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СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ  
«ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА»

ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF THE CONCEPT 
OF «FINANCIAL SECURITY OF THE ENTERPRISE»
У статті охарактеризовано історичні аспекти розвитку поняття «фінансова безпека підприємства». 

Визначено місце фінансової безпеки в структурі економічної безпеки підприємства. Для проведення повно-
го дослідження розглянуто такі супутні категорії, як «фінанси» та «фінансова діяльність підприємства». 
Охарактеризовано чотири ключові етапи еволюції розвитку поняття «фінанси». Проведено інваріантний 
аналіз поняття «фінансова діяльність підприємства». У результаті проведеного дослідження сформова-
но власне бачення поняття «фінансова безпека підприємства». Під фінансовою безпекою підприємства 
слід розуміти такий фінансовий стан, за якого досягаються поставлені цілі та завдання, безперебійно 
реалізовується стратегія розвитку і застосовуються заходи протидії/адаптації до негативного впливу 
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зовнішніх та внутрішніх загроз через ефективне використання усіх наявних ресурсів та прийняття адек-
ватних у тій чи іншій ситуації управлінських рішень.

Ключові слова: безпека, фінансова безпека підприємства, фінанси, фінансова діяльність підприєм-
ства, економічна безпека.

В статье охарактеризованы исторические аспекты развития понятия «финансовая безопасность 
предприятия». Определено место финансовой безопасности в структуре экономической безопасности 
предприятия. Для проведения полного исследования рассмотрены такие сопутствующие категории, как 
«финансы» и «финансовая деятельность предприятия». Охарактеризованы четыре ключевые этапы 
эволюции развития понятия «финансы». Проведен инвариантный анализ понятия «финансовая деятель-
ность предприятия». В результате проведенного исследования сформировано собственное видение по-
нятия «финансовая безопасность предприятия». Под финансовой безопасностью предприятия следует 
понимать такое финансовое состояние, при котором достигаются поставленные цели и задачи, бес-
перебойно реализуется стратегия развития и применяются меры противодействия/адаптации к нега-
тивному влиянию внешних и внутренних угроз через эффективное использование всех имеющихся ресур-
сов и принятия адекватных в той или иной ситуации управленческих решений.

Ключевые слова: безопасность, финансовая безопасность предприятия, финансы, финансовая дея-
тельность предприятия, экономическая безопасность.

The Ukrainian economy is going through hard times and requires significant changes that would give an opportu-
nity to improve the operating conditions for all types of enterprises, ranging from large to small. Every day, domestic 
enterprises are faced with a diverse number of destabilizing factors of the external and internal environment, which 
gradually destroy the security system. Security issues are very wide and include not only power means but also eco-
nomic ones. New challenges generate new research on the issue of ensuring the economic security of an enterprise, 
and the more you consider this concept, the more you understand that its financial component is the «circulatory» 
system. The article describes the historical aspects of the development of the concept «financial security of an enter-
prise». The place of financial security in the structure of economic security of an enterprise has been determined. In 
order to conduct a full study, the following related categories were considered as «finance» and «financial activity of 
an enterprise». The four key stages of the evolution of the development of the concept «finance» are characterized. 
An invariant analysis of the concept of «financial activity of an enterprise» has been carried out. To date, the concept 
of «financial security of the enterprise» goes beyond the scope of the subcategory in the process of research by 
scholars – economists. For many years, the study of this concept, has accumulated a considerable number of views 
that determine its essence. As a result of the study, it was formed its own vision of the concept of «financial security 
of the enterprise». The financial security of an enterprise should be understood as a financial state in which the goals 
and objectives are achieved, the development strategy is implemented without fail and measures are taken to count-
er / adapt to the negative impact of external and internal threats through the effective use of all available resources 
and the adoption of adequate management making. The formation of an appropriate mechanism for ensuring the 
financial security of an enterprise, which would again take into account changes in the environment of functioning of 
domestic business entities and would allow it to most effectively assess its current state, remains relevant.

Keywords: security, financial security of the enterprise, finance, financial activity of an enterprise, economic 
security.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними за-
вданнями. Українська економіка переживає не най-
кращі часи і потребує суттєвих змін, які дали б змогу 
поліпшити умови функціонування для всіх типів під-
приємств – від великих до малих.

