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ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Кононова І.В. Підходи до трактування фінансової безпеки підприємства. Статтю присвячено дослі-
дженню основних теоретичних підходів до наповнення змісту та визначення сутності фінансової безпеки 
підприємства як явища, що характеризує обставини захищеності фінансового стану підприємства від зо-
внішніх та внутрішніх загроз. Проаналізовано існуючі напрацювання науковців та визначено дискусійні 
питання щодо тлумачення поняття «фінансова безпека підприємства». Наголошено на відсутності єдиної 
думки щодо трактування сутності поняття «фінансова безпека підприємства». Існуючі визначення згрупова-
но за змістовою ознакою в підходи до розгляду сутності фінансової безпеки. Кожному підходу надано харак-
теристику, представлено їхні переваги та недоліки. Запропоновано авторське розуміння сутності фінансової 
безпеки підприємства з позицій, які характеризують і параметри цього явища, і способи забезпечення.

Ключові слова: підприємство, економічна безпека, загрози, зовнішнє середовище, управління, фінансова 
безпека, фінансовий стан.

Кононова И.В. Подходы к трактовке финансовой безопасности предприятия. Статья посвящена ис-
следованию основных теоретических подходов к содержанию и определению сущности финансовой без-
опасности предприятия как явления, которое характеризует защищенность финансового состояния пред-
приятия от внешних и внутренних угроз. Проанализированы существующие труды ученых и выявлены 
дискуссионные вопросы относительно толкования понятия «финансовая безопасность предприятия». От-
мечено отсутствие единственного мнения относительно трактовки сущности понятия «финансовая безопас-
ность предприятия». Существующие определения сгруппированы по смысловому признаку в подходы к 
рассмотрению сущности финансовой безопасности. Каждому подходу дана характеристика, раскрыты их 
преимущества и недостатки. Предложено авторское понимание сущности финансовой безопасности пред-
приятия с позиций, которые характеризуют и параметры этого явления, и способы обеспечения.

Ключевые слова: предприятие, экономическая безопасность, угрозы, внешняя среда, управление,  
финансовая безопасность, финансовое состояние.

Kononova Iryna. Approaches to the interpretation of enterprise financial security. The article is devoted 
to the study of the main theoretical approaches to filling the content of financial security in its interpretation. In 
determining the essence of financial security of the enterprise as a phenomenon that characterizes the circumstances 
of protection of the financial condition of the enterprise from external and internal threats, it is proposed to use 
structural-semantic analysis of this definition. It is noted that achieving financial security becomes one of the main 
tasks in the management system of the enterprise and its financial position. Addressing shortcomings in the interpre-
tation of financial security will allow for its proper assessment, planning and control as an object of management.  
The existing achievements of scientists are analyzed and debatable issues concerning the interpretation of the con-
cept of «financial security of the enterprise» are determined, which allowed to draw a conclusion about the multi-
faceted and multifaceted nature of the studied phenomenon. It is emphasized that there is no consensus on the inter-
pretation of the essence of the concept of «financial security of the enterprise». The differences between the concept 
of financial security and the financial condition of the enterprise are considered. Existing definitions of scholars on 
financial security are grouped by content into approaches to the interpretation of the essence of financial security. 
Each approach is given a general description, their advantages and disadvantages are presented. It is noted that the 
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authors who interpret financial security through the description of certain internal characteristics of the enterprise 
are grouped in a parametric approach, through the ability – in the stabilization and orientation, through the interests –  
in the harmonization. The authors are grouped separately into an object-oriented approach, which takes into account 
all the signs of financial security of other approaches. The structural-semantic analysis of the term «financial secu-
rity» is carried out. The results of the structural-semantic analysis of the interpretation of the essence of the concept 
of «financial security» are given in the semantic aspect and the structural features of the existing interpretations 
are singled out. The author's understanding of the essence of financial security of the enterprise from the positions 
which characterize both parameters of this phenomenon and ways of maintenance is logically coordinated with 
basic concepts «safety» and «finance».

Key words: enterprise, economic security, threats, external environment, management, financial security,  
financial condition.

Постановка проблеми. Сучасні умови господарю-
вання характеризуються постійним зростанням рівня 
невизначеності середовища функціонування підпри-
ємств, посиленням впливу чинників як зовнішнього, 
так і внутрішнього характеру на їхню діяльність та 
підвищенням ризикованості їхньої фінансової діяль-
ності. Поряд із високим рівнем конкуренції, нестачею 
фінансових ресурсів та неможливістю прогнозування 
розміру прибутку це призводить до виникнення вели-
кої кількості проблем у сфері фінансів підприємств, які 
потребують перманентного або негайного вирішення. 

