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Гайдуков М. О., Шуміло О. С. Визначення суті поняття «фінансова безпека підприємства» та загроз для неї

Досліджено суть поняття «фінансова безпека підприємства» та загроз для неї; наведено їх класифікацію. За результатами компаративного 
аналізу визначень науковців щодо понять «фінансова безпека підприємства» та «загрози фінансовій безпеці підприємства» надано їх авторські 
визначення. Фінансова безпека підприємства розглядається як інструмент, що забезпечує стійкість і захищеність підприємства в процесі реалі-
зації стратегії свого розвитку від внутрішніх та зовнішніх факторів, чинників і загроз у поточному періоді діяльності та в перспективі. Загроза 
є перебігом подій зовнішнього чи внутрішнього характеру, що впливає на фінансовий стан підприємства та несе за собою наслідки різного сту-
пеня важкості, вирішення яких потребуватиме фінансових, часових, трудових затрат. За результатами дослідження наукових визначень щодо 
суті фінансової безпеки підприємства виділено деякі особливості. Фінансова безпека підприємства розуміється авторами як: складова, яка дає 
змогу обирати та впроваджувати фінансову стратегію; здатність підприємства самостійно розробляти та проводити фінансову стратегію; 
результат керованих процесів, що забезпечує набуття певною мірою його фінансової свободи; стан захищеності фінансових інтересів підпри-
ємства; фінансовий стан підприємства; здатність до створення та підтримки на підприємстві фінансових умов; стан фінансової захищеності 
та забезпеченості бізнес-процесів. Наведено та розглянуто авторську класифікацію загроз за рядом ознак і видів: за місцем виникнення, за видом 
системи походження, за ступенем втрат, за можливістю прогнозування, за перспективою впливу, за сталістю впливу, за наслідками впливу, 
за фактом впливу, за суб’єктами загроз, за типом катастроф. Дослідження суті фінансової безпеки підприємства та загроз для неї показало 
складність і різноманітність цих понять. Про це свідчить розгалужений спектр визначень, кожне з яких має свої особливості. Також слід зазна-
чити відсутність єдиної класифікації загроз фінансовій безпеці.
Ключові слова: фінансова безпека, підприємство, загрози, класифікація.
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Haidukov M. O., Shumilo O. S. Defining the Essence of the Concept of “Financial Security of Enterprise” and Threats to It
The essence of the concept of «financial security of enterprise» and threats to it is researched; their classification is provided. According to the results of a com-
parative analysis of the scholars’ definitions regarding the concepts of «financial security of enterprise» and «threats to the financial security of enterprise», the 
authors’ own definitions are presented. Financial security of enterprise is considered as an instrument that ensures the sustainability and security of enterprise 
in the process of implementing its development strategy from the internal and external factors, threats both in the current period of activity and in the future. 
A threat is a course of events of an external or internal nature, which affects the financial condition of enterprise and entails consequences of varying degrees 
of severity, the solution of which will require financial, time, labor costs. According to the results of the study of scientific definitions on the essence of financial 
security of enterprise, some features are allocated. Financial security of enterprise is understood by the authors as: a component that allows choosing and 
implementing a financial strategy; the ability of enterprise to independently develop and conduct a financial strategy; the result of managed processes, which 
ensures the acquisition to some extent of its financial freedom; the state of protection of financial interests of enterprise; the financial condition of enterprise; 
the ability to create and maintain financial conditions at the enterprise; the status of financial security with the ensured business processes. The authors’ own 
classification of threats according to a number of signs and types is suggested and considered: by the place of origin, by the type of origin system, by the degree 
of losses, by the possibility of forecasting, by the prospect of impact, by the stability of influence, by the consequences of influence, by the fact of influence, by 
the threat subjects, by the type of disasters. The research of the essence of financial security of enterprise and threats to it has displayed the complexity and 
diversity of these concepts. This is evidenced by an extensive range of definitions, each of which has its own characteristics. It should also be noted the absence 
of a unified classification of threats to financial security.
Keywords: financial security, enterprise, threats, classification.
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Сучасний стан розвитку світової економіки, не-
стабільність розвитку економіки України, що 
викликана політичними, соціальними, демо-

графічними, економічними, фінансовими чинниками, 
протиправна діяльність, яка проводиться окремими 
суб’єктами, законодавча незахищеність підприємців 
тощо призводять до необхідності забезпечення еко-
номічної та фінансової безпеки підприємств.

