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Однією з найважливіших умов забезпечення 
стійкого зростання підприємства та фор-
мування позитивних результатів його 
фінансової діяльності є існування ефектив-
ної системи фінансової безпеки, яка забез-
печить захист підприємства від загроз. Нині 
господарюючі суб’єкти економіки незалежно 
від форм власності характеризуються 
наявністю постійного ризику та загроз, що 
пов’язані з динамікою зовнішнього та вну-
трішнього середовища їх функціонування. 
У статті розглянуто поняття «фінансова 
безпека» та «фінансовий стан». Наведено 
морфологічну оцінку понять «фінансова 
безпека підприємства» та «фінансовий 
стан підприємства» на основі робіт науков-
ців. Представлено власне визначення цих 
понять. Доведено необхідність взаємного 
підтримання на підприємстві оптиміза-
ції фінансового стану та належного рівня 
фінансової безпеки. Наведено попереджу-
вальні заходи щодо забезпечення належного 
рівня фінансової безпеки підприємства, фак-
тори впливу на фінансовий стан підприєм-
ства, а також напрями його оптимізації.
ключові слова: фінансова безпека, фінансо-
вий стан, фінансові ризики, фінансова стій-
кість, оптимізація, фінансові показники.

Одним из важнейших условий обеспечения 
устойчивого роста предприятия и фор-

мирования положительных результатов 
его финансовой деятельности является 
существование эффективной системы 
финансовой безопасности, которая обе-
спечит защиту предприятия от угроз. 
Сейчас хозяйствующие субъекты эконо-
мики независимо от форм собственности 
характеризуются наличием постоянного 
риска и угроз, связанных с динамикой внеш-
ней и внутренней среды их функциониро-
вания. В статье рассмотрены понятия 
«финансовая безопасность» и «финансо-
вое состояние». Приведена морфологи-
ческая оценка понятий «финансовая без-
опасность предприятия» «финансовое 
состояние предприятия» на основе работ 
ученых. Представлено собственное опре-
деление этих понятий. Доказана необходи-
мость взаимного поддержания на предпри-
ятии оптимизации финансового состояния 
и надлежащего уровня финансовой безопас-
ности. Приведены предупредительные 
меры по обеспечению надлежащего уровня 
финансовой безопасности предприятия, 
факторы влияния на финансовое состоя-
ние предприятия, а также направления его 
оптимизации.
ключевые слова: финансовая безопас-
ность, финансовое состояние, финансовые 
риски, финансовая устойчивость, оптими-
зация, финансовые показатели.

In the article concepts financial safety and a financial state are considered. Morphological assessment of the concepts “financial safety”, “financial state” of 
the enterprise on the basis of works of scientists is given. In modern conditions to speak about existence of the balanced system of economic interests of the 
enterprise it is not necessary, owing to existence of a significant amount of the negative external and internal factors caused by limited financial resources, 
and difficult economic conditions. Therefore definition of a concept financial safety and a financial position of the enterprise, and their mutual maintenance is 
very topical issue of the present. Are presented own definition of these concepts. Need of mutual maintenance at the enterprise of optimization of a financial 
state and appropriate level of financial safety is proved. The system of financial safety of the enterprise is a set of the interconnected elements (special 
structures, means, methods and actions) capable to ensure safety of business from internal and external threats. Optimum a financial condition of the enter-
prise it is in many respects caused by resistance of a financial system of the enterprise to changes of various external and internal factors defining need of 
carrying out its regular assessment and development of the directions of increase in its efficiency. Precautionary measures for ensuring appropriate level of 
financial safety of the enterprise and factors of influence on a financial condition of the enterprise, and the direction it optimization are given. The effective 
control system of finance which is capable to provide a compromise between the interests of development of the enterprise, presence of sufficient level of 
money and ensuring solvency of the enterprise is necessary for successful management of a financial state and financial safety of the enterprise. In this 
case has to be the main strategic objectives of activity of the enterprise: maximizing profit; optimization of structure of the capital and ensuring financial 
stability of the enterprise; ensuring investment attractiveness of the enterprise; improvement of competitive positions of the enterprise in the market.
Key words: financial safety, financial state, financial risks, financial stability, optimization, financial performance.

