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Анотація. В статті досліджено поняття
«фінансова безпека» як на рівні держави, так і на
рівні підприємства. Обґрунтовано авторське
визначення поняття «фінансова безпека» та
наведено його відмінності.

Summary. In this article a concept «Financial
safety» is considered both at the state level and at
the level of enterprise. The author determination
of concept «financial safety» is grounded and its
differences are characterized.
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Постановка проблеми. В умовах фінансової
кризи, яка характеризується великим коливан�
ням факторів внутрішнього і зовнішнього серед�
овища підприємства, загрозами його фінансових
інтересів з боку окремих суб’єктів господарюван�
ня, високим рівнем фінансових ризиків, одним
з актуальних напрямів управлінської діяльності
підприємства є забезпечення його життєдіяль�
ності. Однією зі складових останньої є фінансова
безпека підприємства.
Аналіз останніх досліджень та публікацій таких дослідників як О. І. Баранов�
ський [1], І. А. Бланк [2], З. М. Васильченко,
І. П. Васильченко [3], К. С. Горячева [4],
Ю. Г. Лысенко, С. Г. Мищенко, Р. А. Руденский,
А. А. Спиридонов [5], Л. С. Мартюшева [6],
М. Ю. ��������������������������������������������
Погосова������������������������������������
[8], В. В. Шелест [10], Р. С. Папе�
хін [7], Н. С. ���������������������������������
Самбуріна������������������������
[9], дозволив встанови�
ти, що насьогодні вчені по-різному трактують це
поняття і внаслідок цього по-різному підходять
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до його забезпечення, оскільки в основному їх
дослідження спрямовано на вдосконалення те�
оретичних положень та методичних підходів до
антикризового управління підприємством. Втім
достатньо очевидно, що останнє стає потрібним
лише тоді, коли підприємство вже опинилося у
стані фінансової небезпеки, – а головним, в умо�
вах мінливості та невизначеності ринкового се�
редовища, є недопущення цього.
Метою статті є обґрунтування визначення
поняття «фінансова безпека» як на рівні держави,
так і на рівні підприємства.
Обґрунтування отриманих наукових результатів. Фінансову безпеку підприємства досліджу�
ють як основний елемент та умова системи його
економічної безпеки. На жаль, поняття «фінан�
сова безпека» як самостійний об’єкт управління
в літературі поки що не має гідного висвітлення.
Не існує єдиного загального визначення по�
няття «фінансова безпека» як на рівні держави,
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так і на рівні підприємства. Є низка формулю�
вань цього поняття на рівні державної безпеки,
які розкривають його суть і дають підхід до тер�
міну «фінансова безпека підприємства».
Так, К. С. Горячева акцентує на тому, що фі�
нансова безпека підприємства виявляється у на�
явності такого фінансового стану, який характе�
ризується збалансованістю і якістю фінансових
інструментів, технологій і послуг, стійкістю до за�
гроз, здатністю фінансової системи підприємства
забезпечувати реалізацію власних фінансових ін�
тересів, місії і завдань достатнім обсягами фінан�
сових ресурсів, а також забезпечувати ефектив�
ний і сталий розвиток цієї фінансової системи [4].
З. М. Васильченко, І. П. Васильченко наго�
лошують, що фінансова безпека підприємства
– це і є сама захищеність фінансових інтересів
суб’єктів господарювання на всіх рівнях фінан�
сових відносин [3].
Р. С. Папехін стверджує, що фінансова
безпека���������������������������������������
– визначає певний стан фінансової ста�
більності, в якому повинно знаходитися підпри�
ємство для реалізації своєї стратегії, характери�
зується можливістю підприємства протистояти
зовнішнім та внутрішнім загрозам [7].
М. Ю. Погосова, В. С. Лебедєва акцентують
увагу на тому, що фінансова безпека підприємства
– це складова економічної безпеки підприємства,
яка являє собою такий стан підприємства, що:
– забезпечує оптимальне залучення та
ефективне використання фінансових ресурсів
підприємства;
– дозволяє самостійно розробляти та впро�
ваджувати фінансову стратегію;
– забезпечує оптимальне залучення та
ефективне використання фінансових ресурсів
підприємства;
– дозволяють ідентифікувати небезпеки та
загрози стану підприємства та розробляти захо�
ди для їх вчасного усунення;
– має бути оцінена якісними та кількісними
показниками, які мають граничні значення [8].
