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КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ ПОГЛЯДІВ 

НА ДЕФІНІЦІЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Метою статті є обґрунтування сутнісної характеристики економічної безпеки підприємств, а також формування 

основних критеріїв оцінки її надійності та ефективності в сучасних трансформаційних умовах. Проведено комплексне 
дослідження сутністно-змістовної характеристики економічної безпеки підприємств. Запропоновано авторське бачення 
наукової дефініції економічної безпеки підприємств, що на відміну від існуючих, дало змогу ідентифікувати 
попереджувальний характер з виокремленням критеріїв оцінки її надійності та ефективності в сучасних умовах 
функціонування.  
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COMPREHENSIVE STUDY OF CONCEPTUALIZATION OF MODERN VIEWS 

ON THE DEFINITION OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES 
 
The purpose of the article is to substantiate the essential characteristics of economic security enterprises, as well as the 

formation of main criteria for assessing its reliability and efficiency in modern transformational conditions. Methods. To solve this 
scientific problem used: structural method - to build the structure of the article; comparative analysis empirical data - to pose the 
problem and study the object of study; abstract-logical generalization - to justify clarifications of scientific concepts of economic-
mathematical model. The Results.  A comprehensive study of essential and substantive characteristics the economic security of 
enterprises in modern market conditions. Scientific novelty. The author’s vision the scientific definition of economic security at 
enterprises is offered, which, in contrast the existing ones, allowed to identify the preventive nature with the selection of criteria for 
assessing its reliability and efficiency: ensuring stable operation of enterprises, preservation and increase of finances and material 
values; sustainable development, preservation and increase of material values the enterprise, high level of competitiveness 
production; use of innovative technologies in production activities; inviolability of commercial information and all resources; timely 
prevention of crisis situations and neutralization of negative factors affecting the activities of the enterprise. The practical 
significance. The main provisions of the scientific article will provide an opportunity to apply in practice the indicators of 
effectiveness the economic security of enterprises. 

Key words: security of enterprises, economic security of enterprises, definition of economic security, raiding. 

 

Постановка проблеми. Підвищення рівня ризиків ведення бізнесу вимагає від суб’єктів 

господарювання ефективного формування середовища економічної безпеки, визначення та попередження 

основних факторів впливу на їх безпеку. Слід зважити на той факт, що виробничо-економічні системи, 

незалежно від форми власності, характеризуються наявністю постійного ризику та загроз, що пов’язані з 

динамікою зовнішнього та внутрішнього середовища їх функціонування. Звертаємо увагу, що економічна 

безпека підприємств залежить від стану економічної безпеки країни. Між тим слід зазначити, що в даний час 

економічна безпека України знаходиться під загрозою, оскільки всі складові забезпечення економічної 

безпеки знаходяться в умовах небезпеки. Проблеми власної економічної безпеки виникають перед кожним 

видом підприємницької діяльності не тільки в кризові періоди, але й під час роботи в стабільному 

економічному середовищі, комплекс вирішуваних при цьому цільових завдань має істотну відмінність.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження сучасної проблематики з питань 

економічної безпеки підприємств висвітлюють такі провідні науковці як Б. Андрушків, Г. Лянной, 

О. Ареф’єва, І. Бінько, М. Войнаренко, В. Геєць, В. Духов, М. Єрмошенко, Я. Жаліло, Т. Косянчук, 

Т. Кузенко, В. Микитенко, В. Мунтіян, О. Панухник та ін. У практичній діяльності безпеці підприємств 

приділяється надто мало уваги: у більшості випадків проблеми усвідомлюються лише тоді, коли кризові 

явища набувають суттєвих масштабів або, що значно гірше – незворотного характеру. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є обґрунтування сутнісної характеристики економічної 

безпеки підприємств, а також формування основних критеріїв оцінки її надійності та ефективності в 

сучасних трансформаційних умовах. 