теоретичні асПекти фінансовоГо стану та фінансовоЇ БеЗПеки, 
ЇХ вЗаЄмне ПідтриманнЯ на ПідПриЄмстві
THEORETICAL ASPECTS OF THE FINANCIAL STABILITY AND FINANCIAL 
SECURITY, THEIR RELATED SUPPORT AT THE ENTERPRISE

Постановка проблеми. Основою стабільного 
функціонування суб’єкта господарювання є побу-
дова гармонійної системи реалізації його еконо-
мічних інтересів. У сучасних умовах говорити про 
існування збалансованої системи економічних 
інтересів підприємства не доводиться через існу-
вання значної кількості негативних зовнішніх та 
внутрішніх факторів, обумовлених обмеженими 
фінансовими ресурсами й складними економіч-
ними умовами. Отже, визначення понять «фінан-
сова безпека» та «фінансовий стан суб’єкта гос-
подарювання» та їх взаємне підтримання є досить 
актуальними питаннями сьогодення.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Однією з найменш висвітлених проблем у сфері 

фінансової безпеки є визначення аспектів її 
забезпечення на рівні підприємства. Питанням 
забезпечення фінансової безпеки суб’єкта гос-
подарювання та оцінювання фінансового стану 
підприємств присвячені праці таких українських 
та зарубіжних вчених, як І.А. Бланк, В.І. Куцик, 
Ю.В. Лаврова, О.Е. Пономаренко, Н.Й. Ревер-
чук, І.В. Чібісова, В.Т. Сусіденко, О.В. Сусіденко, 
М.Ю. Аверіна, О.Я. Базілінська, О.В. Деркач, 
М.С. Заюкова, А.О. Пітінова, Н.І. Приходько, 
С.С. Черниш.

Постановка завдання. Особливий інтерес 
мають розроблення теоретичних питань у сфері 
взаємозв’язку фінансової безпеки та фінансо-
вого стану підприємства; виявлення ролі та місця 
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фінансової безпеки у загальній системі економіч-
них явищ, розкриття сутності фінансової безпеки 
на рівні підприємства, формування теоретичного 
базису відтворення фінансової безпеки суб’єктом 
господарювання на основі оцінювання фінансо-
вого стану підприємства. Сьогодні відсутній уні-
версальний підхід до підтримання фінансової 
безпеки під час оптимізації фінансового стану під-
приємства, тому теоретичні та практичні розробки 
в цьому напрямі є дуже необхідними.

Метою статті є теоретичне обґрунтування кате-
горій «фінансова безпека» та «фінансовий стан», 
виявлення рис їх подібності та взаємного успіш-
ного підтримання на належному рівні.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Нині фінансова політика розвитку підприємств 
потребує зваженого підходу до використання 
різноманітних фінансових технологій. Це зумов-
лене багатоваріантністю та різноплановістю умов 
функціонування, а також вимагає інтегрального 
підходу в контурі єдиного механізму декомпози-
ції та використання фінансових ресурсів суб’єктів 
господарювання.

Діяльність вітчизняних підприємств харак-
теризується різним рівнем фінансової безпеки. 
Об’єктивність ринкової економіки змушує суб’єкти 
господарювання шукати нові ефективні методи, 
принципи та важелі, що забезпечують фінансово-
господарську діяльність. Очевидно, що функціо-
нування будь-якої системи неможливе без вико-
ристання відповідних систем, серед яких вагоме 
місце посідає система забезпечення фінансової 
безпеки підприємства.

Система фінансової безпеки підприємства – це 
сукупність взаємопов’язаних елементів (спеціаль-
них структур, засобів, методів та заходів), здатних 
забезпечити безпеку ведення бізнесу від внутріш-
ніх та зовнішніх загроз.

Для більш чіткого розуміння поняття фінансо-
вої безпеки підприємства та його ролі необхідно 
звернути увагу на те, що фінансова безпека є 
частиною системи економічної безпеки. В кон-
кретному випадку можна навіть зробити висно-
вок про те, що фінансова безпека підприємства є 
частиною фінансової безпеки регіону, яка входить 
у фінансову безпеку держави.

В табл. 1 представлено морфологічну оцінку 
поняття «фінансова безпека підприємства».

