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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 
Статтю присвячено питанням управління фінансовою безпекою підприємства. Досліджено наукові 

підходи до розуміння сутності фінансової безпеки підприємства. Уточнено перелік внутрішніх та зовнішніх 
факторів, що впливають на фінансову безпеку підприємства. Запропоновано авторський підхід до розгляду 
складових структури механізму управління фінансовою безпекою підприємства. 

Ключові слова: фінансова безпека, фінансова безпека підприємства, фінансово-економічний стан, 
управління фінансовою безпекою підприємства, механізм управління фінансовою безпекою підприємства. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Статья посвящена вопросам управления финансовой безопасностью предприятия. Исследованы 
научные подходы к пониманию сущности финансовой безопасности предприятия. Уточнен перечень 
внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовую безопасность предприятия. Предложен авторский 
подход к рассмотрению составляющих структуры механизма управления финансовой безопасностью 
предприятия. 

Ключевые слова: финансовая безопасность, финансовая безопасность предприятия, финансово-
экономическое положение, управление финансовой безопасностью предприятия, механизм управления 
финансовой безопасностью предприятия. 
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MANAGEMENT OF ENTERPRISE FINANCIAL SECURITY 

The article explores the issues of managing the enterprise financial security. The scientific approaches to 
understanding the essence of company’s financial security are investigated. The internal and external factors affecting 
the company’s financial security are specified. The authors’ original interpretation of the structural elements of the 
enterprise financial security management mechanism presented. 

Keywords: financial security, enterprise financial security, financial and economic state, financial security 
management, mechanism of managing the enterprise financial security. 
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