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безпеки. Проаналізовано зміст поняття «фінансовоекономічна безпека під при
ємст ва». Запропоновано авторське визначення поняття «аналітик із питань фі
нан совоекономічної безпеки підприємства» та окреслено його професійні і осо
бисті якості. Визначено основні завдання, обов’язки та права аналітика з питань 
фінансовоекономічної  безпеки підприємства.
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Постановка проблеми. Процес гарантування фінансово-економічної безпеки 
в сучасних реаліях стає пріоритетним для суб’єктів підприємницької діяльності, 
оскільки ситуація в країні за останні декілька років характеризується важкою по-
літичною кризою та воєнним конфліктом на сході країни. Останнім часом, окрім 
змін зовнішнього середовища, можна спостерігати очевидний брак державної під-
тримки, низьку купівельну спроможність населення, зростання зовнішньої кон-
куренції та економічних злочинів. Отже, для гарантування фінансово-економічної 
безпеки з метою подальшого розроблення адекватних захисних програм, потрібно 
створювати на підприємствах аналітичний відділ щодо забезпечення оптимального 
рівня фінансово-економічної безпеки. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок у теоретико-ме-
тодологічну базу дослідження фінансово-економічної безпеки підприємства зро били 
такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як Л. Абалкін, Л. Біркен, Е. Гудвін, К. Де віс, Т. Лоу-
рі, М. Кокнаєва, В. Шликов, Й. Шумпетер, Г. Шаповал, І. Бінько, В. Геєць, А. Ко-
заченко, А. Ляшенко, І. Мойсеєнко, О. Орлик, Н. Сабліна, В. Столбов, О. Тру хан. 
Окрім наукової значущості праць названих учених, треба зазначити, що досі не існує 
єдиного погляду щодо трактування дефініції «аналітик із питань фі нансово-економіч-
ної безпеки підприємства». Це питання потребує проведення по дальших досліджень.

Мета статті — проаналізувати наявні підходи щодо поняття «фінансово-
еко номічної безпеки підприємства», сформувати власне поняття «аналітик із пи-
тань фінансово-економічної  безпеки підприємства» на основі аналізу фахово-
економічної літератури для визначення сутності цієї економічної категорії.

Виклад основного матеріалу дослідження. Останнім часом фінансово-еко-
номічна безпека дедалі більше викликає зацікавленість підприємств у реалізації 
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принципово нових підходів до управління. Розглядаючи фінансово-економічну без-
пеку будь-якої економічної системи й будь-якого рівня, потрібно зважати на здат-
ність протистояти небезпекам і загрозам для досягнення поставлених цілей. А це 
неможливо без формування відповідного аналітичного гарантування фінансово-
економічної безпеки.

Фінансово-економічна безпека — явище, що властиве будь-якому суб’єктивові 
суспільства — від індивіда до держави та глобальної світогосподарської системи, 
оскільки кожен із них функціонує в умовах високодинамічних змін, позитивних і 
негативних впливів різноманітних чинників, посилення взаємозв’язку всіх гос по-
дарських, фінансових, соціальних процесів в економіці. Проблематика фінансово-
еко номічної безпеки суб’єктів господарювання актуалізується на сучасному етапі 
роз витку України з огляду на становлення ринкового механізму господарювання, 
по глиблення глобалізаційно-інтеграційних процесів, необхідність подолання не га-
тивних тенденцій в економіці країни та переходу до стійкого економічного зрос тання.

Більшість українських авторів послуговуються у своїх публікаціях терміном 
«фінансова безпека підприємства». Втім, є й такі, що свідомо вживають поняття 
«фінансово-економічна безпека», наголошуючи тим самим на взаємозалежності 
еко номічної та фінансової діяльності підприємства та визначальній ролі фінансів 
у економічній системі.

Отже, під «фінансово-економічною безпекою підприємства» треба розуміти 
захищеність потенціалу підприємства у різних сферах діяльності від негативної дії 
зовнішніх і внутрішніх чинників, прямих або непрямих загроз, а також здатність 
суб’єкта до відтворення [9, с. 5]. Ці ж автори пишуть, що «фінансово-економічна 
безпека — це стан і здатність фінансово-економічної системи протистояти не-
безпеці руйнування її оргструктури і статусу, а також перешкодам у досягненні 
ці лей розвитку» [9, с.6].

