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Перехід вітчизняної економіки України до ринкових відносин, створює 

великий обсяг конкуренції, тому однією з актуальних проблем сьогодення є 

проблема із забезпеченням економічної безпеки на підприємстві належним 

чином[1]. 

Економічна безпека підприємства – це захищеність діяльності 

підприємства від негативних впливів зовнішнього і внутрішнього середовища. 

Метою системи безпеки є своєчасне виявлення та запобігання як зовнішнім, так 

і внутрішнім небезпекам та загрозам, забезпечення захищеності діяльності 

підприємства та досягнення ним цілей бізнесу.  

Основним законом, який регулює фінансову безпеку підприємства в 

Україні є Закон України  «Про основи національної безпеки України»[2].  

Для забезпечення успішної фінансової діяльності підприємства потрібно 

ретельно проаналізувати внутрішні та зовнішні загрози фінансової і 

економічної безпеки підприємства. До зовнішніх загроз слід віднести: урядові 

кризи; рівень інфляції і прогноз інфляції; недобросовісна конкуренція на ринку; 

криміногенні ситуації, тощо. До внутрішніх: некваліфіковане управління, 

помилки в стратегічному плануванні; низький рівень кваліфікації основного 

персоналу; недоліки в організації роботи служби безпеки підприємства[3]. 

Серед умов забезпечення фінансової безпеки підприємства можна 

виділити: високий ступінь гармонізації й узгодження фінансових інтересів 

підприємства з інтересами оточуючого середовища та інтересами його 

персоналу; збалансованість і комплексність фінансових інструментів і 

технологій, які використовуються на підприємстві[4]. 

Отже, фінансова безпека підприємства є важливою умовою для розвитку 

підприємства в нестікий час. Саме тому, слід приділяти належну увагу розвитку 

економічної безпеки підприємств, задля, своєчасного виявлення та послаблення 

дій різноманітних зовнішніх та внутрішніх небезпек та загроз. 
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