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Останнім часом фінансово-економічна безпека викликає все більшу 

зацікавленість підприємств при реалізації принципово нових підходів до 

управління. При розгляді фінансово-економічної безпеки будь-якої економічної 

системи будь-якого рівня необхідно виходити з її здатності протистояти 

небезпекам і загрозам для досягнення поставлених цілей. А це неможливо без 

формування відповідної системи фінансово-економічної безпеки. 



Теоретичні аспекти економічної безпеки досліджувалися багатьма 

вченими, серед яких: Т.Н. Гладченко, О.А. Грунін, Р.А. Кириченко, А.І. 

Могільний, В.Л. Ортинський [4], В.В. Шликов та багато інших. Проблема 

управління фінансово-економічною безпекою підприємства найбільш повно 

розкривається в роботах таких вчених, як О.І. Барановський, І.А. Бланк, К.С. 

Горячева [1],  С.В. Кавун, А.В. Козаченко, В.С. Пономаренко. Сутність та 

складові системи економічної безпеки підприємства досліджувалися такими 

фахівцями, як Н.В. Ващенко [2], Л.І. Донець [2], В.Є. Духов [6], М.І. Камлик 

[5], П.І. Орлов [6], Л.М. Сумець, М.Б. Тумар, Л.М. Худолій [7], В.І. Ярочкін та 

ін. Але в наукових дослідженнях поки ще не знайшли відображення питання, 

пов'язані з сутністю та складовими системи фінансово-економічної безпеки. 

Тому дійсна стаття полягає в дослідженні сутності та складових системи 

фінансово-економічної безпеки підприємства. 

Дотепер у вчених немає однозначного трактування поняття фінансово-

економічної безпеки, причому, немає однозначної думки й із приводу поняття 

економічної безпеки. Наприклад, В.Л. Ортинський так трактує економічну безпеку 

підприємства – «…захищеність його потенціалу (виробничого, організаційно-

технічного, фінансово-економічного, соціального) від негативної дії зовнішніх і 

внутрішніх чинників, прямих або непрямих економічних загроз, а також здатність 

суб'єкта до відтворення» [4]. 

Фінансова безпека є однією зі складових економічної безпеки підприємства. 

Сутність категорії «фінансова безпека підприємства» можна трактувати з різних 

позицій: 

1) ступінь захищеності фінансових інтересів підприємства на усіх рівнях 

фінансових відносин; 

2) стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної, 

податкової, інвестиційної, митно-тарифної і фондової систем, які характеризуються 

збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, здатністю 

попередити зовнішню фінансову експансію, забезпечити ефективне функціонування 

національної економічної системи і економічне зростання; 



3) створення таких умов функціонування підприємства при яких зведено до 

мінімуму можливість зловживання фінансово-економічними та інформаційними 

ресурсами підприємства [1]. 

З огляду на вищесказане, досить точно розкриває поняття фінансово-

економічної безпеки визначення дане стосовно до економічної безпеки: «Це 

результат комплексу складових, орієнтованих на усунення фінансово-

економічних загроз функціонування та розвитку підприємства і забезпечення 

його фінансової стійкості й незалежності, високої конкурентоспроможності 

технологічного потенціалу, оптимальності та ефективності організаційної 

структури, правового захисту діяльності, захисту інформаційного середовища, 

комерційної таємниці, безпеки персоналу, капіталу, майна та комерційних 

інтересів» [3]. 

Головною метою забезпечення фінансово-економічної безпеки 

підприємства можна вважати досягнення максимальної стабільності його 

функціонування та створення умов для подальшого  фінансово-економічного 

розвитку шляхом попередження внутрішніх і зовнішніх загроз. 

В свою чергу забезпечення фінансово-економічної безпеки діяльності 

підприємства потребує створення власної системи фінансово-економічної 

безпеки.  

Відсутність у літературі трактування сутності та складових системи 

фінансово-економічної безпеки змушує нас дослідити стан цього питання 

стосовно до системи економічної безпеки.  

Однак поки що немає єдиної думки ї в розумінні поняття «система 

економічної безпеки підприємства». Але фахівці сходяться на тому, що система 

економічної безпеки повинна бути комплексною та будуватися на основі 

відповідних методичних положеннях. 

Так, Л.М. Худолій трактує в такий спосіб систему економічної безпеки 

підприємства – «…комплексне поняття, до складу якого входять суб'єкти, 

об'єкти та механізм реалізації безпеки на підприємстві» [7]. 



В основі розробки комплексної системи забезпечення економічної безпеки 

підприємництва повинна лежати визначена концепція, бачення її структури тощо.  

При цьому необхідно виходити з розуміння таких методичних положень, що: 

1) кожне підприємство є системою, що включає різні, пов'язані між собою, 

складові елементи, причому якісні риси якої не властиві її частинам й компонентам. 

