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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ
Медведєва І. Б.

УДК 336.63

Розглянуто теоретичні засади формування системи управління фінансовою
безпекою суб'єкта господарювання як структурного елементу системи національної
безпеки у фінансовій сфері. Обґрунтовано необхідність інтеграції системи фінансового моніторингу в систему управління фінансовою безпекою суб'єктів первинного
фінансового моніторингу. Деталізовано компонентний склад механізму управління
фінансовою безпекою суб'єкта господарювання через визначення його мети, завдань, критеріїв, принципів, функцій, методів, важелів та інструментів. Конкретизовано сутність загальноуправлінських функцій у контексті управління фінансовою безпекою. Визначено мету, завдання та інформаційні зв'язки локальних механізмів
діагностування, моніторингу та контролінгу як структурних складових механізму
управління фінансовою безпекою.
Ключові слова: фінансова безпека, управління фінансовою безпекою, національна безпека у фінансовій сфері, механізм управління, суб'єкти первинного фінансового
моніторингу.
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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ
Медведева И. Б.

УДК 336.63

Рассмотрены теоретические основы формирования системы управления финансовой безопасностью субъекта хозяйствования как структурного элемента системы национальной безопасности в финансовой сфере. Обоснована необходимость интеграции системы финансового мониторинга в систему управления финансовой безопасностью субъектов первичного финансового мониторинга. Детализирован компонентный состав механизма управления финансовой безопасностью субъекта хозяйствования через определение его цели, заданий, критериев,
принципов, функций, методов, рычагов и инструментов. Конкретизирована сущность общеуправленческих функций в контексте управления финансовой безопасностью. Определены цель и задачи локальных механизмов диагностирования, мониторинга и контроллинга как структурных составляющих механизма управления
финансовой безопасностью, а также их информационные связи.
Ключевые слова: финансовая безопасность, управление финансовой безопасностью, национальная безопасность в финансовой сфере, механизм управления,
субъекты первичного финансового мониторинга.

FINANCIAL SECURITY OF A BUSINESS ENTITY AS A STRUCTURAL
ELEMENT OF THE NATIONAL SECURITY IN THE FINANCIAL SECTOR
I. Medvedieva

UDC 336.63

Theoretical principles of formation of the financial security management system of a
business entity were considered as a structural element of the national security system in
the financial sector. The necessity for integration of the financial monitoring system into
the financial security control system of an entity subject to primary financial monitoring
was substantiated. Component composition of the financial security management
mechanism of a business entity was presented in detail through determination of its
purpose, tasks, criteria, principles, functions, methods, levers and instruments. The
essence of management functions was specified in the context of the financial security
management. The purpose, tasks and information communications, of the local mechanisms
of diagnosing, monitoring and controlling were identified as structural constituents of the
financial security management mechanism.
Keywords: financial security, financial security management, national security in the
financial sphere, management mechanism, entities subject to primary financial monitoring.
В умовах протистояння світової економіки кризовим явищам проблема управління фінансовою безпекою
суб'єкта господарювання (ФБСГ) набуває все більшої актуальності, оскільки захист фінансових інтересів учасників
суспільного відтворення потребує адаптування до швид-

козмінних умов, готовності протистояти раптовим ударам,
і відночас не відступати від досягнення стратегічних цілей,
що в контексті основної тематики Всесвітнього економічного форуму (Давос, 2013) звучало як "гнучкий динамізм"
(Resilient Dynamism [1]).

Åêîíîì³êà ï³äïðèºìñòâà òà óïðàâë³ííÿ âèðîáíèöòâîì

77
Питання фінансової безпеки, з одного боку, є відносно новим аспектом управлінської діяльності, а з іншого –
вітчизняна наука вже має достатню кількість науковометодологічних та методичних розробок, присвячених означеній проблематиці [2 – 11]. Проте нові виклики, що постають
перед вітчизняною фінансовою системою, потребують подальших досліджень формування механізмів нейтралізації
та мінімізації впливу загроз національній безпеці у фінансовій сфері.
Метою статті є узагальнення теоретичних засад управління фінансовою безпекою суб'єкта господарювання як структурного елементу національної безпеки у фінансовій сфері.
Відповідно до роботи [12], розбудова системи національної безпеки у фінансовій сфері має бути спрямована
на забезпечення ефективного функціонування національної економіки та економічне зростання держави через на-

