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У статті визначено особливості розвитку 
тютюнової галузі України на основі аналізу 
статистичних даних про її стан, діагнос-
товано основні тенденції виникнення загроз 
фінансовій безпеці в тютюновій галузі на 
основі проведеного SWOT-аналізу та PEST-
аналізу. Встановлено, що сильними сто-
ронами фінансової діяльності підприємств 
виступають позитивні внутрішні умови 
здійснення фінансово-економічної діяльності, 
слабкими сторонами – негативні внутрішні 
умови у вигляді внутрішніх загроз, можливос-
тями – позитивні зовнішні умови здійснення 
фінансово-економічної діяльності, власне 
загрозами – негативні зовнішні чинники у 
вигляді зовнішніх загроз фінансовій безпеці 
підприємства. Конкретизовано загрози 
зовнішнього середовища з урахуванням спе-
цифіки діяльності підприємств тютюнової 
галузі. Визначено групи підприємств за кри-
терієм наявності загроз фінансовій безпеці 
з конкретизацією напрямів мінімізації загроз. 
Розроблено комплекс заходів із стратегіч-
ного управління фінансовою безпекою під-
приємства.
Ключові слова: фінансова безпека, загроза, 
ризик, кластерний аналіз, стратегія управ-
ління фінансовою безпекою, сильні сторони, 
можливості.

В статье определены особенности раз-
вития табачной отрасли Украины на 

основе анализа статистических данных о 
ее состоянии, диагностированы основные 
тенденции возникновения угроз финан-
совой безопасности в табачной отрасли 
на основе проведенного SWOT-анализа и 
PEST-анализа. Установлено, что сильными 
сторонами финансовой деятельности 
предприятий выступают положитель-
ные внутренние условия осуществления 
финансово-экономической деятельности, 
слабыми сторонами – негативные вну-
тренние условия в виде угроз, возможно-
стями – положительные внешние условия 
осуществления финансово-экономической 
деятельности, собственно угрозами – 
негативные внешние факторы в виде 
внешних угроз финансовой безопасности 
предприятия. Конкретизированы угрозы 
внешней среды с учетом специфики 
деятельности предприятий табачной 
отрасли. Определены группы предприятий 
по критерию наличия угроз финансовой 
безопасности с конкретизацией направле-
ний минимизации угроз. Разработан ком-
плекс мероприятий по стратегическому 
управлению финансовой безопасностью 
предприятия.
Ключевые слова: финансовая безопас-
ность, угроза, риск, кластерный анализ, 
стратегия управления финансовой безопас-
ностью, сильные стороны, возможности.

In the article the features of the tobacco industry in Ukraine has been defined on the basis of statistical data about its condition, diagnosed with major 
trends threats to financial security in the tobacco industry on the basis of SWOT-analysis and PEST-analysis. An analysis of situation in tobacco industry 
provides a basis for identifying the main threats to the financial security of both a particular company and the industry as a whole. Cluster analysis based 
on data on the financial condition of the company makes it possible to identify groups of enterprises for the further development of strategic directions for 
managing financial security. Established that the strengths of the financial activity appear positive internal conditions of financial and economic activities 
weaknesses – the negative internal conditions as internal threats, opportunities – positive external conditions of financial and economic activity actually 
threats – the negative externalities in the form of external threats financial security of the enterprise. The threats of the environment has been specifies. 
Determined enterprise group by the criterion of availability of financial security threat specification areas to minimize threats. A set of measures on strategic 
management of financial security of the enterprise has been developed. The financial security strategy provides an opportunity to comprehensively take 
into account the financial situation in tabacco industry, the development possibilities of the enterprise itself, take into account its long-term and short-term 
goals, management capabilities and prospects for the formation of financial resources for development. The combination of strategic analysis and statisti-
cal data evaluation makes it possible to identify the most problematic aspects of the tobacco industry development and the tobacco companies problems. 
The research results could be used as a base for management decision making in tactical and strategic perspective. Diagnostics of problems with financial 
security makes it possible to evaluate the financial development opportunities of the company.
Key words: financial security, threat, risk, cluster analysis, financial security management strategy, strengths, opportunities.

