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Формування системи забезпечення фінансової безпеки суб’єктів
підприємництва на засадах контролінгу
У статті обґрунтовано доцільність впровадження контролінгу в систему забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва. Визначено
складові елементи системи забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва на засадах контролінгу, а саме: визначено мету, задачі,
функції, передумови впровадження, методи та суб’єкти забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва на засадах контролінгу. Розроблено методичний підхід до визначення використання тактичного та стратегічного контролінгу в забезпеченні фінансової безпеки суб’єктів
підприємництва, який дозволяє здійснювати об’єктивну діагностику рівня фінансової безпеки та визначати основні загрози фінансовим інтересам власників суб’єктів підприємництва. Запропоновано структурно-функціональну модель забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва на засадах контролінгу, яка узагальнює підходи до побудови системи забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва
на засадах контролінгу та визначає етапи її побудови.
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Формирование системы обеспечения финансовой безопасности субъектов предпринимательства
на основе контроллинга
В статье обоснована целесообразность внедрения контроллинга в систему обеспечения финансовой безопасности субъектов предпринимательства. Определены составляющие элементы системы обеспечения финансовой безопасности субъектов предпринимательства на основе контроллинга, а именно: определены цели, задачи, функции, предпосылки внедрения, методы и субъекты обеспечения финансовой безопасности субъектов предпринимательства на основе контроллинга. Разработан методический подход к определению использования тактического и стратегического контроллинга в обеспечении финансовой безопасности субъектов предпринимательства, который позволяет
осуществлять объективную диагностику уровня финансовой безопасности и определять основные угрозы финансовым интересам владельцев субъектов предпринимательства. Предложена структурно-функциональная модель обеспечения финансовой безопасности субъектов
предпринимательства на основе контроллинга, которая обобщает подходы к построению системы обеспечения финансовой безопасности
субъектов предпринимательства на основе контроллинга и определяет этапы ее построения.
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Постановка проблеми. В умовах стрімких змін ринкового середовища, проявів стагнаційних процесів та на
шляху стабілізації економіки суб’єкти підприємництва
особливо гостро реагують на негативний вплив зовнішніх
чинників, що, в свою чергу, призводить до виникнення все
більшої кількості загроз їх ефективній діяльності. Зазначені умови актуалізують проблеми забезпечення фінансової
безпеки суб’єктів підприємництва в сучасних умовах української економіки. Для вітчизняних суб’єктів підприємництва дедалі більш нагальною є проблема удосконалення
системи забезпечення фінансової безпеки, впровадження
сучасних інструментів, підходів та інтегрованих систем,
всім цим вимогам задовольняє впровадження контролінгу
в процес забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед
українських вчених вагомий внесок у дослідження проблеми забезпечення та управління фінансовою безпекою
зробили: О. В. Ареф’єва, О. І. Барановський, К. С. Горячєва,
А. О. Єпіфанов, М. М.Єрмошенко, Я. А. Жаліло, Н. П. Капустін,
Ю. Г. Кім, Н. Н. Пойда-Носик та інші.
Проблемам впровадження контролінгу в діяльність
суб’єктів підприємництва присвячені наукові праці вітчизняних та закордонних дослідників, зокрема слід виділити
таких вчених: Е. А. Ананькина, О. В. Ареф’єва, Т. А. Головина,
Н. Данілочкіна, Р. Е. Исакова, Д. Кембел, Х. Кюппер, Э. Майер,
Д. Майлз, Р. Манн, Х. Нойхль, Г. Пич, А. Поважний, К. Серфлінг, Дж. Стонхаус, Д. Хан, П. Хорват, Э. Шерм.
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми. Однак жоден із науковців не розглядав детально можливості поєднання таких двох надзвичайно
важливих аспектів діяльності суб’єкта господарювання, як
фінансова безпека та контролінг. В центрі уваги дослідників знаходяться методологічні, діагностичні, управлінські,
процесуальні, юридичні аспекти забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва, однак комплексно
та системно цей процес практично не розглядається, не
виділяються горизонти забезпечення ФБСП: тактичний та
стратегічний, що не дає змоги повною мірою здійснювати
планування заходів, спрямованих на нейтралізацію загроз
фінансовій безпеці.
Мета статті полягає у формуванні теоретико-методичного підходу до забезпечення ФБСП на засадах контролінгу.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва (ФБСП)
повинне ґрунтуватися на інтегрованому підході, який дозволяє координувати та узгоджувати дії, спрямовані за забезпечення захисту від загроз зовнішнього та внутрішнього середовища суб’єкта підприємництва, таким підходом
є контролінг, який здатен збагатити процес забезпечення
ФБСП додатковим комплексним інструментарієм координації, моніторингу та узгодження прийняття управлінських
рішень, а також забезпечить можливість здійснювати ранню діагностику загроз ФБСП із подальшою розробкою конкретних рекомендацій та пропозицій, спрямованих на підвищення рівня ФБСП.
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Аргументувати необхідність впровадження контролінгу в забезпечення ФБСП доцільно, визначаючи основні
причини впровадження контролінгу в систему забезпечення фінансової безпеки суб’єкта підприємництва, серед
яких: усвідомлена необхідність здійснення організаційних
та структурних змін на суб’єкті підприємництва; відсутність
прозорої системи відповідальності за здійснення оптимізаційних заходів; усвідомлена необхідність безперервного отримання та обробки інформації про внутрішній стан
суб’єкта підприємництва та стан його зовнішнього середо
вища; необхідність ранньої діагностики рівня фінансової
безпеки суб’єктів підприємництва; необхідність постійного планування та прогнозування показників діяльності
суб’єкта підприємництва.
Означені причини набувають надзвичайної актуальності в умовах виходу із фінансової кризи, наслідки якої
спостерігаються практично на кожному суб’єкті підприємництва, тому вони потребують сьогодні поєднання двох
підрозділів: відділу контролінгу та фінансового відділу,
оскільки синергічний ефект від їх поєднання здатен забезпечити підвищення результативності діяльності суб’єкта
підприємництва.
Складові елементи забезпечення фінансової безпеки
суб’єктів підприємництва на засадах контролінгу, сформовані на основі визначення значення та напрямів поєднання
контролінгу та забезпечення фінансової безпеки суб’єктів
підприємництва, наведено на рис. 1.
В межах забезпечення фінансової безпеки суб’єкта
підприємництва на засадах контролінгу слід розглядати
обидва напрями контролінгу – тактичний та стратегічний –
оскільки діагностика рівня ФБСП проводиться постійно
з метою визначення небезпек у короткий строк (використання тактичного контролінгу) та на довготривалу перспективу (стратегічний контролінг).
Особлива цінність інформації, що отримана від служби
контролінгу, полягає в її об’єктивності, оскільки завдання
працівників цього підрозділу полягає саме в акумуляції та
інтерпретації даних про функціонування зовнішнього та
внутрішнього середовища. Крім того, сучасні інструменти
контролінгу дозволяють узгоджувати спрямованість різних підрозділів у досягненні визначених тактичних та стратегічних цілей.
Забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва з використанням принципових засад контролінгу
дозволить оптимізувати процес забезпечення захисту фінансових інтересів від загроз, оскільки контролінг дозволяє координувати функції різних підрозділів, реалізовувати
їх комплексно, це обумовлено розгалуженістю загальних
функцій контролінгу, які включають управлінський облік,
моніторинг, контроль за прийняттям фінансових рішень,
рефлексію результативності фінансових рішень (яким чином вплине рішення на діяльність опосередкованих сфер
суб’єкта підприємництва – на який безпосередньо не було
спрямовано дії).
Однак починати процес забезпечення ФБСП необхідно
з діагностики її рівня [11]. У діагностиці рівня ФБСП також неПроблеми економіки № 1, 2013
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Cкладові забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва на засадах конотролінгу