буття ознак збалансованості, стійкості до внутрішніх і зовнішніх загроз її складових. Структурування передумов виникнення загроз, чинників, що становлять загрозу, та шляхів їх нейтралізації за складовими системи національної
безпеки у фінансовій сфері подано в табл. 1 (розроблено
на основі роботи [12]).
Основою діяльності суб'єкта господарювання кожної із зазначених у табл. 1 фінансових сфер щодо забезпечення його фінансової безпеки є прийняття низки
управлінських рішень щодо ідентифікації та прогнозування загроз фінансовим інтересам підприємницької одиниці, вибору найбільш ефективних напрямів та механізмів
їх нейтралізації. Вирішення цього комплексу питань реалізується через управління ФБСГ, без якого унеможливлюється оцінювання перспектив зростання, розроблення тактики і стратегії його розвитку.
Таблиця 1

Шляхи нейтралізації чинників, що становлять загрозу
національній безпеці України у фінансовій сфері
Передумови
виникнення загроз

Чинники, що становлять загрозу

Шляхи нейтралізації

1

2

3
Бюджетна сфера

Накопичення системних про- Розбалансування системи державблем у бюджетній сфері, про- них фінансів
ведення популістської бюджетної політики; ігнорування викликів світової фінансово-економічної кризи

Забезпечення відповідності цілей бюджетної політики фінансовим можливостям держави; посилення контролю за цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів; дотримання індикативних прогнозних показників державного бюджету на середньострокову перспективу; завершення пенсійної реформи з метою збалансування бюджету Пенсійного
фонду України та забезпечення його бездефіцитності; припинення надання державної підтримки державним монополіям

Сфера управління державним боргом, гарантованим державою боргом та боргом корпоративного сектору
Кризові явища у світовій економіці; зростання рівня дефіциту сектору загальнодержавного управління

Зростання навантаження на державний бюджет, що негативно
впливає на рівень відсоткових
ставок та розвиток реального
сектору економіки; нарощення
валового зовнішнього боргу; недосконала структура зовнішнього
боргу

Запобігання виникненню пікових навантажень на державний
бюджет, що пов'язані зі здійсненням платежів за державним
боргом; забезпечення розвитку внутрішнього ринку державних
цінних паперів; використання державних гарантій виключно як
інструменту підтримки реалізації проектів, які відповідають
державним завданням і пріоритетам, визначеним Програмою
економічних реформ; зменшення залежності від зовнішніх фінансових ринків і запозичень короткострокового капіталу; створення умов для розвитку та функціонування внутрішнього ринку капіталу, підвищення його конкурентоспроможності; розроблення механізмів та інструментів, що сприятимуть спрямуванню вітчизняного капіталу на розвиток реального сектору
економіки

Податкова сфера
Недосконалість податкової ре- Виведення фінансового капіталу
форми
з України та приховування суб'єктами господарювання значних сум
доходів від оподаткування

Аналіз економічної співпраці українських резидентів із суб'єктами підприємницької діяльності, які зареєстровані в офшорних зонах; інвентаризація міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування, що не відповідають сучасним
стандартам Організації економічного співробітництва та розвитку; удосконалення системи податкового адміністрування

Фінанси реального сектору економіки
Невиважена стратегія управління підприємствами в частині взяття ними зобов'язань;
застарілість основних засобів
і технологій;
здійснення спекулятивних операцій із земельними ділянками

Фінансова неспроможність біль- Запровадження системи здійснення постійного моніторингу за
шості вітчизняних підприємств збалансованістю активів і пасивів підприємств реального секпромисловості
тору економіки
Банкрутство сільськогосподар- Запобігання можливій концентрації сільськогосподарських зеських виробників
мель у власності осіб, що не провадять сільськогосподарської
діяльності
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Закінчення табл. 1
1

2

3
Банківська сфера

Залежність банківського сектору від зовнішніх джерел
запозичень; орієнтація банків на швидке отримання прибутків; недостатня ефективність заходів щодо попередження кредитних ризиків банків

Незадовільна якість кредитного
портфеля значної кількості банків; недовіра населення до ринків
фінансових послуг

Стимулювання банківського сектору до спрямування кредитних коштів на розвиток реального сектору економіки; удосконалення механізму здійснення нагляду за банківським сектором та посилення ризик-менеджменту в банках; переорієнтація банківської системи на внутрішні ринки фінансових
ресурсів; підвищення рівня фінансової грамотності та обізнаності населення

