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СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА: 
ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ, СУТНІСТЬ

ECONOMIC SECURITY SYSTEM OF THE ENTERPRISE: 
CONCEPTS, PRINCIPLES, ESSENCE
У статті розглянуто систему економічної безпеки вітчизняних підприємств. Проаналізовано підходи 

до визначення термінів «система безпеки» та «система економічної безпеки». Досліджено вартісний, ви-
тратний та змішаний підходи до створення системи забезпечення економічної безпеки підприємства. 
Визначено принципи забезпечення економічної безпеки підприємства: економічності підприємства, при-
бутковості, фінансової стійкості, збалансованого фінансування, оптимізації виробничої структури, то-
варної політики підприємства, раціонального управління запасами. Новизна дослідження полягає у систе-
матизації та обґрунтуванні основних принципів забезпечення економічної безпеки підприємства, таких як 
законність, системність, компетентність, економічність, обґрунтованість.

Ключові слова: система, підприємство, економічна безпека, принцип, системність.

В статье рассмотрена система экономической безопасности отечественных предприятий. Про-
анализированы подходы к определению понятий «система безопасности» и «система экономической 
безопасности». Исследованы стоимостной, затратный и смешанный подходы к созданию системы обе-
спечения экономической безопасности предприятия. Исследованы принципы обеспечения экономической 
безопасности предприятия: экономичности предприятия, доходности, финансовой устойчивости, сба-
лансированного финансирования, оптимизации производственной структуры, товарной политики пред-
приятия, рационального управления запасами. Новизна исследования заключается в систематизации и 
обосновании основных принципов обеспечения экономической безопасности предприятия, таких как за-
конность, системность, компетентность, экономичность, обоснованность.

Ключевые слова: система, предприятие, экономическая безопасность, принцип, системность.

The article deals with the system of economic security of domestic enterprises. The approaches to definition of 
the terms “security system” and “economic security system” have been analyzed in this academic paper. “Economic 
security system” means a set of measures: organizational-managerial, technological, technical, precautionary and 
marketing, aimed at realizing the protection of enterprise’s interests from external and internal threats or interrelated 
measures of organizational and legal nature, carried out by specific authorities, special services, subdivisions of 
economy management and are aimed at protecting the vital interests of the individual, the enterprise and the state. 
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Cost approach, cost-is-no-object approach and mixed approach to the creation of the support system of the enter-
prise’s economic security have been examined by the author. The principles of ensuring the economic security of the 
enterprise have also been studied in this article. They are: the principle of the enterprise efficiency, the profitability 
principle, the financial firmness principle, the principle of balanced funding, the principle of the production structure 
optimization, the principle of product policy of the enterprise, the principle of rational inventory management. The 
novelty of the research lies in the fact that we have systematized and substantiated the basic principles of ensuring 
the economic security of the enterprise, such as legitimacy, systemacity, functional authority, economic feasibility, 
justification. The scientific value of the obtained results lies in the fact that we have substantiated the theoretical 
principles and developed practical recommendations on the economic security of the enterprise. The results of the 
study can be used by enterprises of any sector of the economic realm to improve the system of economic security 
and response adequately to dangerous challenges, by government bodies – to plan economically secure strategic 
development, taking into account the priority of ensuring the optimization of local opportunities and available raw 
materials potential.

Keywords: system, enterprise, economic security, principle, systemacity.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними за-
вданнями. Розроблення та практичне застосування 
системи забезпечення економічної безпеки вітчиз-
няних підприємств сьогодні стають одними з необ-
хідних передумов нормального функціонування на-
ціональної економіки у цілому та виживання окремих 
підприємств зокрема.

Труднощі економічного та політичного характеру, 
пов’язані з ламкою старого економічного механізму, 
а також радикальні зміни політичного режиму і сис-
теми цінностей, прийнятих у суспільстві, вимагають 
від українських підприємств швидко адаптуватися в 
умовах загальнополітичної та економічної нестабіль-
ності і знаходити адекватні рішення таких важливих 
проблем та загроз ефективному функціонуванню 
економічних суб’єктів господарювання, як відсут-
ність повної та кваліфіковано розробленої законо-
давчої бази, що регулює різноманітні аспекти діяль-
ності підприємств, а також постійні зміни положень 
діючого законодавства. Ситуація ускладнюється 
відсутністю на підприємствах кваліфікованих спеці-
алістів, особливо це стосується вищої та середньої 
ланок менеджерів, катастрофічним станом техноло-
гій та виробничого обладнання, гострою нестачею у 
підприємств оборотних коштів.

