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Во многих прикладных сферах потенциальное финансирование продукта проекта прогнозиру-
ется и анализируется вне проекта. Когда такие прогнозы и анализ включаются в проект, управление 
стоимостью проекта будет иметь дополнительные процессы и многочисленные технологии общего 
управления: возврат инвестиций, дисконтированный денежный поток, анализ периода возмещения и 
др. 

Если стоимости проекта используют как компонент системы вознаграждения и признания за-
слуг, то должны быть оценены контролируемые и неконтролируемые стоимости, и бюджет по ним 
следует формировать раздельно, тогда будет гарантия, что награда отражает текущее выполнение 
проекта. 

Планирование ресурсов включает определение того, какие ресурсы (человеческие ресурсы, 
оборудование, материалы) и в каком количестве должны быть задействованы для выполнения работ 
проекта. Планирование ресурсов должна быть тесно скоординировано с оценкой стоимости. 

Дальнейшая работа будет связана с планирования ресурсов проекта. 
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Постановка проблеми. Однією із складових економічної безпеки підприємств являється фінан-

сова безпека. На сьогодні в умовах нестабільного зовнішнього середовища, яке ще знаходиться під 
впливом наслідків економічної (фінансової) кризи та загрози нової кризи, саме фінансова складова 
економічної безпеки підприємства потребує найбільшої уваги з боку управлінців підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблеми управління фінансовою без-
пекою на підприємствах, дослідження у сфері фінансової безпеки держави та підприємств, а також 
окремими теоретичними аспектами, що необхідні для формування ситеми фінансової безпеки та її 
забезпечення займалися такі науковці як: Горячева К., Папехіна Р.С., Кузенко Т.Б., Прохорової В.В., 
Сабліної Н.В., Кириченко О.А., Кудря І.В., Гукової А.В., Альтман Е., Агенті Дж., Барановський О., 
Бівер В., Базилевич В., Варналій З., Василик О., Горячева К., Єпіфанов А., Єрмошенко М., Мазур І., 
Новосядло Є., Таффлер Р., Салига С., Уткін Є. та інші. Головними їх досягненнями стали досліджен-
ня фінансової безпеки підприємства, визначення засобів, критеріїв та показників оцінки економічної 
та фінансової безпеки, виділення елементів забезпечення фінансової безпеки підприємств та управ-
ління нею як системою взаємопов'язаних елементів. Проте, залишаються невирішеними проблеми 
фінансової діагностики та прогнозування кризових явищ, вибору фінансових важелів і методів для 
забезпечення фінансової стабільності та ефективності діяльності, а також оцінки їх реалізації. 

Цілі статті. Визначити основні складові системи фінансової безпеки підприємства (господар-
ського товариства). 

Основний матеріал. На сьогодні в економічній системі організації діяльності господарських 
товариств все більшого значення набувають відносини з управління фінансовими ресурсами – опти-
мізація їх використання, а також фінансові інструменти, що забезпечують стабільну та ефективну ді-
яльність підприємств. 

Необхідність створення системи забезпечення фінансової безпеки підприємства викликано пе-
реходом до ринкових умов ведення господарств. Цей перехід викликав ряд проблем, а саме, фінансо-
ву нестабільність, кризові явища на підприємствах та їх банкрутство. 

Система фінансової безпеки – це сукупність взаємопов’язаних елементів, підсистем, фінансо-
вих інструментів, методів та заходів, що забезпечують безпеку підприємства, захищають підприємст-
во від ризику втратити платоспроможність та досягнення ним основної мети діяльності.  

Метою створення системи фінансової безпеки підприємства є мінімізація рівня фінансових ри-
зиків, що впливають на діяльність підприємства. 

Все різноманіття фінансових ризиків класифікуються за різними ознаками [1].  
За об’єктом виникнення розрізняють ризик окремої фінансової операції, ризик різних складо-

вих фінансової діяльності,ризик фінансової діяльності підприємства в цілому. 
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За сукупністю досліджуваних інструментів існує індивідуальний фінансовий ризик та портфе-
льний фінансовий ризик.  