Валютний ринок
Непрогнозованість зміни у ва- Значне коливання курсу гривні
лютних курсах світових валют і напрямах потоків капіталу
Значний рівень доларизації економіки

Підтримка рівня резервних активів НБУ на економічно обґрунтованому рівні; збереження адекватної системи валютного
регулювання щодо руху капіталу
Встановлення рівних умов участі резидентів та нерезидентів
на ринку інвестиційних операцій України; мінімізація використання готівкової іноземної валюти на території України; запобігання нелегальному використанню іноземної валюти як засобу
платежу на території України

Низька товарна й географіч- Залежність вітчизняної економіки Запровадження механізмів підтримки вітчизняних експортерів
на диверсифікованість експор- від кон'юнктури зовнішніх ринків високотехнологічної продукції
ту товарів, робіт та послуг переважно сировинного характеру
Фондовий ринок
Нерозвиненість фондового рин- Низький рівень капіталізації і лікку України
відності, низький рівень захисту
прав інвесторів, недосконалість
депозитарної системи, системи
клірингу і проведення розрахунків за договорами щодо цінних
паперів, а також недостатня протидія маніпулюванню на ринку
цінних паперів

Збільшення капіталізації та ліквідності фондового ринку; удосконалення ринкової інфраструктури та засад саморегулювання, забезпечення їх надійного й ефективного функціонування; удосконалення механізмів захисту прав інвесторів;
удосконалення умов і правил державного регулювання та нагляду на фондовому ринку

Небанківський фінансовий сектор
Відсутність системи запобіж- Недостатня стійкість, прозорість Створення системи ідентифікації ризиків, проведення монітоних заходів щодо забезпе- та конкурентоспроможність не- рингу та поточного аналізу ринку фінансових послуг; посиленчення фінансової безпеки
банківських фінансових установ ня прозорості та відкритості в діяльності фінансових установ і
органу, який здійснює державне регулювання і нагляд за такими установами; підвищення платоспроможності та фінансової стійкості небанківських фінансових установ; забезпечення
належного захисту споживачів небанківських фінансових послуг; запобігання використанню небанківських фінансових
установ для непродуктивного виведення капіталу за кордон

Як теоретичний базис управління ФБСГ відомий
український науковець І. Бланк [5] пропонує використовувати сукупність базових теоретичних концепції та моделей фінансового менеджменту. Погоджуючись з ученим,
слід додати, що означені концепції та моделі мають бути
активно застосовані, коли суб'єкт господарювання вступає
у відносини, пов'язані з рухом грошових потоків, та стає
суб'єктом фінансових відносин, що формуються не тільки
на мікро-, а й на мезо- і макрорівнях. Виокремлення таких
рівнів є принципово важливим, оскільки форми прояву загроз мають різний характер на макро-, мезо- й мікрорівнях
і становлять складну динамічну систему, що визначає
вкладеність кризових соціально-економічних ситуацій та
потребує врахування інтенсивності впливу загроз на різ-