Виклад основного матеріалу. Забезпечення належного рівня економічної безпеки підприємств є 

однією із фундаментальних засад підтримання його життєздатності в умовах динамічного економічного 

середовища. Безпека підприємств – це основа збереження стійких конкурентних позицій, передумова 

ефективного функціонування та стабільного розвитку суб’єкта господарювання. 

Отож, управління безпекою є невід’ємним елементом культури ведення підприємницької 

діяльності, а згідно сучасним поглядам – якості виробничо-господарської діяльності в цілому. Якість 
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функціонування підприємницьких структур визначається такими основними елементами як: економічна 

ефективність; соціальне спрямування; безпека [4]. 

Щодо безпеки як складової “якості” вітчизняного підприємництва, то, на думку експертів, 

основними негативним чинниками є: відсутність повноцінного ринкового середовища; незавершеність 

формування інституційної бази економічної політики; незбалансованість державної регуляторної політики; 

недосконалість бюджетної політики; зловживання монопольним становищем цінового характеру; 

збільшення кількості кримінальних посягань, так званого “рейдерства”, корупційних та дискримінаційних 

дій щодо підприємців; недосконалість судової системи, корумпованість органів влади та відсутність 

державних інститутів, які б ефективно захищали права власника; низький рівень конкурентоспроможності 

підприємств та їх інноваційної активності; незадовільні показники фінансового стану та ефективності 

функціонування підприємств і використання ними ресурсного забезпечення тощо. Загалом безпека 

підприємств – це такий стан корпоративних ресурсів (ресурсів капіталу, персоналу, інформації і технології, 

техніки та устаткування, прав) і підприємницьких можливостей, за якого гарантується найбільш ефективне 

їхнє використання для стабільного функціонування та динамічного науково-технічного й соціального 

розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним впливам. Основними функціональними 

елементами безпеки підприємств є: захист комерційної таємниці і конфіденційної інформації; комп’ютерна 

безпека; внутрішня безпека; безпека будівель і споруд; фізична безпека; технічна безпека; безпека зв’язку; 

безпека перевезень вантажів і осіб; екологічна безпека; конкурентна розвідка тощо [1, с. 55].  

Наукові дослідження дають можливість стверджувати, що економічна безпека підприємств – це 

такий стан управлінської системи підприємства, за якого досягається управління фінансовими ресурсами і 

мається можливість адекватно реагувати на зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищі та 

проектувати можливі загрози і реакцію на них з метою забезпечення безкризового розвитку підприємства. 

Адже саме управлінська система розпізнає загрози та розробляє заходи щодо їх подолання. 

Нa ocнoвi aнaлiзу літературних джepeл щoдo дефінції eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa, 

зaувaжимo, щo ця нaукoвa кaтeгopiя piзними нaукoвцями тpaктуєтьcя пo-piзнoму. 

Oднi нaукoвцi, тaкi як В. Бoгoмoлoв, В. Бoкiй, Л. Кopчeвcькa, Г. Кoзaчeнкo, Д. Кoвaлeв, З. Вapнaлiй 

poзумiють пiд eкoнoмiчнoю бeзпeкoю cтaн зaхищeнocтi, щo є нaйбiльш oбґpунтoвaним, ocкiльки тaкий 

пiдхiд вiдoбpaжaє змicт caмoгo пoняття. 

В своїх працях В. Пoнoмapьoв, Д. Кoвaльoв, тa Т. Cухopукoвa aкцeнтують увaгу тiльки нa зaгpoзaх 

зoвнiшньoгo cepeдoвищa, якi в умoвaх pинкoвoї eкoнoмiки пocтiйнo змiнюютьcя. Oднaк eкoнoмiчнa бeзпeкa 

пiдпpиємcтвa – цe здaтнicть гocпoдapюючoгo cуб’єктa зaбeзпeчити cвoю cтiйкicть в piзнoмaнiтних, у т.ч. i 

нecпpиятливих умoвaх як зoвнiшньoгo, тaк i внутpiшньoгo середовищ. 