Кожного дня вітчизняні підприємства зіштовху-
ються з різноманітною кількістю дестабілізуючих 
чинників зовнішнього і внутрішнього середовища, які 
поступово руйнують систему безпеки. Питання за-
безпечення безпеки є дуже широким і включає у себе 
не лише силові засоби, а й економічні. Нові виклики 
породжують нові дослідження питання забезпечення 
економічної безпеки підприємства, і чим детальніше 
розглядаєш це поняття, тим більше розумієш, що 
«кровоносною» системою її є фінансовий складник.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які спи-
рається автор. Дослідженню такої категорії, як «фінан-
сова безпека підприємства», присвячено значну кіль-
кість праць учених-економістів, зокрема: О. Амосова, 
І. Бланка, О. Воробйової, Я. Котляревського, Ю. Лав-
рової, Х. Мандзіновської, О. Мельникова, О. Марчен-

ко, Н. Марушко, Л. Могиліної, Пономаренка, Н. Пойди- 
Носик, О. Силкіна, І. Чібісова, А. Штангрета та ін.

Відаючи належне суттєвому внеску науковців,  
понятійно-категоріальний апарат фінансової безпе-
ки підприємства потребує нового погляду, враховую-
чі сучасні умови розвитку.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є актуалізація важливості за-
безпечення фінансовою безпекою українських під-
приємств та дослідження сутності самого поняття 
«фінансова безпека підприємства».

Виклад основного матеріалу дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. Новим етапом у дослідженні поняття «без-
пека» стало утворення такої науки, як безпекознав-
ство. Її перші зачатки були сформовані в часи Другої 
світової війни, і здебільшого йшлося про захист дер-
жави від воєнної агресії.

Поступовий розвиток безпекознавства призвів до 
появи такого поняття, як «економічна безпека».

Першим, хто зробив спробу обґрунтувати основні 
елементи економічної безпеки в складі національ-
ної безпеки на законодавчому рівні, став Ф. Руз- 
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вельт [1, с. 5], який для її забезпечення ініціював 
формування федерального Комітету з економічної 
безпеки в 1934 р. Вже в 1947 р. Конгресом США був 
прийнятий закон «Про національну безпеку», левова 
частина якого була присвячена саме захисту еконо-
мічної безпеки підприємства.

Дослідивши еволюційний розвиток поняття «еко-
номічна безпека», ми можемо зробити висновок,  
що воно докорінно змінилося з часів його першого 
використання. Сьогодні в наукових колах не існує 
єдиного визначення поняття економічної безпеки.

На думку В. Василенко [2, с. 97], економічна без-
пека соціально-економічної системи – це стан, за 
якого стратегічний потенціал не заходить до границь 
адаптивності, а погроза втрати економічної безпеки 
наростає в міру наближення ступеня адаптивності 
даного потенціалу до граничної зони. На нашу думку, 
таке визначення не можна вважати повним та всео-
хоплюючим, оскільки в ньому не вказується про про-
тидію/адаптацію до негативного впливу загроз.

Ми частково погоджуємося з визначенням З. Жив-
ко [3, с. 31], яка трактує економічну безпеку підпри-
ємства як стан, за якого забезпечуються економіч-
ний розвиток і стабільність діяльності підприємства, 
здатність своєчасно та адекватно реагувати на зміни 
внутрішнього й зовнішнього середовища.

На нашу думку, під економічною безпекою підпри-
ємства слід розуміти такий його стан, за якого забез-

печується захищеність кожного складового елемента 
через ефективне використання ресурсів та застосу-
вання відповідних механізмів протидії/адаптації не-
гативному впливу зовнішніх і внутрішніх загроз.

Економічна безпека включає у себе різноманітну 
кількість складників, дослідженню яких присвячено 
велику кількість наукових праць.

Так, І. Мойсеєнко та О. Марченко [4, с. 22] виділя-
ють шість складників економічної безпеки підприєм-
ства: фінансовий, кадровий, техніко-технологічний, 
інформаційний, матеріально-сировинний, ринковий.

