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В роботі розглянуто питання впровадження індикаторного підходу як 

складової забезпечення механізму економічної безпеки підприємства. Під 
критерієм економічної безпеки підприємства розуміються ознака або сума 
ознак, на підставі яких може бути зроблений висновок про те, чи перебуває 
підприємство в економічній безпеці чи ні. Такий критерій повинен не просто 
констатувати наявність економічної безпеки підприємства, а і оцінювати її 
рівень. Індикатори розглядаються як граничні значення показників, які 
характеризують діяльність підприємства в різних функціональних областях, 
відповідні до певного рівня економічної безпеки. Оцінка рівня економічної 
безпеки підприємства на основі індикаторного підходу припускає визначення з 
високим ступенем точності бази порівняння - індикаторів. Саме рівень точності 
індикатору в цьому випадку і є проблемою, яка полягає в тому, що в цей час 
відсутня методична база визначення індикаторів, які враховують особливості 
діяльності підприємства, обумовлені, зокрема, його галузевою приналежністю, 
формою власності, структурою капіталу, існуючим організаційно-технічним 
рівнем. А якщо ще додати необхідність постійного уточнення величини 
індикатору внаслідок постійної динаміки зовнішнього середовища та 
внутрішніх змін у діяльності підприємства, то складність проблеми 
багаторазово збільшується через взаємозалежність та взаємозумовленість 
індикаторів. У цьому випадку виникає необхідність постійного корегування 
системи показників, які є індикаторами економічної безпеки підприємства, що 
спричиняє збільшення трудомісткості управлінських робіт і, через 
неординарність виконуваних при цьому дій, вимагає залучення 
висококваліфікованих фахівців. Саме висококваліфіковані фахівці здатні 
встановити значення індикаторів і організувати їх моніторинг. У випадку 
некваліфікованого визначення значення індикаторів неправильно може бути 
визначений рівень економічної безпеки підприємства, що може викликати 
прийняття управлінських рішень, не відповідних до реального положення 
справ. Тому, індикаторний підхід необхідно застосовувати на макрорівні, де 
значення індикаторів найбільш стабільні. 
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