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  Можна говорити про те, що це характерні тенденції 

розвитку ліберальних демократій, які є внутрішнім питанням 

окремих країн. Розвинені демократії можуть дозволити собі 

відкласти розгляд того чи іншого питання через вагання 

громадськості, проте в сучасних умовах постає питання впливу 

таких процесів на інші держави. Яскравим прикладом може 

слугувати, зокрема, Україна. Так, вирішення конфлікту на 

Сході України ставлять під загрозу схарактеризовані процеси у 

США, які прагнуть більшої відповідальності європейських 

партнерів, країнах ЄС, які вирішують радикально змінити свій 

підхід до втручання у вирішення подібних конфліктів і 

покладають велику вагу на плебісцитарні механізми у всіх без 

виключення ситуаціях. Так, референдум у Нідерландах 

06.04.2016 р. був, насправді, більше вираженням протестних 

настроїв щодо політики ЄС, ніж свідомим рішенням  щодо 

асоціації України з ЄС. 
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Підвищення рівня фінансово-економічної безпеки 

підприємства потребує прийняття адекватних управлінських 

рішень у сфері фінансової політики, розробки та прийняття 

дієвих нормативно-правових актів, створення відповідних 

інституцій, тобто забезпечення комфортних умов на макрорівні 

для ефективної діяльності підприємств. Заходи щодо 

забезпечення фінансово-економічної безпеки повинні бути 

системними і зосереджуватися на ключових проблемах. 

Враховуючи те, що фінансова безпека держави визначається 

деякою мірою станом фінансово-економічної безпеки окремого 

підприємства, для підвищення рівня безпеки на макрорівні 

варто стабілізувати валютний курс до гривні, відновити 

ліквідність банківського сектору економіки, зменшити 

податковий тиск на вітчизняних виробників товарів і послуг,  

зменшити загальний державний борг [1, с. 93]. 

З метою зміцнення фінансово-економічної безпеки 

підприємства доцільно застосовувати принцип дотримання 

критичних строків кредитування,                             запобігання 

втраті  інформації,  використання нових форм партнерських 

зв’язків, у тому числі франчайзингу, а також застосування 

технології управління фінансовою безпекою [2, с. 266]. 

На нашу думку, для покращення фінансово-економічного 

стану підприємств та, відповідно, забезпечення їхньої 

фінансово-економічної безпеки необхідно також активізувати 

управлінські функції органів влади у напрямі формування 

безпечного підприємницького середовища. Для цього слід 

реалізувати таку систематичність заходів: здійснювати 

ефективне управління розвитком підприємництва, 

узагальнювати інформацію про стан підприємницького 

середовища держави, здійснювати планування розвитку та 

підвищення конкурентоспроможності промислових 

територіально-галузевих виробничих систем, реалізовувати 
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постійний моніторинг рівня фінансово-економічної безпеки 

підприємництва, зокрема у територіально-галузевому розрізі, 

стимулювати інноваційну активність підприємств для 

підвищення конкурентоспроможності їхньої продукції, 

удосконалювати дозвільну систему діяльності підприємств з 

метою створення конкурентного середовища та підвищення 

ділової активності, здійснювати аналіз рівня і основних причин 

економічної злочинності, враховувати ці показники при 

інтегральній оцінці рівня фінансово-економічної безпеки 

регіону, держави тощо. 

Більш поглиблене дослідження фінансово-економічної 

безпеки підприємств передбачає врахування галузевої 

специфіки їхньої діяльності та вживання відповідних заходів, а 

саме: 

1. Удосконалення регуляторної політики, 

спрощення дозвільної системи найбільш суттєвих перешкод 

зміцнення безпеки підприємництв, ліквідування проявів 

монополізму.  

2. Посилення рівня фінансово-економічної безпеки 

підприємництв через розвиток регіональної мережі страхових 

та гарантійних фондів, кредитної кооперації малого 

підприємництва з метою забезпечення ліквідності їхньої 

діяльності, в т.ч. здійснення підтримки сільськогосподарських 

товаровиробників і дрібних підприємців, які працюють у 

сільській місцевості та малих містах.  

В цілому, на наш погляд, виокремлення найважливіших 

індикаторів системи фінансово-економічної безпеки та їхнє 

узагальнення дозволить визначити можливі напрями 

підвищення рівня економічної безпеки підприємства, а 

ефективність системи забезпечення фінансово-економічної 

безпеки, в свою чергу, передбачатиме ґрунтовне дослідження 

факторів впливу на рівень фінансово-економічної безпеки.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ 

 

Актуальность данной темы очевидна, рубеж последних 

двух тысяч лет являет собой переломный, ключевой момент в 

развитии человечества, его культуры и истории.  В 

современном мире люди живут в ту эпоху, когда каждый 

индивид, группа, государство имеет возможность 

самореализации. Научно-технологический процесс, который с 

каждым годом набирает все больше оборотов, 

общечеловеческие глобальные проблемы заставляют 

человечество искать альтернативные решение всемирных 

проблем. Справиться с такими масштабными проблемами в 

одиночку не возможно, даже для развитых стран, поэтому 

необходимо объединять усилия всех. Однако, сделать это не 