Серйозною проблемою для функціонування укра-
їнських підприємств нині стала й висока криміналіза-
ція суспільства. Таким чином, зараз перед більшістю 
підприємств України постає завдання створення і 
застосування системи оцінки й забезпечення сво-
єї економічної безпеки як механізму мобілізації та 
оптимального управління ресурсами підприємства з 
метою найбільш ефективного їх використання та за-
безпечення стійкого функціонування підприємства в 
умовах мінливого зовнішнього середовища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми і 
на які спираються автори. Досягнення економічної 
безпеки підприємства можна розглядати як процес 
запобігання різним збиткам від негативних впливів 
по різних аспектах його господарсько-фінансової ді-
яльності. Підтвердженням актуальності проблеми 
створення системи економічної безпеки на вітчизня-
них підприємствах може бути й той факт, що сьогодні 
багато великих підприємств, у тому числі й більшість 
корпорацій, створюють у своїй структурі спеціальні 
підрозділи, які повинні забезпечувати їхню економіч-
ну безпеку. Однак ці новостворені служби здебіль-

шого не мають розробленої наукової системи оцінки 
й забезпечення економічної безпеки підприємств, 
теоретичної бази своєї роботи, що істотно знижує 
ефективність їх функціонування.

Теоретичні засади фінансово-економічної безпе-
ки досліджували багато вчених. Свій науковий вне-
сок у розвиток теорії фінансово-економічної безпеки, 
організації системи управління фінансово-економіч-
ною безпекою, методів та засобів взаємодії з іншими 
складниками безпеки зробили такі вчені: Л. Абал-
кін, О. Барановський, І. Бланк, Л. Біркен, І. Бінько, 
М. Білик, Т. Васильців, Е. Гудвін, В. Геєць, О. Грунін, 
К. Девіс, А. Козаченко, Т. Лоурі, А. Ляшенко, Б. Мізюк, 
В. Мунтіян, О. Новикова, В. Пономарьов, В. Сенча-
гов, В. Шликов, Й. Шумпетер, Л. Шемаєва, А. Шаваєв 
та багато інших.

Існує низка підходів до трактування терміна «еко-
номічна безпека підприємства» [7; 12–14; 18]:

Захисний підхід – основою даного підходу є захи-
щеність підприємства, потенціалу або інтересів від 
небажаних загроз (внутрішніх чи зовнішніх, активних 
чи пасивних). У межах даного підходу виділяють два 
напрями: перший – захищеність від небажаних змін 
(загроз); другий – захищеність інтересів.

Стійкісний підхід – характеризує здатність підпри-
ємства зберігати такі головні властивості, як стійкість 
і рівновага. 

Еволюційний підхід – полягає у визнанні факторів 
зміни навколишнього середовища основною рушій-
ною силою розвитку і зміни організації. Встановлю-
ється тісний взаємозв’язок між об’єктом і середови-
щем, причому об’єкт змінюється з метою виживання 
в умовах мінливого середовища, а середовище змі-
нюється у зв’язку зі зміною об’єктів. 

Процесний підхід – у його межах акцентують ува-
гу на процесах, що зумовлюють зміну рівня еконо-
мічної безпеки підприємств. 

Ресурсний підхід – передбачає найбільш ефек-
тивне використання корпоративних ресурсів.

Конкурентний підхід – у його межах акцентують 
увагу на наявності конкурентних переваг. 

Гармонізаційний підхід – передбачає гармоніза-
цію інтересів підприємства з інтересами зовнішнього 
середовища.