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ УПРАВЛІННЯ  
ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ ТЮТЮНОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
STRATEGIC DIRECTIONS OF FINANCIAL SECURITY MANAGEMENT  
FOR UKRAINIAN TOBACCO COMPANIES

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
високої конкурентної боротьби вітчизняних вироб-
ників, що супроводжується низьким рівнем інвес-
тицій в економіку, постійними коливаннями курсу 
валюти, залежністю від іноземних постачальни-
ків сировини та нестабільним політичним стано-
вищем в країні; фінансова безпека вітчизняних 
підприємств знаходиться під загрозою. В умовах 
поглиблення кризових явищ в економіці Укра-
їни важливе методологічне значення має розро-
блення стратегії фінансової безпеки підприємства 
з метою своєчасної діагностики і попередження 
загроз. Фінансова безпека є однією з найважли-
віших складових частин системи економічної без-

пеки підприємства, оскільки фінансовий складник 
є основою в сучасній економіці як на макро-, так і 
на мікрорівні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемою фінансової безпеки в Україні і за кордо-
ном займалися такі дослідники, як О.В. Ареф’єва, 
О.І. Барановський, М.М. Єрмошенко, К.С. Горя-
чєва, Т.Б. Кузенко, С.В. Лелюк та інші. 

Постановка завдання. Метою статті є діагнос-
тика загроз фінансовій безпеці підприємств тютю-
нової галузі та розроблення стратегічних напрямів 
їх мінімізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Тютюновий підкомплекс є частиною агропро-
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мислового комплексу України, який забезпечує 
потреби промисловості в тютюновій сировині та 
населення в тютюнових виробах. Проте протягом 
останніх років в країні збільшуються обсяги виго-
товлення тютюнових виробів з імпортованої тютю-
нової сировини як для потреб населення, так і для 
експорту за кордон. Ринок тютюнових виробів в 
Україні за останні роки за обсягом став шостим у 
світі. Обсяги експорту тютюнових виробів знахо-
дяться на досить стабільному рівні, що говорить 
про стійку позицію підприємств тютюнової галузі 
на інших ринках. Обсяги імпорту тютюнової сиро-
вини та питома вага в загальному обсязі імпорту 
наведені на рис. 1.

Обсяг імпорту тютюнової сировини знахо-
диться на приблизно однаковому рівні протягом 
досліджуваного періоду. Обсяги експорту тютю-
нової сировини та питома вага в загальному 
обсязі експорту наведені на рис. 2. Тютюновий 

підкомплекс щорічно забезпечує понад 44% над-
ходжень до Державного бюджету України, а тютю-
нові компанії, не враховуючи Львівську тютюнову 
фабрику, входять до 10 найбільших платників 
податків в Україні. 

Вітчизняний ринок тютюнових виробів пред-
ставляють п’ять тютюнових компаній: ПАТ «Джей 
Ті Інтернешнл Україна»; ПрАТ «А/Т тютюнова ком-
панія «ВАТ – Прилуки»; ПрАТ «Імперіал Тобакко 
Продакшн Україна»; ПрАТ «Філіп Морріс Україна»; 
ТЗОВ «Львівська тютюнова фабрика».

Традиційно ринок тютюнових виробів умовно 
розподіляється на 4 сегменти (рис. 3): преміум; 
середній; низький; безфільтрові цигарки.

До преміум- та середнього сегментів зазви-
чай зараховуються бренди, ціна яких перед-
бачає сплату, окрім мінімального акцизного 
зобов’язання, ще й акцизу за адвалорним склад-
ником. Межа поділу між преміум- та середнім сег-

Рис. 1. Обсяги імпорту тютюнової сировини [2]

Рис. 2. Обсяги експорту тютюнової сировини [2]
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Таблиця 1
Вихідні дані для проведення кластерного аналізу підприємств тютюнової галузі  

за станом показників фінансової безпеки за 2018 рік
Умовне 
позна-
чення

Назва підприємства ОП, 
млрд. грн. ВОК, тис. грн. ЧЗК ШОЗ КМВК КДЗК

С_1 ПрАТ «Філіп Морріс Україна» 13,5 -1502219 0,97 272,61 4,38 0,04

С_2 ПрАТ «А/Т тютюнова 
компанія «В.А. Т.– Прилуки» 14,1 2216436 0,49 453,90 1,41 0,36

