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Саме тому, щоб задовольнити безперервно зростаючі потреби інтернет-
користувачів, розробники пошукових машин постійно вдосконалюють 
алгоритми та принципи пошуку, додають нові функції та можливості, всіляко 
намагаються пришвидшити роботу системи.
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ФІНАНСОВІ РИЗИКИ ЯК ДЕСТРУКТИВНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ 
НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВА

Прибуток – це матеріальний показник ефективності економічної 
діяльності підприємства, який залежить від багатьох факторів та має на нього 
безпосередній вплив. Фінансова діяльність підприємства пов’язана з 
багатьма транзакціями, операціями, угодами,  що несуть за собою не лише 
можливість збагачення, а й значні фінансові ризики. Саме тому для 
забезпечення фінансової стабільності на підприємстві необхідно розробляти 
концепцію безпеки та стратегію управління з урахуванням ризиків, що 
супроводжують діяльність підприємства. Ризики, що пов’язані із можливістю 
виникнення неочікуваних матеріальних витрат, зниженням або відсутністю 
прибутку, втратою частини капіталовкладень для підприємства 
класифікуються як фінансові ризики. Ці ризики виникають на будь-якому 
етапі господарської діяльності в результаті відносин з фінансовими  
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структурами  та підприємствами.  
Причини виникнення фінансових ризиків різноманітні й можуть 

з’явитися непередбачено в процесі діяльності підприємства. Вони  
поділяються на зовнішні та внутрішні. До основних зовнішніх причин 
формування фінансових ризиків можна віднести наступні: слабку і 
нестабільну економіку країни; економічну кризу; інфляцію; підвищення 
рівня конкурентної боротьби; зниження цін на світовому ринку; політичні 
чинники та ін. Усі ці причини мають зовнішнє, щодо підприємства, 
походження і тому підприємство їх контролювати не може. До внутрішніх 
причин формування фінансових ризиків можна віднести: підвищення витрат 
на підприємстві, низький рівень управління, відсутність планування, 
незадовільну фінансову політику підприємства та ін [1]. 

Для подальшої регуляції та уникнення всіх фінансових ризиків має 
бути налагоджена внутрішня фінансова політика, яка залежить лише від 
внутрішніх факторів організації підприємства. Цілеспрямоване використання 
ресурсів підприємства, узгодження процесу виробництва та реалізації, 
виконання актуальних завдань в сукупності і являє собою фінансову політику 
компанії. Варто відзначити, що установлювати та регулювати її мають право 
лише засновники, уповноважені ними особи та володар контрольного пакету 
акцій.

Учасники фінансового ринку, в ході реалізації фінансових ризиків, 
можуть зазнати масштабних збитків або ж втратити абсолютно весь капітал. 
Ось чому, так важливо вміти ідентифікувати ризики та уникнути їх. Виявити 
їх можна методом безпосереднього аналізу кожної операції, та співставленні 
її з кожним можливим ризиком. При цьому, важливим інструментом 
регуляції ризиків є правильно встановлена належність їх до конкретного 
середовища.

На рис. 1 відображено основні  види фінансових ризиків[2].

Рис. 1.  Основні  види фінансових ризиків [2]

Фінансові ризики зосереджені в багатьох сферах фінансового впливу на 
підприємство. І в незалежності від того, які за станом ризики-пасивні чи 
активні, вони несуть собою загрозу цим сферам. Адже їх реалізація – це лише 
питання часу, і в будь-якому випадку вони наноситимуть шкоду системам 
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підприємства, якщо їм ефективно не протидіяти методом ідентифікації, 
профілактики, оцінювання та страхування.

Все вищеперераховане і є основним аспектом фінансової безпеки 
підприємства, яка класифікується як фінансовий стан, який характеризується:

- по-перше, збалансованістю і якістю сукупності фінансових 
інструментів, технологій і послуг, що використовуються підприємством; 

- по-друге, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх загроз; 
- по-третє, здатністю фінансової системи підприємства забезпечувати 

реалізацію його фінансових інтересів, місії і завдань достатніми обсягами 
фінансових ресурсів; 

- по-четверте, забезпечувати ефективний і сталий розвиток цієї 
фінансової системи [3] .

