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Останнім часом фінансово-економічна безпека викликає все більшу 

зацікавленість підприємств при реалізації принципово нових підходів до 

управління. При розгляді фінансово-економічної безпеки будь-якої 

економічної системи будь-якого рівня необхідно виходити з її здатності 

протистояти небезпекам і загрозам для досягнення поставлених цілей. А це 

неможливо без формування відповідної системи фінансово-економічної 

безпеки. 

Фінансова безпека є однією зі складових економічної безпеки 

підприємства.  

Сутність категорії «фінансова безпека підприємства» можна трактувати 

з різних позицій:  

1) ступінь захищеності фінансових інтересів підприємства на усіх рівнях 

фінансових відносин;  

2) стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, 

бюджетної, податкової, інвестиційної, митно-тарифної і фондової систем, які 

характеризуються збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх 

негативних впливів, здатністю попередити зовнішню фінансову експансію, 

забезпечити ефективне функціонування національної економічної системи і 

економічне зростання;  

3) створення таких умов функціонування підприємства при яких зведено 

до мінімуму можливість зловживання фінансово-економічними та 

інформаційними ресурсами підприємств.  

Досить точно розкриває поняття фінансово-економічної безпеки 

визначення дане стосовно до економічної безпеки: «Це 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».  

Головною метою забезпечення фінансово-економічної безпеки 

підприємства можна вважати досягнення максимальної стабільності його 

функціонування та створення умов для подальшого фінансово-економічного 

розвитку шляхом попередження внутрішніх і зовнішніх загроз.  

В свою чергу забезпечення фінансово-економічної безпеки діяльності 

підприємства потребує створення власної системи фінансово-економічної 

безпеки.  



Відсутність у літературі трактування сутності та складових системи 

фінансово-економічної безпеки змушує нас дослідити стан цього питання 

стосовно до системи економічної безпеки. 

В основі розробки комплексної системи забезпечення економічної 

безпеки підприємництва повинна лежати визначена концепція, бачення її 

структури тощо. При цьому необхідно виходити з розуміння таких 

методичних положень, що:  

1) кожне підприємство є системою, що включає різні, пов'язані між 

собою, складові елементи, причому якісні риси якої не властиві її 

частинам й компонентам. Саме на межі внутрішніх і зовнішніх зв'язків 

системи (фірми) можуть утворюватися прогалини, через які 

реалізуються різні види погроз її економічної безпеки. Для 

забезпечення належного ступеня захисту від них і необхідно 

протиставити діяльність, яка б носила системний характер;  

2) система економічної безпеки не може бути однаковою в різних 

підприємствах, установах чи організаціях. Її відмінність та унікальність 

залежить від спеціалізації та структури виробничої діяльності та 

промислового потенціалу, місця суб'єкта господарювання на ринку, 

кваліфікації та дисциплінованості кадрів тощо;  

3) система економічної безпеки окремого підприємства є відносно 

самостійною й відособленою по відношенню до аналогічних систем 

безпеки інших суб'єктів підприємницької діяльності, у той же час, якщо 

виходити, наприклад, з адміністративно-територіального поділу, 

система економічної безпеки окремого підприємства є складовим 

елементом системи економічної безпеки міста, району, області, 

держави;  

4) система економічної безпеки суб'єкта господарювання може бути 

тільки комплексною. Її забезпечення тісно пов'язано з рівнем 

забезпечення науково-технічної, кадрової, екологічної, інформаційної, 

фізичної безпеки та інших;  

5) ефективне забезпечення економічної безпеки підприємства можливе за 

умов, коли вибір та застосування сил, засобів та охоронних заходів 

здійснюється на основі детально продуманої концепції. 

Підкреслимо, що метою системи фінансово-економічної безпеки 

підприємства повинне бути своєчасне виявлення та запобігання всіх 

можливих загроз для забезпечення фінансової стійкості та економічного 

розвитку підприємства.  

Таким чином, для того, щоб попереджати загрози та, в разі крайньої 

потреби, ліквідувати наслідки їх дії, система фінансово-економічної безпеки 

повинна містити в собі всі перераховані складові. Однак необхідно пам'ятати, 

що систему фінансово-економічної безпеки необхідно будувати таким чином, 

щоб захищатися від найбільш небезпечних саме для цього підприємства 

ризиків, а не за єдиним для всіх шаблоном. Безпосередня реалізація дій по 

захисту підприємства від небезпек і загроз може бути покладена на 

спеціальну службу безпеки, що включає напрямок забезпечення фінансово-



економічної безпеки. 

 


