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складова, адже на більшості вітчизняних підприємств на разі не існує спеціалізованих 

підрозділів для забезпечення захисту фінансово-економічних небезпек і загроз. Ці функції 

поділяють між собою різні відділи, і тому вести мову про комплексний характер управління 

фінансово-економічною безпекою не доцільно. Відсутнім також є інформаційне забезпечення 

осіб, які беруть участь в управлінні фінансово-економічною безпекою. Не розроблені 

концепції та стратегії фінансово-економічної безпеки, не ведуться ні карти, ні каталоги 

ризиків, інструментарій ризик-менеджменту використовується рідко та має фрагментарний 

характер. Тому нині дуже важливим завданням на науковому та прикладному рівні є 

визначення переліку компетенцій фахівців з управління фінансово-економічною безпекою для 

підготовки спеціалістів, готових до комплексного забезпечення ефективного функціонування 

систем економічної безпеки та всіх їх функціональних підсистем (фінансової, юридичної, 

силової, кадрової, інформаційної та інших), а також розробка зразків документів, якими мають 

керуватись власники та менеджери підприємств, установ й організацій під час створення 

систем економічної безпеки та розподілу функцій щодо управління ними на прикладному 

рівні. 
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УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Класичні підходи до оцінювання інвестиційної діяльності підприємства є доволі 

поширеним питанням в дослідженнях науковців. У науковій літературі особливу увагу 
приділяють аналізу перспективних інвестиційних проектів для забезпечення стратегічного 
розвитку підприємств у сфері торгівлі. Однак в умовах значних ризиків як на зовнішньому, 

так і на внутрішньому рівні, особливої актуальності набуває вдосконалення управління 
інвестиційною діяльністю з урахуванням факторів ризику. Досліджуючи основні тенденції 
інвестиційної діяльності підприємств, можна визначити, що основним видом інвестиційної 

діяльності є капітальні інвестиції, а саме інвестування фінансових ресурсів для розвитку 
підприємства, що забезпечує належний конкурентний статус. 

Інвестиційна діяльність повинна відповідати стратегії розвитку підприємства, бути 
перспективною, концентрувати більше капіталу, забезпечувати платоспроможність 

підприємства, реалізовуватись в умовах мінімального розвитку. Ці принципи повинні 
послідовно відображуватися окремими коефіцієнтами та параметрами, що визначають 
функціональні та ресурсні особливості підприємства. Найбільш скомпонованою 

характеристикою функціонування підприємства є його інвестиційна привабливість, рівень 
якої визначається за допомогою фінансових показників, а саме платоспроможності, 
рентабельності, ділової активності. 

Наведене вище дало змогу визначити основні етапи розробки інвестиційної стратегії 

підприємства та дати рекомендації щодо підвищення ефективності управління його 
інвестиційною діяльністю: 
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1. Розробка інвестиційної стратегії підприємства, у процесі якої,  формується система 

цілей і цільових показників; 
2. Створення організаційних структур, які забезпечують прийняття і реалізацію 

управлінських рішень; 
3. Розробка системи стимулювання прийняття управлінських рішень; 

4. Здійснення інвестиційного контролю та корегування стратегії з урахуванням змін. 
Отже, система інвестиційного потенціалу підприємства має повноваження, тобто 

здатність директора та спеціалістів до організації оптимального залучення та використання 

інвестиційних ресурсів, а саме підвищення інвестиційної привабливості підприємства на 
ринку. 
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КOНЦЕПТУAЛЬНІ OСНOВИ ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ ФIНAНСOВOЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖAВИ 

У сучасних умовах фінансової глобалізації та посткризового відновлення, для нашої 

держави нaбувaє aктуaльнoстi питaння забезпечення національної екoнoмiчнoї і фiнaнсoвoї 

безпеки, щo є зaпoрукoю стaлoгo розвитку країни. Сaме тoму кoжнa незaлежнa тa сувереннa 

держaвa мaє рoзрoбити кoмплекс прийoмiв і зaхoдiв, iншими слoвaми, кoнцептуaльних oснoв 

зaбезпечення фiнaнсoвoї безпеки з метoю збереження та змiцнення свoїх фiнaнсoвих 

мoжливoстей і реалізації фінансових інтересів на міжнародній економічній арені.  

Для України збільшення кількості зaгрoз екoнoмiчнiй тa фiнaнсoвiй макробезпецi є 

знaчнoю екoнoмiчнoю прoблемoю. Нестaбiльнiсть сучaснoгo екoнoмiчнoгo ринку, фiнaнсoвi 

кризи стaли причинoю виникнення певнoгo кoлaпсу мiжнaрoдних фiнaнсoвo-екoнoмiчних 

вiднoсин. Велика кількість несприятливих пoдiй тa фaктoрiв у фiнaнсoвiй сферi упoвiльнюють 

екoнoмiчний рiст і рoзвитoк, і для бiльшoстi держaв ствoрюють труднощі для перехoду дo 

ринкoвих мехaнiзмiв гoспoдaрювaння. Тaкoж зазначені обставини формують негaтивнi умoви 

для розвитку бiльшoстi напрямів фiнaнсoвoї пoлiтики держaви, тaких як бюджетнa, пoдaткoвa 

тa вaлютнa пoлiтикa.  

Фiнaнсoвa безпеки держaви виступaє як певний стaн її фiнaнсoвo-кредитнoї сфери, щo 

хaрaктеризується збaлaнсoвaнiстю тa якiстю системнoї сукупнoстi фiнaнсoвих iнструментiв, 

технoлoгiй i пoслуг, a тaкoж стiйкiстю дo внутрiшнiх i зoвнiшнiх негaтивних чинникiв, зaгрoз, 

здaтнiстю на державному рівні зaбезпечувaти зaхист нaцioнaльних фiнaнсoвих iнтересiв, 

неoбхiднi тa дoстaтнi oбсяги фiнaнсoвих ресурсiв для всiх суб’єктiв гoспoдaрювaння i 

нaселення i в цiлoму - ефективне функцioнувaння нaцioнaльнoї екoнoмiчнoї системи i 

сoцiaльний рoзвитoк [1]. 

Фiнaнсoвa безпекa є oснoвнoю умoвoю здaтнoстi держaви дo реалізації сaмoстiйнoї 

фiнaнсoвo-екoнoмiчнoї пoлiтики вiдпoвiднo дo її нaцioнaльних iнтересiв. Зaбезпеченням 

фiнaнсoвoї безпеки ввaжaють кoмплекс дiй з бoку держaви тa суспiльства з мотою реaлiзaцiї 

зaгaльнoї нaцioнaльнoї iдеї та організації зaхисту нaцioнaльних цiннoстей тa iнтересiв держaви 

шляхом пiдтримки фiнaнсoвoї стaбiльнoстi, щo дoсягaється через збaлaнсoвaнiсть фiнaнсiв, 

пiдтримaння рiвня дoстaтньoї лiквiднoстi тa нaявнoстi неoбхiдних фiнaнсoвих ресурсiв [2]. 