Оцінювання фінансового стану на підприєм-
стві є одним з важливих елементів системи управ-
ління та прийняття різноманітних господарських 
рішень. Воно становить інтерес для інвесторів, 
кредиторів, постачальників матеріально-технічних 
ресурсів, державних органів управління та вироб-
ничих менеджерів. З кожним роком зростає роль 
своєчасного та якісного оцінювання фінансового 
стану через те, що тільки за наявності реальних 
даних про результати фінансово-господарської 

діяльності можна об’єктивно оцінити ситуацію на 
підприємстві та прийняти найбільш правильне 
рішення щодо її покращення.

В табл. 2 наведено морфологічну оцінку 
поняття «фінансовий стан підприємства».

Н.І. Приходько виділяє чотири рівня фінан-
сового стану підприємства, а саме абсолютний 
фінансовий стан, оптимальний фінансовий стан, 
проблемний фінансовий стан, кризовий фінансо-
вий стан [15, с. 52].

В наукових працях О.І. Барановського виді-
лено три класи фінансової безпеки підприєм-
ства, такі як абсолютна фінансова безпека, нор-
мальна фінансова безпека, негативна фінансова 
безпека [3, с. 124].

На основі цього розподілу рівнів та класів 
фінансового стану й фінансової безпеки підпри-
ємства можна ототожнити ці поняття, як представ-
лено на рис. 1.

В процесі реалізації завдання забезпечення 
своєчасного виявлення та усунення загроз і небез-
пек фінансової безпеки підприємства відбувається 
визначення потенційних та реальних негатив-
них факторів впливу на фінансову безпеку під-
приємства, джерел загроз і небезпек, а також їх 
можливих негативних наслідків для фінансової 
діяльності підприємства. Крім того, відбувається 
розроблення заходів, вжиття яких спрямоване 
на запобігання реалізації загроз та переходу їх 
у небезпеки задля мінімізації втрат підприємства.

На рис. 2 представлено попереджувальні 
заходи щодо забезпечення належного рівня фінан-
сової безпеки підприємства.

З рис. 1 можна зробити висновки, що в умовах 
економічної та політичної нестабільності функціо-
нування підприємств значною мірою залежить від 
раціональної та ефективної системи управління, 
яка повинна будуватися стратегічно для забезпе-
чення фінансової стійкості та конкурентоздатності 
підприємства.

Оптимальний фінансовий стан підприємства 
багато в чому обумовлений стійкістю фінансової 
системи підприємства до змін різних зовнішніх та 
внутрішніх факторів, що визначає необхідність 
проведення її регулярного оцінювання та виро-
блення напрямів підвищення її ефективності. 
Оптимальний у перекладі з латинської мови озна-
чає того, який найбільше відповідає певним умо-
вам, вимогам; є найкращим із можливих, найбільш 
відповідним цьому завданню, цим умовам [5].

Фактори впливу на фінансовий стан підпри-
ємства та напрями його оптимізації зазначені  
на рис. 3.

У разі виявлення проблем щодо питань взає-
модії підприємства з партнерами та організаціями 
необхідно провести роботи щодо вдосконалення 
системи фінансових взаємовідносин задля зни-
ження ризиків неплатоспроможності.
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Таблиця 1
морфологічна оцінка поняття «фінансова безпека підприємства»

автор, джерело Поняття ключові слова

І.А. Бланк [4, с. 24]

Фінансова безпека суб’єкта господарювання – це кількісно та якісно 
детермінований рівень його фінансового стану, що забезпечує стабільну 
захищеність його пріоритетних збалансованих фінансових інтересів від 
ідентифікованих реальних та потенційних загроз зовнішнього й внутріш-
нього характеру, параметри якого визначаються на основі його фінансо-
вої філософії та створюють необхідні передумови фінансової підтримки 
його стійкого зростання в поточному та перспективних періодах.

Детермінований 
рівень фінансового 

стану підприєм-
ства.

О.С. Журавка [7]

Фінансова безпека підприємства – це здатність суб’єкта підприємництва 
здійснювати свою господарську, зокрема фінансову, діяльність ефек-
тивно та стабільно шляхом вжиття сукупності взаємопов’язаних діагнос-
тичних, інструментальних та контрольних заходів фінансового харак-
теру, що мають оптимізувати використання фінансових ресурсів.