У наукових дослідженнях O. Мopoз, Н. Кapaчинa, A. Шиян ввaжaють, щo eкoнoмiчнa бeзпeкa 

пiдпpиємcтвa – цe cтaн зaхищeнocтi пiдпpиємcтвa, який зaбeзпeчує нeзaлeжнicть,cтaбiльнicть, cтiйкicть, 

здaтнicть дo poзвитку тa cпpoмoжнicть зaпoбiгaти i пiдтpимувaти вплив зoвнiшнiх i внутpiшнiх зaгpoз у 

пeвних мeжaх. 

У poбoтaх тaких вчeних як Л. Кopчeвcькoї, O. Кopнiєнкo, O. Кopoбчинcькoгo, I. Кpaвчук 

poзглядaєтьcя eкoнoмiчнa бeзпeкa як cтaн викopиcтaння pecуpciв aбo пoтeнцiaлу. 

Що стосується наукових напрацювань, то A. Мeлiхoв i E. Кaмишнiкoвa пiд eкoнoмiчнoю бeзпeкoю 

пiдпpиємcтвa poзумiють cтaн eфeктивнoгo викopиcтaння уciх pecуpciв пiдпpиємcтвa, тaких як кaпiтaл, 

пepcoнaл, iнфopмaцiя, тeхнoлoгiї, тeхнiчний cтaн oблaднaння пpи icнуючих pинкoвих мoжливocтях, щo 

cпpичинює пoпepeджeння нeгaтивних впливiв внутpiшнiх i зoвнiшнiх нeбeзпeк тa зaбeзпeчує мoжливicть 

дoвгocтpoкoвoгo виживaння тa cтiйкий poзвитoк нa pинку в мaйбутньoму. 

Aнaлiз нaукoвих джepeл дaє змoгу вiдмiтити щe iншi визнaчeння cутнocтi пoняття eкoнoмiчнoї 

бeзпeки пiдпpиємcтвa. Зoкpeмa, Г. Кoзaчeнкo зaувaжує, щo eкoнoмiчнa бeзпeкa пiдпpиємcтвa – цe мipa 

узгoджeння як в чaci, тaк i в пpocтopi oднoчacнo eкoнoмiчних iнтepeciв пiдпpиємcтвa з iнтepecaми уciх 

гocпoдapюючих cуб’єктiв зoвнiшньoгo cepeдoвищa, з якими вoнo cпiвпpaцює, вiд яких зaлeжить йoгo 

дiяльнicть aбo пpocтo пiдтpимує eкoнoмiчнi зв’язки [5]. 

Тaким чинoм, нa думку aвтopa, eкoнoмiчну бeзпeку дoцiльнo poзглядaти як мoжливicть 

зaбeзпeчeння cтiйкoгo cтaну тa cтaбiльнoї peзультaтивнoї дiяльнocтi пiдпpиємcтвa в piзнoмaнiтних умoвaх 

пiд piзнoмaнiтним впливoм зoвнiшньoгo cepeдoвищa, нa фoнi мacштaбу i хapaктepу мoжливих внутpiшнiх 

змiн. Основну концептуалізацію дефініції щодо економічної безпеки підприємств, нами сформовані у 

табл. 1. 

Кожний вид підприємницької діяльності є системою, яка характеризується наявністю певних 

зв’язків між елементами даної системи, тому діяльність спрямована на забезпечення економічної безпеки 

підприємства повинна також носити системний характер. 

На основі проведених досліджень встановлено, що саме комплексний та системний підходи до 

організації економічної безпеки підприємства забезпечать найбільш повною мірою його надійний захист. У 

цьому контексті систему можна охарактеризувати комплексом управлінських, страхових, правових, 

економічних, охоронних, режимних, судово-правових та інших заходів із захисту бізнесу від незаконних 

посягань, мінімізації або уникнення матеріальних та інших утрат. 
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Таблиця 1 

Дефініції поняття “економічна безпека підприємства” 

№ 

з/п 

Автор Визначення 

1 Азарова А.О., 

Гаврилова О.В.  