Функції

Мета

Задачі

координації місій суб'єкта підприємництва, його
стратегічної мети та тактичних цілей у забезпеченні
фінансової безпеки суб'єкта підприємництва

Застосування контролінгу для координації заходів, спрямованих на забезпечення ФБСП, через
ранню діагностики
рівня ФБСП та впровадження тактичного
і стратегічного контролінгу в систему
забезпечення ФБСП

акумулювання інформації про діяльність
підприємства на усіх
рівнях; забезпечення
постійного зворотнього зв'язку між структурними підрозділами підприємства;
впровадження
інструментарію
контролінгу в процес
забезпеченні ФБСП

інформаційно-аналітичне супроводження процесу
забезпечення фінансової безпеки суб'єктів підприємництва
здійснення поточного контролю за результатами
реалізації прийнятих управлінських рішень
своєчасне виявлення недоліків та проблем у діяльності суб'єктів підприємництва, що загрожують
його фінансовій безпеці (з дослідженням причинно-наслідкових зв'язків)
планування та прогнозування основних показників
фінансової безпеки суб'єктів підприємництва
формування єдиної системи забезпечення
інформацією різного характеру всіх підрозділів
суб'єктів підприємництва
оцінка можливого впливу впровадження інновацій
на рівень фінансової безпеки підприємства
виявлення причин змін (як негативних, так і позитивних) рівня фінансової безпеки підприємства
формування інформаційно-аналітичної бази для
прийняття управлінських рішень в межах
забезпечення ФБСП

