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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ
ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
ЕКОНОМІКИ
Розробка стратегії є одним з ключових етапів управління фінан
совою безпекою підприємства в умовах економічної нестабільності.
Тому вибір оптимальної, найбільш адекватної умовам зовнішнього
макроекономічного середовища стратегії є дуже важливим.
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На нашу думку, є три доступні для вибору стратегії, виходячи з
кількості рівнів економічної нестабільності.
При низькому рівні економічної нестабільності у державі можна
застосовувати стратегію розвитку, що полягає, насамперед, у розви
тку всіх або більшості видів діяльності підприємства, наприклад, збі
льшення обсягів виробництва, розширення асортименту продукції,
пошук нових ринків збуту, цільових аудиторій та ін. Тобто, дана
стратегія може містити багато інноваційних ідей, яким навіть відпо
відає певний рівень ризику.
При високому рівні економічної нестабільності у державі під
приємству рекомендується використовувати стратегію скорочення,
що має на меті захист підприємства від основних напрямів негатив
ного впливу даного фактора: скорочення споживчого попиту, знеці
нення та коливання курсу національної валюти.
Стратегія стабільності, що є орієнтованою на середній рівень
економічної нестабільності, є так званою «золотою серединою» між
стратегіями розвитку та скорочення. У такому випадку керівництво
підприємства має самостійно визначати ступінь ризиковості та ос
новні напрямки стратегії діяльності підприємства залежно від аспе
ктів конкретної ситуації та значення кількісної оцінки економічної
нестабільності.
Слід зазначити, що вищенаведені рекомендації стосовно вибору
стратегії підприємства з урахуванням лише рівня економічної неста
більності стосуються тільки середньостатистичних підприємств із
задовільним або низьким рівнем фінансової безпеки. Оскільки, на
приклад, для підприємства з недостатнім, критичним або катастро
фічним рівнем фінансової безпеки навіть при середньому рівні еко
номічної нестабільності може бути доцільним застосування стратегії
скорочення. А підприємство з високим або достатнім рівнем фінан
сової безпеки навіть при високому рівні нестабільності економіки не
матиме потреби в реалізації стратегії скорочення. Рекомендовані для
реалізації стратегії підприємств з урахуванням як рівня економічної
нестабільності, так і рівня їх фінансової безпеки наведено в табл. 1.
Типізацію стратегій одного виду було здійснено, виходячи з по
точних умов функціонування підприємства, тобто:
а) І тип стратегії застосовується, коли зовнішні умови функціо
нування підприємства (рівень економічної нестабільності) є сприят
ливішими за внутрішні (рівень фінансової безпеки підприємства),
наприклад, недостатній рівень фінансової безпеки – низький рівень
економічної нестабільності;
б) ІІ тип стратегії має місце, коли внутрішні умови (рівень фі
нансової безпеки підприємства) є сприятливішими за зовнішні
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(високий рівень фінансової безпеки – високий рівень економічної
нестабільності);
в) ІІІ тип стратегії доцільно застосовувати у випадку, коли внут
рішні та зовнішні умови є однаковими за своєю сприятливістю, на
приклад: високий рівень фінансової безпеки підприємства – низький
рівень економічної нестабільності, критичний рівень фінансової
безпеки – високий рівень економічної нестабільності тощо.
Таблиця 1
Стратегії підприємства при різних рівнях фінансової безпеки
та економічної нестабільності
Рівень фінансової безпеки
підприємства
Високий,
достатній
Задовільний,
низький
Недостатній,
критичний,
катастрофічний

Рівень економічної нестабільності
Низький

Середній

Високий

Стратегія роз
витку
ІІІ типу
Стратегія
розвитку
І типу
Стратегія ста
більності
І типу

Стратегія
розвитку
ІІ типу
Стратегія
стабільності
ІІІ типу
Стратегія
скорочення
І типу

Стратегія ста
більності
ІІ типу
Стратегія ско
рочення
ІІ типу
Стратегія ско
рочення
ІІІ типу

Джерело: авторська розробка.
Таким чином, стратегії І типу в доповнення до своєї основної
сутності (розвиток, стабільність або скорочення) враховують внут
рішні фінансові проблеми на підприємстві, тобто є більш орієнтова
ними на його поточний фінансовий стан. Стратегії ІІ типу, не вихо
дячи за межі свого основного змісту, в більшій мірі орієнтуються на
поточний рівень економічної нестабільності. Відповідно, стратегії ІІІ
типу враховують обидва ці аспекти.
Будьяку обрану з вищеописаних стратегію діяльності підприєм
ства по суті можна назвати стратегією забезпечення його фінансової
безпеки. В умовах економічної нестабільності вона обов’язково має
містити такі три складові:
– підсистему планування та стимулювання збуту продукції, у
якій визначається економічно обґрунтований обсяг виробництва,
який у даних умовах може бути повністю реалізований, а також за
ходи, спрямовані на стимулювання збуту продукції;
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– підсистему захисту від інфляції, у якій зазначається план дій,
спрямований на мінімізацію втрат, спричинених інфляцією, та мак
симізацію вигід, які можна отримати внаслідок цього соціально
економічного явища;
– підсистему захисту від коливань валютного курсу, що містить
конкретні методи та засоби захисту від негативного впливу коли
вань курсу національної валюти.
Висновок. Розробка стратегії забезпечення фінансової безпеки
залежно від поточного рівня економічної нестабільності у державі є
ключовим елементом управління фінансовою безпекою підприємст
ва. Така стратегія по суті являє собою стратегію діяльності підпри
ємства, спрямовану на максимізацію рівня його фінансової безпеки
шляхом нейтралізації негативного впливу фактора економічної не
стабільності. Залежно від рівнів фінансової безпеки підприємства та
економічної нестабільності це може бути стратегія розвитку, стабі
льності чи скорочення. Враховуючи основні форми впливу економіч
ної нестабільності на фінансову безпеку підприємств, така стратегія
має містити наступні складові: підсистему планування та стимулю
вання збуту продукції, підсистему захисту від інфляції та підсистему
захисту від валютних коливань.
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