових періодів («часовий» підхід), які 
характеризують процес управління відповідно 
до його якості, гнучкості, можливості розвитку 
та виживання підприємства як соціально-еко-
номічної системи. Здійснений огляд забезпе-
чує врахування змісту тих підходів, які можуть 
сприяти досягненню поставлених завдань у 
процесі оцінювання управління фінансовою 
безпекою підприємства.

Нами сформовано теоретичні основи, які 
визначають сутність авторського підходу до 
оцінювання управління фінансовою безпекою 
промислового підприємства, взаємозв’язок 
між окремими складовими яких подано на  
рис. 1. Коротко розглянемо сутність кожної 
складової. Мету доцільно визначити як систе-
матичне здійснення оцінювання управління 
фінансовою безпекою підприємства для фор-
мування потрібного інформаційного підґрунтя 
вдосконалення системи управління фінансо-
вою безпекою підприємств. 

Відповідно до мети можна визначити й зміст 
ключових цілей:

– достовірне оцінювання управління фінан-
совою безпекою підприємства загалом та у 
межах основних складових;

– визначення впливу факторів на зміну 
рівня фінансової безпеки, результативності 
дій суб’єктів безпеки та ефективності викорис-
тання організаційної структури та ресурсного 
забезпечення;

– удосконалення процесу оцінювання від-
повідно до зміни основних етапів управління 
фінансовою безпекою підприємства та поло-
жень щодо забезпечення економічної безпеки 
підприємства.

При виборі методів та інструментів оціню-
вання доцільно враховувати періодичність 
процедури, професійний рівень аналітика, 
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можливість досягнення цілей та трудомісткість 
основних та допоміжних розрахунків. Враху-
вання всіх цих аспектів сформувало основу для 
використання таких методів: порівняння (фак-
тичних значень окремого індикатора, групи 
та складової із нормативними або базовими); 
статистичних (метод групувань для визначення 
груп підприємств, рівень управління фінансо-
вою безпекою за окремими індикатором, гру-
пою чи складовою, що відповідає встановленим 
критеріям); факторного аналізу (вплив окре-
мих факторів на зміну рівня безпеки за групою 
та складовою); експертних оцінок (шляхом 
розроблення анкет та проведення інтерв’ю).

Вважаємо за доцільне виділити такі прин-
ципи формування системи оцінювання управ-
ління фінансовою безпекою підприємства:

– охоплення дослідженням усіх етапів про-
цесу управління фінансовою безпекою підпри-
ємства [8, с. 329];

– орієнтація на інформаційні ресурси, які 
формуються в межах інформаційного забезпе-
чення підприємства;

– здатність до відображення змін у часі та 
порівняно з внутрішніми нормативами;

– гнучкість для своєчасного внесення змін у 
критерії, перелік індикаторів, їх граничних зна-
чень та вагових коефіцієнтів;

– зменшення трудомісткості оцінювання 
завдяки автоматизації основних етапів оціню-
вання та уникнення застосування складних 
методів опрацювання інформації;

– комплексності завдяки використанню 
кількісних та якісних показників;

– економічності, тобто витрати на прове-
дення оцінювання не можуть бути більшими за 
цінність отриманої інформації для функціону-
вання і розвитку системи управління фінансо-
вою безпекою підприємства.

Критерії оцінювання управління фінансо-
вою безпекою мають визначатися внутрішнім 
положенням і бути прив’язаними до стратегії 
забезпечення економічної безпеки та стратегії 
розвитку підприємства. Критерії повинні мати 
кількісне визначення для уникнення подвій-
ного трактування, бути зрозумілими для ана-
літиків та керівників. Кількісні критерії мають 
застосовуватися для характеристики: вели-
чини фактичних або ж можливих збитків, втрат 
фінансових, інформаційних, матеріальних та 
трудових ресурсів, ресурсного забезпечення 
дій суб’єктів безпеки тощо. Якісні критерії шля-
хом використання кількісної оцінки формують 
уявлення про ступінь виконання завдань, від-
повідність працівників структурних підрозді-
лів, які залучені до забезпечення фінансової 