Однією з умов забезпечення фінансової безпеки 
підприємства є визначення її загроз, які мають вплив 
на господарську діяльність підприємства в поточно-
му періоді й у перспективі.

Вивченню та класифікації загроз фінансовій 
безпеці підприємства присвячені наукові праці: Блан- 
ка І. О., Цвайг Х. І., Галайко Н. В., Підхомного О. М., Ми - 
китюк Н. О., Вознюк І. П., Васькової Ю. І., Васильці- 
ва Т. Г., Єрмошенко М. М., Орлова П. І., Кириченко О. А.,  
Кім Ю. Г., Сідак В. С., Орлової В. В., Тамбовцева В. Л., 
Бандурки О. М. та ін. Але, незважаючи на велику кіль-
кість досліджень у цій сфері, в науці не існує єдиної 
класифікації загроз фінансовій безпеці підприємства, 
що спонукає до подальших досліджень.

Мета статті полягає в дослідженні суті поняття 
«фінансова безпека підприємства» та наведенні кла-
сифікації загроз для неї з урахуванням особливостей 
сучасних економічних змін у зовнішньому середовищі.

У процесі своєї господарської діяльності, для 
забезпечення її постійності та безперебійності, під-
приємство має забезпечувати безпеку своїх систем: 
кадрової, фінансової, технічної, технологічної, інфор-

маційної, правової, комерційної, екологічної, інфор-
маційної, управлінської. Усі системи підприємства 
пов’язані між собою та мають прямий або опосеред-
кований вплив одна на одну. Дослідники-теоретики 
та практики відзначають серед перерахованих прі-
оритетною саме фінансову систему, оскільки вона 
забезпечує можливість реалізації основних завдань 
інших систем на всіх стадіях.

У результаті компаративного аналізу визначень 
науковців щодо фінансової безпеки підприємства 
можна стверджувати, що не існує єдиного наукового 
підходу до розуміння фінансової безпеки підприєм-
ства. Розглянемо ряд визначень поняття «фінансова 
безпека підприємства», наданих різними науковцями 
(табл. 1).

Наведені визначення фінансової безпеки під-
приємства показують особливість, різносторонність 
і розгалуженість підходів до її вивчення. 

Узагальнюючи досліджені підходи, можемо на-
дати авторське визначення фінансової безпеки 
підприємства. Так, фінансова безпека підпри-

ємства є інструментом, що забезпечує стійкість і за-
хищеність підприємства, в процесі реалізації страте-
гії свого розвитку, від внутрішніх і зовнішніх факто-
рів, чинників і загроз у поточному періоді діяльності 
підприємства та в перспективі.

Разом із поняттям фінансової безпеки підпри-
ємства невід’ємним є поняття загроз. Наукова еко-
номічна література, дослідження та праці вчених дає 
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Таблиця 1

Особливості наукових визначень фінансової безпеки підприємства

Автор(-и), джерело Визначення Особливість

Л. С. Крючко [1]

Основна складова економічної безпеки підприємства, яка дає 
змогу забезпечити його фінансову стійкість, ліквідність і плато-
спроможність; допомагає визначити внутрішні та зовнішні не-
безпеки й загрози діяльності підприємства та подолати їх; має 
кількісне та якісне вираження й дає змогу самостійно обирати та 
впроваджувати фінансову стратегію 

Складова, яка дає змогу 
обирати та впроваджувати 
фінансову стратегію

Ю. Б. Кракос,  
Р. О. Разгон [2]

Суть фінансової безпеки підприємства полягає в здатності під-
приємства самостійно розробляти та проводити фінансову 
стратегію, відповідно до цілей корпоративної стратегії, в умовах 
невизначеного та конкурентного середовища

