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АнотАція
У статті розглянуто проблеми застосування методів дослі-

дження фінансової безпеки суб’єктів господарювання. Проана-
лізовано різні підходи до оцінки фінансової безпеки суб’єктів 
господарювання, наведені основні їх переваги та недоліки. 
Обґрунтовано необхідність застосування комплексних методів 
дослідження фінансової безпеки суб’єктів господарювання.
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АннотАция
В статье рассмотрены проблемы применения методов ис-

следования финансовой безопасности субъектов хозяйство-
вания. Проанализированы различные подходы к оценке фи-
нансовой безопасности субъектов хозяйствования, приведены 
основные их преимущества и недостатки. Обоснована необ-
ходимость применения комплексных методов исследования 
финансовой безопасности субъектов хозяйствования.

Ключевые слова: финансовая безопасность, количе-
ственный подход, качественный подход, методы исследова-
ния, субъекты хозяйствования.

AnnotAtion
The article considers the problems of the application of meth-

ods to study financial security of business entities. Various ap-
proaches to assessment of financial security of entities are ana-
lysed, their main advantages and shortcomings are provided. The 
necessity of application of complex methods to study financial se-
curity of entities is proved.

Keywords: financial security, quantitative approach, qualita-
tive approach, research methods, business entities.

Постановка проблеми. В сучасних наукових 
дослідженнях багато уваги приділяється питан-
ням фінансової безпеки суб’єктів господарю-
вання. Національна економіка перебуває в стані 
системної фінансової кризи, постійно виника-
ють нові ризики і загрози фінансовій діяль-
ності суб’єктів господарювання, тому вини-
кає необхідність дослідження методів аналізу 
фінансової безпеки суб’єктів господарювання, 
наголошується про необхідність їх постійної 
діагностики. Проте в дослідженнях виникають 
проблеми у виборі підходів до оцінки фінансо-
вої безпеки суб’єктів господарювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам фінансової безпеки суб’єктів гос-
подарювання значну увагу приділено у працях 
зарубіжних та вітчизняних науковців, таких 
як Дж.К. Ван Хорн, Т. Аллісон, Г. Фостер, 
Й. Шумпетер, Л.І. Абалкін, Г.Я. Аніловська, 
О.І. Баранівський, І.О. Бланк, В.М. Геєць,  
І.П. Мойсеєнко, В.І. Франчук, В. Я. Шевчук, 

А.Д. Шеремет та ін. Оцінюючи вклад вчених 
у розвиток теоретико-практичних проблем 
фінансової безпеки суб’єктів господарювання, 
необхідно виділити мале коло досліджень про-
блемам вибору методів дослідження фінансової 
безпеки суб’єктів господарювання. 

Мета статті. Дослідження та систематизація 
методів оцінки фінансової безпеки суб’єктів 
господарювання.

Виклад основного матеріалу. Методи займа-
ють особливе місце в дослідженні управління 
системою безпеки, так як на їх основі відбува-
ється взаємне збагачення його теорії та прак-
тики. Дійсно, методи дозволяють сформувати 
систему правил, прийомів та підходів, які ско-
рочують затрати часу та інших ресурсів [6]. 

В наукових дослідженнях використовують 
різні методи дослідження фінансового стану 
суб’єктів господарювання, які в основному базу-
ються на фінансових показниках та використо-
вуються для оцінки фінансової безпеки [6–14]. 
Науковці виділяють застосування кількісних 
показників, які в основному базуються на вико-
ристання фінансової звітності, яка може бути 
викривлена суб’єктами господарювання, тобто 
нести загрози достовірності даних. Велика кіль-
кість наукових досліджень базується на вико-
ристанні саме кількісних методик [7]. В бага-
тьох наукових дослідженнях пропонується 
використання коефіцієнтного методу оцінки 
фінансової безпеки суб’єктів господарювання. 
Аналіз здійснюється на основі таких показни-
ків: коефіцієнт покриття, коефіцієнт автоно-
мії, рівень фінансового левериджа, коефіцієнт 
забезпеченості відсотків до сплати податків, 
рентабельність активів, рентабельність влас-
ного капіталу, середньозважена вартість капі-
талу, показник розвитку компанії, тимчасова 
структура кредитів, показники диверсифікації, 
співвідношення обіговості дебіторської та кре-
диторської заборгованості [16]. У роботі [19; 20] 
пропонуються коефіцієнти оборотності, фінан-
сової стійкості та платоспроможності, рента-
бельності, імовірності банкрутства. В кожному 
з досліджень пропонують свою коефіцієнтну 
методику оцінювання, розрахунку показників 
та нормативних значень. С.М. Ілляшенко запро-
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понував оцінити рівень фінансової складової 
економічної безпеки на основі аналізу фінансо-
вої стійкості, яка визначається на основі достат-
ності оборотних коштів [21]. Основна проблема 
коефіцієнтного методу в тому, що не має єди-
них підходів систематизації фінансових показ-
ників, єдиних правил розрахунку фінансових 
коефіцієнтів та визначення порогових значень. 
В умовах нестабільності фінансового середо-
вища нормативні значення можуть коливатися 