Рис. 1. Теоретичні основи методичного підходу до оцінювання  
управління фінансовою безпекою промислового підприємства

Мета 
Цілі Методи та інструменти 

Вимоги до вхідної 
інформації 

Принципи формування та 
використання системи 
оцінювання управління 
фінансовою безпекою 

підприємства 

Положення про взаємодію 
структурних підрозділів у 

процесі забезпечення 
фінансової безпеки 

підприємства 

Критерії оцінювання 
фінансової безпеки 

підприємства 

Процедура формування системи оцінювання 
управління фінансовою безпекою підприємства 

Рівень фінансової  
безпеки підприємства 

Результативність дій 
суб’єктів безпеки 

Ефективність використання 
організаційної структури та 

ресурсного забезпечення 
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безпеки, кваліфікаційним вимогам та здатності 
розробляти й виконувати рішення тощо.

Зміст складових «положення про взаємо-
дію структурних підрозділів у процесі забез-
печення фінансової безпеки підприємства» та 
«вимоги до вхідної інформації» безпосередньо 
пов'язаний з специфікою процесу управління 
фінансовою безпекою певного промислового 
підприємства і тому в межах цієї публікації не 
буде розглядатися.

Процедура формування системи оціню-
вання управління фінансовою безпекою про-
мислового підприємства передбачає здій-
снення таких етапів:

– визначення переліку індикаторів, які 
можуть бути застосовані для оцінювання фінан-
сової безпеки у межах основних складових;

– опитування експертів з узгодженням їх 
поглядів для формування переліку індикаторів, 
встановлення вагомості кожного індикатора в 
межах групи та визначення групових коефіці-
єнтів вагомості у структурі певної складової;

– визначення граничних значень для кож-
ного індикатора, групи та складової для харак-
теристики рівнів безпеки/результативності/
ефективності;

– перевірка на логічність і сумісність 
об’єднання індикаторів у межах груп та складо-
вих, уникнення дублювання, можливість розра-
хунку інтегральних показників;

– встановлення періодичності оцінювання;
– визначення користувачів результатів оці-

нювання та ступінь задоволення їх інформацій-
них інтересів;

– налагодження каналів передавання та 
місць зберігання інформації;

– обґрунтування умов перегляду методич-
них засад та внесення необхідних корективів.

Нами визначено основні методичні засади 
оцінювання управління фінансовою безпекою 
промислового підприємства у межах трьох 
складових, які в графічному вигляді подано на 
рис. 2.

Додаткового пояснення потребують такі 
аспекти:

– за результатами консультацій з експер-
тами, для забезпечення максимальної чіткості 
отриманих результатів, встановлено три рівні 
безпеки/результативності/ефективності, які 
відповідають таким кількісним значенням: 
«низький» (0,0–0,33), «нормальний» (0,33–0,67), 
«високий» (0,67–1,0);

– при визначенні рівня фінансової безпеки 
підприємства як ключового результату дій 
суб’єктів безпеки застосовано групи кількісних 
та якісних показників. Якщо кількісні сформо-
вані за рахунок індикаторів прибутковості, лік-
відності, ділової активності та фінансової стій-

кості, то якісні передбачають характеристику 
наявності корпоративних конфліктів та факти 
фінансових зловживань. У сукупності ці дві 
групи показників дають більш чітке уявлення 
про фактичний рівень фінансової безпеки на 
певний момент часу і можливість відстеження 
його зміни в часі;

– у процесі оцінювання результативності 
дій суб’єктів безпеки нами сформовано дві 
групи індикаторів, які характеризують резуль-
тати розроблення і реалізації захисних заходів 
та результативність використання внутрішніх 
можливостей. До індикаторів цієї складової 
введено і такі, що характеризують культуру 
управління та фактичне застосування теоре-
тичних розробок на практиці, що дає змогу 
дати характеристику рівню розвитку управ-
ління фінансовою безпекою.