Здатність підприємства 
самостійно розробляти 
та проводити фінансову 
стратегію

О. М. Ляшенко [3]

Результат керованих процесів досягнення фінансових цілей 
управління економічною безпекою підприємства, що забезпечує 
набуття певної міри його фінансової свободи в межах наявних 
об’єктивних і суб’єктивних обмежень 

Результат керованих  
процесів, що забезпечує 
набуття певної міри його 
фінансової свободи

Я. І. Мулик [4]

Стан захищеності фінансових інтересів підприємства на всіх рів-
нях його фінансових відносин від впливу внутрішніх і зовнішніх 
загроз, який забезпечує його самозбереження та розвиток у по-
точній і стратегічній перспективах 

Стан захищеності фінансо-
вих інтересів підприємства

Є. П. Картузов [5]

Такий фінансовий стан підприємства, який характеризується, 
по-перше, збалансованістю та якістю сукупності фінансових 
інструментів, технологій і послуг, що використовуються підпри-
ємством; по-друге, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх загроз; по-
третє, здатністю фінансової системи підприємства забезпечувати 
реалізацію його фінансових інтересів, місії та завдань достатніми 
обсягами фінансових ресурсів; по-четверте, забезпечувати ефек-
тивний і сталий розвиток цієї фінансової системи

Фінансовий стан підпри-
ємства

Г. Т. П’ятницька,  
І. В. Федулова [6]

Здатність до створення та підтримки на підприємстві таких фі-
нансових умов, в яких вплив на підприємство як зовнішніх фак-
торів, так і внутрішніх чинників не призводить до процесів, що є 
негативними з точки зору фінансового забезпечення діяльності, 
розвитку підприємства та дозволяє сформувати його стійкий 
фінансовий стан, який необхідний для досягнення поставлених 
цілей

Здатність до створення  
та підтримки на підприєм-
стві фінансових умов

С. В. Мішина,  
О. Ю. Мішин [7]

Стан фінансової захищеності та забезпеченості бізнес-процесів, 
що сприяє запобіганню або попередженню внутрішніх і зовніш-
ніх фінансових загроз і дозволяє забезпечити стабільне функціо-
нування та розширене відтворення з мінімальними фінансовими 
втратами для підприємства

Стан фінансової захище-
ності та забезпеченості 
бізнес-процесів

Джерело: узагальнено авторами.

розгалужений спектр визначень цього поняття. Роз-
глянемо декілька з них:
 загроза – це такий розвиток подій, дія (безді-

яльність), у результаті яких з’являється ймо-
вірність порушення нормального функціо-
нування підприємства та недосягнення ним 
своїх цілей [8];

 загроза – це наявне чи потенційно можливе яви-
ще або чинник, яке створює небезпеку для реа-
лізації фінансових інтересів підприємства [9];

 загроза – це зовнішні та внутрішні потенцій-
но можливі або реальні події, процеси, обста-
вини або дії осіб, навмисні або ненавмисні, 
що призводять до втрати власного капіталу 

підприємства або виникнення умов його бан-
крутства [10];

 загроза – це події, які спричиняють шкоду або 
порушення нормального функціонування під-
приємства та, як наслідок, є причиною збит-
ків та які виникають під дією певних чинників 
(зовнішніх і внутрішніх), тому потребують 
комплексу заходів з боку підприємства для їх 
нейтралізації та усунення [11];

 загроза – це сукупність умов, процесів, факто-
рів, що перешкоджають реалізації пріоритет-
них фінансових інтересів підприємства [12];

 загроза – це потенційні або реальні дії фізич-
них чи юридичних осіб, що порушують стан 
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захищеності суб’єкта підприємницької діяль-
ності та здатні призвести до припинення його 
діяльності або до фінансових й інших втрат [13].

