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Будь-яке підприємство зацікавлено в підвищенні рівня його фінансової безпеки, який свідчить про стабільну фінансово-господарську діяльність,
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Краснокутская Н. С., Коптева А. Н. Дефиниция понятия
«финансовая безопасность предприятия»:
основные подходы и особенности
Любое предприятие заинтересовано в повышении уровня его финансовой безопасности, который свидетельствует о стабильной финансовохозяйственной деятельности, его развитии и конкурентоспособности.
Целью статьи является контент-анализ и систематизация научных
взглядов относительно сущности понятия «финансовая безопасность
предприятия», а также развитие понятийного аппарата теории менеджмента за счет дефиниции финансовой безопасности как объекта
управления. Исследована дефиниция понятия «финансовая безопасность предприятия» и проанализированы современные подходы и особенности к его трактовке. На основе проведенного контент-анализа
и определенных сущностных характеристик финансовой безопасности
предприятия авторами предложена ее дефиниция, которая отличается комплексностью и логической согласованностью с базовыми категориями «безопасность» и «финансы». Предложенное в статье собственное определение является основой для дальнейших исследований и позволяет уделить более детальное внимание содержанию и согласованности финансовых интересов предприятия с имеющимся потенциалом,
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свідчить про значущість та складність проблеми,
а також про незавершеність розробки теоретикометодологічного базису економічної науки. З метою
з’ясування багатоаспектності та обґрунтування концептуальності змісту проведемо більш детальне дослідження підходів до дефініції «фінансова безпека
підприємства».
Узагальнюючи різні підходи, представлені у
працях [1–18], умовно поділимо їх на такі групи:
1) фінансова безпека підприємства як складова
економічної безпеки підприємства з відповідними інструментами управління нею;
2) фінансова безпека підприємства як самостійний об’єкт управління, здатність останнього ефективно використовувати свій ресурсний потенціал;
3) фінансова безпека підприємства як стан (ресурсів, діяльності, фінансових інтересів, захищеності
тощо), який характеризується відповідною стійкістю
до зовнішніх і внутрішніх загроз;
4) фінансова безпека підприємства як діяльність з управління ризиками;
5) фінансова безпека підприємства як процес
(процес забезпечення стабільності його функціонування, фінансової рівноваги; процес досягнення певного стану тощо);
6) фінансова безпека підприємства як система
(забезпечення фінансовими ресурсами; збалансований стан елементів та підсистем);
7) фінансова безпека підприємства як комплекс заходів, методів і засобів по захисту економічних (фінансових) інтересів.
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умовах обмеженості фінансових ресурсів для
ведення бізнесу, нестабільної політичної та соціально-економічної ситуації в державі, жорсткої конкуренції підприємству необхідно створити
ефективну систему формування та забезпечення
його фінансової безпеки. Також підприємству необхідно вміти швидко адаптуватися до нових, постійно
змінюваних умов, що виникають на сучасному етапі
здійснення фінансово-господарської діяльності та
з перспективою на майбутнє. Наявність окреслених
питань зумовлює необхідність побудови системи фінансової безпеки підприємства.
Дослідження проблематики сутності фінансової безпеки підприємств розглядається в багатьох
працях сучасних науковців. Свій науковий доробок
у розвиток теорії фінансової безпеки внесли такі
зарубіжні вчені, як: Р. Акоф, І. Ансофф, О. Грунін,
Р. Інглехарт, В. Гапоненко, Р. Караллі, С. Кім, С. Шін,
а також вітчизняні – О. Ареф’єва, І. Бланк, О. Бурляй,
Т. Васильців, В. Геєць, М. Єрмошенко, Г. Козаченко,
І. Манцуров, В. Мунтіян, С. Шкарлет, А. Штангрет та
ін. Незважаючи на популярність поняття «фінансова
безпека», серед науковців існують певні розбіжності
щодо його сутності, наявність яких свідчить про існування низки невирішених і дискусійних питань і вимагає проведення подальших наукових досліджень та пошуку більш універсального підходу до його дефініції.
Метою статті є контент-аналіз і систематизація
наукових поглядів щодо сутності поняття «фінансова
безпека підприємства», а також розвиток понятійного апарату теорії менеджменту за рахунок дефініції
фінансової безпеки як об’єкта управління.
Будь-яке підприємство зацікавлено в підвищенні рівня його фінансової безпеки, який свідчить про
стабільну фінансово-господарську діяльність, його
розвиток і конкурентоспроможність, що в підсумку
робить таке підприємство привабливим для інвесторів і кредиторів.
Аналіз публікацій [1–18] свідчить про значні
напрацювання дослідників, різноманітність наукових підходів, концепцій та певних теорій стосовно
визначення сутності поняття «фінансова безпека»
та її забезпечення. Завдання підвищення фінансової
безпеки підприємств з’явилися в полі зору таких учених, як Арєф’єва О. В., Барановський О. І., Бланк І. О.,
Горячева К. С., Ляшенко О. М., Козаченко Г. В., Покропивний С. Ф., Судакова О. І. та інших. Наявне розмаїття трактувань фінансової безпеки підприємства