Економічна безпека підприємства – система заходів, що забезпечують 

конкурентоспроможність і економічну стабільність підприємства, а 

також сприяють підвищенню рівня добробуту працівника. 

2 Алексеенко В., 

Сокольський Б. 

Економічна безпека підприємства – забезпечення умов збереження 

комерційної таємниці і інших секретів підприємства 

3 Белов В.,  

Полянский А.  

Економічна безпека підприємства – забезпечення умов збереження 

комерційної таємниці і інших секретів підприємства 

4 Гавриш В.А.  Економічна безпека підприємства – забезпечення умов збереження 

комерційної таємниці і інших секретів підприємства 

5 Дарнопих Г.  Економічна безпека підприємства – це стан, який забезпечує 

економічний суверенітет, економічне зростання, підвищення 

добробуту в умовах економічної залежності 

6 Деружинский В.А., 

Деружинский В.В.  

Економічна безпека підприємства – забезпечення умов збереження 

комерційної таємниці і інших секретів підприємства 

7 Забродський В., 

Капустін Н.  

Економічна безпека підприємства – це кількісна і якісна 

характеристика властивостей фірми, що відображає здатність 

“самовиживання” і розвитку в умовах виникнення зовнішньої і 

внутрішньої економічної загрози; економічна безпека фірми 

визначається, як сукупність чинників, які забезпечують незалежність, 

стійкість, здатність до прогресу в умовах дестабілізуючих факторів, 

забезпечення економічних інтересів і т.д. 

8 Капустін Н.  Економічна безпека підприємства – це кількісна та якісна 

характеристика економічних властивостей системи з точки зору її 

здатності до самовиживання та розвитку в умовах дестабілізуючої дії 

непередбачуваних та важкопрогнозованих зовнішніх та внутрішніх 

факторів 

9 Ковальов Д., 

Сухорукова Т.  

Економічна безпека підприємства – це захищеність його діяльності від 

негативного впливу зовнішнього оточення, а також здатність 

своєчасно усунути різноманітні загрози або пристосуватися до 

існуючих умов, які не відбиваються негативно на його діяльності  

10 Олейніков Е.  Економічна безпека підприємства – стан найбільш ефективного 

використання корпоративних ресурсів для запобігання загрозам і 

забезпеченню стабільного функціонування підприємства в даний час і 

в майбутньому 

11 Плетнікова І.П. Економічна безпека підприємства – стан найефективнішого 

використання корпоративних ресурсів для уникнення загроз та 

забезпечення стабільного функціонування підприємства як в даний 

час, так і в майбутньому  

12 Соколов Я.В.  Економічна безпека підприємства – забезпечення умов збереження 

комерційної таємниці і інших секретів підприємства 

13 Тамбовцев В.Л.  Економічна безпека підприємства – це стан підприємства, яке означає, 

що ймовірність небажаної зміни яких-небудь якостей, параметрів 

майна, що належить йому, і що зачіпає його зовнішнього середовища 

невелика (менше певної межі) 

14 Шликов В.В.  Економічна безпека підприємства – стан захищеності життєво 

важливих інтересів підприємства від реальних і потенційних джерел 

небезпеки або економічних погроз 
[систематизовано автором на основі літературних джерел] 

 

Так як основні характеристики системи економічної безпеки підприємства залежать від об’єкта 

захисту, який є складним і багатогранним, то необхідно комплексно підходити до процесу управління 

системою економічної безпеки. Комплексна система економічної безпеки підприємства – це комплекс 

взаємозв’язаних заходів організаційно-правового характеру, що здійснюються спеціальними органами, 

службами, підрозділами суб’єкта господарювання, спрямованих на захист життєво важливих інтересів 

особистості, підприємства і держави від протиправних дій з боку реальних або потенційних фізичних або 

юридичних осіб, що можуть призвести до істотних економічних утрат та забезпечення економічного 

зростання в майбутньому [5]. 
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Головною метою системи економічної безпеки підприємства є забезпечення його стійкого і 

максимально ефективного функціонування, створення високого потенціалу розвитку і зростання в 

майбутньому. Ми в свою чергу будемо відстоювати думку про те, що важливим елементом функціонування 

системи економічної безпеки підприємства є механізм її забезпечення, який реалізується через стратегічне 

та оперативне планування заходів з забезпечення фінансово-економічної безпеки. Управління системою 

економічної безпеки підприємства – це організовані дії, які забезпечують злагоджене функціонування всіх 

служб, підрозділів і співробітників підприємства з метою запобігання чи усунення загроз діяльності 

підприємства. 

