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Необхідність чіткого і зрозумілого трактування сутності поняття
"фінансово-економічна безпека" та визначення основних його складових
обумовлена доцільністю забезпечення єдиного методологічного підходу щодо у
процесі його дослідження.
Доцільно погодитися із науковцями [1], які зазначають, що фінансовоекономічна безпека є надзвичайно складною багаторівневою системою, яку
утворюють ряд підсистем, кожна з яких має власну структуру і логіку розвитку.
Вищезазначене й зумовлює наявність трьох основних підходів до визначення
сутності фінансово-економічної безпеки.
Згідно із першим підходом фінансово-економічна безпека розглядається
як стан захищеності.
Під фінансово-економічною безпекою на мікроекономічному рівні
необхідно розуміти фінансово-економічний стан, який забезпечує захищеність
його фінансово-економічних інтересів від внутрішніх і зовнішніх загроз та
створює необхідні фінансово-економічні передумови для стійкого розвитку в
поточному та довгостроковому періодах. [2, с. 28].
Подібне визначення наводить колектив авторів у [3, с. 5]. Так, фінансовоекономічну безпеку підприємства вони розглядають як стан захищеності його
ресурсів та інтелектуального потенціалу від наявних та потенційних загроз
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Другий підхід орієнтується на розгляд фінансово-економічної безпеки
підприємства як визначальної передумови його конкурентоспроможності. У
рамках даного підходу, фінансово-економічна безпека визначається як
результат комплексу складових, орієнтованих на усунення фінансово-

економічних загроз функціонування та розвитку підприємства і забезпечення
його фінансової стійкості й незалежності, високої конкурентоспроможності
технологічного потенціалу, оптимальності та ефективності організаційної
структури, правового захисту діяльності, захисту інформаційного середовища,
комерційної таємниці, безпеки персоналу, капіталу, майна та комерційних
інтересів [4].
Третій підхід до визначення сутності фінансово-економічної безпеки
підприємства враховує динамізм виробничо-господарських систем.
Дослідник Р. Дацьків визначає дану категорію як стан економічного
розвитку суб’єктів господарювання (особи, держави, організації), який
забезпечує йому гармонійний розвиток i ефективне використання шансів i
усунення загроз [5].
Колективом авторів [6] вірно зазначається, що фінансово-економічна
безпека підприємства є складною системою, яка включає певний набір
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використання корпоративних ресурсів за кожним напрямом діяльності.
Фінансово-економічну безпеку доцільно розглядати, перш за все, у контексті її
функціональних складових. Даний підхід дозволить: здійснювати моніторинг
чинників, які впливають на стан як функціональних складових, так і фінансовоекономічної безпеки загалом; досліджувати процеси, які здійснюють вплив на
забезпечення фінансово-економічної безпеки; проводити аналіз розподілу і
використання ресурсів підприємства; вивчати економічні індикатори, що
відображають рівень забезпечення функціональних складових; розробляти
заходи, які сприятимуть досягненню високого рівня складових, що призведе до
посилення фінансово-економічної безпеки підприємства загалом [6].
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