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COMPREHENSIVE EVALUATION OF FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY: A 

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS 
 
В статті розглядаються підходи до управління та комплексної оцінки фінансово-
економічної безпеки підприємства. Досліджено відмінності у підходах до оцінки рівня 
економічної безпеки, фінансової безпеки та фінансово-економічної безпеки підприємства. 
Обгрунтовано необхідність комплексної оцінки фінансово-економічної безпеки на основі 
застосування системного, процесного, ситуативного, рефлексивного підходів. 
 
The author considers approaches to management and comprehensive evaluation of the financial 
and economic security of an enterprise. The differences in approaches to the level of economic 
security, financial security, financial and economic security evaluation have been investigated. 
The need for a comprehensive evaluation of the financial and economic security on the basis of a 
systematic, process, situational, reflexive approaches has been substantiated. 
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В умовах ринкового господарювання, загострення конкуренції, мінливості зовнішнього та 

внутрішнього середовища, виникнення загроз та викликів перед підприємствами постає задача формування 
комплексної системи  методів та заходів, реалізація яких створюватиме безпечний клімат для досягнення 
поставлених цілей. Забезпечення стійкого розвитку будь-якого бізнесу лежить в основі розробки такої 
стратегії, яка в умовах невизначеності та динамічних змін в бізнес-середовищі передбачає розробку, 
впровадження та оцінку системи фінансово-економічної безпеки.  

Забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств потребує відповідної оцінки, оскільки 

кожне підприємство функціонує як динамічна система та взаємоповʹязане з партнерами, клієнтами, 
суспільством, які очікують ефективної співпраці та безпечних умов для функціонування та розвитку 

власного бізнесу. Кожен субʹєкт господарювання повинен мати в своїх інтелектуальних ресурсах відповідні 



методики для оцінки власної фінансово-економічної безпеки та своїх партнерів, тому що порушення 
фінансової стабільності обумовлює низку проблем та може бути причиною банкрутства. 

В науковій літературі описано багато методик аналізу та оцінки безпеки підприємств, регіонів, 
держави. Вони є різноплановими як за об΄єктами дослідження, так і за підходами та методиками оцінки. 
Тому узагальнення підходів до оцінки економічної безпеки та обгрунтування комплексної оцінки фінансово-
економічної безпеки підприємств зумовлюють актуальність нашого дослідження. 

Постановка проблеми 
На дослідження безпеки підприємств в конкурентному середовищі спрямовано багато наукових 

праць. Проблеми загроз фінансовій безпеці, індикаторів та критеріїв їх оцінки підприємств у своїх наукових 
дослідженнях розглядали Барановський О.І., Бланк І.О., Горячева К.С. та інші; Васильців Т.Г., Геєць В.М., 
Міщенко С.П. та багато інших науковців досліджували проблеми оцінки рівня економічної безпеки регіону 
та держави; проблемами оцінки рівня фінансової безпеки займалися І.А.Александров, І.О.Бланк, 
М.М.Єрмошенко, та інші. 

Порівняльний аналіз точок зору вчених на проблеми оцінки рівня безпеки підприємств показав, що 
серед них можна виділити такі: оцінка рівня безпеки регіону, держави; оцінка рівня економічної безпеки 
підприємства; оцінка рівня фінансової безпеки підприємства; оцінка рівня безпеки підприємства з 
урахуванням його специфіки; дослідження підходів до комплексної оцінки фінансової безпеки тощо. Кожна 
точка зору має право на життя, вона обгрунтована, але оскільки безпека взагалі та фінансово-економічна 
зокрема взаємопов΄язані з багатьма аспектами господарської діяльності, то, на нашу думку, її оцінка має 
носити комплексний характер. 

Постановка завдання 
Метою статті є узагальнення існуючих підходів до оцінки рівня безпеки  та обґрунтування 

комплексного підходу до оцінки рівня фінансово-економічної безпеки підприємства. 
Виклад основного матеріалу 
Діяльність будь-якого суб΄єкта господарювання в умовах конкуренції повинна бути убезпеченою 

від посягань конкурентів чи інших осіб на його активи (матеріальні, нематеріальні, продукцію, цінні папери 
тощо), технології (особливості, рівень прогресивності, інноваційний характер), науково-дослідні та 
конструкторські роботи, стратегії та програми розвитку, цінову та маркетингову політику тощо. Виток 
інформації хоча б про один із перерахованих чинників обумовлює можливість використання неї 
конкурентами для погіршення фінансового стану підприємства, зниження його конкурентоздатності, 
послаблення та зменшення ринкової ніші, яку займало підприємство, втрати ділової репутації, створення 
непорозумінь у стосунках з партнерами тощо. Тому кожне підприємство, не залежно від організаційно-
правових форм та розмірів повинно використовувати увесь власний та суспільний потенціал для захисту 
своїх інтересів. 