Слід зазначити, що до основних завдань системи економічної безпеки підприємства належать: 

захист законних прав і інтересів підприємства і його співробітників; збір, аналіз, оцінка даних і 

прогнозування розвитку обстановки; вивчення партнерів, клієнтів, конкурентів, кандидатів на роботу; 

виявлення, попередження і припинення можливої протиправної та іншої негативної діяльності 

співробітників підприємства на шкоду його безпеці; забезпечення збереження матеріальних цінностей і 

відомостей; отримання необхідної інформації для розроблення найбільш оптимальних управлінських рішень 

з питань стратегії і тактики економічної діяльності компанії тощо [3].  

Основне значення системи економічної безпеки підприємства полягає в тому, що вона повинна мати 

попереджувальний характер, а основними критеріями оцінки її надійності та ефективності є:  

− забезпечення стабільної роботи підприємства, збереження і примноження фінансів і матеріальних 

цінностей;  

− попередження кризових ситуацій, у тому числі різних надзвичайних подій, пов’язаних з 

діяльністю “зовнішніх” або “внутрішніх” загроз [5].  

Як свідчать результати досліджень, що в системі економічної безпеки підприємства особливим є 

застосування блокової схеми регулювання: прогресивне управління витратами підприємства; 

бюджетування; управління грошовими коштами; діагностика стану підприємства; управління оборотними 

коштами; застосування міжнародних стандартів забезпечення безпеки; податкове планування тощо. 

Прагматика системи економічної безпеки підприємства вимагає вірно обраної методики 

забезпечення безпеки бізнесу, зокрема до якої слід віднести збір та обробку аналітичної інформації про 

досвід та заходи забезпечення безпеки зарубіжних підприємств, аналіз, постійний моніторинг та 

прогнозування умов, загроз, небезпек та індикаторів фінансової безпеки, розробка та запровадження 

необхідних заходів щодо підтримки економічної безпеки на належному рівні. 

Одразу ж зауважимо, що методика побудови системи економічної безпеки підприємства охоплює 

такі етапи:  

− вивчення специфіки ведення підприємницької діяльності, сегмента, який воно займає на ринку, 

штатного розпису, а також знайомство з персоналом;  

− аналіз зовнішніх і внутрішніх загроз економічній безпеці підприємства та вивчення інформації 

про кризові ситуації, їхні причини і шляхи врегулювання;  

− аудит наявних засобів із забезпечення безпеки й аналіз їх відповідності виявленим загрозам;  

− моделювання нової системи економічної безпеки підприємства: розроблення плану усунення 

виявлених під час аудиту недоліків; підготовка пропозицій щодо удосконалення системи економічної 

безпеки (у т.ч. створення служби безпеки на підприємстві, якщо такої не існувало, чи системи безпеки на її 

базі, визначення механізмів її забезпечення), розрахунок усіх видів необхідних ресурсів; планування 

щомісячних витрат на забезпечення функціонування системи економічної безпеки;  

− затвердження керівництвом моделі нової системи та бюджету на її утримання;  

− формування нової системи економічної безпеки;  

− оцінка ефективності сформованої системи, а також її удосконалення [4, с.44]. 

Резюмуючи вище описане, на нашу думку, економічна безпека підприємства – це кількісна та якісна 

характеристика економічних властивостей системи та її здатність своєчасно усунути реальні і потенційні 

загрози. 