Саме на межі внутрішніх і зовнішніх зв'язків системи (фірми) можуть утворюватися 

прогалини, через які реалізуються різні види погроз її економічної безпеки. Для 

забезпечення належного ступеня захисту від них і необхідно протиставити діяльність, 

яка б носила системний характер; 

2) система економічної безпеки не може бути однаковою в різних 

підприємствах, установах чи організаціях. Її відмінність та унікальність залежить від 

спеціалізації та структури виробничої діяльності та промислового потенціалу, місця 

суб'єкта господарювання на ринку, кваліфікації та дисциплінованості кадрів тощо; 

3) система економічної безпеки окремого підприємства є відносно 

самостійною й відособленою по відношенню до аналогічних систем безпеки інших 

суб'єктів підприємницької діяльності, у той же час, якщо виходити, наприклад, з 

адміністративно-територіального поділу, система економічної безпеки окремого 

підприємства є складовим елементом системи економічної безпеки міста, району, 

області, держави; 

4) система економічної безпеки суб'єкта господарювання може бути тільки 

комплексною. Її забезпечення тісно пов'язано з рівнем забезпечення науково-технічної, 

кадрової, екологічної, інформаційної, фізичної безпеки та інших; 



5) ефективне забезпечення економічної безпеки підприємства можливе за 

умов, коли вибір та застосування сил, засобів та охоронних заходів здійснюється на 

основі детально продуманої концепції [5]. 

Таким чином, комплексну систему економічної безпеки підприємства 

можна трактувати як комплекс взаємопов'язаних організаційно-правових заходів, що 

здійснюються спеціальними службами, підрозділами підприємства, спрямованих на 

захист життєво важливих інтересів особистості та підприємства від реальних або 

потенційних загроз для забезпечення успішного фінансово-економічного розвитку. 

Концепція системи забезпечення економічної безпеки повинна включати мету, 

завдання, принципи діяльності, об'єкти та суб'єкти, стратегію та тактику. 

Метою системи безпеки є своєчасне виявлення і запобігання як зовнішніх, так і 

внутрішніх небезпек і погроз, забезпечення захищеності діяльності підприємства і 

досягнення ним цілей бізнесу [2].  

До основних завдань комплексної системи економічної безпеки 

підприємства відносять: 

1) забезпечення економічної ефективності господарської діяльності суб'єкта 

господарювання, його фінансової стабільності та фінансової незалежності; 

2) захист співробітників суб'єкта підприємницької діяльності, його капіталу, 

майна, законних прав та комерційних інтересів від протиправних посягань з боку 

конкурентів і кримінальних угруповань; 

3) збір та аналіз заінтересованої інформації для опрацювання ефективних й 

дієвих управлінських рішень з питань стратегії і тактики розвитку системи 

економічної безпеки підприємства; 

4) забезпечення високої конкурентноздатності продукції, товарів та послуг 

на основі ефективного менеджменту та маркетингу фірми; 

5) збір, аналіз та оцінка інформації про партнерів, конкурентів, клієнтів, 

інших фізичних та юридичних осіб, з метою прийняття превентивних заходів і 

попередження реальних та можливих погроз економічній безпеці; 



6) забезпечення збереження матеріальних цінностей, грошових коштів та 

відомостей, що становлять комерційну, банківську та іншу таємницю, що 

охороняється законом; 

7) організація навчання персоналу підприємства та контролю щодо 

дотримання ним відповідних вимог, норм та правил, спрямованих на забезпечення 

економічної безпеки; 

8) розробка інструкції про допуск персоналу фірми до роботи з 

документами, що містять комерційну, банківську чи іншу таємницю, що охороняється 

законом, організація ведення закритого діловодства; 

9) інші завдання, спрямовані на забезпечення економічної безпеки 

підприємства та його сталий розвиток [5]. 

Завдання безпеки реалізуються за окремими напрямками захисту діяльності 

підприємства, визначаються специфікою його діяльності та загрозами внутрішнього та 

зовнішнього середовищ.  

Система безпеки підприємства покликана виконувати певні функції. Найзначніші 

з них: прогнозування, виявлення, запобігання, ослаблення небезпек і загроз; 

забезпечення захищеності діяльності підприємства та його персоналу, збереження 

його майна, створення сприятливого конкурентного середовища, ліквідація наслідків 

нанесеного збитку й  ін. [2].  

Організація, побудова та функціонування комплексної системи економічної 

безпеки підприємства повинні дотримуватися наступних принципів: 

1. Комплексність (системність) – необхідність створення такої системи 

безпеки, що забезпечила б захищеність всіх об’єктів захисту підприємства. 