і показники змінюватися. Перед суб’єктами 
господарювання постає проблема вибору коефі-
цієнтів для оцінки фінансової безпеки та визна-
ченні порогових (критичних) значень, межі 
яких покажуть, чи знаходиться суб’єкт госпо-
дарювання в стані безпеки чи небезпеки. 

Інтегральний метод оцінки фінансової без-
пеки суб’єктів господарювання ґрунтується на 
дослідженні ресурсно-функціонального потен-
ціалу підприємства. Оцінку пропонується здій-

Таблиця 1
Переваги і недоліки методів дослідження фінансової безпеки суб’єктів господарювання

Підхід Методи 
дослідження

Переваги методів дослідження 
фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання

Недоліки методів дослідження фінансової 
безпеки суб’єктів господарювання

Я
к
іс

н
и
й
 п

ід
х
ід

Експертної 
оцінки

Системність і комплексність 
прогнозування, зниження рівня 
фінансової безпеки суб’єктів гос-
подарювання

Складність ухвалення рішення в умовах 
задачі з багатьма невідомими та суб’єктивний 
характер

SWOT-аналіз Можливість оцінити сильні і 
слабкі сторони суб’єктів госпо-
дарювання, їх можливості та 
загрози

Складність врахування всіх загроз, які 
можуть виникнути в процесі функціонування 
суб’єктів господарювання, проблема реалізації 
всіх можливостей фінансової діяльності

Побудови 
сценаріїв

Дає можливість скласти наперед 
план дій суб’єктів господарю-
вання при виникненні тієї чи 
іншої ризикової ситуації

Неможливість передбачити всі ситуації, які 
можуть статися в умовах мінливості серед-
овища

Метод страте-
гічних груп

Є відносно простим та універсаль-
ним, дозволяє ефективно оці-
нювати конкурентів і приймати 
адекватні рішення

При зміні цінової політики чи стратегії 
суб’єктам господарювання потрібно змінювати 
стратегічну групу, яка викликає нові можли-
вості і загрози для суб’єктів господарювання

Бенчмаркінг Використовує найкращі та най-
ефективніші методи конкурентів 
та адаптує їх до своєї діяльності

Не завжди ті методи, які є ефективними у 
конкурентів принесуть бажаний результат 
суб’єктам господарювання

К
іл

ьк
іс

н
и
й
 п

ід
х
ід

Метод анало-
гій

Надає можливість оцінити ступінь 
ризику та причини небажаних 
наслідків

Можливі помилки при використанні даних 
минулих років, оскільки кожен продукт має 
свої стадії розвитку. Тому необхідно здійсню-
вати порівняння у межах тієї самої стадії

Нормативний 
метод

Легкість розрахунків, дає мож-
ливість оцінити ступінь ризику з 
максимальною точністю

Шкала рейтингових оцінок показників різ-
ниться в різних авторів

Метод доціль-
ності витрат

Забезпечує покриття витрат та 
плановий рівень рентабельності

Не може забезпечити потрібний обсяг вироб-
ництва в пік сезону або потреби випуску неза-
планованого рівня продукції

Агрегатний 
метод

Розраховується на основі фінан-
сової звітності. Побудова балансо-
вих моделей відповідно величини 
запасів джерелам суб’єктів госпо-
дарювання

Досить вузький підхід до оцінки рівня 
фінансової безпеки суб’єктів господарювання, 
оскільки оцінка фінансової безпеки повинна 
здійснюватись на основі багаторівневої інте-
грації показників

Коефіцієнт-
ний метод

Відображає різні аспекти діяль-
ності суб’єктів господарювання, 
враховує фактори внутрішнього і 
зовнішнього середовищ функціо-
нування

Відсутність нормативних значень більшості 
коефіцієнтів, значення коефіцієнтів у дина-
міці не можуть бути інтерпретованими, 
оскільки значення і обчислення показників 
змінюються у часі

Інтегральний 
метод

Використовуються дані бухгал-
терської та статистичної звітності. 
Легкий в розрахунку та розумінні

Складові методики інтегральної оцінки тяжі-
ють до системи індикаторів економічної без-
пеки, методичний інструментарій визначення 
якої є більш проблемним