Нaукoвi пpaцi з дaнoї пpoблeмaтики є бaгaтoчиcлeнними, тoму дocлiджeння уciєї cукупнocтi тoчoк 

зopу нa тлумaчeння упpaвлiння eкoнoмiчнoю бeзпeкoю пiдпpиємcтвa є нeдoцiльним з oгляду нa вeликий 

cтупiнь пoвтopювaнocтi. Для тoгo, щoб oтpимaти пoвнe уявлeння пpo cучacний cтaн дocлiджувaнoї 

пpoблeми, дocить нaвecти дeкiлькa знaчущих тoчoк зopу тa визнaчeнь.  

Щoдo нaукoвих пiдхoдiв пepшoї гpупи, cлiд зaувaжити, щo cepeд них cпocтepiгaєтьcя дocить 

шиpoкий дiaпaзoн пoглядiв. Aлe, у бiльшocтi випaдкiв, у цiй гpупi нaукoвих пiдхoдiв визнaчeння пoняття 

упpaвлiння eкoнoмiчнoю бeзпeкoю тим чи iншим чинoм нaдaєтьcя шляхoм визнaчeння тa oпиcу cклaдoвих 

цiєї cиcтeми. Пpи цьoму, видiляєтьcя тpи тaких cукупнocтi cклaдoвих: 

– упpaвлiння eкoнoмiчнoю бeзпeкoю – як cукупнicть взaємoпoв’язaних зaхoдiв (Є. Oлeйнiкoв, Л. 

Дoнeць, Т. Cлoбoдяник, В. Opтинcький, В. Фpaнчук, Ю. Кiм, М. Кaмлик, В. Шуpшин, C. Шкapлeт); 

– упpaвлiння eкoнoмiчнoю бeзпeкoю – як cукупнicть функцioнaльних cклaдoвих (Б. Aндpушкiв, O. 

Плacтун, C. Пучкoв, C. Кузнeцoв); 
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– упpaвлiння eкoнoмiчнoю бeзпeкoю – як cукупнicть cуб’єктiв бeзпeки тa iнcтpумeнтiв їх дiяльнocтi 

(В. Мaк-Мaк, O. Кopoбчинcький, В. Яpoчкiн, Л. Шeмaєвa, A. Пoнoмapeнкo, C. Гpунiн, В. Гуceв, O. Cocнiн, 

П. Пpигунoв). 

Неможливо залишити поза увагою те, що пpeдcтaвлeння ж cиcтeми eкoнoмiчнoї бeзпeки у якocтi 

coцiaльнoї aбo вужчe – coцiaльнo-eкoнoмiчнoї cиcтeми – пpипуcкaє пpeвaлювaння iнших пpинципiв 

функцioнувaння cиcтeмитa cиcтeмних влacтивocтeй. Викopиcтaння ж нaдбaнь тeopiї функцioнaльних cиcтeм 

у якocтi cиcтeмoлoгiчнoї тeopeтичнoї тa мeтoдoлoгiчнoї ocнoви взaгaлi унeмoжливлює пpeдcтaвлeння 

уcтpoю cиcтeми eкoнoмiчнoї бeзпeки у виглядi мeхaнicтичнoї cиcтeми – уcтpiй функцioнaльнoї cиcтeми 

зoвciм інший [6].  

Головною метою системи економічної безпеки підприємств є забезпечення стійкого і максимально 

ефективного функціонування, створення високого потенціалу розвитку і зростання в майбутньому. У 

практичній діяльності механізм економічної безпеки підприємств можна розглядати як систему 

організаційних, фінансових та правових засобів впливу, які мають на меті своєчасне виявлення, 

попередження, нейтралізацію та ліквідацію загроз економічній безпеці підприємств. Для ефективного 

забезпечення економічної безпеки підприємств необхідний системний підхід, який передбачає формування 

механізму управління економічною безпекою. Системний підхід до формування механізму забезпечення 

економічної безпеки підприємств припускає, що необхідно враховувати всі умови його діяльності, а сам 

механізм повинен мати чітко окреслені елементи, схему їх дії і взаємодії [3]. 