С_3 ПАТ «Джей Ті Інтернешнл 
Україна» 9,5 348986 0,90 116,58 106,35 0,00

С_4 ПрАТ «Імперіал Тобакко 
Продакшн Україна» 7,5 -1762802 1,15 695,29 3,43 1,67

С_5 ТЗОВ «Львівська тютюнова 
фабрика» 1,3 157 985 0,00 52,43 0,56 0,00

ментами визначається з урахуванням рівня кон-
центрації брендів навколо цінових точок і ділить їх 
на 2 рівнозначні групи. 

На українському ринку переважає низький сег-
мент цигарок, який щороку зростає з падінням 
реальних доходів населення. Відповідно, пре-
міум- та середній сегменти зменшуються. Якщо в 
2010 році частка ринку таких цигарок становила 
50%, то за прогнозними оцінками на 2018 рік – 
усього 16%. В Україні акцизний податок із тютю-
нових виробів сплачується за такими двома ком-
понентами, як: специфічний акциз та мінімальне 
акцизне зобов’язання – встановлена фіксована 
ставка (у гривнях) за 1000 штук; адвалорний пода-
ток – податок, який розраховується у відсотках від 
кінцевої вартості продажу тютюнових виробів.

Низький рівень економічного розвитку нега-
тивно позначається на купівельній спромож-
ності громадян, зокрема на доступності цигарок. 
У середньому індекс доступності цигарок в Україні 

становить 9,4% (співвідношення середньої ціни на 
цигарки до ВВП на душу населення). Для порів-
няння: у середньому в нових країнах-членах ЄС 
цей індекс становить лише 6,6%. Незважаючи на 
те, що ціна цигарок в Україні у 8 разів нижча, ніж 
в країнах ЄС, вони вже є відносно недоступними 
для українців порівняно з європейцями. Виперед-
ження темпів зростання акцизу і, відповідно, цін на 
цигарки порівняно з ВВП на душу населення може 
привести до зростання недоступності легаль-
них цигарок для курців. Наприклад, якщо акциз 
зростатиме на 25% щороку, то частка витрат на 
цигарки в доходах курця зросте майже в 1,5 разу 
в 2020 році. Наслідком такої ситуації буде пере-
хід споживачів на нелегальний дешевий продукт 
та зменшення бюджетних надходжень. Для уник-
нення такого ефекту під час планування зростання 
рівня акцизу слід враховувати макроекономічну 
ситуацію в Україні, особливо реальні доходи насе-
лення. Виникнення в споживача такого стимулу до 

Рис. 3. Сегментація ринку цигарок в Україні [2]
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пошуку більш дешевих цигарок є особливо загроз-
ливим для України, оскільки країна має спільний 
кордон із Білоруссю – одним із найбільших джерел 
контрабанди до країн ЄС. Наприклад, рівень про-
никнення нелегальних цигарок у країнах-сусідках 
Білорусі є одним із найвищих в ЄС, незважаючи на 
те, що рівень цін у них однаковий з країнами, що 
не межують із Білоруссю.

Для проведення кластерного аналізу тютюно-
вої галузі було обрано такі показники: обсяг подат-
ків сплачених компаніями до державного бюджету 
(ОП), розмір власного оборотного капіталу (ВОК), 
частка залучених коштів (ЧЗК), швидкість обороту 
оборотних засобів (ШОЗ), коефіцієнт маневре-
ності власного капіталу (КМВК), коефіцієнт дов-
гострокового залучення коштів (КДЗК) [1]. Після 
визначення показників, на основі яких буде здій-
снюватися кластерний аналіз підприємств, необ-
хідним етапом є розрахунок їхніх значень для кож-
ного об’єкта. Важливим моментом застосування 
кластерного аналізу є чітка фіксація простору 
ознак, який має бути єдиним, тому до вибору про-
стору слід підходити з максимальною ретельністю. 
Якщо із змістовних міркувань не слідує перевага 
тієї або іншої шкали для ознак, вони можуть бути 
виміряні в різних одиницях вимірювання. Проте в 
цьому разі необхідний подальший штучний пере-
хід до єдиної шкали значень показників. 