Основна мета економічної безпеки підприєм-
ства – це забезпечення захищеності прибутку, одер-
жаного внаслідок діяльності підприємства, тобто 
основною метою системи безпеки є збереження і 
захист мети бізнесу, а вже успішне, ефективне та 
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Таблиця 1
Результати узагальнення існуючих підходів до визначення термінів  

«система безпеки» та «система економічної безпеки»
Автор Визначення

В.П. Мак-Мак Система безпеки охоплює наукову теорію безпеки, політику і стратегію безпеки, засоби і 
методи забезпечення безпеки і концепцію безпеки [11]

В.І. Ярочкін Система безпеки – організована сукупність спеціальних органів, служб, засобів, методів, 
заходів, що забезпечують захист життєво важливих інтересів особистості, підприємства, 
держави від внутрішніх і зовнішніх чинників [18]

С.М. Ткач Система економічної безпеки – цілісність і водночас роздільність різних взаємопов’язаних 
елементів економіки регіону, відокремлених від зовнішнього середовища і взаємодіючих 
із ним як ціле. Крім того, існують два онтологічних підходи до ідентифікування системи, 
у площині яких ми розглядаємо систему економічної безпеки регіону: 1) система як 
сукупність елементів, об’єктів; 2) система як сукупність властивостей [16]

А.І. Сухоруков, 
С.З. Мошенський, 
О.М. Петрук

Система економічної безпеки – комплекс організаційно-управлінських, технологічних, 
технічних профілактичних і маркетингових заходів, спрямованих на кількісну й якісну 
реалізацію захисту інтересів підприємства від зовнішніх і внутрішніх загроз [15]

М.І. Камлик Система економічної безпеки – комплекс взаємопов’язаних заходів організаційно-
правового характеру, що здійснюються спеціальними органами, службами, підрозділами 
суб’єкта господарювання та спрямовані на захист життєво важливих інтересів особистості, 
підприємства і держави від протиправних дій із боку реальних або потенційних фізичних 
чи юридичних осіб, що можуть призвести до істотних економічних збитків та забезпечення 
економічного росту в майбутньому [6]

А.І. Пономаренко Система економічної безпеки – сукупність об’єкта, засобів захисту, нормативної бази та 
організаційних структур здійснення [13]

Л.В. Шарий Система економічної безпеки – взаємопов’язана сукупність спеціальних структур, засобів, 
методів і заходів, які забезпечують безпеку бізнесу від внутрішніх і зовнішніх загроз [17]

А.Л. Коробчинский Систему економічної безпеки підприємства можна визначити як взаємопов’язану 
сукупність спеціальних структур, засобів, методів і заходів, які забезпечують безпеку 
бізнесу від внутрішніх і зовнішніх загроз [9]

І.В. Заблодська Система економічної безпеки регіону має складну внутрішню структуру, в якій можна 
виділити три її найважливіших елементи: економічна незалежність, стабільність і стійкість 
роботи; здатність до саморозвитку і прогресу [3]

С.О. Грунін Система економічної безпеки розглядається автором у формі графічних зображень 
принципових моделей забезпечення безпеки персоналу фірми, основних фондів, 
конфіденційної інформації, елементами яких є: об’єкт безпеки, об’єкт загроз, джерела 
загроз, загрози та засоби захисту [2]

повноцінне вирішення завдань залежить від резуль-
тативності діяльності системи безпеки підприємства. 
При цьому вона являє собою захист підприємства 
від внутрішніх і зовнішніх чинників власного конку-
рентоспроможного потенціалу [8; 9].

У зв’язку з тим, що економічна безпека підпри-
ємства являє собою складну багатофакторну кате-
горію, всі підходи слід розглядати в комплексі. Від-
повідно до цього, економічну безпеку підприємства 
слід розуміти як комплексну характеристику резуль-
татів діяльності підприємства, одержаних завдяки 
ефективному використанню його ресурсів, скерова-
них на досягнення цілей підприємства й убезпечен-
ня його діяльності від загроз зовнішнього та внутріш-
нього середовища.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується означена 
стаття. Формування системи економічної безпеки, 
як і будь-якої системи, засноване на принципах. При 
цьому серед учених відсутня єдина думка щодо їх 
формування і застосування, що й визначає актуаль-
ність систематизації принципів економічної безпеки.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Мета статті – дослідити поняття, принципи і сут-
ність системи економічної безпеки підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових резуль-
татів. Система економічної безпеки кожного підпри-
ємства є індивідуальною, її повнота і дієвість зале-
жать від чинної в державі законодавчої бази, обсягу 
матеріально-технічних і фінансових ресурсів, виді-
лених керівниками підприємств, від розуміння кож-
ним із працівників важливості гарантування безпеки 
бізнесу, а також від досвіду роботи керівників служб 
безпеки підприємств.