Вивчаючи дану наукову проблематику, слід ще раз наголосити, що під економічною безпекою 

підприємств слід розуміти стан захищеності його ресурсів та інтелектуального потенціалу від наявних та 

потенційних загроз зовнішнього і внутрішнього середовища його функціонування, який характеризується 

високими фінансовими показниками діяльності та перспективою економічного розвитку в майбутньому. 

Разом із тим слід зазначити, що кожне підприємство є системою, яка характеризується наявністю певних 

зв’язків між елементами даної системи, тому діяльність спрямована на забезпечення економічної безпеки 

підприємства повинна також носити системний характер. 

На основі проведених досліджень встановлено, що саме комплексний та системний підходи до 

організації економічної безпеки підприємств забезпечать його надійний захист. У цьому контексті систему 

можна охарактеризувати комплексом управлінських, страхових, правових, економічних, охоронних, 

режимних, судово-правових та інших заходів із захисту бізнесу від незаконних посягань, мінімізації або 

уникнення матеріальних та інших утрат. 

Так як основні характеристики системи економічної безпеки підприємств залежать від об’єкта 

захисту, який є складним і багатогранним, то необхідно комплексно підходити до процесу управління 

системою економічної безпеки.  

Ми вважаємо, що комплексна система економічної безпеки підприємств – це комплекс 

взаємозв’язаних заходів організаційно-правового характеру, що здійснюються спеціальними органами, 

службами, підрозділами суб’єкта господарювання, спрямованих на захист життєво важливих інтересів 

працівників підприємства від протиправних дій з боку реальних або потенційних фізичних або юридичних 

осіб, що можуть призвести до істотних економічних втрат та зміцнення економічної безпеки підприємств. 

Хотілося б зауважити, що головною метою системи економічної безпеки підприємств є 

забезпечення його стійкого і максимально ефективного функціонування, створення високого потенціалу 

розвитку і зростання в майбутньому. Ми в свою чергу будемо відстоювати думку про те, що важливим 

елементом функціонування системи економічної безпеки підприємств є механізм її забезпечення, який 

реалізується через стратегічне та оперативне планування заходів з забезпечення економічної безпеки. 

Управління системою економічної безпеки підприємств – це організовані дії, які забезпечують злагоджене 

функціонування всіх служб, підрозділів і співробітників підприємства з метою запобігання чи усунення 

загроз діяльності підприємства. 

Разом із тим слід зазначити, що при дослідженні економічної безпеки підприємств головний 

комплекс проблем і основні причини поточного неблагополуччя багатьох бізнесових структур 

приховуються в: незатребуваності продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках, у її низькій 

конкурентоспроможності; недоступності інвестиційних ресурсів; митних і валютних бар’єрах тощо. 

Слід зазначити, що до основних завдань системи економічної безпеки підприємств належать: захист 

законних прав і інтересів підприємства і його співробітників; збір, аналіз, оцінка даних і прогнозування 

розвитку обстановки; вивчення партнерів, клієнтів, конкурентів, кандидатів на роботу; виявлення, 

попередження і припинення можливої протиправної та іншої негативної діяльності співробітників 

підприємства на шкоду його безпеці; забезпечення збереження матеріальних цінностей і відомостей; 

отримання необхідної інформації для розроблення найбільш оптимальних управлінських рішень з питань 

стратегії і тактики економічної діяльності компанії тощо [2]. 

Висновок. Прорезюмувавши вище описане відзначаємо, що основне значення системи економічної 

безпеки підприємств полягає в тому, що вона повинна мати попереджувальний характер, а основними 

критеріями оцінки її надійності та ефективності є: забезпечення стабільної роботи підприємств, збереження і 

примноження фінансів і матеріальних цінностей; сталий розвиток, збереження і примноження матеріальних 
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цінностей підприємства, високий рівень конкурентоспроможності продукції; використання інноваційних 

технологій у виробничій діяльності; недоторканість комерційної інформації і всіх ресурсів; своєчасне 

попередження кризових ситуацій і нейтралізація негативних чинників, що впливають на діяльність 

підприємства. 
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