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"Фінансова безпека зовнішньоекономічної діяльності
підприємства"
Метою даної статті є комплексне узагальнення теоретичних аспектів фінансової безпеки ЗЕД підприємства.
Для досягнення поставленої мети в межах цього дослідження
зроблено спробу вирішити такі завдання:
узагальнити існуючі погляди вчених на змістовність поняття "фінансова безпека" та обґрунтувати авторське бачення щодо сутності зовнішньоекономічної діяльності;
уточнити сутність фінансової безпеки ЗЕД підприємства;
обґрунтувати напрями забезпечення фінансової безпеки ЗЕД підприємства.
Наукова новизна цього дослідження полягає в уточненні поняття
фінансової безпеки ЗЕД підприємства та в обґрунтуванні напрямів її забезпечення.
При цьому, як напрямок подальших досліджень, слід вказати необхідність розробки і обґрунтування системи фінансової безпеки ЗЕД підприємства та механізму її функціонування.
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