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Забезпечення фінансово-економічної безпеки будівельних підприємств є 

досить актуальним питанням в сучасних умовах господарювання, так як 

недобросовісна конкуренція, фіктивне підприємництво, рейдерські атаки є 

загрозою нормального функціонування і розвитку підприємств. 

Для протидії і боротьби з різного роду загрозами необхідним є 

формування системи фінансово-економічної безпеки будівельних 

підприємств. 

Проблеми забезпечення фінансово-економічної безпеки суб’єктів 

підприємницької діяльності досліджуються в працях багатьох зарубіжних і 

українських економістів. Основи організації економічної безпеки 

підприємств і банківських установ досліджуються в роботі Зубка М. І. 

Загальна схема управління фінансовою безпекою підприємства 

запропонована в роботі Кириченка О. А. У статті Іващенка О. В. і 

Четвєрікова П. М.  розглянуті основні елементи системи фінансово-

економічної безпеки підприємства. Структура, організація і функціонування 

служби безпеки підприємства розглядаються в роботі Ярочкіна В. І. Проте, 

недостатня увага приділяється галузевому аспекту забезпечення фінансово-

економічної безпеки. 

Формування системи фінансово-економічної безпеки, неможливе без 

розуміння суті поняття «фінансово-економічна безпека». Аналіз основних 

підходів до трактування даного поняття дозволяє прийти до висновку, що 

фінансово-економічна безпека підприємства – це стан захищеності його 

ресурсів та інтелектуального потенціалу від наявних та потенційних загроз 

зовнішнього і внутрішнього середовища його функціонування, який 

характеризується високими фінансовими показниками діяльності та 

перспективою економічного розвитку в майбутньому.  

Так як склад і структура системи фінансово-економічної безпеки 

підприємства залежать від виду його діяльності, організаційно-правової 

форми власності, масштабів, то, перш ніж перейти до формування системи 

фінасово-економічної безпеки будівельних підприємств, необхідно 

проаналізувати особливості діяльності будівельних підприємств і визначити 

основні загрози фінансово-економічній безпеці підприємств будівельної 

галузі. 

Будівництво значно відрізняється від інших галузей господарства, що в 

першу чергу пояснюється особливим характером продукції будівництва, 

методами організації будівельного процесу та особливостями технології 

будівельного виробництва, тому при формуванні системи фінансово-

економічної безпеки будівельного підприємства необхідно враховувати 



специфіку його діяльності та загрози нормальному функціонуванню і 

розвитку. 

Метою формування системи фінансово-економічної безпеки 

будівельного підприємства є захист його діяльності від зовнішніх та 

внутрішніх загроз для забезпечення стабільного функціонування 

підприємства та фінансово-економічного зростання. 

Відпровідно до мети, основними завданнями системи фінансово-

економічної безпеки будівельного підприємства мають бути: своєчасне 

виявлення можливих загроз фінансово-економічній безпеці та прийняття 

заходів щодо їх запобігання; усунення реальних внутрішніх і зовнішніх 

загроз фінансово-економічній безпеці підприємства; забезпечення 

економічної ефективності діяльності будівельного підприємства, його 

фінансової стабільності та незалежності; забезпечення збереження майна та 

інформаційної безпеки будівельного підприємства на всіх стадіях процесу 

будівництва; забезпечення кадрової безпеки підприємства, що включає не 

тільки підбір висококваліфікованих співробітників, а й організацію 

безпечних  умов праці і особисту безпеку; захист комерційної таємниці 

підприємства за допомогою обмеження доступу до інформації, що становить 

комерційну таємницю; захист інтересів будівельного підприємства при 

взаємодії з партнерами та органами місцевого управління. 

Об’єктами захисту будівельного підприємства є його матеріальні, 

фінансові, інтелектуальні та кадрові ресурси.  

Суб’єктом забезпечення фінансово-економічної безпеки є служба 

безпеки підприємства. 

Важливим елементом системи фінансово-економічної безпеки 

будівелнього підприємства є механізм її забезпечення, який реалізується 

через стратегічне та оперативне планування заходів з забезпечення 

фінансово-економічної безпеки. 

Таким чином, для формування системи фінансово-економічної безпеки 

будівельного підприємства необхідно визначити об’єкт і суб’єкт безпеки, 

основні завдання системи фінансово-економічної безпеки будівельного 

підприємства та розробити механізм забезпечення фінансово-економічної 

безпеки. 

 