Здатність суб’єкта 
підприємництва 

здійснювати свою 
господарську та 
фінансову діяль-

ність.

Ж.В. Кудрицька [9]

Фінансова безпека підприємства – це збалансований стан його елемен-
тів та підсистем як окремої економічної системи, що можуть бути вира-
жені кількісними чи якісними показниками, який характеризується стій-
кістю до негативних впливів внутрішнього та зовнішнього середовища та 
здатністю забезпечити її ефективне функціонування, стабільність розви-
тку та економічного зростання.

Стійкість підприєм-
ства до негативних 

впливів внутріш-
нього та зовніш-

нього середовища.

В.І. Куцик  
[10, с. 252]

Фінансова безпека суб’єкта господарювання – це діяльність з управління 
ризиками та захисту інтересів підприємства від зовнішніх та внутріш-
ніх загроз задля забезпечення стабільного розвитку підприємництва та 
зростання власного капіталу в поточній та стратегічній перспективі.

Діяльність з управ-
ління ризиками.

Ю.В. Лаврова  
[11, с. 128]

Фінансова безпека суб’єкта господарювання є системою, що забезпечує 
стабільність важливих фінансових пропорцій розвитку підприємства, які 
формують захищеність його фінансових інтересів у балансі з фінансо-
вими інтересами його економічних агентів.

Стабільність важ-
ливих фінансових 

пропорцій розвитку 
підприємства.

І.П. Мойсеєнко 
[12]

Фінансова безпека підприємства – це стан, який забезпечує захищеність 
фінансово-економічних інтересів підприємства від внутрішніх та зовніш-
ніх загроз, а також створює необхідні фінансово-економічні передумови 
для стійкого розвитку в поточному та довгостроковому періодах.

Стан, який забез-
печує захищеність 
фінансово-еконо-
мічних інтересів 
підприємства.

О.Е. Пономаренко 
[14, с. 79]

Фінансова безпека підприємства – це визначений якісно та кількісно рівень 
фінансового стану підприємства та діяльність, спрямована на досягнення 
цього стану, який характеризується збалансованістю та якістю викорис-
тання фінансових інструментів економічної системи, забезпечує її здат-
ність реалізувати свою місію та підтримувати стабільний розвиток, витри-
муючи негативний вплив зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих факторів.

Здатність реалізу-
вати місію підпри-

ємства.

Н.Й. Реверчук  
[16, с. 22]

Фінансова безпека суб’єкта господарювання – це захист від можливих 
фінансових витрат і попередження банкрутства.

Попередження 
банкрутства.

І.В. Чібісова,  
Є.М. Івашина [19]

Фінансова безпека суб’єкта господарювання – це складова економічної 
безпеки підприємства, яка полягає в наявності такого його фінансового 
стану, який характеризується стійкістю до загроз.

Складова еконо-
мічної безпеки 
підприємства.

Власне 
визначення

Фінансова безпека суб’єкта господарювання – це складова економічної безпеки підприємства, 
що характеризує такий фінансовий стан підприємства, що дає можливість йому бути захищеним 
перед внутрішніми та зовнішніми фінансовими загрозами від можливих фінансових витрат і попе-
редження банкрутства, а також дає змогу підприємству досягти стадії фінансового розвитку.

Оцінювання фінансового стану та забезпе-
чення фінансової безпеки підприємства в системі 
антикризового управління полягає в розробленні 
та вжитті заходів, спрямованих на швидке віднов-
лення платоспроможності, відновлення достат-
нього рівня фінансової стійкості підприємства, 
встановлення можливості підприємства продо-
вжувати свою господарську діяльність, можливості 
подальшого розвитку, забезпечення прибутковості 
та зростання виробничого потенціалу, а також 
ухвалення відповідних рішень.

Основними завданнями фінансової діяльності 
є вибір оптимальних форм фінансування, струк-

тури капіталу підприємства та напрямів його вико-
ристання задля забезпечення стабільно високої 
прибутковості; збалансування за часом надхо-
джень і витрат платіжних засобів; підтримування 
належної ліквідності та своєчасності розрахунків. 
Головний зміст фінансової діяльності підприєм-
ства (організації) полягає в належному забезпе-
ченні фінансування.