Koptieva Hanna M. – PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Taxation, National Technical
University «Kharkiv Polytechnic Institute» (2 Kyrpychova Str., Kharkіv, 61002,
Ukraine)
E-mail: fadeyeva.kpi@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3082-2094
Researcher ID: http://www.researcherid.com/V-6647-2019

А

налізуючи підходи до визначення сутності досліджуваного поняття, деякі науковці наполягають на комплексному підході, який поєднує
вищенаведені сутнісні аспекти.
У сучасній науковій літературі, в більшості випадків, фінансову безпеку підприємства розглядають
як складову його економічної безпеки, беручи до уваги значну роль фінансів у функціонуванні будь-якого
суб’єкта господарювання.
Перший підхід знайшов своє відображення в
наукових працях С. Ф. Покропивного, О. І. Судакової [1], І. В. Багровецької, Л. С. Козак, К. С. Горячевої,
І. В. Чібісової та інших науковців. Так, з точки зору
О. І. Судакової, фінансова безпека є важливою складовою економічної безпеки підприємства, що базується на «незалежності, ефективності та конкурен-
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тоспроможності фінансів підприємства, яка відображається через систему критеріїв і показників його
стану, що характеризують збалансованість фінансів,
достатню ліквідність активів і наявність необхідних
грошових резервів, фінансову стабільність, ступінь
захищеності фінансових інтересів на усіх рівнях фінансових відносин» [1, с. 144].
Такої ж думки дотримуються А. С. Крутова,
Т. О. Ставерська, І. Л. Шевчук [2, с. 97], які визначають фінансову безпеку як складову економічної безпеки [підприємства], яка відображається через систему критеріїв і динамічних показників його стану,
що дозволяє підтримувати фінансову стабільність
в поточній та стратегічній перспективі, а також ступінь захищеності фінансових інтересів на усіх рівнях
фінансових відносин за рахунок ефективного використання економічного потенціалу підприємства з
метою протистояння зовнішнім і внутрішнім загрозам – як реальним, так і потенційним.
Г. Блакита, Т. Галущак бачать фінансову безпеку
як складову частину економічної безпеки підприємства, яка визначає процес розвитку підприємства на
основі певних фінансових ресурсів, достатню структуру капіталу, який використовується суспільством,
відповідність цілям і завданням на основі рівня внутрішніх і зовнішніх загроз, певний факторний вплив
у мінливих поточних і майбутніх періодах розвитку
[3, с. 251].
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еякі учені виділяють фінансову безпеку як самостійний об’єкт управління, певну здатність.
Такого підходу дотримуються О. В. Ареф’єва,
Т. Б. Кузенко, Є. К. Бондаренко, О. С. Журавка, А. В. Гукова та І. Д. Анікіна, А. О. Єпіфанов [4], В. І. Мунтіян,
