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Фінансова безпека є однією зі складових економічної безпеки підприємства. 

Сутність категорії «фінансова безпека підприємства» можна трактувати з різних 

позицій: 

 ступінь захищеності фінансових інтересів підприємства на усіх рівнях 

фінансових відносин; 

 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; 

 створення таких умов функціонування підприємства, при яких зведено 

до мінімуму можливість зловживання фінансово-економічними та 

інформаційними ресурсами підприємства. 

Фінансово-економічна безпека є динамічною ознакою, що змінюється під 

впливом чинників і загроз внутрішнього та зовнішнього середовища. Формування 

надійної системи фінансово-економічної безпеки підприємства забезпечує його 

стабільне функціонування і створює умови для зростання його економічного 

потенціалу. 

Головною метою забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства 

є досягнення стабільності його функціонування та створення умов для подальшого 

фінансово-економічного розвитку шляхом попередження внутрішніх і зовнішніх 

загроз. 



Основними цілями фінансово-економічної безпеки на підприємстві є такі: 

 забезпечення високої фінансової ефективності роботи підприємства;  

 підтримка фінансової стійкості та незалежності підприємства;  

 досягнення високої конкурентоспроможності; 

 забезпечення високої ліквідності активів;  

 підтримка належного рівня ділової активності;  

 забезпечення захисту інформаційного поля і комерційної таємниці; 

 ефективну організація безпеки капіталу та майна підприємства, а 

також його комерційних інтересів. 

Фінансово-економічна безпека на підприємстві повинна мати комплексний, 

системний характер і складатися з комплексу взаємопов'язаних організаційно-

правових заходів, що здійснюються спеціальними службами, підрозділами 

підприємства. Такі заходи спрямовані на захист життєво важливих інтересів 

працівників підприємства від реальних або потенційних загроз для забезпечення 

успішного фінансово-економічного розвитку самого підприємства. 

До основних завдань фінансово-економічної безпеки підприємства 

відносять: 

1. Забезпечення економічної ефективності господарської підприємства, його 

фінансової стабільності та фінансової незалежності. 

2. Захист співробітників суб'єкта підприємницької діяльності, його капіталу, 

майна, законних прав та комерційних інтересів від протиправних посягань з боку 

конкурентів і кримінальних угруповань. 

3. Збір та аналіз інформації для опрацювання ефективних й дієвих 

управлінських рішень з питань стратегії і тактики розвитку системи економічної 

безпеки підприємства. 

4. Забезпечення високої конкурентоздатності продукції, товарів та послуг на 

основі запровадження ефективного управління на підприємстві. 



5. Збір, аналіз та оцінка інформації про партнерів, конкурентів, клієнтів, 

інших фізичних та юридичних осіб, з метою прийняття превентивних заходів і 

попередження реальних та можливих загроз економічній безпеці;  

6. Забезпечення збереження матеріальних цінностей, грошових коштів та 

відомостей, що становлять комерційну, банківську та іншу таємницю 

підприємства, що охороняється законом. 

7. Організація навчання персоналу підприємства та контролю щодо 

дотримання ним відповідних вимог, норм та правил, спрямованих на забезпечення 

економічної безпеки. 

8. Розробка інструкції про допуск персоналу фірми до роботи з 

документами, що містять комерційну, банківську чи іншу таємницю, що 

охороняється законом, організація ведення закритого діловодства; 

9. Інші завдання, спрямовані на забезпечення економічної безпеки 

підприємства та його сталий розвиток. 

Склад і структура системи фінансово-економічної безпеки підприємства 

залежать від виду його діяльності, організаційно-правової форми власності, 

масштабів діяльності, ступеню використання нових технологій. Тобто при 

побудові системи фінансово-економічної безпеки на підприємстві слід 

враховувати специфіку його діяльності та загрози його нормальному 

функціонуванню і розвитку. 

Таким чином, питання забезпечення фінансово-економічної безпеки 

підприємств є досить актуальним в сучасних умовах господарювання, так як 

останнім часом все частішими стають випадки недобросовісної конкуренції, 

фіктивного підприємництва, рейдерських атак, промислового шпіонажу, які є 

загрозою нормальному функціонуванню і розвитку вітчизняних підприємств. 

 