Фінансовий стан підприємства відображає 
на певний момент рівень ефективності викорис-
тання ресурсів у господарській діяльності або 
ефективність функціонування механізмів еконо-
мічної системи.
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Таблиця 2
морфологічна оцінка поняття «фінансовий стан підприємства»

автор Поняття ключові слова

М.Ю. Аверіна [1, с. 52], 
О.В. Деркач [6, с. 86], 
М.С. Заюкова [8, с. 84]

Фінансовий стан підприємства визначається в платоспромож-
ності підприємства внаслідок кругообігу засобів. Стійкість фінан-
сового стану – це необхідна вимога діяльності підприємства в 
ринкових умовах. В понятті «фінансовий стан» відображається 
взаємозв’язок виробничої та фінансової діяльності підприємства.

Фінансова стійкість.

А.О. Пітінова [13, с. 65]

Фінансовий стан підприємства – це показник його фінансової 
конкурентоздатності, тобто платоспроможності, кредитоспро-
можності, виконання зобов’язань перед державою та іншими 
підприємствами.

Виконання 
зобов’язань.

Н.І. Приходько [15, с. 371],  
С.С. Черниш [18, с. 81–82]

Фінансовий стан – це результат виробничо-фінансової діяль-
ності. Він характеризується величиною засобів підприємства, 
їх матеріально-технічного постачання, виробництва, реаліза-
ції та прибутку.

Результат виробничо-
фінансової діяльності.

О.Я. Базілінська [2, с. 6]
Фінансовий стан підприємства розглядається як сукупність 
показників, що характеризують наявність, розміщення та вико-
ристання фінансових ресурсів підприємства.

Фінансові ресурси.

Таким чином, фінансовий стан – це результат виробничо-фінансової діяльності підприємства, що можна оцінити 
на основі системи показників, які характеризують наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів його 
фінансової конкурентоздатності, тобто платоспроможності, кредитоспроможності, а також виконання зобов’язань 
перед державою та іншими підприємствами.

РІВЕНЬ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 
ПІДПРИЄМСТВА

Деякі фінансові показники мають 
значення, що нижче за нормативне

Абсолютна фінансова безпека 
підприємства

Показники, що характеризують рівень 
фінансової безпеки підприємства, 

мають нормативне значення та 
тенденцію до збільшення

Оптимальна фінансова безпека

Показники, що характеризують рівень 
фінансової безпеки підприємства, 

мають нормативне значення

Недостатня фінансова безпека

Деякі показники, що характеризують 
рівень фінансової безпеки 

підприємства, мають значення, що 
нижче за нормативне

Негативна фінансова безпека 

Показники, що характеризують рівень 
фінансової безпеки підприємства, 

мають значення, що нижче за 
нормативне, та негативну тенденцію

Фінансові показники мають значення, 
що нижче за нормативне, та негативну 

тенденцію

Кризовий фінансовий стан

Проблемний фінансовий стан

Абсолютний фінансовий стан 
підприємства

Фінансові показники мають 
нормативне значення та тенденцію до 

збільшення

Оптимальний фінансовий стан

Фінансові показники мають 
нормативне значення

РІВЕНЬ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 
ПІДПРИЄМСТВА

рис. 1. тотожність понять «рівень фінансового стану підприємства»  
та «рівень фінансової безпеки підприємства»
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формування системи показників та критеріїв їх оцінювання, що дадуть
змогу ґрунтовно оцінити рівень фінансової безпеки підприємства

визначення об’єктів та предметів контролю за наявністю загроз
фінансовій безпеці підприємства

систематизація способів та методів ідентифікації й нейтралізації загроз
фінансовій безпеці підприємства

розроблення системи заходів щодо виявлення потенційних загроз 
фінансовій безпеці підприємства на середньострокову перспективу, 
впровадження системи попередження на підприємстві від негативних 
факторів внутрішнього та зовнішнього характеру

обґрунтування тенденцій та ймовірних негативних сценаріїв розвитку 
підприємства, що може привести до зниження рівня фінансової безпеки 
підприємства