них рівнях ієрархії соціально-економічних систем [13].
А тому управління ФБСГ передбачає формування системи принципів і методів розроблення та реалізації управлінських рішень [5], що мають бути покладені в основу побудови відповідного механізму, спрямованого на захист
його пріоритетних інтересів від зовнішніх та внутрішніх
загроз.
Отже, наявність означених відносин системи управління ФБСГ дозволяє визначити: як мету управління фінансовою безпекою – забезпечення стійкого розвитку суб'єкта господарювання; як об'єкт управління фінансовою
безпекою – фінансові відносини суб'єкта господарювання;
як предмет управління фінансовою безпекою – рівень фінансової безпеки.
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Слід зазначити, що фінансові відносини як об'єкт
управління ФБСГ мають достатньо розгалужену сферу,
до якої належать: організація грошових потоків, формування і використання капіталу, грошових доходів і фондів
задля досягнення підприємницькою одиницею стратегічних і тактичних цілей її розвитку. Фінансове управління у
контексті відносин системи управління ФБСГ з іншим суб'єктом національної безпеки у фінансовій сфері країни
спрямоване на процеси акумуляції, перерозподілу і використання фінансових ресурсів. Тому об'єкт управління
фінансовою безпекою не є "константою", а має відповідати змінам як у внутрішньому, так і в зовнішньому середовищі функціонування суб'єкта господарювання, тобто бути актуальним.
Актуальність, а отже, й конкретизація об'єкта управління фінансовою безпекою визначається сукупністю таких чинників, як: особливість діяльності суб'єкта господарювання, тобто того, до якої фінансової сфери національної безпеки він належить; стан фінансової безпеки суб'єкта
господарювання; загрози фінансовим інтересам суб'єкта
господарювання; завдання національної безпеки у фінансовій сфері країни.
Так, суб'єкти первинного фінансового моніторингу
(СПФМ), а саме суб'єкти господарювання банківської сфери, сфер валютного і фондового ринків та небанківського
фінансового сектору, завжди ризикують через "небезпеку
(загрозу) … бути використаними клієнтами в разі надання
ними послуг відповідно до характеру їхньої діяльності з
метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму" [14]. У такому випадку об'єктом фінансового моніторингу, а отже, й
управління фінансовою безпекою, є "дії з активами, пов'язані з відповідними учасниками фінансових операцій, які їх
проводять, за умови наявності ризиків використання цих
активів з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, а
також будь-яка інформація про такі дії чи події, активи та
їх учасників" [14].
Важливість інтеграції системи фінансового моніторингу в систему управління фінансовою безпекою СПФМ
наголошується у працях [12; 15], де зазначається, що виявлення фактів приховування чи маскування незаконного
походження доходів, визначення джерел їх походження,
місцезнаходження й переміщення, напрямів використання
(зокрема, для провадження підприємницької, інвестиційної, іншої господарської та благодійної діяльності, здійснення розрахункових і кредитних операцій) є завданнями
фінансового моніторингу, вирішення яких надзвичайно
важливі для забезпечення національної безпеки у фінансовій сфері, оскільки ухиляння від сплати податків, відплив капіталу за кордон, тінізація економіки є чинниками, що
можуть призвести до створення зовнішніх загроз її стану.
Отже, система управління ФБСГ має бути динамічною, тобто своєчасно запобігати появі загроз та адекватно
реагувати на них, що досягається шляхом формування
відповідного механізму. Під механізмом управління ФБСГ
автор розуміє сукупність управлінських рішень, спрямованих на гармонізацію його фінансових інтересів з інтересами суб'єктів зовнішнього середовища, у результаті
чого, враховуючи специфіку діяльності, уможливлюється
отримання прибутку, розмір якого дозволяє суб'єкту господарювання підтримувати свою фінансову безпеку на
достатньому для нормального функціонування та розвитку
рівні [16]. У процесі деталізації механізму управління ФБСГ

автор спирався на структурно-компонентний підхід [17],
відповідно до якого виділяється компонентний і структурний аспекти формування будь-якого механізму управління
(табл. 2).
Таблиця 2
Деталізація компонентного складу
механізму управління ФБСГ
Компонента
механізму
Мета

Сутність

Попередження загроз стійкому розвитку суб'єкта
господарювання

Формування системи пріоритетних фінансових інтересів, що потребують захисту з огляду на мету
управління фінансовою безпекою; ідентифікування
Завдан- і прогнозування загроз зовнішнього та внутрішньоня
го середовища функціонування суб'єкта господарювання його фінансовим інтересам; забезпечення
ефективної нейтралізації загроз фінансовим інтересам
Критерії

Значення індикаторів, що кількісно визначають
ступінь вирішеності завдання

Основні Системність, оптимальна поінформованість, урапринци- хування імовірних наслідків, попередження, своєпи
часність, інтегрованість [7]
Функції

Прогнозування, планування, організація, регулювання, мотивування

Методи управління: фінансове прогнозування, фінансове планування, фінансове регулювання; методи організації фінансових відносин: самофінансуМетоди
вання, інвестування, кредитування, страхування,
трастові, трансфертні, заставні, орендні, лізингові,
факторингові операції і т. ін.

Важелі

Прибуток, доходи, амортизаційні відрахування,
орендна плата, процентні ставки, фінансові пільги
та санкції, форми розрахунків, види і форми кредиту і т. ін.

Інструменти

Платіжні, депозитні та кредитні інструменти, інструменти інвестування та страхування і т. ін.