Значна кількість визначень поняття «загрози» 
свідчить про важливість розуміння сутності 
проблеми та необхідності його досконалого ви-

вчення та класифікації.
Розглянемо класифікацію загроз за різними 

критеріями та видами (табл. 2).
Таблиця 2

Класифікація загроз фінансовій безпеці підприємства 
за критеріями та видами

Ознака Загрози

За місцем виникнення – Зовнішні;  
– внутрішні

За видом системи  
походження

– Кадрові;  
– виробничі;  
– правові;  
– інформаційно-аналітичні;  
– логістичні;  
– енергетичні

За ступенем втрат – Збиткові;  
– які нівелюють вигоду

За можливістю  
прогнозування

– Придатні до прогнозування;  
– не придатні до прогнозу-
вання

За перспективою 
впливу

– Короткострокові; 
 – середньострокові;  
– довгострокові

За сталістю впливу – Постійно діючі;  
– тимчасової дії

За наслідками впливу
– Важкі наслідки;  
– значні наслідки;  
– незначні наслідки

За фактом впливу
– Реальні;  
– опосередковані;  
– номінальні

За суб’єктами загроз

– Загрози з боку криміналь-
них структур;  
– загрози з боку конкурентів;  
– загрози з боку контрагентів;  
– загрози з боку власних пра-
цівників;  
– загрози з боку держави;  
– форс-мажорні загрози

За типом катастроф

– Природні;  
– техногенні;  
– такі, що не залежать  
від катастроф

Джерело: узагальнено авторами за [7; 12;14].

Охарактеризуємо загрози фінансовій безпеці 
підприємства за визначеними критеріями.

За перспективою впливу визначимо три види 
загроз. До загроз короткострокового впливу слід 

відносити загрози, що мають мінімальні (незначні) 
наслідки для фінансової безпеки підприємства та мо-
жуть бути вирішені з мінімальними затратами. Загро-
зи середньострокового впливу мають значні наслідки 
для фінансової безпеки підприємства, можуть спри-
чинити значні збитки та призвести до великих втрат 
у майбутньому. Ліквідація наслідків такого виду за-
гроз потребують значних фінансових, трудових, 
матеріальних і часових витрат. Загрози довгостро-
кового впливу можна охарактеризувати як такі, що 
спричиняють значні витрати підприємства, втрати 
майбутньої вигоди. Ліквідація наслідків таких загроз 
займе великий проміжок часу, потребуватиме вели-
ких фінансових витрат у довгостроковій перспективі.

Розглядаючи підприємство як відокремлений 
структурований об’єкт, науковці у своїх до-
слідженнях доводять наявність розгалужених  

і взаємопов’язаних систем, що забезпечують його ді-
яльність: фінансова, кадрова, технологічна, технічна, 
правова, інформаційна.

Так, загрози фінансовій безпеці підприємства 
з боку кадрової системи полягають у найманні на 
роботу некваліфікованого персоналу, встановленні 
обов’язком виконання завдань, непритаманних квалі-
фікації/освіті персоналу тощо. Такі дії призводять до 
браку, порушень технології, помилок під час вироб-
ництва продукції, виконання робіт, надання послуг, 
реалізації товарів та, відповідно, до фінансових втрат. 
Єдиний спосіб упередити негативний вплив таких за-
гроз – це провадження коректної кадрової політики 
на підприємстві з боку керівництва та власників.

Технічна та технологічна (у своїх дослідженнях 
науковці, в окремих випадках, об’єднують ці систе-
ми в єдину систему – техніко-технологічну) системи 
мають безпосередній вплив на процеси виробництва 
продукції, надання послуг, виконання робіт, реаліза-
ції товарів, що в сукупності являє собою виробничу 
базу підприємства. Враховуючи об’єднуючий харак-
тер впливу цих систем на діяльність підприємства 
та решту його систем, доцільно виокремити такий 
вид загроз, як виробничі. Так, порушення технології 
виробництва; використання у виробничих процесах 
неякісних предметів виробництва та пошкодженого, 
несправного, застарілого обладнання можуть при-
звести до суттєвих, а іноді невиправних фінансових 
втрат. Недопущення негативних наслідків можливе 
за умови забезпечення всіх стадій виробництва квалі-
фікованим персоналом, використання у виробництві 
перевірених та якісних засобів виробництва й облад-
нання та застосування інших запобіжних заходів.