Якщо визначити фінансові ризики, як деструктивні чинники фінансової 
безпеки, тобто ті, які виводять з ладу всю систему функціонування даної 
структурної одиниці (в перекладі з латинського destructivus «руйнівний», від 
дієслова destruere «ламати; руйнувати»), можна зробити висновки, що 
управління та регуляція ризиків, з точки зору підприємства, є необхідними 
для продуктивної роботи та отримання максимального прибутку. 

Деструктивність ризиків полягає у тому, що вони є впливовим 
фактором, який може як і мотивувати організацію, так і пригнічувати. 
Звернемо увагу, на те, що ризики можуть сприйматися підприємством у три 
етапи: виклик, загроза, небезпека.  І на останньому етапі дуже важливо 
прийняти відповідні заходи забезпечення фінансової безпеки. В першу чергу 
для цього необхідно визначити стратегію та тактику підприємства і вже 
відштовхуючись від них, забезпечувати розвиток розробки концепції 
фінансової безпеки, які базуються на:

- забезпеченні високого ступеню узгодження та  гармонізації 
фінансових інтересів підприємства з інтересами оточуючого середовища та 
інтересами його персоналу;

- наявності на підприємстві стійкої до загроз фінансової системи, яка 
спроможна забезпечувати реалізацію фінансових інтересів, місії і завдань;

- збалансованості і комплексності фінансових інструментів і 
технологій, які використовуються на підприємстві;

- зростанні постійності і динамічності розвитку фінансової системи 
(підсистеми) підприємства [3]  .

Отже, ризики дійсно впливають на фінансову безпеку підприємства, 
наражаючи на небезпеку її функціонування, шляхом впливу на всі сфери 
фінансової діяльності. Для боротьби з ризиками, перш за все, необхідна 
відповідна стратегія і тактика та налагоджена система менеджменту 
підприємства.
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СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Інформація впливає на держави, суспільства та людей сьогодні більш 
ефективніше, ніж політичні, економічні та військові засоби. Впровадження 
сучасних інформаційних технологій (ІТ), телекомунікаційних систем, 
кількісних змін у сфері інформаційних взаємодій призвело до якісної зміни 
підходів до вирішення існуючих проблем та виникнення нових, які не 
існували на більш ранніх етапах розвитку інформаційного суспільства. 
Важливою сферою підвищення ефективності функціонування 
спеціалізованих інформаційних систем Національної поліції є інтеграція з 
глобальним Інтернетом. У багатьох випадках, завдяки ступеню інтеграції, 
вирішено два основні завдання. По-перше, географічно розподілені 
підсистеми інформаційних систем стали об'єднані. По-друге, користувачі 
Інтернету мають доступ до відкритої інформації IC. Нерідко при вирішенні 
обох завдань використовують Веб-сайт (веб-портал), який, крім того, відіграє 
репрезентативну роль в Інтернеті.

Інформаційно-аналітична робота може виявити та визнати 
закономірності в контексті досліджень злочинності, порушення громадського 
порядку, дорожньо-транспортних пригод та ін.). З іншої сторони, 
інформаційно-аналітична робота узагальнює результати щоденної діяльності 
поліції для протидії негативним соціальним явищам. Він охоплює аналіз 
стану злочинності та заходи, спрямовані на охорону громадського порядку 
протягом певного періоду часу, вивчення ефективності та практичної 
доцільності певної форми роботи, її законодавче регулювання, використання 
інформації для протидії порушенням правопорядку, боротьби з злочинністю, 
інші напрямки діяльності поліції, визначені законодавством України [1].

Закон України "Про національну поліцію" [2] визначив як одну з 
напрямків своєї діяльності - інформаційно-аналітичну. Різноманітність 
завдань та функцій, які здійснюються в процесі функціонування системи 
МВС України, використовує різні форми діяльності. Найважливіші види 