Методи

Загальнонаукові: спостереження, порівняння,
Загальнонаукові:
спостереження,
порівняння,
аналіз,
синтез, групування,
систематизація
аналіз, синтез, групування, систематизація
Специфічні: бенчмаркінг, SWОТ-аналіз (аналіз
сильних і слабких сторін), АВС-аналіз,
PEST-аналіз, XYZ-аналіз, методи фінансового
прогнозування, експертних оцінок, тощо

Передумови для впровадження
усвідомлена необхідність здійснення організаційних та структурних змін на суб'єктах підприємництва, обумовлена потребою забезпечення
високого рівня фінансової безпеки
необхідність забезпечення дієвої системи захисту
фінансових інтересів суб'єктів підприємництва
відсутність прозорої системи відповідальності за
прийняття управлінських рішень
усвідомлена необхідність безперервного отримання та обробки інформації про рівень фінансової безпеки та стан внутрішнього і зовнішнього
середовища
необхідність постійного планування та прогнозування показників фінансової безпеки суб'єктів
підприємництва

Суб’єкти

Власники, керівники, кадровий склад, служба
безпеки суб’єкта підприємництва, фінансова
служба, сліжба контролінгу

Рис. 1. Складові забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва на засадах контролінгу
(авторська розробка)
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обхідно застосовувати контролінгові показники, які дозволять визначити результативність окремо тактичного і стратегічного контролінгу в забезпеченні ФБСП [13, c. 65]. Отже,
з метою удосконалення діагностики ФБСП запропоновано
методичний підхід до визначення використання тактичного
та стратегічного контролінгу в забезпеченні ФБСП (рис. 2),
який є новим, оскільки раніше науковці не розглядали можливість поєднання показників контролінгу із показниками
фінансової безпеки та не інтерпретували результати впровадження контролінгу в систему забезпечення ФБСП.
Суб’єктам підприємництва необхідно приділяти увагу в першу чергу тактичним заходам, які не суперечать
стратегічній меті діяльності суб’єкта підприємництва та
спрямовані на швидке підвищення рівня фінансової безпеки суб’єкта підприємництва, досягти цього можна шляхом постійного моніторингу фінансового стану, виявлення
небезпек та оперативного формування заходів зі стабілізації ситуації. Максимальної уваги потребує сфера забезпечення грошово-кредитної складової ФБСП: оптимізація
структури кредиторської та дебіторської заборгованості,
забезпечення належного рівня ліквідності. Впровадження
контролінгу на кожному рівні та етапі забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва дозволить збагатити управлінські процеси на суб’єкті підприємництва сучасними технологіями та інструментами, результативність
яких доведена суб’єктами підприємництва розвинених
країн, які вже значно довший відрізок часу існують в умовах ринкової економіки, жорсткої конкуренції, необхідно
сті самостимулювання діяльності підприємства [10, c. 144].
Одним із головних етапів забезпечення фінансової безпеки
суб’єктів підприємництва є діагностика її рівня, інтегрована модель діагностики рівня фінансової безпеки суб’єктів
підприємництва наведена на рис. 3.
Вже навіть на початковому етапі забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва – етапі діагностики – контролінг може стати незамінним інструментом, який
дозволяє виявляти небезпеки зовнішнього та внутрішнього середовища шляхом аналізу значної кількості інформаційних потоків. Роль контролінгу в діяльності суб’єктів підприємництва може визначати його як універсальний засіб
вирішення всіх завдань, що характеризує необхідність
його впровадження як нової функції забезпечення ФБСП,
і в той же час контролінг увібрав в себе вже відомі принципи організації діяльності.
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Кінцева мета контролінгу полягає в регулюючому
впливі на процеси, що протікають в організації. Вся система контролінгу є багаторівневою. З цієї точки зору конт
ролінг, як концепція системного регулювання діяльності
суб’єктів підприємництва повинен бути зосереджений на
розробці шляхів забезпечення довгострокового та ефективного існування організації – на участі в розробці стратегії. Здебільшого досягнення синергетичного ефекту досягається поєднанням функцій контролінгу (тактичного та
стратегічного) та фінансової безпеки. Також слід зазначити,
що для суб’єктів підприємництва актуальним є тактичний
розвиток, який забезпечує підґрунтя для подальшого стратегічного розвитку [12].
У загальному вигляді процес забезпечення ФБСП доцільно представити як модель забезпечення ФБСП на засадах контролінгу, яка об’єднує принципи, функції, етапи
та результат впровадження контролінгу в систему забезпечення фінансової безпеки (рис. 4).
Процес забезпечення фінансової безпеки на засадах
контролінгу повинен базуватися на чітко визначених принципах із додержанням основних етапів, адже стихійні несплановані дії не дозволять досягти позитивних результатів.
Запропонована структурна модель контролінгу в забезпеченні ФБСП дозволяє поетапно планувати впровадження контролінгу в забезпечення ФБСП.
Також акцентується увага на меті такого поєднання,
яка полягає у досягненні подвійного ефекту від впровадження контролінгу в забезпечення фінансової безпеки,
оскільки саме своєчасний, детальний, професійний, всебічний аналіз інформації про стан суб’єкта підприємництва, його зовнішнє середовище дає змогу повно діагностувати рівень фінансової безпеки та розробити заходи із її
забезпечення.
Висновки. Забезпечення фінансової безпеки на засадах контролінгу необхідно здійснювати на основі розробленого теоретико-методичного підходу, який дозволить досягти позитивних результатів. Запропонована
структурно-функціональна модель забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва на засадах контролінгу дає змогу керівникам суб’єктів підприємництва більш
якісно захищати власні фінансові інтереси та розробляти
заходи із протидії загрозам внутрішнього та зовнішнього
середовища суб’єкта підприємництва.
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Показники використання тактичного
контролінгу в забезпеченні ФБСП