Рівноважний 
метод

Дає можливість встановлювати 
для типових ситуацій фінансового 
стану суб’єктів господарювання 
розробки загального рекомендо-
ваного характеру для досягнення 
фінансової безпеки

Не дає можливість оцінити стан суб’єктів 
господарювання в конкурентному діловому 
середовищі

Метод ана-
лізу ризику 
за допомогою 
дерева рішень

Дає можливість розбити велику, 
складну проблему на безліч дріб-
них проблем

В реальних умовах господарювання певні 
варіанти рішень можуть не дати бажаного 
результату

Джерело: Адаптовано автором за допомогою джерел: [7; 15; 16; 28]
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снювати за фінансовими показниками, а потім 
визначати інтегральний показник експертним 
шляхом [4; 22]. Застосування інтегрального 
методу оцінки фінансової безпеки суб’єктів гос-
подарювання базується на використанні фінан-
сової і статистичної звітності, що спрощує його 
застосування, проте існує проблема вибору кое-
фіцієнтів дослідження та визначення їх порого-
вих значень.

Інші дослідження фінансової безпеки 
суб’єктів господарювання ґрунтуються на якіс-
ному підході. Можна стверджувати, що даний 
підхід оцінки фінансової безпеки суб’єктів 
господарювання має суб’єктивний характер. 
Якісний підхід ґрунтується на формалізації 
даних про діяльність суб’єктів господарювання 
на основі експертних оцінок. В основному 
він застосовується під час кризи управління 
фінансовою безпекою [7]. Інший широко відо-
мий якісний метод оцінки фінансової безпеки 
є SWOT-аналіз, який характеризує сильні і 
слабкі сторони діяльності суб’єктів господарю-
вання, можливості і загрози, які виникають 
в процесі їх функціонування [7]. За кордо-
ном широко використовується такий якісний 
метод, як метод побудови сценаріїв. За допо-
могою методу побудови сценаріїв суб’єкти гос-
подарювання планують та прогнозують план 
дій в тій чи іншій ситуації, перевагами даного 
методу в тому, що суб’єкти господарювання в 
певній ситуації не розгубляться, а будуть мати 
ефективні методи протидії ризикам і загрозам, 
які виникають. Основне призначення сценар-
ного методу сформувати побудову стратегічних 
цілей розвитку, розкрити можливі наслідки 
сьогоднішніх дій у майбутньому [16]. Метод 
стратегічних груп був розроблений М. Порте-
ром. Суть даного методу в тому, що суб’єкт 
господарювання відноситься до певної страте-
гічної групи. Карта стратегічних груп форму-
ється за допомогою певних критеріїв, таких 
як: ціна продукції, різновидність цін, асор-
тимент продукції, частка ринку, рівень засто-
сування технологій, якість продукції, рівень 
обслуговування клієнтів, ступінь інтеграції, 
торгівельна марка, бренд [16]. Бенчмаркінг 
в системі фінансової безпеки дає можливість 
зробити аналіз і дати оцінку діяльності лідерів 
ринку, порівняти власні методи управління з 
лідерами, адаптувати їхні методи управління 
до власної діяльності [17]. При здійсненні 
бенчмаркінгу суб’єктам господарювання треба 
переконатися у необхідності змін, визначенні 
того, що саме має бути змінене, обґрунту-
вання того, як ці зміни вплинуть на діяльність 
суб’єкта господарювання, чи ці дії не дадуть 
зворотній до фінансової безпеки ефект. Про-
аналізувавши методи дослідження фінансової 
безпеки (табл. 1), ми визначили їх позитивні 
та негативні сторони, які обов’язково пови-
нні враховувати суб’єкти господарювання під 
час їх використання. Застосування суб’єктами 
господарювання тільки якісних методик не 

дасть бажаного результату гарантування їх 
фінансової безпеки, оскільки отримані резуль-
тати потребують уточнення на основі кількіс-
них методів. Поєднання кількісних та якісних 
методів дадуть можливість побачити недоліки 
одних та переваги інших методів, які в комп-
лексі дадуть синергетичний ефект управління 
фінансовою безпекою суб’єктів господарю-
вання (табл. 1).

Висновки. В умовах зростання циклічності 
фінансових криз необхідним є застосування 
комплексних методів оцінки фінансової без-
пеки суб’єктів господарювання. Якісні та кіль-
кісні методи доповнюють один одного, дають 
більші можливості нейтралізації та завчасного 
попередження ризиків і загроз, які виникають 
у фінансовій діяльності суб’єктів господарю-
вання. І тим самим забезпечити більший рівень 
фінансової безпеки.
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