У зв’язку із цим перед керівництвом підприємства 
постає необхідність постійного пошуку джерел фінан-
сування, форм і методів раціонального використання 
обмежених за обсягом ресурсів, а також регулювання 
питань фінансово-економічної стійкості підприємства 
та способів ефективного та результативного управління 
підприємством тощо. Розгляд цих аспектів і передбачає 
вивчення фінансової безпеки підприємства, якій нале-
жить провідна та вирішальна роль у системі економіч-
ної безпеки підприємства. Про її стан свідчать рівень 
рентабельності, частка ринку, кредитна історія, ліквід-
ність коштів, котирування цінних паперів, структура 
капіталу тощо. Отже, питання забезпечення фінансової 
безпеки стає одним із головних завдань менеджменту 
підприємств. Однак при цьому саме розуміння фінан-
сової безпеки є неоднозначним, тому на тлі динамічних 
реалій сучасного економічного життя постає необхід-
ність узгодження теоретико-методологічного підґрунтя 
подальших розвідок. Досить часто семантична широта 
термінології, що використовується, призводить до змі-
щень в інтерпретації результатів досліджень чи навіть 
до суттєвих помилок. Неоднозначність та суб’єктивізм 
наукових доробків суттєво зменшують достовірність 
їхніх результатів, що стосується як найбільш актуаль-
них та сучасних напрямів досліджень, так і вже визна-
чених та апробованих.

Зазначені умови зумовлюють необхідність тлума-
чення терміна «фінансова безпека підприємства» та 
систематизації існуючих напрацювань та групування 
їх у теоретичні підходи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загаль-
нотеоретичні питання щодо фінансової безпеки 
досить широко висвітлюються у працях О. Амосова, 
О. Ареф’євої, Т. Кузенко, О. Барановського, І. Бланка, 
Д. Ваньковича, О. Гудзь, Є. Картузова, Л. Мартюше-
вої, Р. Папехіна та багатьох інших. Однак відсутність 
єдиного підходу до трактування сутності фінансової 
безпеки, що пов’язано передусім із багатогранністю 
і глибоким концептуальним змістом даного поняття, 

зумовлює потребу більш детального дослідження 
понятійно-категоріального апарату в цій сфері. 

Формулювання завдання дослідження. Метою 
статті є систематизація теоретичних поглядів щодо 
трактування сутності поняття «фінансова безпека 
підприємства» та обґрунтування власного підходу до 
трактування суті визначеного поняття.

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінан-
сова безпека є складною економічною категорією, яка 
характеризується розмаїттям трактувань щодо її еконо-
мічного змісту. Перш ніж окреслити предметну сферу 
дослідження, необхідно визначити сутність понять, 
які є базовими. Трактування поняття «фінансова без-
пека підприємства» доцільно розпочати з дослідження 
змістовної характеристики термінів «фінанси під-
приємства» та «безпека». У загальному розумінні 
поняття «безпека» – це стан захищеності від будь-чого. 
У Тлумачному словнику української мови подано таке 
визначення терміна «безпека»: стан, коли кому-, чому-
небудь ніщо не загрожує [1]. Воно може застосовува-
тись як до найбільш загальних речей, так і до конкрет-
них ситуацій, пов’язаних з особистістю, державою чи 
підприємством. Згідно з Економічним словником [2], 
під терміном «фінанси підприємств» розуміють сукуп-
ність економічних (обмінно-розподільних) відносин, 
що виникають на підприємстві в процесі формування, 
розміщення і використання фінансових ресурсів, здій-
снення витрат, отримання і розподілу доходів. При 
цьому основною ознакою таких фінансових ресурсів 
підприємств є джерела їх походження й право суб’єкта 
господарювання розпоряджатися ними. У результаті 
цілеспрямовані зусилля щодо формування фінансових 
ресурсів та їх використання визначаються як фінан-
сова діяльність. Відповідно, фінансова діяльність під-
приємств реалізується через механізм функціонування 
фінансів як методологічна, методична, організаційна 
побудова фінансових відносин усередині та зовні під-
приємств, і, відповідно, саме за такого функціонування 
і виникає необхідність розгляду терміна «фінансова 
безпека». 

