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ПІДХОДИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

За думкою більшості успішних керівників підприємств актуальною  

проблемою в їх повсякденной діяльності залишаються проблеми економічної 

безпеки і можливостей сталого розвитку організації вцілому.  На 

сьогоднішній день існує декілька концепцій щодо визначення актуальних 

підходів до впровадження системи екеономічної безпеки на підприємствах. 

По-перше, економічна безпека підприємства розглядається з позиції окремих 

аспектів його діяльності. По-друге, пропонується враховувати всі можливі 

ризики на підприємстві. По-третє використовується симбіоз різних підходів 

до визначення економічної безпеки підприємства. Так, висловлюється думка, 

що найважливішим напрямком формування системи економічної безпеки 

підприємств, є створення діючого механізму фінансової безпеки. 

Обґрунтовується, що облік є однією з основних функцій управління, 

спрямований на забезпечення економічної безпеки підприємства, і саме облік 

виключає можливість прямих розкрадань без установлених законом 

наслідків, створює умови інформаційної безпеки для здійснення 

превентивного, поточного та комплексного контролю,  доцільності і 

законності використання коштів та ресурсів організації, сприяє  запобіганню 

реалізації погроз, які знижують економічну стійкість підприємств. 

Безумовно, розробка підходу із забезпечення фінансової стійкості та 

економічної безпеки підприємства необхідна, тому що дозволяє провести 

конкретні і глибокі дослідження фінансового аспекту діяльності 

підприємства. Застосування вмотивованого організаційного підходу до 

економічної безпеки підприємства дозволяє розробити відповідну систему  

внутрішних та зовнішних взаємозв’язків підприємства на горизонтальному та 



вертикальному рівні, яка є індикатором його стабільного стану. Залежно від 

організаційних рівней, на підприємстві визначаються і рівні економічної 

безпеки. За функціональним підходом формуються і планові завдання, які 

необхідно вирішувати на кожному етапі оперативного та стратегічного 

планування у відповідності до завдань та цілей підприємства. 

Функціональним підходом регламентуються також заходи з координації та 

мотивації на підприємстві для забезпечення економічної безпеки. У 

функціональному підході до забезпечення економічної безпеки підприємства 

властиві і недоліки. Автори цих підходів найчастіше виходять із різного 

розуміння економічної безпеки підприємства. У цьому випадку спроби 

якимось чином об'єднати функціональні напрямки забезпечення економічної 

безпеки підприємства заздалегідь приречені на невдачу. Відсутність єдиного 

розуміння економічної безпеки підприємства може значно знизити 

результативність функціонального підходу, хоча такий підхід у цілому ряді 

випадків може принести відчутну користь. Аналіз розглянутих підходів до 

проблеми економічної безпеки підприємства дозволяє зробити наступні 

висновки. Економічна безпека підприємства складається з декількох 

функціональних складових, які для кожного конкретного підприємства 

можуть мати різні пріоритети залежно від  характеру існуючих погроз. 

Основним фактором, який визначає стан економічної безпеки є володіння 

підприємством стійкими конкурентними перевагами. Ці переваги повинні 

відповідати стратегічним цілям підприємства. На підставі зроблених 

висновків можна сформулювати власне визначення: економічна безпека 

підприємства - це інтеграція підходів щодо збереження стійкого стану 

підприємства задля збереження конкурентних переваг, які обумовлюються 

відповідною організаційною структурою та місією підприємства. 
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