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ФОРМУВАННЯ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ 

ФІНАНОСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ 

 
Проведено аналіз тлумачення поняття «фінансова безпека підприємства». Контекстуальний аналіз 

було проведено за наступними структурними елементами: серцевина визначення; позиція, з якої 

підходять до трактування; спрямованість поняття; особливості впливу. За результатами проведеного 

контекстуального аналізу тлумачення поняття «фінансова безпека підприємства» було сформовано 

класифікаційні підходи до визначення поняття «фінансова безпека підприємства», які включають 

чотирнадцять найменувань з яких десять запропоновані автором. 

Ключові слова: фінансова безпека, підприємство, фінансова безпека підприємства. 

 

Постановка проблеми. 

Поняття «фінансова 

безпека» на сьогоднішній день можна поставити 

практично в один ряд з таким поняттям як 

«економічна безпека» в обсягах досліджень. 

Навіть коли науковці беруться досліджувати 

лише систему забезпечення економічної безпеки 

підприємства, так чи інакше торкаються і 

поняття «фінансова безпека». В сьогоднішніх 

економічних умовах дослідження поняття 

«фінансова безпека підприємства» набуває ще 

більшої актуальності через утворену політико-

економічну нестабільність в Україні, яка 

призвела до нових загроз, і потребує по-новому 

розглянути дане поняття.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Питанню дослідження сутності поняття 

«фінансова безпека підприємства» присвячено 

велика кількість наукових праць, в тому числі і 

вітчизняних, серед яких слід виділити наступні: 

Малик О.В. [1] (провела ретельне дослідження 

еволюції наукових поглядів щодо сутності 

фінансової безпеки підприємства);  

Картузов Є.П. [2] (сформував основні категорії, 

які необхідно відносити до понятійного апарату 

фінансової безпеки підприємства); 

Араф’єва О.В., Кузенко Т.Б. [3] (розглядали 

фінансову безпеку з позиції шести підходів); 

Мандзіновська Х.О.,. Штангрет А.М, 

Котляревський Я.В., Мельников О.В. [4] 

(сформували декомпозицію трактування поняття 

«фінансова безпека підприємства») та ін.  

Попри науковий доробок вказаних 

дослідників слід наголосити, що на сьогоднішній 

день не проведено належного контекстуального 

аналізу визначення сутності поняття «фінансова 

безпека підприємства». 

                                                 
 Силкін Олександр Сергійович, аспірант, 

Українська академія друкарства,  м. Львів, тел.: 

0964441055, еmail: drvel@ukr.net 

Формулювання цілей статті. Метою статті є 

проведення контекстуального аналізу, та за його 

результатами сформувати класифікаційні 

підходи до визначення поняття «фінансова 

безпека підприємства». 

Опис основного матеріалу дослідження. 

Поняття «фінансова безпека» утворилось 

внаслідок вивчення поняття «економічна 

безпека», коли науковці-економісти усвідомили, 

наскільки важливу роль відіграє фінансова 

діяльність в системі забезпечення економічної 

безпеки підприємства.  

На законодавчому рівні визначення поняття 

«фінансова безпека підприємства» немає, але 

варто відмітити, що існує проект Концепції 

фінансової безпеки України [5], де фінансову 

безпеку відносять до частини економічної 

безпеки, яка відображає стан захищеності 

ключових інтересів громадянина, підприємства, 

регіону та держави у фінансовій сфері від 

негативного впливу ряду загроз. 

Провівши аналіз трактування поняття 

«фінансова безпека підприємства», ми 

дослідили визначення, яке подають автори і 

розбили їх на декілька ключових деталей, які 

відсортували, з метою встановлення 

відмінностей між ними та визначення формату 

розгляду даної категорії (табл.1).  

Контекстуальний аналіз передбачає 

виділення наступних структурних елементів 

поняття «фінансова безпека підприємства»:  

- серцевина визначення; 

- позиція, з якої підходять до трактування; 

- спрямованість поняття; 

- особливості впливу. 

