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інформаційних технологій, вміння накопичувати, обробляти та аналізувати 
зростаючі потоки інформації, використовуючи для цього найсучасніші 
технологічні засоби ІТ, прогресивне розвиток якого, у свою чергу, призведе 
до постійного вдосконалення навичок роботи з ними
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ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 
ПІДПРИЄМСТВА

Здатність підприємства до стабільного стійкого розвитку окреслюється 
ступенем захисту від внутрішніх і зовнішніх загроз, який дозволяє швидко 
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реагувати на зміну в середовищі функціонування і характеризує рівень його 
фінансової захищеності. Розвиток підприємства неможливий без надійної 
системи фінансової безпеки. В умовах сучасної нестабільності економічної 
системи кожне підприємство повинно створювати сприятливі умови для 
забезпечення високого рівня своєї фінансової безпеки, що дає можливість 
розробляти та запроваджувати самостійну фінансову стратегію, підтримувати 
достатній рівень досконалої конкуренції на ринку. 

Реалізація фінансового механізму фінансової безпеки підприємства 
вимагає певного керування та організації. В основі організації має бути 
цільовий підхід щодо забезпечення основного призначення фінансової 
безпеки. З огляду на визначення механізму фінансової безпеки як системи 
важелів, інструментів та методів функціонування суб’єкта підприємницької 
діяльності, що постійно забезпечує його фінансові інтереси, останні можуть 
бути покладені в основу такої організації у якості мети, що має бути 
досягнута. Економічне середовище існування підприємства, зокрема 
наявність зовнішніх та внутрішніх загроз при цьому не обумовлюються, 
однак така сталість функціонування має бути досягнута, в тому числі, в 
умовах кризових процесів та явищ. Крім того, слід виходити з аксіом 
фінансової безпеки, а саме, загальності, унікальності та відкритості.

Фінансово-економічний механізм управління фінансовою безпекою 
підприємства у науковій літературі розглядається як сукупність 
управлінських, економічних, фінансових способів гармонізації інтересів 
підприємства з інтересами суб’єктів зовнішнього середовища. Кінцевим 
результатом роботи зазначеного механізму є вплив на процес розробки та 
реалізації управлінських рішень з урахуванням особливостей діяльності 
підприємства, що забезпечує зростання ринкової вартості підприємства та 
максимізацію отриманого ним прибутку [1, с. 105]. Механізмом забезпечення 
фінансової безпеки підприємства називають сукупність чітко визначених дій 
зі створення умов гарантування його захисту від негативного впливу 
внутрішніх і зовнішніх загроз. Ці дії можуть містити в собі сукупність 
організаційних, фінансових і правових методів впливу з боку суб’єктів 
управління фінансами підприємства, спрямованих на своєчасне виявлення, 
попередження, нейтралізацію та ліквідацію загроз фінансовій безпеці даного 
суб’єкта підприємництва [2,с. 141]. Тобто, механізм управління 
забезпеченням фінансової безпеки підприємства передбачає вплив суб’єктів 
фінансової безпеки на об’єкт – фінансову діяльність підприємства, що 
впливає перш за все на стан його фінансових ресурсів з урахуванням дії 
фінансових ризиків та загроз.

Отже, фінансово-економічний механізм управління забезпеченням 
фінансової безпеки є складовою частиною комплексної системи управління 
підприємством, дія якої спрямована на: 

- сприяння стабільному розвитку, підвищенню ефективності й 
конкурентоспроможності підприємства; 

- формування та збільшення його фінансово-економічних ресурсів 
зі створенням системи захисту від зовнішніх та внутрішніх чинників.
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До основних елементів фінансово-економічного механізму управління 
забезпеченням фінансової безпеки підприємства слід віднести три блоки [3,с. 
19]: 

- інформаційно-організаційний блок – це система, що складається з 
організаційного, інформаційно-аналітичного, нормативно-правового та 
програмно-технічного забезпечення; 

- функціонально-аналітичний блок – згруповує елементи, 
призначені для діагностування фінансової безпеки підприємства, здійснення 
оцінки управління безпекою та проведення на підставі отриманих даних, 
виявлення ризиків та загроз; 

- контрольно-моніторинговий блок – контроль процесу реалізації 
стратегії управління фінансовою безпекою підприємства, її коригування на 
основі оцінки ефективності стратегії управління фінансовою безпекою. 

Використання запропонованого фінансово-економічного механізму 
управління забезпеченням фінансової безпеки підприємства допоможе 
обрати оптимальну стратегію управління фінансовою безпекою, засвідчувати 
критерії оцінки її ефективності на підставі належного інформаційно-
аналітичного забезпечення.
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ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНОГО 
СХОВИЩА В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Можливість зберегти дані в мережі, а потім отримати до них доступ з 
будь-якого куточка світу - це одна з кращих речей, подарованих нам 
хмарними обчисленнями. Якщо у вас є Інтернет і немає бажання витрачатися 