За джерелами виникнення виділяють зовнішній, систематичний або ринковий ризик (незалеж-
ний від діяльності підприємства) і внутрішній, несистематичний або специфічний ризик.  

За фінансовими наслідками: ризик, в результаті настання якого підприємство зазнає економіч-
них втрат, ризик, в результаті настання якого підприємство може розраховувати як на отримання до-
даткового доходу, так і на виникнення економічних втрат 

За характером прояву в часі існує постійний фінансовий ризик та тимчасовий фінансовий ризик.  
За рівнем фінансових втрат: допустимий фінансовий ризик, критичний фінансовий ризик, ка-

тастрофічний фінансовий. 
За можливістю передбачення: прогнозований фінансовий ризик, не прогнозований фінансовий 

ризик. 
За можливістю страхування: фінансовий ризик, що підлягає страхуванню, самострахування 

передбачає створення відповідного запасного фонду на підприємстві, фінансовий ризик, що не підля-
гає страхуванню 

Для мінімізації рівня цих фінансових ризиків доцільно на підприємстві використовувати на-
ступну систему забезпечення фінансової безпеки підприємства, яка повинна включати такі підсисте-
ми (рис 1): 

1. Забезпечення прийнятних ризиків в довгостроковій перспективі 
1.1. Фінансове забезпечення інвестиційних процесів 
1.1.1. В галузі реального інвестування 
1.1.2. В галузі фінансових інвестувань 
2. Забезпечення прийнятних фінансових ризиків в короткостроковій перспективі 
2.1. Фінансове забезпечення процесів матеріально-технічного постачання, в тому числі відно-

влення виробничих запасів 
2.2. Забезпечення швидкої ліквідності  
2.2.1. Управління дебіторською заборгованістю 
2.2.2. Управління грошовими коштами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1. – Складові системи забезпечення фінансової безпеки підприємства 
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В галузі реального інвестування система фінансової безпеки підприємства вирішує завдання 
щодо мінімізації обсягу реальних інвестицій й оптимізації структури їх фінансування. Реальне інвес-
тування є основою складовою інвестиційної діяльності підприємства. Визначення обсягу реальних 
інвестицій та структури їх фінансування доцільно здійснювати в межах політики управління інвести-
ціями. Розробка політики передбачає реалізацію таких визначених етапів: розмір реального інвесту-
вання в попередньому періоді; розрахунок загального обсягу реального інвестування в майбутньому 
періоді; визначення форм реального інвестування; підготовка бізнес-планів реальних інвестиційних 
проектів; оцінка ефективності реальних інвестиційних проектів; формування портфеля реальних ін-
вестицій з урахуванням ризику; забезпечення реалізації окремих інвестиційних портфелів та програм. 

В галузі фінансових інвестувань необхідно визначити оптимальний розмір фінансових інвес-
тицій з точки зору доцільності і ризикованості цінних паперів. Управління фінансовим інвестуванням 
передбачає врахування таких чинників, як дохідність, ризик, обмеження щодо ресурсів інвестора та 
часу. 3 метою зниження ризику фінансове інвестування, як правило, здійснюється у вигляді придбан-
ня і володіння кількома інструментами (цінними паперами). Портфель має бути: диверсифікованим – 
ліквідним, що дає змогу оперативно змінювати його склад, продавати і купувати цінні папери; збала-
нсованим; керованим. 

Система фінансової безпеки в фінансовому забезпеченні процесів матеріально-технічного по-
стачання, в тому числі відновлення запасів, повинна вирішувати задачі по мінімізації обсягу грошо-
вих коштів, що мобілізуються в запасах та оптимізації структури їх фінансування.  

Для вирішення поставлених завдань перш за все необхідно визначити оптимальних розмір ви-
робничих запасів на підприємстві за одною із таких моделей: 

- Модель економічно обґрунтованого розміру замовлення «Economic ordering quantity – EOQ 
model». Ця модель являється найбільш розповсюдженою. Розрахунковий механізм моделі EOQ за-
снований на мінімізації сукупних операційних витрат із закупівлі та зберігання запасів на підприємс-
тві. Ці операційні витрати попередньо поділяються на дві групи: а) сума витрат з розміщення замов-
лень (які включають витрати по транспортуванню і прийманню товарів), б) сума витрат на зберігання 
товарів на складі. 