В. В. Шелест стверджує, що фінансова безпека
підприємства – це такий фінансовий стан, який
характеризується збалансованістю, стійкістю до
внутрішніх і зовнішніх впливів, дозволяє забез�
печити ефективну діяльність підприємства за
рахунок оптимального залучення майна, переда�
ного установниками в управління в довгостроко�
вому періоді [10].
Н. С. Самбуріна вважає, що фінансова безпе�
ка підприємства – це стан захисту від загроз, що
виникають у процесі його розвитку та функціону�
вання, як суб’єкт фінансових відносин [9].
На наш погляд, І. А. Бланк подає найбільш
комплексний підхід до визначення поняття «фі�
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нансова безпека підприємства» та виокремлює
такі його характеристики:
– фінансова безпека підприємства є осно�
вним елементом системи його економічної безпеки,
в загальному складі елементів економічної безпеки;
– фінансова безпека є системою кількісних
і якісних параметрів фінансового стану підпри�
ємства, що в комплексі відображають рівень його
фінансової захищеності;
– об’єктом забезпечення фінансової безпе�
ки є сформована система пріоритетних фінансо�
вих інтересів підприємства, що потребують за�
хисту в процесі фінансової діяльності;
– важливим цільовим спрямуванням сис�
теми фінансової безпеки підприємства є ство�
рення необхідних фінансових передумов стій�
кого зростання підприємства в поточному і пер�
спективному періодах;
– основою формування фінансової безпеки
підприємства є ідентифікована система реальних
і потенційних загроз зовнішнього та внутріш�
нього характеру його фінансовим інтересам;
– система фінансової безпеки конкретного
підприємства припускає диференційований рі�
вень кількісних і якісних параметрів захищеності
фінансових інтересів;
– фінансова безпека підприємства є систе�
мою, що забезпечує стабільність вадливих фінансо�
вих пропозицій розвитку підприємства, які форму�
ють захищеність його фінансових інтересів [2].
О. І. Барановський стверджує, що фінансо�
ва безпека – це рівень захищеності фінансових
інтересів [1].
Л. С. Мартюшева запропонувала досліджува�
ти фінансову безпеку підприємства як кількісно
та якісно детермінований рівень його фінансо�
вого стану, що забезпечує стабільну захищеність
його пріоритетних збалансованих фінансових ін�
тересів від ідентифікованих реальних і потенцій�
них загроз зовнішнього і внутрішнього характе�
ру, параметри якого визначаються на основі його
фінансової філософії і створюють необхідні пере�
думови фінансової підтримки його зростання в
поточному і перспективному періодах [6].
Висновок. Виходячи з проведеного аналізу
поглядів науковців стосовно визначення поняття
«фінансова безпека», фінансову безпеку підпри�
ємства слід досліджувати, як діяльність з управ�
ління ризиками та захисту інтересів підприєм�
ства від зовнішніх та внутрішніх загроз з метою
забезпечення стабільного розвитку підприємни�
цтва в поточній та стратегічній перспективах.
Відмінностями запропонованого визначення
від існуючих є:
– по-перше, прагнення визначити поняття
того, що забезпечення фінансової безпеки під�
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приємства є діяльністю фінансового менеджмен�
ту з безпеки;
– по-друге, визначення є показником оцін�
ки забезпечення фінансової безпеки підприєм�
ства – зріст капіталу власник (акціонерів) під�
приємства в розмірі, що необхідний для розви�
тку підприємницької діяльності та визначений у
поточних і перспективних планах.
Таким чином, фінансова безпека є універ�

сальною категорією, яка відображає захищеність
суб’єктів соціально-економічних відносин на
всіх рівнях, починаючи з держави і закінчуючи
кожним її громадянином, оскільки проявляєть�
ся через захищеність діяльності від негативних
впливів зовнішнього середовища, а також спро�
можність швидко усунути різноманітні загрози
або пристосовуватися до існуючих умов, що не
позначаються негативно на його діяльності.
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