Методика ранжування полягає в заміні абсо-
лютних значень показників їх рангами, тобто 
досліджувані об’єкти спочатку впорядковуються 
зазначеннями показників від найліпших до най-
гірших, потім кожному показнику привласнюють 
ранг (місце) і в подальших дослідженнях оперують 
уже рангами. Така методика має суттєвий недо-
лік – штучно зменшується відстань між об’єктами. 
Зазначених недоліків позбавлений спосіб стан-

дартизації (нормування) показників. При цьому 
необхідно максимально враховувати якісну специ-
фіку ознак і вибирати найбільш відповідний спосіб 
нормування. Саме нормування є доцільним для 
приведення значень виробничих, фінансово-еко-
номічних та логістичних показників металургійних 
підприємств до зіставних одиниць вимірювання. 
Якщо є можливість, нормування слід проводити на 
основі величин, що не залежать від вибірки, тобто 
теоретичних або еталонних [3, 5]. Вирішенням 
завдання кластерного аналізу є розбиття об’єктів, 
що задовольняє певному критерію. У межах дослі-
дження критерієм групування вибрано показники, 
що ілюструють стан фінансової безпеки. Резуль-
тати кластеризації подано на рис. 4.

Результатом кластеризації підприємств тютю-
нової галузі України за показниками фінансової 
безпеки та ефективності діяльності у 2018 році 
стало їх групування у два кластери. У перший 
кластер увійшли підприємства: ПАТ «Джей Ті 
Інтернешнл Україна»; ПрАТ «А/Т тютюнова ком-
панія «ВАТ– Прилуки»; ПрАТ «Імперіал Тобакко 
Продакшн Україна»; ПрАТ «Філіп Морріс Укра-
їна». А у другий – ТЗОВ «Львівська тютюнова 
фабрика» (рис. 4).

Перший кластер – це підприємства, що є час-
тиною інтернаціональних корпорацій та контр-
олюють найбільшу частку ринку, їхня діяльність 
характеризується агресивною політикою щодо 
управління оборотним капіталом та великим обся-
гом інвестицій в розроблення нових продуктів. 
Вони мають право використання відомих брендів, 
якими володіє материнська компанія, та працю-
ють у всіх цінових сегментах. Другий кластер – це 
вітчизняне підприємство, яке спеціалізується на 
низькому ціновому сегменті та не має права вико-
ристовувати відомі бренди.

Рис. 4. Дендрограма кластерів підприємств тютюнової галузі
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Для виявлення й оцінювання рівня загроз фінан-
совій безпеці підприємства найбільш придатні 
такі методи аналізу: SWOT-аналіз, РЕSТ-аналіз 
[4]. Зупинимося більш детально на особливостях 
застосування SWOT-аналізу під час виявлення й 
оцінювання рівня загроз фінансовій безпеці під-
приємства. Використання SWOT-аналізу як методу 
виявлення й якісного оцінювання рівня загроз 
фінансовій безпеці підприємства доцільне під час 
оцінювання поточного стану фінансової безпеки 
підприємства і виявлення потенційних загроз. Вико-
ристання SWОТ-аналізу допомагає у формуванні 
стратегії управління фінансовою безпекою, оскільки 
дозволяє розглянути усі можливі фактори впливу на 
фінансову безпеку підприємства (табл. 2).

У цьому разі сильними сторонами фінансової 
діяльності підприємств виступають позитивні вну-
трішні умови здійснення фінансово-економічної 
діяльності, слабкими сторонами – негативні внутрішні 
умови у вигляді внутрішніх загроз, можливостями – 
позитивні зовнішні умови здійснення фінансово-еко-
номічної діяльності, власне загрозами – негативні 
зовнішні чинники у вигляді зовнішніх загроз фінан-
сово-економічній безпеці підприємства.