Показники використання стратегічного
контролінгу в забезпеченні ФБСП

1. Операційна рентабельність продукції (0,2)
2. Коефіцієнт поточної ліквідності (0,2)
ПОКАЗНИКИ
3. Коефіцієнт оборотності капіталу (0,2)
(вагові
коефіцієнти)
4. Ефект операційного важеля (0,2)
5. Коефіцієнт оборотності активів (0,2)

1. Ефект фінансового левериджу (0,25)
2. Коефіцієнт фінансової стійкості (0,25)
3. Коефіцієнт чистої рентабельності (0,25)
4. Коефіцієнт реальної вартості майна (0,25)

Визначення інтегрального показника:
1. Стандартизація значень розрахункових показників за
формулою
Кст = Кф/Кср,
Кст – стандартизоване значення;
Кф – фактичне значення;
Кср – середнє значення для аналізованої вибірки.
2. Визначення інтегрального показника за формулою:
Z = a1*K1+a2*K2+…+an*Kn
Z – інтегральний показник;
K1...Kn – значення коефіцієнтів;
a1...an – вагові значення коефіцієнтів.

Інтерпретація отриманих результатів

Інтерпретація отриманих результатів

Інтерпретація отриманих результатів

Інтегральний показник використання
тактичного контролінгу в межах
забезпечення ФБСП ілюструє якість
управлінських процесів на суб’єкті
підприємництва, спрямованих на поточний
розвиток, досягнення тактичних цілей та
забезпечення захисту від загроз
зовнішнього та внутрішнього середовища на
короткострокову перспективу

Інтегральний показник використання
стратегічного контролінгу в межах
забезпечення ФБСП ілюструє якість
управлінських просеців, спрямованих на
довготривалий розвиток суб’єкта
підприємництва, досягнення стратегічної
мети, формування передумов для
стабільного фінансового зростання

Застосування отриманих результатів про використання тактичного і стратегічного контролінгу
в забезпеченні ФБСП для розробки дієвих заходів, спрямованих на досягнення захищеності від загроз
та стабільного розвитку суб’єкта підприємництва

Рис. 2. Методичний підхід до визначення використання тактичного та стратегічного контролінгу в забезпеченні ФБСП
(авторська розробка)
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Вхідна інформація: законодавча база України, фінансова звітність суб’єктів підприємництва

Поелементний аналіз складових забезпечення ФБСП
Показники
структури
капіталу:
Коефіцієнт автономії
Коефіцієнт
заборгованості
Коефіцієнт
фінансового
левериджу
Коефіцієнт
фінансового ризику

Показники ділової
активності:
Коефіцієнт оборотності капіталу
Коефіцієнт оборотності активів
Оборотність дебіторської заборгованості
Оборотність кредиторської заборгованості