З метою захисту своїх інтересів підприємства використовують увесь наявний потенціал для аналізу 
чинників, що формують безпеку підприємства, принципів, на яких грунтується безпека, методичних 
підходів до оцінки стану безпеки. 

Проблема оцінки безпеки підприємств досліджується давно, але кожен автор чи їх група 
представляють своє бачення її вирішення. Багато авторів розглядають питання оцінки економічної безпеки 
підприємства [1-8], інші розглядають фінансову безпеку та її оцінку як складову економічної безпеки 
підприємств [9-13], деякі досліджують особливості оцінки фінансово-економічної безпеки [14-15]. 

Аналіз наукових публікацій показав, що більшість науковців виділяють такі функціональні складові 
економічної безпеки як фінансова, правова, технологічна, інформаційна, екологічна, кадрова, 
інтелектуальна, силова. Багато науковців взяли їх за основу при розробці методик оцінки та аналізу 
економічної безпеки підприємства. Так Халіна В.Ю.[1] пропонує оцінювати рівень економічної безпеки за 
фінансовою, техніко-технологічною, інтелектуально-кадровою та екологічною складовими. На 
завершальному етапі визначається узагальнюючий показник рівня економічної безпеки як добуток 
індикаторів по кожній із складових. Застосування такого підходу, на нашу думку. забезпечує комплексність 
розгляду і врахування кожної із складових економічної безпеки, але представляється недостатньо 
обгрунтованим вибір та визначення показників для кожної із функціональних складових. 

Автори [2], виходячи з позиції системного підходу, пропонують комплекс заходів щодо визначення 
стану економічної безпеки суб΄єкта господарювання та використання методики раннього розпізнавання 
загрози нестабільності в найближчому строковому періоді на основі аналізу структури балансу 
підприємства, платоспроможності, збалансованості грошових потоків та, як показник оцінки рівня 
економічної безпеки, застосовувати коефіцієнт стійкості економічного стану підприємства. Такий підхід 
бачиться нами не досить коректним, оскільки сфокусований при визначенні рівня економічної безпеки лише 
на реінвестованому прибутку та власному капіталі. 

Марущак С.М. аналізує існуючі методики оцінки безпеки економічної діяльності підприємств і на 
основі їх співставлення виділяє такі основні підходи до оцінки рівня економічної безпеки підприємств: 
індикаторний, ресурсно-функціональний та програмно-цільовий та зазначає, «що кожна із розглянутих нами 
методик має певні обмеження у використанні, а тому не дає можливості повно і точно визначити існуюче 
становище у якому знаходиться те чи інше підприємство» [3, с. 118]. 



Карпенко О.[4] комплексну оцінку економічної безпеки пропонує визначати на основі розрахунку 
інтегральних показників фінансової, інформаційної, інтелектуальної, кадрової та техніко-технологічної 
складових, але перелік запропонованих показників суттєво відрізняється від запропонованих Халіною 
В.Ю.[2]. 

Барановський О.І. пропонує комплексний підхід до аналізу економічної безпеки підприємства на 
основі дослідження інтегральних показників ефективності розвитку окремих функціональних складових та 
пропонує послідовність організаційних рівнів управління розвитком підприємства, виділяючи серед них три 
основних: інституційний, організаційний та фінансово-виробничий рівні та вважає, що кількість і порядок 
розрахунку інтегральних індексів визначається кількістю та узгодженістю функціональних складових 
безпеки [6]. 

Покропивний С.Ф. пропонує визначати сукупний критерій економічної безпеки за переліком її 
функціональних складових як суму добутків одиничних критеріїв кожної функціональної складової на 
питому вагу значущості цих складових [7]. Варто зазначити, що практичне застосування такого показника 
носить досить суб΄єктивний характер, оскільки визначення вагових коефіцієнтів кожної функціональної 
складової економічної безпеки експертним шляхом уже несе вплив суб΄єктивного фактора. Крім цього зміни 
внутрішнього та зовнішнього середовища обумовлюють зміни у пріоритетності тієї чи іншої функціональної 
складової. 