І. Троц [5, с. 225] виділяє вже сім складників еко-
номічної безпеки підприємства: фінансовий, кадро-
вий, техніко-технологічний, силовий, інтелектуаль-
ний, політико-правовий.

Але скільки б не існувало поглядів щодо струк-
тури складників економічної безпеки підприємства, 
практично всі погоджуються, що ключове місце зай- 
має саме фінансовий складник.

Перш ніж розглядати поняття «фінансова без-
пека підприємства», слід також розглянути такі по-
няття, як «фінансова діяльність підприємства»  
та «фінанси».

Якщо досліджувати історичне коріння поняття 
«фінанси», то перші згадки цього терміна можна 
знайти ще в археологічних знахідках шумерської 
цивілізації, які датуються 3 тис до н. е. У ті часи фі-
нанси виступали страховим гарантом того, що товар, 

Рис. 1. Еволюція розвитку поняття «фінанси»
Джерело: сформовано автором
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Невиробничий характер фінансів, превалювання 
фінансів у вигляді податей, зборів, повинностей 

Утворення фінансової системи, де існувала єдина 
ланка – бюджет, який був єдиний як для держави, 

так і її очільника. Основні види фінансових 
операцій: податки, мита та збори 

Поява нових фінансових операцій та зв’язків. 
Розвиток держави зумовив потребу утворення 

загальнодержавних та місцевих грошових фондів. 
Відбувається розмежування доходів та бюджету 

монарху та держави 

Фінансова система держави набуває складного та 
розгалуженого характеру. Фінанси набувають 
значного впливу на всі сфери життя держави. 
Основна функція фінансової науки полягає  

у фінансовому прогнозуванні 

ІV етап 
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який транспортується, прийде до них у належно- 
му стані.

Промислова революція стала потужним важелем 
для розвитку індустріальної економіки, а вона, сво-
єю чергою, стала рушійною силою для створення 
фінансових груп та фінансового капіталу.

Можна виділити чотири ключові етапи розвитку 
фінансів (рис. 1).

Сьогодні розвиток фінансів як економічної кате-
горії відбувається у бік утворення монополістичних 
фірм-гігантів, основною метою яких є створення ін-
тернаціональних ринків збуту та глобальних мере-
жевих структур.

Ми погоджуємося з визначенням О. Василюка 
[6, с. 11], який трактує фінанси як сукупність форм і 
 методів формування, розподілу й використання цен-
тралізованих і децентралізованих грошових фондів 
для виконання функцій та завдань держави, підпри-
ємств і населення.

Тривале дослідження поняття «фінанси» зумови-
ло розвиток такої економічної категорії. як «фінансо-
ва діяльність підприємства». Відтоді автори намага-
лися дати йому змістовне та повноцінне визначення.

Наприклад, О. Терещенко [7, с. 16] трактує його 
як комплекс функціональних завдань, здійснюваних 
фінансовими службами підприємства і пов’язаних із 
фінансуванням, інвестиційною діяльністю та фінан-
совим забезпеченням (обслуговуванням) операцій-
ної діяльності суб’єкта господарювання.

У ході дослідження нами проведено інваріантний 
аналіз поняття «фінансова діяльність підприємст- 
ва» (рис. 2).

На нашу думку, під фінансовою діяльністю такої со-
ціально-економічної системи, як підприємство, слід ро-
зуміти сукупність методів, заходів, операцій фінансового 
характеру, які спрямовані на забезпечення стабільного 
розвитку та фінансової безпеки даної системи.

Перший етап розвитку фінансової безпеки да-
тується 1991–1995 рр. [14, с. 137], в якому цей вид 

безпеки поставав як складова частина економічної 
безпеки. Основний вияв улагодженої фінансової 
безпеки можна було прослідкувати в гармонійному 
існуванні фінансово-кредитних відносин у державі,  
а на рівні підприємства вона торкалася його фінан-
сової системи. У цей період провідні науковці країни 
почали лише цікавитися такою категорією, як «фі-
нансова безпека».