Ю. Б. Кракос, Р. С. Папехін та деякі інші [5]. Автори
вважають, що «фінансова безпека розглядається як
здатність суб’єкта підприємництва здійснювати свою
господарську, зокрема й фінансову діяльність, ефективно і стабільно шляхом використання сукупності
взаємопов’язаних діагностичних, інструментальних
та контрольних заходів фінансового характеру, що
мають оптимізувати використання фінансових ресурсів, забезпечити належний їх рівень та нівелювати
вплив ризиків» [4, с. 25].
На думку авторів монографії «Фінансова безпека будівельних підприємств» Ю. М. Воробйова,
О. І. Воробйової та О. Г. Блажевич, фінансова й економічна безпека – це самостійні поняття. Вони мають
свою сутність, значення та місце в економічній науці
та практиці, а «фінансова безпека» розглядається як
самостійний об’єкт управління у складі фінансів підприємства [6, с. 10].
Третього підходу дотримуються науковці
І. О. Бланк [7], О. І. Барановський, О. І. Воробйова
[9], О. М. Марченко, О. Е. Пономаренко, І. В. Нартова
та Я. О. Кіріченко [8], Я. І. Мулик та інші. На думку
І. О. Бланка, «фінансова безпека підприємства – це
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кількісно і якісно детермінований рівень фінансового
стану підприємства, що забезпечує стабільну захищеність його пріоритетних збалансованих фінансових
інтересів від ідентифікованих реальних і потенційних
загроз зовнішнього й внутрішнього характерів, параметри якого визначаються на основі його фінансової
філософії й створюють необхідні передумови фінансової підтримки його стійкого зростання в поточному й перспективному періодах» [7, с. 24].
І. В. Нартова та Я. О. Кіріченко вважають, що
«фінансова безпека підприємства – це фінансовий
стан, який характеризується, по-перше, збалансованістю та якістю сукупності фінансових інструментів,
технологій і послуг, котрі використовуються підприємством; по-друге, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх загроз; по-третє, здатністю фінансової системи
підприємства забезпечувати реалізацію власних фінансових інтересів, місії та завдань достатніми обсягами фінансових ресурсів; по-четверте – забезпечувати ефективний і сталий розвиток цієї фінансової
системи. Інакше кажучи, фінансова безпека – багатогранне комплексне поняття, що забезпечує дотримання заданого режиму роботи підприємства серед
численних ризиків господарювання» [8].
Слушним також у цьому напрямі є визначення О. І. Воробйової, відповідно до якого «фінансова
безпека суб’єкта господарювання – це узагальнююча
характеристика стану фінансів відповідного суб’єкта
господарювання на встановлену дату, яка свідчить
про фінансові можливості та спроможність виконувати зобов’язання й ефективно функціонувати в умовах нестабільності, невизначеності та різних фінансових і господарських ризиків» [9, с. 6].