Становлення та доведення до міжнародних 
стандартів законодавчої та нормативно-правової сис-
теми України має вплив і на фінансову безпеку підпри-
ємств, адже зміни стандартів і вимог виробництва, 
умов сертифікації продукції та ліцензування окремих 
видів діяльності, зміни в оподаткуванні, введення або 
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запровадження нових видів штрафів призводить до 
збільшення фінансових втрат підприємств і знижує 
рівень фінансової безпеки підприємства.

До значних фінансових втрат можуть призвес-
ти загрози з боку інформаційної системи. На нашу 
думку, окремої уваги потребують два види загроз за 
типами систем походження – це логістичні та енер-
гетичні, що виникають з боку логістичної системи 
(системи постачання) та систем енергозабезпечення 
виробничих процесів. Логістична система може не-
сти як прямі, так і опосередковані загрози у вигля-
ді завдання збитків підприємству або нівелювання 
безпосередньої чи майбутньої вигоди підприємства. 
Як загрозу збитків підприємству, так і загрозу ніве-
лювання вигоди з боку логістичної системи можуть 
нести вибір неправильного способу транспортування 
предметів виробництва та виробничого обладнан-
ня, власної продукції; неякісне надання послуг тран-
спортними організаціями, що призведе до незапла-
нованих витрат через нарахування штрафів та пені. 
Загрози з боку системи енергозабезпечення вироб-
ничих процесів несуть небезпеку фінансовій системі 
підприємства. 

Метою діяльності будь-якого підприємства 
як суб’єкта господарювання є отримання 
прибутку. Загрози фінансовій безпеці під-

приємств чинять негативний вплив на фінансовий 
стан і призводять до фінансових втрат. За ступенем 
втрат можемо виокремити загрози, що призводять 
до збитків, спонукаючи підприємства до здійснення 
зайвих витрат/перевитрат, і загрози, що нівелюють 
вигоду, перешкоджаючи підприємству отримати за-
планований/прогнозований прибуток, що, своєю 
чергою, позбавляє підприємства можливості подаль-
шого розвитку, диверсифікації виробництва, розши-
рення номенклатури продукції, товарів, послуг, робіт.

При плануванні й аналізі діяльності підприєм-
ства одним із основних завдань є визначення загроз 
фінансовій безпеці підприємства. За такою категорі-
єю можна визначити загрози, придатні до прогнозу-
вання (загрози, що можуть бути визначені, прорахо-
вані та спрогнозовані в процесі господарської діяль-
ності, на ліквідацію наслідків яких можна заздалегідь 
розробити відповідні заходи), та загрози, не придатні 
до прогнозування (загрози, що можуть виникнути 
раптово, наслідки яких не можуть бути прораховані).

За сталістю впливу загрози можна розподілити 
на два види: загрози постійно діючі та загрози тим-
часової дії. 

Формулюючи визначення поняття «загрози», 
науковці визначають їх як події, що впливають на 
безпеку підприємства. Будь-яка подія тягне за со-
бою низку наслідків. Зважаючи на таку особливість 
визначення поняття загроз, доцільно класифікува-
ти види загроз за такими наслідками впливу: важкі, 
знач ні,  незначні. Серед важких наслідків можна ви-

значити банкрутство та ліквідацію підприємства; 
збитки підприємства, що неможливо покрити в ко-
ротко- та середньостроковій перспективі; продаж 
важколіквідних матеріальних цінностей; звернення 
до фінансово-кредитних установ з метою довгостро-
кового кредитування для покриття збитків і пере-
криття касових розривів. Ліквідація таких наслідків 
можлива лише в довгостроковій перспективі. До 
значних наслідків, на нашу думку, можна віднести на-
слідки, ліквідація яких неможлива в короткостроко-
вій перспективі, однак можливе зменшення впливу в 
середньостроковій перспективі та повна ліквідація в 
довгостроковій перспективі шляхом ліквідації запа-
сів виготовленої продукції за собівартістю або зани-
женою ціною для отримання термінових фінансових 
надходжень, короткострокового та середньостроко-
вого кредитування у фінансово-кредитних установах. 
Щодо загроз з незначними наслідками, то до таких 
можна віднести будь-які загрози, ліквідація наслідків 
яких можлива в короткостроковій перспективі.