В економіці існує таке поняття, як система еконо-
мічної безпеки підприємства, яка забезпечує можли-
вість оцінити перспективи зростання підприємства, 
розробити тактику і стратегію його розвитку.

Зарубіжні та вітчизняні вчені розглядають систе-
му безпеки та систему економічної безпеки на різних 
ієрархічних рівнях та з різних позицій (табл. 1).

Проаналізувавши існуючі підходи до визначення 
термінів «система безпеки» та «система економічної 
безпеки», необхідно відзначити, що в даному дослі-
дженні під системою економічної безпеки розумієть-
ся комплекс заходів: організаційно-управлінських, 
технологічних, технічних профілактичних і маркетин-
гових, спрямованих на реалізацію захисту інтересів 
підприємства від зовнішніх і внутрішніх загроз або 
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взаємопов’язаних заходів організаційно-правового 
характеру, що здійснюються спеціальними органа-
ми, службами, підрозділами суб’єкта господарюван-
ня та спрямовані на захист життєво важливих інтер-
есів особистості, підприємства і держави [1].

У науковій літературі виділяють такі три підходи 
до створення системи забезпечення економічної 
безпеки підприємства як вартісний, витратний та 
змішаний [4].

Вартісний підхід доцільно вибирати, коли на під-
приємстві немає обмежень у фінансових ресурсах. 
Концептуально він зводиться до визначення вартості 
системи економічної безпеки та обґрунтування еко-
номічної доцільності її запровадження. У межах цього 
підходу основним способом обліку витрат на забез-
печення економічної безпеки є касовий спосіб, коли 
витрати підприємства ототожнюються з фактичним 
витрачанням грошових коштів (реальним від’ємним 
грошовим потоком) у формі платежів за використані 
матеріальні та нематеріальні блага, які отримано від 
зовнішніх постачальників [5]. Простота способу, на 
перший погляд, на жаль, не дає змоги скласти повну 
і достовірну картину про активи й зобов’язання під-
приємства, зміна яких настає внаслідок виникнення 
витрат на забезпечення економічної безпеки. Більше 
того, виникає інформаційний розрив між фінансови-
ми й управлінськими звітами, що ускладнює процес 
прийняття управлінських рішень.

За витратним підходом передбачається, як пра-
вило, жорстка регламентація (обмеження) бюджету 
на створення системи економічної безпеки підпри-
ємства. Нині виділяють основні явні загрози та про-
водяться заходи з мінімізації їхнього впливу на ре-
зультати діяльності підприємства. Підґрунтям цього 
підходу у частині обліку витрат є спосіб нарахуван-
ня, коли витрати визнаються лише у разі витрачання 
активів або збільшення зобов’язань підприємства 
[2]. Цей спосіб законодавчо визнаний на території 
України, завдяки уніфікованій інформаційній базі він 
дає змогу запровадити чіткий фінансовий контроль 
над витратами на забезпечення економічної без-
пеки. Однак відрив нарахованих витрат від касових 
доходів може стати ще однією загрозою економічній 
безпеці підприємства, коли відсутні кошти на фінан-
сування заходів протидії іншим загрозам.

Комбінований підхід до створення системи за-
безпечення економічної безпеки підприємства є, з 
одного боку, більш сприятливим, оскільки поєднує 
постійну та змінну форми забезпечення. Постійна 
форма передбачає розроблення заходів із мінімізації 
впливу основних явних по відношенню до діяльності 
підприємства загроз, настання яких приносить мак-
симальний збиток. Змінна форма передбачає запро-
вадження механізмів подолання впливу деструктив-
них чинників, які позапланово, раптово виникають у 
діяльності підприємства. Однак поєднання недоліків 
двох попередніх підходів у складі комбінованого при-
зводить до ускладнення не лише управління витра-
тами на реалізацію заходів протидії економічним за-
грозам, а й управління самою системою економічної 
безпеки підприємства.