Аналіз стану фінансової безпеки підприємств 
галузі доцільно проводити також за допомогою 
PEST-аналізу (табл. 3), який дає змогу виявити 
політичні, економічні, соціальні та технологічні 
аспекти зовнішнього середовища, які впливають 
на бізнес компанії. 

Таблиця 2
Матриця SWOT-аналізу підприємств тютюнової галузі

Сильні сторони Слабкі сторони
1. Висококваліфікований менеджмент та можливості 
користуватися досвідом іноземних спеціалістів.
2. Виробничі потреби забезпечуються земельними та 
виробничими площами на 100%.
3. Широка мережа розповсюдження товарів.
4. Офіси та представництва компаній в усіх регіонах України.
5. Більшість компаній є афілійованими компаніями 
інтернаціональних корпорацій.
6.Використання низки брендів зі світовим ім'ям

1. Велика залежність від закордонних 
постачальників обладнання та матеріалів.
2. Залежність від коливань курса валюти.
3. Залежність цін на продукцію від розміру 
ставок акцизного податку. 
4. Законодавча заборона рекламувати продукцію 
підприємств

Можливості Загрози
1. Розширення ринків збуту за рахунок зростання ринку
2. Зниження цін на ресурси
3. Збільшення кількості споживачів за рахунок маркетингових 
заходів.
4. Надходження замовлень на виробництво для інших ринків 
світу
5. Вихід конкурентів із галузі

1. Цінові війни
2. Поява у конкурентів нових технологій
3. Збої у поставках сировини та матеріалів
4. Політична нестабільність
5. Негативні зміни валютного курсу
6. Відмова банків у наданні довгострокових 
кредитів
7. Нестабільна законодавча база.
8. Різке зростання ставок акцизу

Таблиця 3
PEST-аналіз підприємств тютюнової галузі

Фактори Питома 
вага

Експертна оцінка Зважена 
оцінка1 2 3 4 5

Політичні
1. Зміни в законодавчому регулюванні продажів тютюнових 
виробів 0,11 5 4 5 5 5 0,53

2. Наближення законодавчих стандартів до європейських 0,08 4 4 3 5 4 0,32
3. Зростання ставок акцизного податку 0,1 5 4 5 5 4 0,46

Економічні
1. Зниження купівельної спроможності покупців 0,14 5 5 5 5 5 0,70
2. Негативна динаміка курсу валют 0,06 3 4 4 3 2 0,19

Соціальні
1. Зміна цінностей в суспільстві 0,06 3 4 3 3 2 0,18
2. Популяризація здорового способу життя 0,14 5 5 3 5 4 0,62

Технічні
1. Розроблення продуктів зі зниженим ризиком 0,15 5 5 5 5 5 0,75
2.Іінновації в інформаційних технологіях 0,08 4 3 4 3 3 0,27
3. Розвиток нових технологій виробництва 0,08 4 4 5 4 4 0,34
Разом 1
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Політичні фактори які впливають на діяльність 

підприємств тютюнової галузі, – це можливі зміни 
в законодавчому регулюванні продажів тютюно-
вих виробів, підвищення ставок акцизного податку, 
поступове наближення законодавчих стандартів 
до європейських. До економічних факторів можна 
віднести негативну динаміку курсу валют, зни-
ження купівельної спроможності споживачів. До 
соціальних факторів відноситься зміна цінностей 
в суспільстві, популяризація здорового способу 
життя. До технологічних факторів – розроблення 
продуктів зі зниженим ризиком, розвиток нових 
технологій виробництва, інновації в інформацій-
них технологіях. За результатами побудови PEST-
аналізу підприємств тютюнової галузі можна дійти 
висновку про те, що найбільш негативно вплива-
ють на діяльність підприємства такі фактори, як 
зниження купівельної спроможності споживачів 
та зміни в законодавчому регулюванні продажів 
тютюнових виробів. Водночас популяризація здо-
рового способу життя спонукає споживачів шукати 
більш безпечну альтернативу.

Прийняття рішення щодо розроблення стра-
тегії фінансової безпеки підприємства або пере-
гляд положень поточної стратегії відбувається 

на основі проведеного ґрунтовного аналізу стану 
фінансової безпеки та загроз.