Найбільш повну класифікацію загроз за суб’єк-
тами загроз, на нашу думку, навели Т. Г. Васильців, В. 
І. Волошин, О. Р. Бойкевич, В. В. Каркавчук у моно-
графії «Фінансово-економічна безпека підприємств 
України: стратегія та механізми забезпечення» [14, 
с. 34]. Автори доповнили класифікацію загроз за-
грозами з боку кримінальних структур, конкурентів, 
контрагентів, власних працівників, держави та форс-
мажорні загрози. 

Загрози як події можна розподілити за фактом 
впливу на підприємство. Загрози з реальним 
впливом мають змогу безпосередньо вплива-

ти на фінансову безпеку підприємства та викликати 
важкі наслідки. Загрози опосередкованого впливу 
полягають у виникненні наслідків у суміжних з фінан-
совою системах, які можуть мати значні або незначні 
наслідки для фінансової безпеки підприємства та лік-
відовані в коротко- та середньостроковій перспек-
тиві. Загрози ж номінального впливу не викликають 
жодних наслідків для фінансової безпеки підприєм-
ства, однак наявні в суміжних з фінансовою системах 
підприємства.

Дедалі частіше світові засоби масової інформа-
ції сповіщають про виникнення природних або тех-
ногенних катастроф, що мають безпосередній вплив 
на безпеку держав, підприємств, людей, у тому числі 
й на фінансову безпеку підприємств. Умовно поділив-
ши катастрофи на типи, можемо визначити основні 
види та характер загроз, що виникають. Так, можна 
визначити загрози природні (виникають через ката-
строфи природного характеру – землетруси, повені, 
зсуви, виверження вулканів, цунамі, лісові пожежі, 
підтоплення територій та інші), техногенні (виника-
ють через катастрофи техногенного характеру – ви-
киди шкідливих речовин, вибухи, пожежі, руйнуван-
ня гідроспоруд, аварії систем енергозабезпечення та 
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багато інших) та загрози, що не залежать від ката-
строф (до них відносимо інші види загроз).

Підприємство, як і будь-яка структурована сис-
тема, має зовнішнє та внутрішнє середовище. Здій-
снюючи аналіз видів загроз фінансовій безпеці під-
приємства, виникає розуміння, що всі категорії ма-
ють залежність від місця виникнення (середовища).  
З огляду на це, загрози фінансовій безпеці також мож-
на класифікувати на зовнішні (катастрофи, контр-
агенти, конкуренти тощо) та внутрішні (дотичні сис-
теми підприємства, персонал тощо). 

Забезпечення стабільної господарської діяльнос-
ті підприємства полягає у вчасному виявленні 
можливих загроз його фінансовій безпеці, визна-

ченні можливих наслідків, шляхів подолання наслідків, 
недопущення виникнення таких загроз та їх наслідків. 
Різноманітність видів загроз та їх взаємозв’язок і вза-
ємозалежність ускладнює пошуки шляхів вирішення 
основних питань фінансової безпеки.

Велика варіативність підходів до класифікації 
видів загроз фінансовій безпеці підприємства дає 
змогу чітко розуміти напрямки, що потребують особ-
ливої уваги в процесі провадження господарської ді-
яльності підприємства та забезпечення його безпеки.

За результатами дослідження існуючих підходів 
до визначення суті загроз фінансовій безпеці підпри-
ємства та їх класифікації можна зробити висновок, 
що загроза – це такий перебіг подій, зовнішнього або 
внутрішнього характеру, що впливає на фінансовий 
стан підприємства та несе за собою наслідки різно-
го ступеня важкості, вирішення яких потребуватиме 
фінансових, часових, трудових затрат.

Дослідження суті фінансової безпеки підприєм-
ства та загроз фінансовій безпеці показало його склад-
ність і різноманітність. Про це свідчить розгалужений 
спектр визначень цих понять, кожне з яких має свої 
особливості. Також слід зауважити про відсутність 
єдиної класифікації загроз фінансовій безпеці.             
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