Показники
платоспроможності
та ліквідності:
Коефіцієнт фінансової стійкості
Коефіцієнт поточної
платоспроможності
Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості
Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Показники
рентабельності:
Коефіцієнт рентабельності активів
Коефіцієнт рентабельності власного
капіталу
Коефіцієнт чистої
рентабельності

Показники
фінансової
стійкості:
Коефіцієнт
покриття
Коефіцієнт
маневреності

Визначення граничних значень для показників та порівняння із отриманими результатами
Підбиття проміжкових підсумків про стан фінансової безпеки суб'єктів підприємництва
Визначення інтегрального показника рівня фінансової безпеки суб'єкта підприємництва
Стандартизация вихідних
показників

Визначення
показників –
стимуляторів та
дестимуляторів

Визначення
підприємства
(періода)
еталона

Визначення еталонного
показника – такого, що
найбільше впливає на
інтегральний показник

Розрахунок відстаней
до еталона та визначення інтегрального
показника

Інтерпретация отриманих результатів
Виявлення основних чинників, що впливають на
рівень фінансової безпеки

Порівняння результатів із середніми у галузі

Виявлення причин як позитивних, так і негативних змін рівня фінансової безпеки суб'єкта підприємництва
Розробка заходів, спрямованих на забезпечення ФБСП, через нейтралізацію загроз та досягнення сталого
розвитку суб’єкта підприємництва

Рис. 3. Інтегрована модель діагностики рівня ФБСП на засадах контролінгу
(авторська розробка)
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Забезпечення ФБСП на засадах контролінгу
Базові принципи
1. Повноти інформації про стан зовнішнього та внутрішнього середовища.
2. Об'єктивності діагностики рівня ФБCП.
3. Узгодженості із стратегічною метою суб’єкта підприємництва.
4. Орієнтації на тактичне управління ФБCП.
5. Відповідності потребам різних структурних підрозділів суб’єкта підприємництва.
Функції

Служби

Діагностика рівня ФБСП

Фінансова служба

Організація заходів із забезпечення високого рівня ФБСП

Фінансово-управлінська
складова

Планування діяльності з урахуванням поточного стану та можливих
небезпек у зовнішньому та внутрішньому середовищі

Служба контролінгу

Контролі за дотриманням високого рівня ФБСП та виконанням
запланованих заходів

Інформаційна складова

Мета поєднання системи забезпечення ФБСП та впровадження контролінгу
Досягнення максимально ефективного, своєчасного, дієвого забезпечення фінансової безпеки суб’єкта
підприємництва шляхом використання синергічного ефекту від поєднання повноважень та
можливостей двох структурних підрозділів, через обєктивну діагностику та пошук найбільш дієвих
засобів забезпечення високого рівня ФБСП із використанням координаційної функції контролінгу
Технологія впровадження контролінгу в забезпечення ФБСП
діагностика рівня фінансової безпеки суб’єкта підприємництва;
проведення систематичних перевірок якості роботи структурних підрозділів
Діагностичний підприємства (з метою визначення небезпек внутрішнього середовища);
моніторинг змін у діяльності підприємств-конкурентів;
етап
аналіз стану мезо- та макроекономічного середовища;
виявлення змін на ринку збуту продукції;
виявлення змін в системі надання фінансових послуг;

Аналітичний
етап

виявлення основних причин низького рівня фінансової безпеки суб’єкта
підприємництва;
аналіз причин та перспектив зміцнення ринкової позиції;
визначення можливостей підвищення якості використання фінансових ресурсів;
виявлення шляхів нейтралізації небезпек зовнішнього та внутрішнього середовища;

пошук шляхів зменшення відхилень показників фінансової дільності суб’єкта
підприємництва від рекомендованих оптимальних значень;
Реформаційний визначення оптимальних, за критерієм витрати-результат, заходів із підвищення
рівня фінансової безпеки;
етап
формування тактичних заходів із забезпечення ФБСП, з урахуванням стратегічної
мети розвитку суб’єкта підприємництва;

Контрольний
етап

визначення результативності впроваджених заходів;
оцінювання вартості впровадження заходів із реформування;
визначення відповідальності та результативності дій різних підрозділів в процесі
забезпечення ФБСП.

Критерій результативності забезпечення ФБСП на засадах контролінгу
Стратегічний результат

Тактичний результат

Досягнення стабільного фінансовго розвитку
суб’єкта підприємництва на основі забезпечення
високого рівня фінансової безпеки

збільшення прибутковості суб’єкта підприємництва;
забезпечення високого рівня захищеності від
небезпек зовнішнього та внутрішнього середовища

Рис. 4. Структурно-функціональна модель забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва на засадах
контролінгу (авторська розробка)
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