- Система традиційного виробництва на промислових підприємствах. Цей підхід до створення 
запасів рекомендується використовувати за умов відносної стабільності цін, відсутності спаду вироб-
ництва, перебоїв у постачанні підприємствам сировини й основних матеріалів. В умовах високих те-
мпів інфляції, коли спостерігається швидке знецінення готівки, її вигідніше матеріалізувати у вироб-
ничі запаси, створюючи понаднормативні запаси, оскільки втрати коштів від заморожування в запа-
сах будуть значно меншими від втрат, обумовлених знеціненням грошей внаслідок інфляції. 

- Системи своєчасного виробництва. Основна ціль системи – скорочення запасів до незначного 
чи мінімального рівня. 

- Точка відновлення замовлення. При використанні моделі точки відновлення замовлень яка 
відповідає на питання про те, коли краще розміщувати нове замовлення, необхідно знати тривалість 
циклу замовлення, який є часовим інтервалом між розміщенням замовлення і його виконанням. 

Тільки після визначення оптимального рівня виробничих запасів на підприємстві можна ви-
значити джерела, за рахунок яких будуть фінансуватися ці запаси.  

На сьогодні існує небагато моделей щодо визначення структури фінансування виробничих за-
пасів. Всі ці моделі мають один недолік, вони оптимізують в основному, тільки структуру запозиче-
них джерел, і не враховують власні джерела фінансування. 

Система фінансової безпеки також включає управління дебіторською заборгованістю, мета 
якої є оптимізація обсягу дебіторської заборгованості та її структури за строками погашення. Голо-
вними завданнями управління дебіторською заборгованістю є: 

- визначення ступеня ризику несплати рахунків покупцями; 
- розрахунок прогнозного розміру резерву сумнівних боргів; 
- надання дієвих рекомендацій щодо зменшення кількості потенційно неплатоспроможних по-

купців. 
- контроль за виконанням фінансових планів за місяць і квартал у частині погашення дебітор-

ської заборгованості підприємства.[3] 
Основна мета управління дебіторською заборгованістю полягає в мінімізації її обсягу та стро-

ків інкасації боргу.  
Підсистему управління грошовими коштами система фінансової безпеки повинна забезпечува-

ти повне та своєчасне покриття поточних потреб господарської діяльності в грошових коштах. У ці-
лому управління грошовими коштами на підприємстві включає: 



 500

– розрахунок фінансового циклу, або періоду обороту грошових коштів; 
– аналіз руху грошових коштів та його прогнозування; 
– визначення оптимального залишку грошових коштів і оптимізацію розрахунків; 
– складання бюджетів поточних надходжень і виплат тощо. 
Висновки.  
Розроблена структура системи фінансової безпеки створює передумови для подальшого фор-

мування методів управління фінансовою безпекою. 
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В статті наведенні основні елементи системи забезпечення фінансової безпеки господарського 
товариства. 

Об’єкт дослідження – система забезпечення фінансової безпеки господарського товариства. 
Мета роботи – визначити основні складові системи фінансової безпеки підприємства 
Метод дослідження – теоретичні методи наукового дослідження, а саме аналітичний метод. 
В статті визначено, що на рівень фінансової безпеки підприємства впливають фінансові ризи-

ки, наведено класифікацію фінансових ризиків. 
В статті розглянуто особливості системи забезпечення фінансової безпеки підприємства, яка 

покликана оптимізувати рівень фінансових ризиків. Розглянуті складові системи забезпечення фінан-
сової безпеки господарського товариства та наведено які фінансові ризики характерні для тієї чи ін-
шої складової цієї системи. 

Результати статті можуть використовуватись на підприємствах для визначення фінансової без-
пеки підприємства. 

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – розроблена структура системи 
фінансової безпеки створює передумови для подальшого формування методів управління фінансовою 
безпекою. 
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ABSTRACT 

Siedaya A. Specifics of ensuring the financial security of business entity. / Syedaya Anna 
Vladislavovna / / Visnyk NTU. – K: NTU. – 2012. – Vol. 26. 

