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Сьогодні слід відзначити те, що приділяється недостатня увага проблемам 

економічної безпеки України, зокрема аналізу ефектів впливу 

зовнішньоекономічних чинників на національну безпеку. Підвищення 

фінансової безпеки в у мовах глобалізації потрібно щоб гарантувати його 

стабільне та максимально ефективне функціонування тепер і високий потенціал 

розвитку в майбутньому. Напрямки та критерії зміцнення фінансової безпеки  

підприємств в умовах глобалізації  та сучасних інтеграційних процесів є ще 

недостатньо розробленими.   

Головною метою економічної безпеки нашої країни є забезпечення такого 

економічного розвитку, при якому можливо було б створити умови для 

розвитку соціально–економічних інтересів громадян України, забезпечення 

макроекономічної стабілізації, зберігання цілісності держави, що й забезпечать 

її економічну незалежність. 

До основних функціональних цілей економічної безпеки належать: 

- забезпечення високої фінансової ефективності роботи, фінансової 

стійкості та незалежності підприємства; 

- забезпечення технологічної незалежності та досягнення високої 

конкурентоспроможності технічного потенціалу суб'єкта господарювання; 

- досягнення високої ефективності менеджменту, оптимальної та 

ефективної організаційної структури управління підприємством; 

- досягнення високого рівня кваліфікації персоналу та його 

інтелектуального потенціалу; 

- мінімізація руйнівного впливу результатів виробничо-господарської 

діяльності на стан навколишнього середовища; 

- якісна правова захищеність усіх аспектів діяльності підприємства; 



 
 

- забезпечення захисту інформаційного поля, комерційної таємниці і 

досягнення необхідного рівня інформаційного забезпечення роботи всіх 

підрозділів підприємства; 

- ефективна організація безпеки персоналу підприємства, його капіталу та 

майна, а також комерційних інтересів [1]. 

Непередбачуваність господарської діяльності призводить до багатьох 

небажаних наслідків: від незначних матеріальних збитків до повного 

банкрутства. Тому саме проблема забезпечення економічної безпеки 

підприємства привертає особливу увагу, адже правильне діагностування 

проблем економічної стійкості, систематизація загроз, ризиків є головним 

завданням для стабільного функціонування організації. 

Проблема економічної безпеки на підприємствах є досить актуальною та 

розглядається багатьма сучасними науковцями, серед яких: серед яких 

Шевченко О. Ю., Дегтяр І. М., Біленчук П. Д., Медвідь Ф. М., Птащенко Л. О. 

та інші.   

Основними проблемами економічної безпеки України є: 

1. Тенденція зростання доларизації економіки, яка говорить про високу 

залежність монетарної складової економіки країни від коливання валютних 

курсів на світових фінансових ринках та економічної ситуації країни ЄС та 

США, що безперечно призводить до загрози фінансової безпеки країни. 

2. Відсутність експертної ради, яка б оцінювала проекти з точки зору їх 

корисності для держави і забезпечення економічної безпеки України. 

3. Зростання зовнішньої та внутрішньої заборгованості держави. 

4. Збільшення диференціації доходів населення, приховування та 

вивезення значних обсягів капіталів за кордон. 

5. Відмивання «брудних» грошей [2]. 

6. Залежність забезпечення України від імпорту продовольчих товарів, 

товарів повсякденного попиту, технологічної продукції стратегічного значення. 

Все це різко загострило проблему економічної безпеки підприємства. 

Проте інтеграційні та глобалізаційні процеси несуть за собою цілий ряд 



 
 

небезпек та загроз, які потребують адекватних підходів до їх нейтралізації та 

створення сприятливих умов для забезпечення належного рівня фінансової 

безпеки підприємств.  

Отже, економічна безпека є важливою проблемою, дослідження якої 

дозволить зробити значний крок щодо підвищення  конкурентоспроможності 

підприємства та держави в цілому. Потрібно враховувати міжнародний досвід у 

питаннях економічної безпеки, що дозволить значно вдосконалити традиційні 

механізми державного сприяння розвитку підприємництва і сприяти зміцненню 

економічної безпеки суб’єктів підприємництва, їх можливостей щодо доступу 

до зовнішніх ринків. 
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