О

сновними прихильниками четвертого підходу є дослідники О. А. Кириченко, І. В. Кудря
[10], В. І. Куцик, А. І. Бартиш [11] та інші. На
їх думку, «фінансову безпеку підприємства визначають як діяльність з управління ризиками та захисту
інтересів підприємства від зовнішніх і внутрішніх
загроз з метою забезпечення стабільного розвитку
підприємництва та зростання його власного капіталу
в поточній і стратегічній перспективі» [10, с. 26; 11,
с. 251]. Крім того, автори, виходячи з глобального підходу, під фінансовою безпекою підприємства пропонують розглядати такий стан фінансових ресурсів, за
якого забезпечується ефективна (прибуткова) діяльність підприємства, захист його фінансових інтересів
та здатність зберігати свою ліквідність і платоспроможність і фінансові можливості під впливом різного
роду небезпек і загроз [10, с. 26].
У сучасних кризових умовах увага фінансових
менеджерів зосереджена на обґрунтуванні та реалізації сучасних концепцій управління економічною діяльністю, забезпеченні сталого розвитку та розробки
механізму протидії загрозам за мінімально необхідного забезпечення фінансовими ресурсами.
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ьомий (енциклопедичний) підхід визначає загальне трактування поняття фінансової безпеки (англ. financial security) як комплексу
заходів, методів і засобів із захисту корпоративних
структур, фінансової діяльності господарюючого
суб’єкта на мікрорівні [18]. Таке визначення фінансової безпеки, на наш погляд, не розкриває основної
суті поняття та фінансової архітектоніки.
Серед різноманітності авторських підходів до
поняття «фінансова безпека підприємства» простежуються і спільні ознаки: ефективне використання
корпоративних ресурсів, відчуття захищеності підприємства від деструктивного впливу зовнішніх та
внутрішніх загроз, підтримання оптимального рівня стійкості та розвитку з поступовим досягненням
мети діяльності тощо.
Узагальнюючи вищенаведене, можемо зазначити, що кожен з цих підходів все ж таки акцентує увагу на тих чи інших сутнісних аспектах, не формуючи
холістичного (цілісного) погляду. Кожний дослідник
додає до існуючих характеристик фінансової безпеки власні уточнення, тому що і, власне, категорія фінансів також є багатогранною та синтезованою, але
спільна ідея, яка випливає з усіх визначень, полягає
в такому: підтримка підприємства у стані фінансової
безпеки – це головна передумова його стабільного
розвитку. Тому головна мета забезпечення фінансової безпеки підприємства полягає в тому, щоб гарантувати його стабільну поточну діяльність і високий
потенціал розвитку в майбутньому.
Погоджуючись із тезою про захищеність підприємства від зовнішніх та внутрішніх загроз і підтримку рівня стійкості (на певному інтервалі часу),
зазначимо, що ефективність використання ресурсів
виходить за межі суто фінансових компетенцій та інтересів підприємства, тому не може бути сутнісною
ознакою його фінансової безпеки. Крім того, розуміючи стійкість як довгострокову рівновагу між наявним і перспективним потенціалом підприємства та
цілями його розвитку, вважаємо доцільним ввести
ознаку їх узгодженості, порушення якої й викликають
коливання у рівновазі.
Таким чином, доречним є комплексний підхід,
згідно з яким фінансову безпеку підприємства нами
пропонується розглядати як комплексну характерис-
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З

а шостим підходом деякі автори розглядають
фінансову безпеку як стабільну та динамічну
систему забезпечення фінансовими ресурсами
та виділяють такі основні ознаки: «а) наявність достатньої кількості фінансових ресурсів; б) захищеність інтересів підприємства; в) збалансованість та
якість фінансово-господарської діяльності підприємства; г) стабільність прояву; д) об’єкт управління
керівними відділами суб’єкта господарювання; е)
динамічна протидія деструктивним факторам внутрішньої і зовнішньої природи прояву, а як наслідок:
ж) забезпечення досягнення стратегічних цілей підприємства» [15, с. 37]. Такий підхід дозволяє враховувати достатність фінансових ресурсів, зміну стану
фінансової безпеки підприємства та перспективи
його розвитку, проте не наголошує на ефективності
використання фінансових ресурсів суб’єкта господарювання.
На думку Ю. В. Лаврової, фінансова безпека підприємства є системою, що забезпечує стабільність
важливих фінансових пропорцій розвитку підприємства, які формують захищеність його фінансових
інтересів у балансі з фінансовими інтересами його
економічних агентів [16, с. 275].
Ж. В. Кудрицька під фінансовою безпекою підприємства пропонує розуміти збалансований стан

його елементів та підсистем як окремої економічної
системи, що можуть бути виражені кількісними чи
якісними показниками та характеризується стійкістю
до негативних впливів внутрішнього та зовнішнього
середовища та здатністю забезпечити її ефективне
функціонування, стабільність розвитку та економічного зростання в довгостроковому періоді [17]. Однак дана інтерпретація визначення фінансової безпеки як системи, на наш погляд, не зовсім коректна
через те, що фінансова безпека – це характеристика
фінансової системи підприємства.