Другий етап розвитку фінансової безпеки дату-
ється 1996–2007 рр. У цей період фінансова безпека 
перестала існувати як складник економічної безпеки 
та стала частиною національної безпеки. 16 січня 
1997 р. була прийнята Концепція національної без-
пеки України, в якій ще не було офіційно виділено 
фінансову безпеку як самостійну категорію, але в 
складі національної вперше було зазначено основні 
її складові частини.

Третій етап розвитку фінансової безпеки почався 
у 2008 р. і триває донині. У 2008 р. провідні науковці 
дійшли висновку [14, с. 137], що фінансова безпека 
не повинна існувати лише як категорія та частина ін-
шого поняття. Вони сформували категорійний апарат 
у складі фінансової безпеки (фінансова безпека дер-
жави, регіону, підприємства, акціонерних товариств). 
Після виділення фінансової безпеки підприємства як 
окремої категорії на перший план вийшли показники 
«фінансова стійкість підприємства» та «ймовірність 
банкрутства підприємства».

Сьогодні поняття «фінансова безпека підприєм-
ства» виходить за рамки підкатегорії в процесі до-
слідження науковцями-економістами. За довгі роки 
дослідження даного поняття накопичилася значна 
кількість поглядів щодо визначення його сутності.

Наприклад, досі є науковці [15; 16], які у своїх ви-
значеннях наголошують на тому, що фінансова без-
пека підприємства – це передусім саме складова 
частина економічної безпеки.

Якщо розглядати детальніше, то можна побачи-
ти ще більше відмінностей у визначеннях цього по-

Рис. 2. Інваріантний аналіз поняття «фінансова діяльність підприємства»
Джерело: сформовано автором
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няття. Якщо, наприклад, Н. Пойда-Носик [17, с. 341] 
наголошує на тому, що фінансова безпека підпри-
ємства повинна передусім захищати підприємство 
від негативного впливу зовнішніх і внутрішніх фінан-
сових загроз, то В. Мунтіян [18] акцентує увагу на 
ефективному використанні корпоративних ресурсів 
для забезпечення технологічного та фінансового 
розвитку.

Якщо говорити про ефективне використання,  
то не можна не розглянути запропоноване Т. Кузен-
ко, В. Прохоровою та Н. Сабліною [19, с. 27] визна-
чення фінансової безпеки підприємства, в якому 
йдеться про найефективніше використання саме 
показників, а конкретно: ліквідності, платоспромож-
ності, рентабельності.

На нашу думку, ефективне використання ресур-
сів та фінансових показників є одним з основних 
елементів досягнення високого рівня фінансової 
безпеки, але попри це існує й багато інших проце-
сів та заходів, без яких неможливо передати сутність 
даного поняття.

Одним із таких процесів є спроможність розробляти 
та успішно реалізовувати фінансову стратегію. На цьо-
му акцентують увагу Ю. Карокс та Р. Разгон [20, с. 90].

На нашу думку, під фінансовою безпекою підпри-
ємства слід розуміти такий його фінансовий стан, за 
якого через ефективне використання всіх наявних 
ресурсів та прийняття адекватних тій чи іншій ситуа- 
ції управлінських рішень забезпечується фінансова 
рівновага, досягаються поставлені цілі та завдання, 
безперебійно реалізовується стратегія розвитку і за-
стосовуються заходи протидії/адаптації до негатив-
ного впливу зовнішніх та внутрішніх загроз.

Висновки з цього дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у даному напрямку. Поняття «фі-
нансова безпека підприємства» займає чільне місце 
в розвитку безпекознавства, тому все більше науков-
ців приділяють йому увагу. На нашу думку, фінансову 
безпеку підприємства вже давно слід розглядати на 
такому ж рівні, як зараз досліджують економічну.

Подальшого дослідження потребує формування 
понятійно-категоріального апарату забезпечення фі-
нансової безпеки підприємства. Окрім того, актуаль-
ним залишається формування відповідного механіз-
му забезпечення фінансової безпеки підприємства, 
який би врахував новостворені зміни в середовищі 
функціонування вітчизняних суб’єктів господарюван-
ня та дав змогу максимально ефективно оцінювати 
поточний її стан.
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