Домінантними сферами забезпечення фінан-
сової безпеки підприємств тютюнової галузі є такі 
стратегії, як: забезпечення росту прибутковості; 
вихід на ринок з новим видом продукції; забез-
печення фінансово-економічної стабільності; 
забезпечення безпеки інвестиційної діяльності; 
нейтралізації фінансово-економічних ризиків; 
забезпечення безпеки інноваційної діяльності; 
захист його конкурентної позиції; антикризова 
стратегія [45].

Відповідно до кожної домінантної сфери забез-
печення фінансової безпеки підприємства органі-
зовується процес формування стратегічних цілей, 
що наведені на рис. 5.

Найбільш складною ціллю для підприємства є 
повна зміна орієнтованості виробництва, тому що 
це тягне за собою витрати на закупівлю нового 
обладнання та навчання спеціалістів. Значні 
кошти повинні виділятися на наукові дослідження 
та розроблення продуктів зі зниженим ризиком. 

Основний зміст і напрям стратегії фінансової 
безпеки визначають керівники (власники) підпри-
ємства, вони ж очолюють створену групу з її роз-

Рис. 5. Стратегічні напрями управління  
фінансовою безпекою підприємства тютюнової галузі

 

Стратегічні напрями управління фінансовою безпекою 
підприємства тютюнової галузі 

Збільшення рівня 
прибутку акціонерів та 
захист конкурентної 
позиції на ринку 

Збільшення рівня 
продажів за рахунок 
переключення повнолітніх 
курців на продукцію, що 
виготовляє підприємство 

Зменшення собівартості 
продукції за рахунок 
вдосконалення 
виробничого процесу та 
впровадження нових 
технологій 

Протидія нелегальному 
виробництву, ввезенню та 
торгівлі тютюновою 
продукцією на території 
України 

Підтримувати звання 
найкращого роботодавця 
та надавати можливості 
для розвитку нових 
талантів 

Створення програм 
стажування для студентів, 
надання можливості стати 
частиною команди, не 
маючи досвіду роботи 

Співпраця з навчальними 
закладами, проведення 
ознайомчих лекцій для 
студентів 

Створення гідних умов 
праці для усіх 
співробітників компанії, 
дотримання стандартів PMI 
у сфері виконання роботи 

Відмовитись від 
виробництва 
звичайних сигарет на 
користь виробництва 
продуктів з 
потенційно зниженим 
ризиком 

Інформування 
споживачів про 
шкідливий вплив 
сигарет та куріння та 
існуючі альтернативи 
курінню (у всіх містах 
України) 

Налагодження 
виробництва 
продуктів зі 
зниженим ризиком, 
проведення 
досліджень та 
розроблення нових 
продуктів 
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роблення. До складу групи розробників можуть 
входити керівники та провідні фахівці структурних 
підрозділів підприємства, в тому числі його штат-
ного підрозділу фінансової безпеки.

Для того щоб розробити ефективну страте-
гію фінансової безпеки, її розробники повинні 
добре знати становище підприємства на ринку, а 
також процеси, що відбуваються в його внутріш-
ньому та зовнішньому середовищі. Тільки маючи 
чітке уявлення про те, що відбувається на ринку, 
та насамперед про всі чинники небезпек і загроз 
для діяльності підприємства, а також щодо наяв-
них і перспективних інноваційних технологій та 
інженерно-технічних засобів у сфері фінансової 
безпеки, можна розробити ефективну стратегію 
фінансової безпеки, здатну забезпечити ство-
рення сприятливих умов для стабільного функціо-
нування і розвитку підприємства і, в кінцевому під-
сумку, досягнення ним поставлених бізнес-цілей. 
Стратегія фінансової безпеки повинна складатися 
з розділів, які включають основні заходи щодо роз-
витку системи фінансової безпеки, такі як: удо-
сконалення матеріально-технічної бази системи 
фінансової безпеки; підвищення професіоналізму 
кадрового складу штатного підрозділу фінансової 
безпеки; впровадження інноваційних технологій, 
інструментів, методів і методик протидії, поперед-
ження або суттєвого зниження негативного впливу 
чинників небезпек і загроз зовнішнього і внутріш-
нього середовищ підприємства; впровадження 
ефективних механізмів управління і взаємодії вну-
трішніх і зовнішніх суб’єктів системи фінансової 
безпеки підприємства; розвиток структури системи 
фінансової безпеки підприємства; удосконалення 
правової бази організації та діяльності системи 
фінансової безпеки.

