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"Фінансова безпека суб’єкта господарювання в контексті
національної безпеки у фінансовій сфері"
Питання фінансової безпеки, з одного боку, є відносно новим
аспектом управлінської діяльності, а з іншого – вітчизняна наука вже має
достатню кількість науково-методологічних та методичних розробок,
присвячених означеній проблематиці. Проте нові виклики, що постають
перед вітчизняною фінансовою системою, потребують подальших
досліджень формування механізмів нейтралізації та мінімізації впливу
загроз національній безпеці у фінансовій сфері.
Мета дослідження – узагальнення теоретичних засад управління
фінансовою безпекою суб'єкта господарювання. Об'єкт дослідження –
теоретичне підґрунтя розбудови системи управління фінансовою
безпекою суб'єкта господарювання як структурного елементу національної
безпеки у фінансовій сфері.
Розбудова системи національної безпеки у фінансовій сфері
спрямована на забезпечення ефективного функціонування національної
економіки та економічне зростання держави через набуття ознак
збалансованості, стійкості до внутрішніх і зовнішніх загроз її складових. У
статті структурувано передумови виникнення загроз, чинники, що
становлять загрозу, та шляхи їх нейтралізації за складовими системи
національної безпеки у фінансовій сфері. З огляду на те що фінансове
управління у контексті відносин системи управління фінансовою
безпекою суб'єкта господарювання з іншими суб'єктами національної
безпеки у фінансовій сфері країни спрямоване на процеси акумуляції,
перерозподілу й використання фінансових ресурсів, доведено, що 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. Обґрунтовано
необхідність інтеграції системи фінансового моніторингу в систему
управління фінансовою безпекою суб'єктів первинного фінансового
моніторингу.
На основі структурно-компонентного підходу до формування
управлінського механізму деталізовано компонентний склад механізму
управління фінансовою безпекою суб'єкта господарювання через

визначення його мети, завдань, критеріїв оцінювання ступеня їх
реалізації, принципів, функцій, методів, важелів та інструментів.
Конкретизовано сутність загально¬управлінських функцій у контексті
управління фінансовою безпекою. Запропоновано структурний склад
механізму управління фінансовою безпекою як сукупність локальних
механізмів. Визначено мету і завдання локальних механізмів
діагностування, моніторингу та контролінгу і їх інформаційні зв'язки.
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