У механізмі управління мета є системотвірною
компонентою: спочатку формулюється мета, а потім інші
компоненти механізму управління. Як першочергові щодо
формулювання мети є вимоги її конкретності та вимірності, що забезпечується через формування відповідних
завдань та критеріїв їх вирішення.
Щодо функцій механізму управління фінансовою
безпекою суб'єкта господарювання, то вони є загальними,
але стосовно фінансової безпеки вони мають містити "інтегровані елементи" (підфункції), сутність яких подано в
табл. 3.
Важливим є те, що функції організації та мотивування (табл. 3) мають бути спрямовані не тільки на
суб'єктів управління фінансовою безпекою, а й на увесь
їх персонал. Саме такий принцип сповідує реінжиніринг
бізнес-процесів [18], що є однією із прогресивних методологій проведення змін у будь-яких управлінських системах.
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Таблиця 3
Конкретизація загальних управлінських функцій
у механізмі управління фінансовою безпекою суб'єкта господарювання
Функція управління

Сутність у контексті управління
фінансовою безпекою

Прогнозування

Визначення тенденцій стану фінансової безпеки за умови різних впливів зовнішнього та внутрішнього
середовища функціонування суб'єкта господарювання

Планування

Визначення параметрів руху грошових потоків суб'єкта господарювання в системі фінансових відносин за критерієм стану його фінансової безпеки

Організація

Встановлення взаємовідносин між усіма центрами прийняття фінансових управлінських рішень з урахуванням "вертикально-ієрархічних та функціонально-горизонтальних зв'язків" [7] суб'єкта господарювання

Регулювання

Реалізація заходів впливу на стан фінансової безпеки через усунення диспропорцій у запланованих
параметрах руху грошових потоків суб'єкта господарювання у системі його фінансових відносин

Мотивування

Розроблення системи мотивацій щодо зацікавленості персоналу в сприянні покращенню стану ФБСГ як
елементу їх персональної безпеки

З позиції сприйняття управління як сукупності методів та
важелів цілеспрямованої дії на об'єкт задля вирішення поставлених завдань, методи управління ФБСГ розкривають шляхи
протидії виявленим та прогнозованим небезпекам, загрозам і
ризикам у конкретних умовах та у встановлений термін [8].
Далі охарактеризовано основні фінансові методи
(див. табл. 3) у контексті управління ФБСГ (табл. 4).
Показники фінансових планів, а отже, й реалізація
управлінських рішень, можуть бути досягнуті за умови
застосування адекватних методів організації фінансових
відносин суб'єкта господарювання. Методи організації фі-

нансових відносин активуються відповідними фінансовими важелями та інструментами (див табл. 4).
За структурою механізм управління ФБСГ містить
сукупність локальних механізмів, основними з яких, на думку автора, є такі: механізм діагностування фінансової безпеки; механізм моніторингу фінансової безпеки; механізм
контролінгу фінансової безпеки; механізм забезпечення фінансової безпеки (нормативно-правове, інформаційноаналітичне, методичне, кадрове, технологічне і т. ін.) як такий, що забезпечує функціонування системи управління
фінансовою безпекою суб'єкта господарювання.
Таблиця 4

Призначення фінансових методів механізму управління ФБСГ
Фінансовий
метод

Призначення

Фінансове
Визначення можливих ФБСГ у майбутньому та розроблення основних напрямів стратегії його фінансових відпрогнозування носин із суб'єктами фінансової сфери національної безпеки. В означеному аспекті фінансове прогнозування
створює основу для оперативного та стратегічного фінансового планування на період, для якого можна сформувати достовірний план. Тобто фінансове прогнозування передує плануванню та генерує альтернативні можливості управління рухом фінансових ресурсів суб'єкта господарювання
Фінансове
планування

Розроблення системи фінансових планів, що забезпечують взаємозв'язок показників стану ФБСГ та його розвитку. Результатом фінансового планування є такі фінансові плани: перспективний (стратегічний або бізнесплан – від 2-х до 5-ти років), що містить прогнозні показники стану фінансової безпеки відповідно до сформованої системи пріоритетних фінансових інтересів суб'єкта господарювання та стратегічних напрямів його розвитку; поточний (річний), що конкретизує стратегічний та відповідно містить скориговані параметри формування, розподілу й використання грошових коштів суб'єкта господарювання, що забезпечують досягнення
запланованих показників стану його фінансової безпеки з урахуванням конкретизації поточних фінансових інтересів та відповідних загроз; оперативний, що деталізує поточний за кварталами і декадами та враховує реальний рівень загроз фінансовим інтересам суб'єкта господарювання і фінансового збитку, якщо загрози були
реалізовані