Слід зауважити, що для характеристики 
рівня всіх індикаторів цієї складової залуча-
ються експерти, якими в умовах певного під-
приємства можуть бути представники вищої 
ланки управління та залучені фахівці, зокрема і 
з правоохоронних органів;

– у складі третьої складової нами визна-
чено дві групи індикаторів. Перша група 
має сприяти характеристиці організаційних 
моментів у забезпеченні фінансової безпеки, 
зокрема у частині взаємодії між бухгалтерією, 
планово-економічним та фінансовим відді-
лами, підрозділом конкурентної розвідки та 
службою внутрішнього контролю. Визначення 
запропонованих індикаторів дає змогу встано-
вити ефективність їх взаємодії та можливість 
досягнення поставлених завдань. Інша скла-
дова – ресурсна – сприяє визначенню рівня 
ресурсного забезпечення та ефективності його 
використання при розробленні та реалізації 
захисних заходів;

– сформований методичний підхід може 
застосовуватися для підприємств будь-
якого виду економічної діяльності з попе-
реднім уточненням граничних значень та 
коефіцієнта вагомості шляхом проведення 
опитування експертів із подальшим узгоджен-
ням їх поглядів. Одночасно з цим, висока 
динаміка середовища функціонування потре-
бує періодичного перегляду запропонованих 
методичних засад із коригуванням зазначених  
параметрів.

Висновки з проведеного дослідження. Уза-
гальнюючи доцільно ще раз зазначити, що 
запропонований методичний підхід дає мож-
ливість охарактеризувати управління фінан-
совою безпекою відповідно до фактичного 
рівня фінансової безпеки, результативності 
дій суб’єктів безпеки та ефективності вико-
ристання організаційної структури та ресурс-
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Фінансова 
стійкість 

Фінансова 
стабільність 

Фінансова 
надійність 

Фінансова 
рівновага 

Оцінювання фінансової безпеки підприємства 

Прибутковість: 
чиста рентабельність продажу; 
рентабельність продукції 

Ліквідність: 
коефіцієнт покриття; 
коефіцієнт швидкої ліквідності 

Ділова активність: 
коефіцієнт оборотності активів; 
коефіцієнт оборотності 
власного капіталу 

Фінансова стійкість: 
коефіцієнт автономії; 
коефіцієнт фінансової стійкості 

Оцінювання результативності 
дій суб’єктів безпеки 

Оцінювання ефективності 
використання організаційної 

структури та ресурсного 
забезпечення 

Оцінювання управління 
фінансовою безпекою 

підприємства 

Результативність використання 
внутрішніх можливостей: 

ініціативність у виявленні зміни рівня 
безпеки та застосуванні превентивних 
захисних заходів; 
рівень злагодженості дій у сфері 
фінансової безпеки підприємства; 
раціональність використання ресурсів 

Результативність розроблення і реалізації 
захисних заходів: 
обґрунтованість рішень, які 
приймаються у сфері фінансової безпеки; 
науково-технічний рівень управління; 
відповідність отриманих результатів 
встановленим цілям; 
рівень культури управління 

Організаційна складова: 
цілеспрямованість дій у сфері 
фінансової безпеки; 
показник функціональної структури 
фінансової безпеки підприємства; 
показник надійності виконання 
обов’язків у сфері фінансової 
безпеки 

Ресурсна складова:  
коефіцієнт інформаційного 
забезпечення; 
вмотивованість праці суб’єктів 
безпеки; 
технічна забезпеченість 

Наявність корпоративних 
конфліктів Наявність фінансових 

зловживань 

Рис. 2. Індикатори оцінювання управління фінансовою безпекою промислового підприємства 
за основними складовими
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ного забезпечення. У комплексі всі три скла-
дові сприяють виявленню проблемних місць в 
управлінні фінансовою безпекою підприємства 
та формують основу для його вдосконалення. 

В подальших дослідженнях увагу доцільно 
приділити моделюванню впливу чинників на 
управління фінансовою безпекою промисло-
вого підприємства.
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