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ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ПІДПРИЄМСТВ 

 
При будь-яких інвестиційних вкладеннях необхідно оцінювати 

рівень економічної безпеки і стан фінансових результатів 
підприємства на конкретний період часу. 

Рівень економічної безпеки підприємства пропонується 
оцінювати на підставі визначення сукупного критерію за 
допомогою зважування і підсумовування окремих функціональних 
критеріїв, що розраховуються за допомогою порівняння 
(зіставлення) величини погрози економічної безпеки і 
ефективності заходів для її запобігання. 

Оцінка рівня економічної безпеки здійснюється порівнянням 
розрахункових значень показника з реальними величинами, 
отриманими раніше щодо підприємства, а також (коли це 
можливо) щодо аналогічних суб'єктів господарювання відповідних 
галузей економіки. 

Після розрахунків впливу функціональних складових на зміну 
сукупного критерію економічної безпеки здійснюється 
функціональний аналіз заходів щодо організації необхідного рівня 
економічної безпеки підприємства (організації) по окремих 
складових у такій послідовності. 

1.Визначення структури негативних впливів за 
функціональними складовими економічної безпеки. Розподіл 
об'єктивних і суб'єктивних негативних впливів. 

2.Фіксація вжитих превентивних заходів із запобігання 
негативного впливу за всіма функціональними складовими 
економічної безпеки. 

3.Оцінка ефективності вжитих заходів з погляду  нейтралізації 
конкретних негативних впливів по кожній складовій економічній 
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безпеці. 
4.Визначення причин недостатньої ефективності заходів, 

прийнятих для подолання вже наявних і можливих негативних 
впливів на економічну безпеку. 

5.Виявлення не усунутих і очікуваних негативних впливів на 
рівень економічної безпеки, а також тих, що можуть з'явитися в 
майбутньому. 

6.Обробка рекомендацій щодо усунення існуючих негативних 
впливів на економічну безпеку і запобігання можливої появи 
нових. 

7.Оцінка вартості кожного із пропонованих заходів щодо 
усунення негативних впливів на рівень економічної безпеки і 
визначення відповідальних за реалізацію таких заходів. 

Результати функціонального аналізу звичайно оформляються у 
вигляді спеціальної карти (таблиці). Таку таблицю - карту, 
негативні явища, які впливають відразу на трохи складових 
економічної безпеки, оформляють окремо для кожної складової, 
вартість же заходів, які повторюються щодо різних 
функціональних складових, ураховується в бюджеті підприємства 
(організації) лише один раз. 

Оцінка ефективності діяльності відповідних структурних 
підрозділів підприємства (організації) з використанням даних про 
витрати для запобігання можливих негативних впливів на 
економічну безпеку і про розміри відверненої і заподіяної шкоди 
дає об'єктивну (підкріплену економічними розрахунками) 
панораму результативності діяльності всіх підрозділів (відділів, 
цехів) по даному питанню. 

Керівникам сучасних підприємств для залучення 
інвестиційного капіталу необхідно виробити антикризову 
стратегію забезпечення належної економічної безпеки 
підприємства. 

Організація економічної безпеки підприємства реалізується за 
основними напрямками фінансової складової підприємства. 

Процес організації фінансової складової економічної безпеки 
підприємства (організації) складається з таких етапів: 

─ аналіз погроз негативного впливу на політико-правову 
складову економічної безпеки; 

─ оцінка поточного рівня забезпечення фінансової 
складової економічної безпеки; 

─ оцінка ефективності запобігання можливої шкоди від 
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негативних впливів на фінансову складову економічної безпеки; 
─ планування комплексу заходів щодо забезпечення 

фінансової складової економічної безпеки і розробка рекомендацій 
з реалізації цих заходів; 

─ бюджетне планування практичної реалізації 
пропонованого комплексу заходів; 

─ планування корпоративних ресурсів; 
─ оперативна реалізація запланованих дій у процесі 

здійснення суб'єктом господарювання своєї фінансово-господарчої 
діяльності. 
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ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСАД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОЇ 

СИСТЕМИ 
 

Стаття присвячена дослідженню теоретико-методологічних 
аспектів організації надійної системи фінансово-економічної 
безпеки у галузі банківських установ. З’ясована внутрішня 
характеристика поняття “фінансово-економічна система” через 
аналіз робіт сучасників у цій галузі досліджень. Визначено, що в 
умовах розвитку економіки держава повинна забезпечувати 
захист банківських установ. Виділено загальні індикатори 
фінансово-економічного благополуччя, основні небезпеки та їх 
наслідки.  

Проблема створення та зміцнення фінансово-економічної 