До головних цілей формування системи економіч-
ної безпеки підприємства належать: забезпечення 

фінансової стійкості та незалежності підприємства, 
досягнення лідерства у технологіях, забезпечення 
високого конкурентного статусу, підвищення ефек-
тивності менеджменту, оптимізація використання по-
тенціалу підприємства, мінімізація руйнівного впливу 
зовнішнього середовища, забезпечення функціону-
вання підприємства у межах правового поля, захист 
власної комерційної таємниці [8].

Функціональні складники економічної безпеки 
підприємства – це сукупність основних напрямів 
його економічної безпеки, що істотно відрізняються 
один від одного за своїм змістом.

Виділимо основні складники системи економічної 
безпеки підприємства:

Фінансовий – уважається провідним і вирішаль-
ним для ефективного функціонування підприємства. 
До фінансового складника економічної безпеки вхо-
дять такі елементи, за якими оцінюється стан за-
грози: аналіз загрози негативних дій щодо політи-
ко-правового складника економічної безпеки, оцінка 
поточного рівня забезпечення фінансового складни-
ка економічної безпеки; оцінка ефективності запобі-
гання можливій шкоді від негативних дій, пов’язаних 
з антикризовими явищами.

Потрібно зауважити, що виділяють три рівні фі-
нансової безпеки: держави, підприємства та осо-
би. Спільні інтереси всіх указаних суб’єктів обмеж-
ується сталим економічно-правовим середовищем. 
Проте є суперечність між інтересами різних рівнів 
економічної безпеки загалом та фінансової зокре-
ма. Так, на рівні підприємства основним інтересом 
є відтворення процесу виробництва, на рівні держа-
ви – перерозподіл ресурсів, а на рівні особи – спо-
живання благ.

Інтелектуальний і кадровий – визначає, пе-
редусім, інтелектуальний та професійний склад 
кадрів. Програма інтелектуального та кадрового 
складників економічної безпеки має охоплювати як 
взаємопов’язані, так і самостійні напрями діяльності 
того чи іншого суб’єкта господарювання.

Техніко-технологічний – передбачає аналіз ринку 
технологій стосовно виробництва продукції аналогіч-
ного профілю певного підприємства.

Політико-правовий – охоплює такі елементи 
організаційно-економічного спрямування: аналіз 
загроз негативних впливів, оцінку поточного рівня 
забезпечення, планування (програму) комплексних 
заходів спеціалізованими підрозділами підприєм-
ства, здійснення ресурсного планування, плануван-
ня роботи відповідних функціональних підрозділів 
підприємства.

Інформаційний складник економічної безпеки 
формується так: здійснюється збір усіх видів інфор-
мації, яка стосується діяльності суб’єкта господарю-
вання, аналіз отриманої інформації з дотриманням 
загальноприйнятих принципів.

Екологічний – має гарантувати безпеку суспіль-
ству від суб’єктів господарювання, що здійснюють 
виробничо-комерційну діяльність.

Силовий – у програмі антикризового управління 
має: забезпечити фізичну і моральну безпеку спів-
робітників, гарантувати безпеку майна та капіталу 
підприємства, гарантувати безпеку інформаційного 
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середовища підприємства, забезпечити сприятливе 
зовнішнє середовище бізнесу [14].

Окрім основних, деякі автори додають інші склад-
ники системи економічної безпеки підприємства.

Н. Капустин [7] виокремлює у складі системі еко-
номічної безпеки підприємства управлінську без-
пеку. Оцінюється вона за такими показниками, як: 
продуктивність інформації, коефіцієнт інформацій-
ної озброєності, коефіцієнт захищеності інформації, 
коефіцієнт повноти інформації, коефіцієнт точності 
інформації, коефіцієнт суперечливості інформації.

С.М. Ілляшенко [4] до складу економічної безпеки 
додає ринкову безпеку підприємства, яку характери-
зують такі показники, як: коефіцієнт ринкової віддачі 
активів, конкурентоспроможність продукції, частка 
підприємства на ринку, коефіцієнт інноваційних ви-
трат, ритмічність збуту, коефіцієнт ефективності ре-
кламної політики підприємства.