The article specifies the main elements of the system that ensures the financial security of business 
entity.  

The object of study is the system of ensuring the financial security of business entity. 
The purpose is to identify the major components of the financial enterprise security  
Research method is theoretical methods of scientific research, namely analytical method. 
The article determined that the level of financial security of a company affects the financial risks and 

specified the classification of financial risks. 
The article tackles the features of the system to ensure the financial security of the enterprise, which 

aims to optimize the level of financial risk. The components of the system ensure the financial security of a 
business entity and financial risks that are specific to a particular component of the system. 

The results of the article can be used by businesses to determine the financial security of the 
company.  
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Forecast assumptions about the object of study are the following: designed structure of financial 
security a prerequisite for the subsequent formation of managing the financial security  

KEY WORDS: FINANCIAL RISK FINANCIAL SYSTEM SAFETY, OPTIMUM AMOUNT 
PRODUCTION RESERVES, RECOVERY PRODUCTION RESERVES, FINANCING PRODUCTION 
RESERVES. 

 
РЕФЕРАТ 

Седая А.В. Особенности системы обеспечения финансовой безопасности хозяйственного това-
рищества./ Седая Анна Владиславовна // Весник НТУ. – К: НТУ. – 2012. – Вып. 26. 

В статье наведенные основные элементы системы обеспечения финансовой безопасности хо-
зяйственного товарищества. 

Объект исследования – система обеспечения финансовой безопасности хозяйственного това-
рищества. 

Цель роботы – определить основные составляющие системы финансовой безопасности пред-
приятия. 

Метод исследования – теоретические методы научного исследования, а именно аналитический 
метод. 

В статье определено, что на уровень финансовой безопасности предприятия влияют финансо-
вые риски, приведена классификация финансовых рисков. 

В статье рассмотрены особенности системы обеспечения финансовой безопасности предприя-
тия, которая призвана оптимизировать уровень финансовых рисков. Рассмотрены составляющие сис-
темы обеспечения финансовой безопасности хозяйственного общества и приведены, какие финансо-
вые риски характерны для той или иной составляющей этой системы. 

Результаты статьи могут использоваться на предприятиях для определения финансовой безо-
пасности предприятия. 

Прогнозные предположения о развитии объекта исследования – разработана структура систе-
мы финансовой безопасности создает предпосылки для дальнейшего формирования методов управ-
ления финансовой безопасностью. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФИНАНСОВЫЙ РИСК, СИСТЕМА ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ, ОПТИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОИ-
ЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ, ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ. 

 
УДК 659.118.7 
 
РОЛЬ МЕРЕЖІ INTERNET У ФОРМУВАННІ ІМІДЖУ АВТОСЕРВІСНОГО ПІДПРИЄМСТВА4 

 
Сєдой В.Г., кандидат економічних наук 

 
Постановка проблеми.  
Успішність будь-якого комерційного підприємства проявляється у його здатності на протязі 

тривалого часу одержувати прибутки в результаті реалізації створюваного ринкового товару матеріа-
льної або нематеріальної форми. При цьому комерційна успішність підприємства залежить не тільки 
від властивостей та параметрів якості товару (послуги), що просувається на ринку, але й від інших 
вагомих факторів. Суттєвий вплив на потенціал фінансової успішності підприємства здійснює його 
імідж.  

Позитивний імідж підприємства створює підґрунтя для нарощування обсягів діяльності або, 
щонайменше, утримання їх на досягнутому рівні на різних етапах життєвого циклу організації. Тому 
формування та підтримка позитивного іміджу є однією з важливих стратегічних задач підприємства 
незалежно від виду його діяльності. При цьому швидкі темпи науково-технічний прогресу в сфері 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) приводять до появи інструментів для здійснення ко-
мунікацій з принципово новими можливостями, що змінюють характер механізмів формування імі-
джу підприємства. До однієї з таких технологій відноситься мережа Internet, яка пройшла у своєму 
розвитку етап web 1.0 і зараз надає широкому колу користувачів можливість використовувати сервіси 
класу web 2.0. Це вносить певні зміни до процесів формування іміджу підприємства, які необхідно 
виявити та враховувати у практичній діяльності. 
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