Робота з реалізації стратегії належить до сфери 
адміністративної діяльності та включає вирішення 
таких завдань: створення ефективної структури 
служби фінансової безпеки та підбір персоналу 
високої кваліфікації; виділення необхідних фінан-
сових ресурсів; забезпечення сучасними техніч-
ними засобами отримання та захисту інформації, 
а також охорони і захисту персоналу і матеріаль-
них цінностей; створення організаційних можли-
востей для залучення провідних фахівців і всього 
персоналу підприємства до виконання страте-
гії; визначення внутрішньої і зовнішньої політики 
організації, що забезпечує реалізацію стратегії 
економічної безпеки.

Висновки з проведеного дослідження. 
Основною стратегічною метою, з якою розро-
бляться стратегічні напрями управління фінансо-
вою безпекою, є підвищення фінансової стійкості 
підприємства шляхом покращення його конкурен-
тоспроможності, виробляючи якісну продукцію, 

об’єднуючи людей та допомагаючи їм задоволь-
няти свої потреби у вживанні тютюнових виробів, 
знижуючи при цьому ризик для здоров'я. Це дасть 
змогу власникам отримати більший прибуток та 
покращити фінансовий стан суб’єкта господарю-
вання, а персоналу підприємства – гідну винаго-
роду, що буде спонукати його до реалізації профе-
сійного та творчого потенціалу. 
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STRATEGIC DIRECTIONS OF FINANCIAL SECURITY MANAGEMENT  
FOR UKRAINIAN TOBACCO COMPANIES

The purpose of the article. Identification of threats to the financial security of tobacco companies is the 
basis for developing a strategy for further development. 

An analysis of situation in tobacco industry provides a basis for identifying the main threats to the financial 
security of both a particular company and the industry as a whole. Cluster analysis based on data on the finan-
cial condition of the company makes it possible to identify groups of enterprises for the further development of 
strategic directions for managing financial security.

The financial security strategy provides an opportunity to comprehensively take into account the financial 
situation in tobacco industry, the development possibilities of the enterprise itself, take into account its long-
term and short-term goals, management capabilities and prospects for the formation of financial resources for 
development.

Diagnostics of the main strategic threats to the financial security of industry enterprises can be carried out 
using the methods of SWOT-analysis and PEST-analysis.

The conducted practical analysis makes it possible to form a set of strategic directions for the management 
of financial security, which are the basis for optimizing the entire management system of a company.

Methodology. The results of survey is based on a systematic approach to understanding financial security 
of company. It was used different scientific methods, such as analysis, synthesis, induction, deduction, sys-
temization, generalization. Moreover it was used specific economic methods: SWOT-analysis, PEST-analysis.

Results. In the article the features of the tobacco industry in Ukraine has been defined on the basis of sta-
tistical data about its condition, diagnosed with major trends threats to financial security in the tobacco indus-
try on the basis of SWOT-analysis and PEST-analysis. Established that the strengths of the financial activity 
appear positive internal conditions of financial and economic activities weaknesses – the negative internal 
conditions as internal threats, opportunities – positive external conditions of financial and economic activity 
actually threats – the negative externalities in the form of external threats financial security of the enterprise. 
The threats of the environment has been specifies. Determined enterprise group by the criterion of availability 
of financial security threat specification areas to minimize threats. A set of measures on strategic management 
of financial security of the enterprise has been developed.

Practical implications. Developed areas of strategic financial security management can be applied by 
domestic tobacco companies. The method of diagnosing threats to financial security can be applied to the 
timely identification of problems inside the company management.

Value/originality. The problem of finding an integrated approach to diagnosing the problems of financial 
security of tobacco companies was solved. Problems and prospects of financial security management can 
be solved at a strategic level, and also used as a basis for developing tactical areas for financial security 
managing.