Проблемам оцінки рівня економічної безпеки підприємств та організацій присв΄ячені наукові 
дослідження Корецького Б.[8]. Він досліджував питання оцінки економічної безпеки в перехідній економіці 
і запропонував виділити в системі  оцінки декілька блоків. А саме: індикатори якості потенціалу; індикатори 
виробництва; індикатори стану ринку та позиції на ньому суб΄єкта господарювання; індикатори фінансового 
стану підприємства; соціальні індикатори; екологічні індикатори. На нашу думку, саме цей підхід, на 
відміну від інших, спрямований на оцінку кожної функціональної складової економічної безпеки і в рамках 
кожного з блоків передбачає визначення декількох найважливіших показників, які зводяться в один 
інтегральний як відстань від еталонного значення, застосовуючи при цьому метод «Дельфі» та методи 
кореляційно-регресійного аналізу. 

Як зазначалося раніше, багато науковців свої дослідження проводили у сфері оцінки фінансової 
безпеки підприємства. Так Тєльна Т.О. аналізує підходи та методи  оцінки фінансової безпеки підприємства 
та зазначає, що оцінка рівня фінансової безпеки підприємства на основі динаміки одного чи декількох 
індикаторів є неефективною, оскільки не враховує системний характер фінансової безпеки, при оцінці рівня 
фінансової безпеки підприємства слід віддавати перевагу застосуванню інтегрального показника безпеки, 
який отримано на основі використання багатомірних статистичних методів [9]. Автор не наводить систему 
показників, не конкретизує які саме методи варто застосовувати, але з ідеєю визначення інтегрального 
показника  не можна не погодитися. 

Дехто із дослідників фокусують свою увагу на визначенні рівня фінансової безпеки підприємств 
окремих галузей економіки. Так Почечун О.І. досліджував проблеми методики оцінки стану і рівня системи 
фінансової безпеки підприємств залізничного транспорту зі сторони індикаторного підходу [10]. Не 
зважаючи на те, що автором досліджено багато методик, нам видається, що індикатори фінансової безпеки 
підприємств залізничного транспорту вибрані без достатнього обгрунтування. 

Рета М.В., Іванова А.О. розробили методичний підхід до оцінки рівня фінансової безпеки 
підприємства на основі удосконалення застосування графічного методу, «який наочно інтерпретує отримані 
результати, дозволяє швидко визначити поточний стан фінансової безпеки підприємства, а також стан 
фінансової безпеки, до якого варто прагнути» [11,с. 35].  

Автори [14, 15] досліджували інструментарій та підходи до аналізу та оцінювання фінансово-
економічної безпеки підприємства. Кокнаєва М.О., вивчаючи особливості формування методичного 
інструментарію дослідження фінансово-економічної безпеки торговельних підприємств дійшла висновку, 
що методика оцінювання фінансово-економічної безпеки торговельних підприємств повинна проводитися за 
певними етапами, яким притаманні комплексність, системність, використання математичного апарату для 
здійснення розрахунків, врахування впливу  факторів внутрішнього та зовнішнього середовища та 
базуватися на таких критеріальних умовах, як: аналіз використання фінансово-економічного потенціалу 
підприємства в розрізі окремих бізнес-процесів; вибір оптимальних значень індикаторів задля забезпечення 
реалізації пріоритетних фінансово-економічних цілей підприємства; звуження переліку показників-
індикаторів фінансово-економічної безпеки підприємства з метою досягнення максимальної ефективності 
при їх оцінці; відповідність результатів реалізації запропонованого методичного підходу галузевому 
спрямуванню. Комплексність та системність в підходах до оцінки фінансово-економічної безпеки та 
звуження кількості показників-індикаторів є, безперечно, позитивним в даному методичному підході, але 
застосування експертного опитування для побудови моделі оцінювання фінансово-економічної безпеки 
торговельного підприємства носить суб΄єктивний характер і не дасть точного очікуваного результату.  

Висновки 
Отже, аналіз наукових публікацій щодо оцінки рівня безпеки підприємств показав, що існує значна 

кількість різних методик та методичних підходів для визначення рівня економічної, фінансової, фінансово-
економічної безпеки, яким притаманні ті чи інші недоліки та переваги. Ці методики можуть застосовуватися 
як на рівні підприємства, так і на рівні регіону та держави, носити галузевий характер, відтворюючи 



особливості функціонування підприємств даної галузі, вплив внутрішнього та зовнішнього середовища, 
базуватися на застосуванні системного та комплексного підходів. На нашу думку, підходи та методики 
комплексної оцінки фінансово-економічної безпеки підприємств мають враховувати ще ситуативний та 
рефлексивний підходи, оскільки усі методики мають бути спрямовані на оцінку бізнес-процесів, 
характерних для підприємства та давати можливість менеджменту оперативно приймати рішення щодо 
управління діяльністю підприємства з метою досягнення стратегічних цілей, на основі реалізації комплексу 
заходів безпеки. 
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