ЕКОНОМІКА

П’ятий підхід реалізований у наукових працях
О. В. Сусіденко [12], К. С. Половнева [13], Л. О. Матвійчук [14] та ін. Так, О. В. Сусіденко у своєму дослідженні [12, с. 10] розглядає фінансову безпеку як
цілеспрямований багаторівневий процес, який включає сукупність методів, ресурсів, важелів по забезпеченню захищеності фінансових інтересів суб’єкта
господарювання від деструктивного впливу зовнішніх і внутрішніх фінансових загроз і формуванню рівноваги підприємства в поточній і стратегічній перспективах за умов конкурентного середовища.
К. С. Половнев, зокрема, наводить таке визначення: «фінансова безпека промислового підприємства – це безперервний процес забезпечення на промисловому підприємстві, що знаходиться в певному
зовнішньому оточенні, стабільності його функціонування, фінансової рівноваги та регулярного отримання прибутку, а також можливості виконання поставлених цілей і завдань, здатності його до подальшого
розвитку та вдосконаленню на різних стадіях життєвого циклу підприємства і в процесі зміни конкурентних ринкових стратегій» [13, с. 34].
Л. О. Матвійчук запропонувала розглядати це
поняття як процес досягнення певного стану підприємства, який характеризується стійкістю до внутрішніх і зовнішніх загроз, збалансованістю фінансових
інструментів та методів управління ними й забезпеченістю достатнім обсягом фінансових ресурсів, що
дозволить підприємству ефективно функціонувати в
сучасному та майбутніх періодах [14, с.134].
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тику стану захищеності фінансових інтересів підприємства і їх узгодженості із наявним потенціалом і заявленими цілями, що дозволяє протистояти різним
негативним факторам у процесі фінансово-господарської діяльності.
Оскільки і забезпечення захищеності фінансових інтересів, і їх узгодженість із наявними можливостями є управлінськими завданнями, то фінансова
безпека, з нашої точки зору, з одного боку, є характеристикою стану підприємства, а з іншого – виступає
об’єктом управління, тобто потребує оцінки, планування та контролю.

ЕКОНОМІКА
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ВИСНОВКИ
У сучасній науковій літературі зустрічаються
різні підходи до трактування сутності поняття «фінансова безпека підприємства», що пояснюється
його складністю та багатоаспектністю. Систематизація наукових поглядів щодо дефініції фінансової безпеки підприємства дозволила виділити такі підходи,
де фінансова безпека розглядається як:
 складова економічної безпеки підприємства;
 самостійний об’єкт управління;
 стан (ресурсів, діяльності, фінансових інтересів тощо), який характеризується відповідною
стійкістю до зовнішніх і внутрішніх загроз;
 діяльність з управління ризиками;
 процес (процес забезпечення стабільності
його функціонування, фінансової рівноваги;
процес досягнення певного стану тощо);
 система (забезпечення фінансовими ресурсами; збалансований стан елементів та підсистем);
 комплекс заходів, методів і засобів по захисту
економічних (фінансових) інтересів.

Н

а основі проведеного контент-аналізу і визначених сутнісних ознак фінансової безпеки підприємства нами здійснено її дефініцію, яка відрізняється комплексністю та логічною
узгодженістю із базовими категоріями «безпека» та
«фінанси». Запропоноване у статті визначення є підґрунтям для подальших досліджень і дозволяє спрямувати більш детальну увагу на зміст і узгодженість
фінансових інтересів підприємства із наявним потенціалом, незбалансованість яких призводить до
порушень фінансової безпеки та потребує прийняття
управлінських рішень.			
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