В. Ф. Столбов та  Г. М. Шаповал вважають, що під «фінансово-економічною 
безпекою підприємства» потрібно розуміти стан захищеності його ресурсів та 
ін телектуального потенціалу  від наявних та потенційних загроз зовнішнього і 
внут рішнього середовища його функціонування, який характеризується високими 
фі нансовими показниками  діяльності та перспективою економічного розвитку в 
май бутньому [10, с. 104].

На думку О. В. Іващенко та П. М. Четвєрікова [3], до якої приєднуємося і ми, 
поняття фінансово-економічної безпеки досить точно визначив З. С. Варналієв: 
«фінансово-економічна безпека» — це результат комплексу складових, орієн то-
ва них на усунення фінансово-економічних загроз функціонування та розвитку 
під приємства і забезпечення його фінансової стійкості й незалежності, ви со кої 
конкурентоспроможності технологічного потенціалу, оптимальності та ефек тив-
ності організаційної структури, правового захисту діяльності, захисту ін фор ма-
ційного середовища, комерційної таємниці, безпеки персоналу, капіталу, майна та 
комерційних інтересів [2].

Як вважають О. Л. Трухан та  М. О. Кокнаєва, фінансово-економічну безпеку 
підприємства треба розглядати одночасно з двох позицій — статичної (як результат 
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діяльності підприємства на конкретну дату) та динамічної (розвиток підприємства 
в умовах фінансово-економічної безпеки у короткостроковій та довгостроковій 
перспективі [11, с. 30; 6, с. 320].

Зауважимо, що важливим питанням дослідження фінансово-економічної без-
пеки підприємства залишається на сьогодні проблема аналітичного гарантування 
фінансово-економічної безпеки підприємства.

За сучасних умов господарювання головна мета кожного підприємства є 
забезпечення стабільного функціонування та досягнення головних цілей своєї 
діяльності. Для цього потрібно постійно дотримуватись відповідного рівня фі нан-
сово-економічної безпеки підприємства, який залежить від того, наскільки пра-
цівник буде спроможний запобігти та протистояти можливим загрозам та наскільки 
вміло зможе ліквідувати наслідки, об’єктивних і суб’єктивних, негативних впливів 
зовнішнього і внутрішнього середовища. Відповідно до зазначеного і випливає 
потреба у провідному спеціалісті з питань фінансово-економічної безпеки під-
приємства для гарантування оптимального рівня фінансово-економічної безпеки 
під приємства.

Систематизувавши та проаналізувавши економічну фахову літературу [1–11], 
сформуємо власне визначення поняття «аналітик з питань фінансово-економічної 
безпеки підприємства» за допомогою таких економічних дефініцій, як «фінансово-
економічної безпеки підприємства», «аналітик» та «фінансовий аналітик» (рис. 1).

Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки підприємства повинен 
володіти такими особистими якостями, як посидючість, терпіння, наполегливість, 
відповідальність, «педантизм» у роботі, чесність, акуратність, емоційно-психо ло-
гіч на стійкість, справедливість, цілеспрямованість (рис. 2).

Професійно важливими якостями аналітика з питань фінансово-економічної 
безпеки є: високий рівень математичних здібностей; здатність до аналізу, син-
тезу, узагальнення інформації; здатність тривалий час займатися певним видом 
діяльності; здатність швидко переходити від одного виду діяльності до іншого; 
гарний розвиток короткочасної і довготривалої пам’яті; висока стресостійкість; 
хороші навички роботи на комп’ютері.

