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науковців і, зокрема, з питань, що стосуються проведення всебічної та 
всеохоплюючої оцінки національної безпеки держави. 

Список використаних джерел: 

1. Про Стратегію сталого розвитку «Україна–2020» : Указ Президента 
України №5/2015 від 12.01.2015. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015. (дата звернення: 20.10.2019). 

2. Акімова Л.М. Аналіз тенденцій розвитку економіки держави та їх 
вплив на економічну безпеку України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. 
№ 20. С. 71–75. 

3. Ортинський В. Аналіз нормативно-правової основи забезпечення 
економічної безпеки. Вісник Національного університету «Львівська 
політехніка». Серія: Юридичні науки : зб. наук. пр., № 855. Львів, 2016. С. 4–
12. 

4. Толуб’як В.С., Королюк Ю.Г. Політика економічної безпеки України 
в умовах глобальних загроз. Державне управління: удосконалення та 
розвиток. 2019. №6. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1448 (дата 
звернення: 22.10.2019). 

5. Онищенко В.О., Матковський А.В. Міжнародний досвід 
забезпечення економічної безпеки держави. Економіка. Менеджмент. 
Підприємництво: зб. наук. пр. / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. № 26(1). 
Сєвєродонецьк, 2014. С. 85–97. 

 
Дембицька Тетяна Павлівна, 

курсант 3 курсу, спеціальність 081 «Право» 

Дніпропетровського державного  
університету внутрішніх справ 

Науковий керівник: д.е.н., доцент, Паршин Юрій Іванович 

професор кафедри фінансово-економічної безпеки ДДУВС 

 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА 

МЕХАНІЗМИ УСУНЕННЯ ДИСБАЛАНСІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 

 
Правовою основою розробки та реалізації стратегії забезпечення 

економічної безпеки підприємництва в Україні слід визначити Конституцію 
України, нормативно-правову базу у сфері національної економічної безпеки 
та яка визначає засади функціонування і розвитку підприємництва, доповнені 
Указом Президента України про стратегію економічної безпеки 
підприємництва та відповідними програмними документами стратегічного і 
тактичного планування. 

Щодо форм фінансування діяльності з реалізації заходів, направлених 
на досягнення стратегії забезпечення економічної безпеки підприємництва в 
Україні, то це – як добровільне, так і обов’язкове страхування  ризиків, 
формування резервних фондів, а також, з огляду на гостроту проблематики – 
цільові програми і заходи з моніторингу, прогнозування та усунення загроз 
економічній безпеці підприємництва на місцевому і державному рівнях [1]. 
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Важливими завданнями системи забезпечення економічної безпеки є 
сприяння досягненню керованості підприємства та дієвого контролю 
діяльності підприємства. Якість виконання цих завдань залежить від 
технологій системи забезпечення економічної безпеки, які являють собою 
сукупність та організацію їхнього виконання й контролю, що дозволяє 
забезпечити необхідний рівень економічної безпеки підприємства [2, с. 74]. 

Як і державна політика у будь-якій іншій сфері досліджувана повинна 
базуватись на належному ресурсному забезпеченні, яке включає: 
інтелектуально-кадрові, фінансові, матеріально-технічні, інформаційні та 
інші групи ресурсів. Проте, зрозуміло, що всі вони потребують відповідного 
фінансування і роль держави у цьому процесі повинна бути визначальною. 
Ефективна державна політика економічної безпеки підприємництва має 
формуватись на основі аналізу позитивного світового досвіду у цій сфері. 
Водночас заходи цієї політики, які реалізують економічно розвинені держави 
світу не можуть бути ідентично імплементовані у вітчизняну систему 
державного регулювання. 

Одним з основних елементів системи фінансової безпеки підприємств є 
інструментальні засоби діагностики. Використання цих засобів дає 
можливість одержати інформацію, необхідну для прийняття управлінських 
рішень при вирішенні завдань забезпечення фінансової безпеки 
підприємства. 

Підприємництво в системі економічної безпеки держави 
підприємництво потрібно розглядати як сектор національної економіки, який 
причетний до створення нововведень, здійснення діяльності на засадах «духу 
підприємництва», є джерелом розвитку інноваційної економіки, в межах 
якого за рахунок кращої організації виробничо-господарського і фінансового 
процесів підвищується потенціал та конкурентоспроможність економіки, 
покращується позиція країни у міжнародному поділі праці. 

Головною метою стратегії зміцнення економічної безпеки 
підприємництва в Україні потрібно визначити поєднання належних умов для 
підприємницької діяльності, збереження високого рівня захищеності 
підприємницького сектору від всіх загроз, посилення ролі суб’єктів 
підприємництва в мінімізації економічних ризиків безпеки держави та 
забезпеченні інноваційних засад конкурентоспроможності національної 
економіки. 
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