Усі вищенаведені терміни функціонують в економіч-
ній сфері не ізольовано, а в контексті, тобто в лінійному 
ряду з іншими термінами, які мають валентність і дистри-
бутивність по відношенню до фінансів підприємства. 

Досліджуючи трактування сутності поняття «фінан-
сова безпека» різними авторами, ми дійшли висновку, 
що існуючі визначення можна згрупувати за такими 
підходами, як параметричний, стабілізаційно-орієнту-
вальний, параметрично-стабілізаційний, гармонізацій-
ний та об’єктний.
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Визначення фінансової безпеки підприємства таких 
авторів, як О.В. Ареф’єва, О. Журавка, О. Пластун, 
Л. Козак, І. Багровецька, Є. Бондаренко, В. Мунтіян, 
яке віднесено нами до параметричного підходу, скон-
центровано на розкритті сутності поняття фінансової 
безпеки через опис певних внутрішніх характерис-
тик підприємства – параметрів його функціонування 
(ефективного використання ресурсів, збалансованості 
структури капіталу, забезпечення найкращих значень 
фінансових показників, забезпечення розвитку, здат-
ності досягати цілі тощо), збалансованості між ними. 
Недоліком такого трактування є те, що автори зали-
шили поза увагою параметри зовнішнього середовища 
підприємства, яке, на нашу думку, відіграє значну роль 
у формуванні його фінансової безпеки. Наприклад, у 
визначенні О. Ареф’євої фінансова безпека розгляда-
ється тільки відносно найбільш ефективного викорис-
тання корпоративних ресурсів, якості управління та 
використання основних і оборотних коштів, структури 
його капіталу, норми витрат за цінними паперами, а 
також курсової вартості його цінних паперів як сис-
тематичного індикатора поточного фінансово-госпо-
дарського становища і перспектив її технологічного та 
фінансового розвитку [3]. 

За використання стабілізаційно-орієнтувального 
підходу до трактування фінансової безпеки підприєм-
ства, акцентуючи увагу на її цільовому призначенні, 
вона визначається як здатність підприємства протисто-
яти впливу загроз внутрішнього та зовнішнього серед-
овища або як здатність розробляти та реалізовувати 
власну стратегію в умовах невизначеності. Автори 
в межах цієї групи, а саме В. Шелест, А. Крутова, 
Т. Ставерська, І. Шевчук, О. Сусіденко, Л. Матвій-
чук, О. Користін, І. Чібісова, О. Кириченко, І. Кудря, 
В. Куцик, А. Бартиш, О. Сорокіна, Р. Папєхін, Ю. Кра-
кос, Р. Разгон, А. Гукова, І. Анікіна, розглядають фінан-
сову безпеку як складову частину економічної безпеки 
підприємства, яка дає змогу підтримувати фінансову 
стабільність у поточній та стратегічній перспективі. 
Але згруповані у цьому підході визначення не конкре-
тизують параметри фінансової безпеки підприємства, 
які необхідно змінювати чи які потребують підвище-
ної уваги. Так, трактуючи фінансову безпеку як ціле-
спрямований багаторівневий процес, який включає 
сукупність методів, ресурсів, важелів із забезпечення 
захищеності фінансових інтересів суб’єкта господа-
рювання від деструктивного впливу зовнішніх і вну-
трішніх фінансових загроз, О. Сусіденко не уточнює, 
за рахунок чого формуватиметься рівновага підпри-
ємства в поточній і стратегічній перспективах за умов 
конкурентного середовища [10]. 

Наступний підхід є параметрично-стабілізаційним 
та об’єднує елементи і параметричного, і стабіліза-
ційно-орієнтувального підходів. Визначення в межах 
цього підходу базуються на комбінуванні їхніх еле-
ментів, а саме в одночасному розгляді фінансової без-
пеки підприємства з погляду певних параметрів функ-
ціонування підприємства, які водночас дають йому 
змогу протистояти внутрішнім та зовнішнім загрозам. 
Із цією метою багато науковців, вивчаючи проблемні 
питання, що стосуються фінансової безпеки, розгля-
дають сукупність процесів функціонування підприєм-
ства, що протікають, з усіма їхніми характерними осо-
бливостями та взаємозв'язками, які становлять єдину 

споріднену групу з погляду їх функціональної ролі у 
безпечному існуванні. Представниками цього підходу 
є такі науковці, як М. Єрмошенко, Г. Блакита, Т. Галу-
щак, К. Половнев, Ж. Кудрицька, І. Бланк, К. Горячева, 
О. Пономаренко, А. Єпіфанов, О. Плачтун, В. Дом-
бровський, М. Бердар. У рамках цього підходу зведено 
визначення, що трактують фінансову безпеку у досить 
широкому сенсі.