Як видно з проведенного контекстуального 

аналізу, зображеного в табл.1, серцевиною 

визначення «фінансова безпека підприємства» є 

наступні поняття: стан, захист, рівень, складова, 

здатність, сукупність, вид, процес та міра.  
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Таблиця 1 

Контекстуальний аналіз поняття «фінансова безпека підприємства»* 

Серцевина 

визначення 

Позиція, з якої 

підходять до 

трактування 

Спрямованість 

поняття 

Особливості 

впливу 
Автори 

Стан 

підприємства 

на збалансування сукупності 

фінансових інструментів та 

технологій 

формування стійкості до 

внутрішніх і зовнішніх 

загроз 

Ортинський В., 

Керницький І., 

Живко З.Б. [6] 

на забезпечення фінансової 

стійкості, платоспроможності 

та ліквідності на довгострокову 

перспективу 

протидіяти загрозам 

зовнішнього та 

внутрішнього середовища 

Мандзіновська Х., 

Штангрет А., 

Котляревський Я., О. 

Мельников [4] 

фінансової 

стабільності 
на реалізацію стратегії Папехін Р. [7] 

використання 

показників 
на отримання інформації 

досягнення певного рівня 

показників 
Кузенко Т. [8] 

використання 

ресурсів 

для утворення синтетичного 

індикатора поточного 

фінансово-господарського 

стану 

забезпечення 

технологічного та 

фінансового розвитку 

Донець, 

Ващенко Н.В.[9], 

Мунтіян В.І. [10] 

який 

характеризу-

ється 

забезпечення реалізації 

фінансових інтересів 

формування стійкості до 

внутрішніх і зовнішніх 

загроз 

Горячева К.С.[11] 

на стабільну захищеність 

фінансових інтересів 

від ідентифікованих 

ендогенних і екзогенних 

загроз 

Могиліна Л. [12] 

вчасне реагування на 

небезпеки і загрози 

зовнішнього й 

внутрішнього характеру 

Малик О.В. [1] 

рівень 

фінансового 

стану 

від реальних і 

потенційних загроз 
Бланк І. [13] 

захищеності 
на забезпечення фінансовими 

ресурсами 

достатній для задоволення 

потреб і виконання 

забов’язань 

Барановський О. [14] 

складова 
економічної 

безпеки 

достатній рівень 

ліквідності активів 
Судакова О. [15] 

ефективне використання корпоративних ресурсів Покропивний С. [16] 

на забезпечення оптимального 

залучення і використання 

фінансових ресурсів 

спроможність 

ідентифікувати небезпеки 

та загрози стану 

підприємства 

Погосова М., 

Лебедєва В. [17] 

здатність 
самостійно 

розробляти 

на проведення фінансової 

стратегії 

в умовах невизначеного і 

конкурентного 

середовища 

Кракос Ю., 

Разгон Р.[18] 

вид 
економічних 

відносин 

на забезпечення оптимального 

фінансового стану 

протистояти зовнішнім і 

внутрішнім загрозам 
Сорокіна О. [19] 

процес забезпечення 

на формування фінансової 

рівноваги в поточній і 

стратегічній перспективі 

негативного впливу 

зовнішніх і внутрішніх 

фінансових загроз 

Пройда-Носик Н. 

[20] 

діяльність 
з управління 

ризиками 

на забезпечення захисту 

інтересів підприємства 

від зовнішніх і внутрішніх 

загроз 

Кириченко О., 

Кудря І. [21] 

сукупність 

чинників 

на забезпечення незалежності, 

стійкості, здатності до 

прогресу 

в умовах дестабілізуючих 

факторів 
Капустін Н. [22] 

заходів 

на запобігання збиткам 
в умовах негативного 

впливу чинників 

Голухов Г., 

Шиленко Ю.  [23] 

на підвищення фінансової 

стійкості 

від впливу негативних 

ринкових процесів 
Раздіна Є. [24] 

захист 

від фінансових 

втрат 

ефективне використання 

корпоративних ресурсів 

попередження 

банкрутства 
Реверчук Н. [25] 

потенціалу 

на захищеність науково-

технічного, виробничого та 

кадрового потенціалу 

від прямих або непрямих 

загроз 
Бендиков М. [26] 
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Продовження табл. 1 

 

фінансових 

ресурсів 

на забезпечення домашніх 

господарств, підприємств, 

організацій та установ 

фінансовими ресурсами 

достатній для 

задоволення потреб і 

виконання забов’язань 

Загородній А., 

Вознюк Г. [27] 