вжиття системи заходів, інструментарію для нейтралізації та зниження 
негативних факторів впливу на фінансову безпеку суб’єкта 
господарювання

Попереджувальні заходи щодо забезпечення 
належного рівня фінансової безпеки підприємства

рис. 2. Попереджувальні заходи щодо забезпечення належного рівня фінансової безпеки підприємства

рис. 3. фактори впливу на фінансовий стан підприємства та напрями його оптимізації

Зовнішні

взаємовідносини з бюджетом

взаємовідносини з іншими
суб’єктами господарювання

взаємовідносини зі страховими 
компаніями

взаємовідносини з банками

Внутрішні

розподіл доходу та формування 
прибутку

розподіл чистого прибутку та його 
використання

формування та використання 
амортизаційних відрахувань

утворення та використання фондів 
підприємств

Фактори впливу на фінансовий стан підприємства

Напрями оптимізації фінансового стану 
підприємства

Раціональне розпорядження 
результатами діяльності

Оптимізація результатів 
діяльності
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висновки з проведеного дослідження. Для 
успішного управління фінансовим станом та фінан-
совою безпекою підприємства необхідна ефективна 
система управління фінансами, яка здатна забезпе-
чувати компроміс між інтересами розвитку підприєм-
ства, наявністю достатнього рівня грошових коштів 
та забезпеченням платоспроможності підприємства. 
У цьому разі основними стратегічними цілями діяль-
ності підприємства мають бути максимізація при-
бутку, оптимізація структури капіталу та забезпечення 
фінансової стійкості підприємства, забезпечення 
інвестиційної привабливості підприємства, поліп-
шення конкурентних позицій підприємства на ринку.
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THEORETICAL ASPECTS OF THE FINANCIAL STABILITY AND FINANCIAL SECURITY,  
THEIR RELATED SUPPORT AT THE ENTERPRISE

The purpose of the article. Of particular interest is the development of theoretical issues in the field of 
interconnection of financial security and the financial state of the enterprise. Detection of the role and place of 
financial security in the general system of economic phenomena, disclosure of the essence of financial secu-
rity at the enterprise level, formation of the theoretical basis for the reproduction of financial security by the 
entity on the basis of assessment of the financial condition of the enterprise.

To date, there is no universal approach to maintaining financial security in optimizing the financial condition 
of the enterprise; therefore the theoretical and practical developments in this direction are very necessary.

The purpose of the article is the theoretical substantiation of the categories “financial security” and “finan-
cial condition”, revealing the features of their similarity and mutually successful maintenance on the proper level.

Methodology. When writing the work, the following research methods were used: monographic, analysis 
and synthesis, generalization, calculation-analytical, analysis relative indicators, graphic, economic-mathe-
matical, economical-statistical.

Results. Currently, the financial policy of enterprise development requires a balanced approach to the use 
of various financial technologies. This is due to the multivariate and versatile operating conditions and requires 
an integrated approach in the contour of a single mechanism for decomposition and the use of financial 
resources of business entities.

For successful management of the financial state and financial security of an enterprise, an effective finan-
cial management system is required that can provide a compromise between the interests of the enterprise 
development, the availability of sufficient cash and solvency of the enterprise. In this case, the main strategic 
objectives of the enterprise should be: maximizing profits; optimization of capital structure and ensuring finan-
cial stability of the enterprise; ensuring investment attractiveness of the enterprise; improving the competitive 
position of the company in the market.

Practical implications. As one of the least illuminated problems in the field of financial security remain 
aspects of its provision at the enterprise level, the article presents the consideration of this issue, which will 
ensure the stable functioning of the entity, based on the construction of a harmonious system for the realization 
of its economic interests.

Value/originality. The financial condition of the enterprise reflects, at some point, the level of efficiency of 
the use of resources in economic activities, or the effectiveness of the functioning of the mechanisms of the 
economic system.

In modern conditions, the existence of a balanced system of economic interests of the enterprise is not 
necessary, due to the existence of a significant number of negative external and internal factors due to limited 
financial resources, and complex economic conditions. Therefore, the definition of the concept of financial secu-
rity and financial status of the business entity, and their mutual support is a very topical issue of the present.