Фінансове
регулювання

Вплив на стан фінансової безпеки, через який досягається заданий її рівень у випадку виникнення відхилення
від запланованих параметрів. Регулювання охоплює, головним чином, поточні заходи щодо усунення поточних відхилень від графіків, планових завдань, установлених норм і нормативів [11]

Безумовно, структурний склад механізму управління фінансовою безпекою може різнитися залежно від особливостей сфери функціонування суб'єкта господарювання, стану зовнішнього середовища та його фінансової
безпеки, з тих самих причин можуть різнитися і безпосе-

редньо компоненти локальних механізмів. Проте основна
мета та основні завдання трьох означених локальних механізмів, на думку автора, полягають у такому (табл. 5).
На рис. 1 подано інформаційні зв'язки локальних
механізмів системи управління ФБСГ.
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Таблиця 5
Компоненти локальних механізмів
системи управління ФБСГ

Механізм
моніторингу

Механізм
діагностування

Механізм

Мета

Завдання

Раннє попередження загроз
стану ФБСГ

Актуалізація даних про стан фінансової безпеки; визначення величини відхилення характеристик фінансової безпеки від рівня, що є оптимальним з огляду
на сформовану систему фінансових інтересів суб'єкта господарювання на поточний та перспективний моменти часу; аналіз можливих причин виявлених
відхилень; прогнозування та аналіз можливих змін у стані фінансової безпеки
за умови різних змін параметрів зовнішнього (мезо- і макрорівні фінансових сфер
національної безпеки) та внутрішнього середовища функціонування суб'єкта
господарювання у коротко- й довгостроковій перспективах

Попередження загроз стану
ФБСГ у режимі реального
часу

Визначення параметрів та критеріїв діагностування стану фінансової безпеки;
встановлення періодичності спостереження визначених критеріїв; формування
та підтримання в актуальному стані бази даних щодо руху грошових потоків
суб'єкта господарювання в системі його фінансових відносин; відстеження динаміки фінансового середовища суб'єкта господарювання з метою виявлення
внутрішніх і зовнішніх загроз його фінансовим інтересам [10]; формування
оперативних даних щодо стану фінансової безпеки (день, тиждень, місяць)

Механізм
контролінгу

Інформаційно-аналітична підтримка процесу прийняття управлінських рішень
щодо тенденцій стану фінансової безпеки; перевірка виконання завдань управЗапобігання відхиленням
ління фінансовою безпекою; формування системи заходів щодо нейтралізації
стану ФБСГ від встановлених
реальних та запобігання можливим загрозам реалізації фінансових інтересів
критеріїв
суб'єкта господарювання

Відповідно до рисунка, системи діагностування та
моніторингу є підтримуючими для системи контролінгу, що
забезпечує зв'язок із суб'єктами управління фінансовою
безпекою шляхом інформаційно-аналітичної підтримки процесу прийняття ними управлінських рішень. У сукупності
локальні механізми діагностування, моніторингу і контролінгу сприяють реалізації функцій механізму управління ФБСГ.
Система
управління
Суб'єкт управління

принципів, функцій, методів, важелів та інструментів;
конкретизовано сутність загальноуправлінських функцій
у контексті управління фінансовою безпекою; визначено
мету і завдання локальних механізмів діагностування,
моніторингу та контролінгу як структурних складових механізму управління фінансовою безпекою, а також їх інформаційні зв'язки. Дієвість системи управління ФБСГ
значною мірою залежить від механізму її забезпечення,
розроблення компонентів і структури якого передбачається в подальших дослідженнях за аналізованою проблематикою.
____________

Механізм
управління

Діагностування

Контролінг

Моніторинг

Рис. Інформаційні зв'язки структурних складових
механізму управління фінансовою безпекою
суб'єкта господарювання
Отже, узагальнення теоретичних засад управління ФБСГ як структурного елементу національної безпеки
у фінансовій сфері дозволило сформувати теоретичний
базис розбудови відповідної системи управління, а саме:
встановлено компонентний склад механізму управління
ФБС через визначення його мети, завдань, критеріїв,
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