В.М. Геєць, М.О. Кизим, Т.С. Клебанова, О.І. Чер-
няк [12] уважають, що важливу роль відіграє соці-
альна безпека підприємства. Показники, що її ха-
рактеризують, – це коефіцієнт окупності соціальних 
витрат, коефіцієнт прибутковості людського капіталу, 
розмір доходу, який продукує робоча сила на підпри-
ємстві, за винятком коштів, що на неї витрачаються, 
коефіцієнт трудової дисципліни, рівень інтелекту-
ального потенціалу.

Д. Ковальов [8] одним зі складників економіч-
ної безпеки вважає інноваційну безпеку підприєм-
ства. Показники, що її характеризують: коефіцієнт 
упровадження нових інноваційних видів продукції, 
частка інноваційних підходів, які використовуються 
у виробничому, управлінському та обслуговуючому 
процесах.

Побудова системи економічної безпеки підприєм-
ства повинна здійснюватися на основі дотримання 
низки принципів. На думку Н.С. Іванової, класифіка-
ція принципів системи економічної безпеки підпри-
ємства складається з низки таких принципів [5]:

Пріоритет заходів попередження. Зміст цього 
принципу полягає у своєчасному виявленні тенден-
цій і передумов, що сприяють розвитку загроз еконо-
мічного стану підприємства.

Законність. Заходи економічної безпеки підпри-
ємства розробляються на основі та в межах чинних 
правових актів.

Комплексне застосування сил і коштів. Для за-
безпечення економічної безпеки використовуються 
всі наявні в розпорядженні підприємства ресурси 
та кошти.

Координація та взаємодія ззовні й усередині під-
приємства. Тобто протидія загрозам здійснюється 
завдяки об’єднанню зусиль усіх підрозділів і служб 
підприємств.

Компетентність. Працівники мають вирішувати 
питання безпеки на професійному рівні.

Економічна доцільність. Вартість фінансових ви-
трат на забезпечення економічної безпеки підприєм-
ства не повинна перевищувати оптимального рівня, 
за якого губиться економічний зміст їх застосування.

Планова основа діяльності. Діяльність із за-
безпечення безпеки повинна будуватися на основі 
комплексної програми забезпечення безпеки підпри-

ємства, підпрограм забезпечення безпеки за осно-
вними її видами та розробленими для їх виконання 
планами роботи підрозділів підприємства.

Системність. Цей принцип припускає врахування 
всіх чинників, які здійснюють вплив на безпеку під-
приємства [5].

На думку О.І. Судакової, рівень фінансово-еко-
номічної безпеки підприємства визначають багато 
принципів, які можна диференціювати на внутрішні 
й зовнішні. Внутрішні індикатори відповідають за 
виконання принципів досягнення економічної без-
пеки підприємства із середини відповідної виробни-
чо-господарської структури через характеристику 
саме внутрішньої економічної стабільності підпри-
ємства. Йде перевірка на виконання низки осно-
вних принципів:

Принципу економічності підприємства, або прин-
ципу раціонального управління витратами.

Принципу прибутковості, або принципу переви-
щення фінансових результатів над витратами. Цей 
принцип виконується в разі досягнення максималь-
ного прибутку чи досягнення максимальної рен-
табельності, де можна обмежитися максимізацією 
трьох основних показників рентабельності: загаль-
ної рентабельності, рентабельності власних коштів 
і рентабельності реалізованої продукції. 

Принципу фінансової стійкості (принципу досяг-
нення абсолютної або нормальної стійкості). 

Принципу збалансованого фінансування (пере-
вірки ефективності використання капіталовкладень 
чи цілеспрямованого вибору самофінансування).

Принципу оптимізації виробничої структури, який 
можна розглядати через забезпечення принципу тех-
нологічних особливостей підприємства, а саме че-
рез принцип оптимізації розташування підприємства 
до сировинних джерел і ринків збуту. 

Принципу товарної політики підприємства (ви-
конання принципу якостей конкурентоспроможності 
підприємства, принципу раціональної політики через 
механізм диференціювання цін). 