Ми погоджуємося з авторами О. Амосовим та 
Ю. Лавровою, які, трактуючи фінансову безпеку як 
систему, що забезпечує стабільність важливих фінансо-
вих пропорцій розвитку підприємства, котрі формують 
захищеність його фінансових інтересів, наголошують, 
що у своїй діяльності підприємство повинно брати до 
уваги не тільки свої, а й різні інтереси своїх стейкхол-
дерів, коло яких може бути дуже широким [11]. Такий 
підхід є гармонізаційним і дає змогу надавати тракту-
вання поняття фінансової безпеки як способу гармоні-
зувати інтереси підприємства з інтересами суб’єктів 
зовнішнього середовища. Своєю чергою, необхідність 
захисту фінансових інтересів підприємства в процесі 
його розвитку зумовлює виокремлення об’єктного під-
ходу до трактування сутності фінансової безпеки. 

Об’єктний підхід, представниками якого є Ю. Вороб-
йова, О. Воробйова, Л. Мартюшева, Т. Петровська, 
Н. Трихліб та О. Блажевич, розкриває трактування 
поняття фінансової безпеки як самостійного об’єкта 
управління у складі фінансів підприємства. Під фінан-
совою безпекою підприємства в такому разі розумі-
ють рівень його фінансового стану, що забезпечує 
стабільну захищеність його фінансових інтересів від 
загроз зовнішнього і внутрішнього характеру, пара-
метри якого визначаються на основі його фінансової 
філософії і створюють необхідні передумови фінансо-
вої підтримки його стійкого зростання в поточному і 
перспективному періодах [8].

Провідна роль фінансової безпеки як об’єкта управ-
ління в загальній системі управління підприємством 
можна представити такими чинниками, як неможли-
вість без відповідного обсягу фінансових ресурсів 
забезпечити успішний розвиток підприємства, ведення 
фінансової діяльності та ризикованість функціону-
вання підприємства. 

При цьому кожне підприємство самостійно формує 
свої фінансові ресурси, зважаючи на рівень достатності 
обсягу та мінімізації вартості, які саме і впливають на 
рівень економічної незалежності та ефективність здій-
снення господарської діяльності підприємства [12]. 

Беззаперечно, фінансова діяльність підприємства 
потребує певної стабілізації, бо саме ризики, пов’язані 
з фінансовою діяльністю, є найбільш загрозливими, 
адже вони можуть призвести до втрати власного капі-
талу, банкрутства та ліквідації підприємства взагалі. 
Тому, на нашу думку, під час трактування сутності 
поняття «фінансова безпека» необхідно виходити з 
того, що фінансова безпека є синтезованим із безпе-
кою та фінансами підприємства самостійним об’єктом 
управління, параметри якого можуть бути виражені 
кількісними чи якісними показниками, а його метою є 
забезпечення стабільності важливих фінансових про-
порцій розвитку підприємства, які формують захи-
щеність його фінансових інтересів на всіх рівнях 
управління у балансі з фінансовими інтересами його 
економічних агентів.
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Висновки. Отже, розглянуті основні підходи до трак-
тування сутності поняття «фінансова безпека» дають 
змогу зрозуміти його багатоаспектність і складну еконо-
мічну природу. Узагальнюючи вищенаведене, можемо 
зазначити, що кожен із цих підходів усе ж акцентує 
увагу на тих чи інших сутнісних аспектах та не врахо-
вує ту чи іншу істотну характеристику фінансової без-
пеки підприємства. На нашу думку, фінансова безпека 

як самостійний об’єкт у системі управління фінансами 
підприємства покликана підтримувати підприємство у 
стійкому фінансовому стані – це головна передумова 
його стабільного розвитку. При цьому сама фінансова 
безпека як комплексне поняття повинна займати чільне 
місце у системі управління підприємством та забезпечу-
вати баланс інтересів з усіма внутрішніми учасниками 
фінансових відносин підприємства.
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