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З огляду на об’єктивну необхідність забезпечення фінансово-економічної 

безпеки підприємства та її роль як невід’ємної умови життєдіяльності кожного 

суб’єкта господарювання можна стверджувати про те, що функціонування 

підприємства потребує не лише його створення, ефективної діяльності, 

розвитку, використання ресурсів, капіталізації, але й гарантування безпеки, 

зокрема фінансово-економічної. Тому важливим результатом вивчення цієї 

економічної категорії є висновок про необхідність визнання фінансово-

економічної безпеки одним із основних напрямів його діяльності. Включення 

фінансово-економічної безпеки до напрямів діяльності суб’єкта 

господарювання (крім маркетингової, комерційної, інноваційної, соціальної 

та ін.) дозволяє імплементувати основи її забезпечення у систему 

стратегічного і тактичного планування, сформулювати мету та визначити 

операційні цілі. 

Наступним аспектом аналізованої проблеми є обґрунтування місця 

фінансово-економічної безпеки в процедурі стратегічного планування та 

стратегії її забезпечення серед інших стратегій. 

Концептуально поняття «стратегії» в економічній літературі трактують 

як: 

1) мету управління (ідеальну модель підприємства, в якій реалізується 

бачення його керівників, власників); позицію на ринках (передусім 

конкурентну участь на ринках, захоплення нових ринків); зразок (джерело 

прагнення підприємства наблизитися до еталона); 

2) запланований майбутній результат, напрям розвитку, перспективне 

уявлення про майбутній стан підприємства, маневр у конкурентній боротьбі; 

3) визначення основних довгострокових цілей і завдань, ухвалення 

курсу дій, розподілу ресурсів, необхідних для виконання поставлених завдань; 

4)   загальний всебічний план досягнення цілей; 

5) довгостроковий курс розвитку підприємства, спосіб досягнення 

цілей; 

6) комплекс прийнятих рішень стосовно розміщення ресурсів і 

досягнення довгострокових конкурентних переваг на цільових ринках; 

7) узагальнену програму діяльності, спрямовану на досягнення 

підприємством мети завдяки ефективному розподілу, координації та 

використанню ресурсів. 

Стратегічна орієнтація діяльності підприємства є важливою передумовою 

його функціонування, особливо в ринкових умовах. Проте стратегічне 

управління повинно стосуватися всіх напрямів діяльності підприємства, 

зокрема й фінансово-економічної безпеки, незважаючи на те, що в умовах 



нестабільності соціально-економічного та політичного середовища належне 

управління безпекою ускладнене низкою проблем, передусім такими, як 

нестабільність економіки та її державного регулювання, недосконалість і 

нестабільність правового середовища, значна тінізація ринку і тиск з боку 

більш потужних конкурентів включно з недобросовісними, прояви рейдерства, 

недостатність фінансового забезпечення та багато ін. За таких умов при 

стратегічному управлінні підприємством потрібно враховувати: 

1) циклічність розвитку та особливості трансформацій вітчизняної 

економіки, від чого залежить вибір інструментів, методик і моделей безпеки 

підприємства; 

2) необхідність використання системного, ситуаційного та цільового 

підходів при виборі стратегічних пріоритетів розвитку, що в умовах 

невизначеності зовнішнього середовища дозволяє окреслити перспективи 

розвитку з врахуванням ризиків; 

3) перевірені практикою методи, інструменти і моделі стратегічного 

управління. 

Зазначимо, що діяльність із забезпечення фінансово-економічної безпеки 

підприємства дозволяє посилити аспект усієї планової роботи, оскільки 

використовується для обґрунтування не тільки одного рішення, а для 

сукупності можливих варіантів поведінки суб’єкта господарювання залежно від 

змін у зовнішньому середовищі. 

Роль стратегії забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства 

є істотною, адже разом із корпоративною стратегією окреслює мету, напрямок 

і перспективи більш передбачуваного розвитку підприємства, що, у свою чергу, 

є основою гарантування ефективності та стабільності функціонування. 

 