Принципу раціонального управління запасами. 
Принципу ефективного фінансового плану-

вання [14].
Зовнішні принципи (індикатори) фіксують і переві-

ряють позитивність або негативність впливу держа-
ви на економічну безпеку підприємства. Досягнення 
принципів позитивного впливу держави на еконо-
мічну безпеку підприємства полягає у перевірці ви-
конання таких принципів: вчасного виявлення або 
недопущення економічних злочинів у сфері підпри-
ємництва, гальмування різких змін курсу національ-
ної валюти й рівня цін, підвищення рівня капіталізації 
банківської системи для можливого довгострокового 
кредитування підприємства зі зменшенням відсотко-
вих ставок за кредитами [14].

О.М. Бандурка, В.Є. Духов, К.Я. Петрова, І.М. Чер-
вяков [1] виділяють такі принципи:

Системності (згідно із цим принципом, в організації 
економічної безпеки немає «важливих» та «неважли-
вих» елементів, тобто небезпека, як рідина, проникає 
в економічну систему через кожну невеличку щілину).

Обґрунтованості (обмеженість ресурсів захисту, 
як і всіх інших економічних ресурсів, вимагає глибо-
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кого науково-технічного обґрунтування рішень щодо 
забезпечення економічної безпеки).

Достатності (вибирати треба такі засоби еконо-
мічного захисту, які достатні, щоб протистояти небез-
пеці; вибір конкретної моделі визначається рівнем 
небезпеки).

Гнучкості (здатність суб’єкта економічної діяль-
ності змінювати модель здійснення безпеки залежно 
від характеру розвитку небезпеки).

Своєчасності (суб’єкт економічної безпеки пови-
нен мати відпрацьовані моделі захисту відповідно до 
рівня розвитку небезпеки і своєчасно застосовувати 
їх згідно з моніторингом стану небезпеки).

Бажання захищатися (не завжди окремі суб’єкти 
економічної діяльності бажають захищати власні 
економічні об’єкти; в першу чергу воно притаманне 
злочинним елементам у структурах менеджменту 
або проявляються в небажанні захищати загальну 
структуру її окремими складовими частинами).

Вміння захищатися (бажання захищатися пови-
нно доповнюватися вмінням) [1, с. 25–26].

Вищеперераховані дані можна представити у ви-
гляді таблиці (табл. 2). 

Отже, аналіз табл. 2 показує, що основними прин-
ципами системи економічної безпеки підприємства є 
законність, системність, компетентність, економіч-
ність, обґрунтованість тощо.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Наукова 
цінність одержаних результатів полягає в обґрун-
туванні теоретичних засад та розробленні прак-
тичних рекомендацій щодо економічної безпеки 
підприємства. Результати дослідження можуть 
бути використані підприємствами будь-якої сфери 
економіки з метою вдосконалення системи забез-
печення економічної безпеки та адекватного ре-
агування на небезпечні виклики; державними ор-
ганами – для планування економічно безпечного 
стратегічного розвитку з урахуванням пріоритету 
забезпечення оптимізації наявного ресурсного по-
тенціалу та регіональних можливостей. Практичне 
значення також мають систематизовані авторами 
основні принципи забезпечення економічної без-
пеки підприємства, оскільки вони можуть засто-
совуватися в різних співвідношеннях залежно від 
конкретних обставин.
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Таблиця 2
Порівняння поглядів різних авторів на принципи,  

що визначають рівень фінансово-економічної безпеки підприємства
О.М. Бандурка, В.Є. Духов, 
К.Я. Петрова, І.М. Червяков О.І. Судакова Н.С. Іванова

1) системність 
2) обґрунтованість
3) достатність
4) гнучкість 
5) своєчасність 
6) бажання захищатися 
7) вміння захищатися

1) економічність підприємства 
2) прибутковість 
3) фінансова стійкість 
4) збалансованість фінансування 
5) оптимізація виробничої структури
6) товарна політика підприємства 
7) раціональність управління запасами;
8) ефективність фінансового планування

1) пріоритет заходів попередження 
2) законність 
3) комплексне застосування сил і 
коштів 
4) координація та взаємодія ззовні й 
усередині підприємства 
5) компетентність
6) економічна доцільність планова 
основа діяльності 
7) системність
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