Аналітик із питань фінансово-економічної безпеки ставить перед собою низ-
ку завдань: розв’язує проблеми на ґрунті теоретичних і практичних знань у га-
лу зі фінансів та веденні господарської діяльності; забезпечує високий рівень 
фі нан сово-економічної безпеки господарської діяльності підприємства; органі-
зо вує аналітичні та методичні практики впровадження заходів із фінансово-
еко но мічної безпеки; визначає перспективність та ефективність інноваційної 
діяль ності, використовуючи інформаційні, облікові та аналітичні методи для вдос-
коналення процесів фінансово-економічної безпеки в межах встановлених стан-
дартів і норм; визначає та оцінює стан і рівень фінансово-економічної безпеки 
під приємства, партнерів (контрагентів) і конкурентів, забезпечує визначення зов-
нішніх і внутрішніх ризиків та загроз у сфері фінансово-економічної безпеки під-
приємства; сприяє здійсненню стратегічного управління підприємством та її фі-
нансово-економічною безпекою; здійснює всі види інформаційного, аналітичного
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та обліково-аналітичного забезпечення функціонування системи фінансово-еко-
но мічної безпеки підприємства; організовує проведення моніторингу фінан сово-
економічного стану підприємства, запобігаючи його банкрутству; бере участь у 
розробленні заходів щодо мінімізації впливу потенційних загроз на діяльність під-
приємства; бере участь у плануванні заходів із гарантування фінансово-еко номічної 
безпеки, удосконалення інформаційно-аналітичного процесу функ ціо нування сис-
теми фінансово-економічної безпеки; розроблює аналітичні документи, за яки-
ми оці нюють стан і надають пропозиції щодо діяльності підприємства в умовах 
загроз і небезпек, рекомендації щодо їх зниження або усунення; надає аналітичну 
інформацію щодо стану фінансово-економічної безпеки підприємства; розроблює 
всі види аналітичних документів, із гарантування фінансово-економічної безпеки 
підприємства.

Основні права аналітика з питань фінансово-економічної безпеки: брати участь 
у нарадах, зборах, засіданнях із питань, що належать до його компетенції; отри-
мувати інформацію,зокрема конфіденційного характеру, яка відзначає стратегічну 
орієнтацію та інтереси організації у відносинах із діловими партнерами; у межах 
наданих повноважень представляти інтереси підприємства в органах державної 
влади та місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, 
незалежно від форми власності.

Аналітик із питань фінансово-економічної безпеки є відповідальним за: неви-
конання або неналежне виконання посадових обов’язків; неналежне та несвоєчасне 
виконання вимог організаційно-розпорядчих документів підприємства; розголо-
шення конфіденційної інформації підприємства; підготовку звітної документації 
не у встановленому порядку або з порушенням строків.

Аналітик із питань фінансово-економічної безпеки має знати: Конституцію 
Ук раїни, законодавчі та нормативно-правові акти, що регламентують питання фі-
нан сово-економічної безпеки; функції, загальні принципи побудови та організації 
діяльності комплексної системи гарантування фінансово-економічної безпеки під-
приємства; методи проведення аналітичних досліджень; технології, форми та ме-
то ди діагностування небезпек, загроз і ризиків, їхнього оцінювання та мінімізації; 
тех нічні засоби пошуку, отримання, аналізу інформації та її захисту; порядок роз роб-
лення та впровадження інновацій у систему гарантування фінансово-еко но мічної без-
пеки; порядок організації, здійснення контролю та оцінювання рівня фінансово-еко-
номічної безпеки; методи і технології роботи фінансових під розді лів підприємства, 
пе редовий вітчизняний і зарубіжний досвід організації та ін фор маційно-аналітичне 
га рантування функціонування системи фінансово-еко но мічної безпеки.

Висновки. Отже, потрібно ще раз наголосити, що фінансово-економічна безпе-
ка підприємства є однією із найважливіших складових системи економічної безпеки 
підприємства, відповідно до пріоритетності фінансової сфери господарської діяль-
ності будь-якого підприємства та результуючого змісту процесу гарантування без-
пеки стосовно інших складових економічної безпеки.

З викладеного вище випливає пріоритетність фінансово-економічної безпеки 
підприємства, що потребує особливої уваги щодо її забезпечення на кожному 
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підприємстві. Для запобігання загрозам та з метою здійснення реальної оцінки 
рівня фінансово-економічної безпеки підприємства, до господарської діяльності 
потрібно залучати аналітика з питань фінансово-економічної безпеки для розробки 
та реалізації дієвих заходів із гарантування фінансово-економічної безпеки під-
приємства.
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The paper examines and summarizes the theoretical background in the field of 
financialeconomic security. It analyses the existing points of view regarding the 
interpretation of the notion “financial and economic security of the enterprise.” The 
author’s definition of “an analyst on financial and economic security of the enterprise” 
has been suggested and his professional and personal qualities have been defined. The 
main objectives, responsibilities and duties of the analyst on the financialeconomic 
security of the enterprise have been defined.
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