фінасово-

економічних 

інтересів 

на створення фінансово-

економічних передумов для 

стійкого розвитку на 

поточному та довгостроковому 

періодах 

від внутрішніх і 

зовнішніх загроз 

Мойсеєнко І., 

Марченко О. [28] 

міра гармонізації 
гармонія в часі і просторі інтересів пов’язаними з 

підприємством суб’єктів зовнішнього середовища 

Козаченко Г., 

Пономарьов В., 

Ляшенко О.  [29] 

*Сформовано автором 

 

Окрім цього, кожний науковець бачить 

продовження даного поняття по-своєму: 

наприклад як захист, але саме від фінансових 

втрат [25]; як захист, але потенціалу [26]; як 

захист фінансових ресурсів [27] і т.д.  

Така велика кількість тлумачень поняття 

«фінансова безпека підприємства» свідчить про 

те, що сьогодні немає єдиного підходу щодо 

його визначення, і тому було сформовано 

класифікаційні підходи щодо визначення даного 

поняття [1,с.21], які, на нашу думку, варто 

розширити та удосконалити (табл.2). 

Завдяки проведеному контекстуальному 

аналізу тлумачення поняття «фінансова безпека 

підприємства» можна максимально повно 

розкрити зміст даного поняття та розширити 

існуючі класифікаційні підходи у залежності від 

серцевини визначення, позиції з якої підходять 

до трактування, спрямованості та особливості 

впливу. 

Варто наголосити, що застосування 

класифікаційного методу щодо тлумачення 

поняття «фінансова безпека підприємства» 

стимулює науковий розвиток даного поняття і 

всієї економічної науки в цілому, оскільки 

виводить накопичені знання щодо того чи 

іншого поняття на рівень теоретичних суджень і 

закономірностей.  

 

Таблиця 2 

Класифікація підходів до визначення поняття «фінансова безпека підприємства» * 
За серцевиною визначення 

Ступеневий підхід як необхідний ступінь (рівень) фінансового стану   

Сукупний підхід як сукупність заходів або чинників, які призначені для забезпечення належного 

рівня фінансових показників 

Предметний підхід як стан певного об’єкту (підприємства) 

Захисний підхід як захист фінансових інтересів підприємства 

Ризиковий підхід як діяльність з управління фінансовими ризиками 

Ресурсно-

функціональний підхід 

як стан ефективного використання ресурсів 

Різновидний підхід як певний вид економічних відносин  

За позицією, з якої підходять до трактування 

Злагоджений підхід як міра гармонізації інтересів з інтересами інших суб’єктів господарювання,  які 

пов’язані з підприємством 

Складовий підхід як частина економічної безпеки підприємства 

Стратегічний  підхід як спроможність самостійно розробляти та реалізовувати фінансову стратегію 

За спрямованістю тлумачення 

Тривалісний підхід фінансова безпека розглядається на короткостроковий або довгостроковий 

періоди 

Стійкісний підхід як забезпечення рівноваги, стійкості, збалансованості 

Корпоративний підхід як ефективне використання корпоративних ресурсів 

За особливістю впливу 

Попереджувальний 

підхід 

як спроможність раннього попередження банкрутства та своєчасної ідентифікації 

небезпек і загроз 

*Систематизовано та складено автором (авторські позиції виділено)  
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Висновки і перспективи подальших 

досліджень. Запропонований класифікаційний 

підхід дозволяє розширити розуміння 

досліджуваного поняття «фінансова безпека 

підприємства» і сформувати своє бачення 

даного поняття, базуючись і враховуючі усі 

особливості кожного з підходів. Так, на нашу 

думку, фінансову безпеку підприємства слід 

розуміти як такий фінансовий стан 

підприємства, який дозволяє забезпечити 

належний рівень фінансової стійкості, 

необхідний для підтримки високої захищеності 

фінансових інтересів, з метою комфортного 

функціонування в умовах негативного впливу 

внутрішніх і зовнішніх загроз.   

В подальшому, слід приділити увагу 

удосконаленню механізму забезпечення 

фінансової безпеки підприємства. 
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