2. Пріоритет заходів запобігання (своєчасність) – раннє виявлення 

загроз та запобігання їх шкідливому впливу. 

3. Безперервність – постійна дія системи. 

4. Законність – робота повинна здійснюватися на основі діючого 

законодавства. 



5. Плановість - діяльність по забезпеченню безпеки організується на основі 

єдиного задуму, викладеного в комплексній програмі та конкретних планах по 

окремих напрямках безпеки. 

6. Оптимальність – досягнення максимальної функціональної 

ефективності (віддачі) системи економічної безпеки за більш-менш фіксованих витрат 

виділених для неї ресурсів. 

7. Взаємодія – погодженість в діяльності всіх учасників системи, 

включаючи тісні ділові контакти й узгодження дій із зовнішніми організаціями, які  

забезпечують безпеку підприємств.  

8. Поєднання гласності та конфіденційності – з одного боку система 

основних заходів безпеки повинна бути відома всім працівникам підприємства, а з 

другого - цілий ряд способів, сил, засобів, методів забезпечення безпеки повинні бути 

законспіровані та відомі дуже вузькому колу фахівців.  

9. Компетентність – професіоналізм всіх учасників системи. 

Система економічної безпеки підприємства будується відповідно до політики та 

стратегії безпеки. 

Політика безпеки являє собою систему поглядів, заходів, рішень, дій у галузі 

безпеки, що створюють умови, сприятливе середовище для досягнення цілей бізнесу. 

Стратегія економічної безпеки підприємства - це економічна система забезпечення 

економічної безпеки підприємства в довгостроковому періоді, що являє собою 

сукупність приватних взаємоузгоджених і взаємозумовлених складових, які об'єднує 

єдина глобальна мета - досягнення високого рівня економічного прибутку [2].  

Наступними складовими системи економічної безпеки підприємства є об'єкти та 

суб'єкти системи, які тісно взаємозалежні.  

Об'єктами захисту на підприємстві є усі ті ресурси, на яких будується 

господарська діяльність та які підлягають охороні: фінансові, матеріальні, 

інформаційні, інтелектуальні, кадрові. 

До суб'єктів системи економічної безпеки підприємства належать ті особи, 

підрозділи, служби, які безпосередньо забезпечують економічну безпеку, а саме:  



- внутрішні суб'єкти - працівники власної служби економічної безпеки та 

підрозділи, що безпосередньо здійснюють діяльність із захисту економічної безпеки 

конкретного підприємства і які входять у його структуру, а також спеціальні суб'єкти - 

фінансовий, юридичний відділи й т.д.; 

- зовнішні суб'єкти - зовнішні організації, які створюють умови для ефективного 

забезпечення економічної безпеки підприємства (законодавчі та виконавчі органи 

влади, правоохоронні органи, судові органи, система відповідних навчально-наукових 

закладів та установ, недержавні охоронні агентства, аналітичні центри та інформаційні 

служби). 

Серед існуючих суб'єктів, що забезпечують захист економічної безпеки 

підприємницької діяльності, найбільше значення має власна служба економічної 

безпеки підприємства. Її створення становить певні труднощі, оскільки кожен 

суб'єкт підприємництва має свої, характерні тільки йому риси та особливості, 

зумовлені специфікою його діяльності [5]. 

Одним з найважливіших елементів системи безпеки підприємства є механізм її 

забезпечення, що являє собою сукупність законодавчих актів, правових норм, 

спонукальних мотивів і стимулів, методів, заходів, сил і засобів, за допомогою яких 

суб'єкт впливає на об'єкт для досягнення цілей безпеки і розв'язання завдань, які стоять 

перед нею. 

Використовувані сили і засоби, як правило, поділяють на кілька груп: фінансові, 

кадрові, організаційні, технічні, інформаційні, правові, інтелектуальні й ін. З їх 

допомогою вирішуються завдання по забезпеченню безпеки [2].  

Механізм забезпечення економічної безпеки підприємства реалізується через: 

стратегічне планування забезпечення економічної безпеки підприємства та стратегічне 

планування його фінансово-господарської діяльності; оперативне оцінювання рівня 

забезпечення економічної безпеки підприємства та вироблення рекомендацій; 

оперативне планування фінансово-господарської діяльності підприємства; практичну 

реалізацію розроблених планів. 



Рушійним механізмом системи безпеки фірми є організаційні структури, які вона 

формує для власного захисту. Функціональний аспект структури системи економічної 

безпеки потребує наявність в системі безпеки двох основних підрозділів: 

- підсистему виявлення джерел загроз і небезпек та їх моніторингу в зовнішньому 

середовищі (ділову розвідку); 

- підсистему захисту фірми від загроз та небезпек. 

Головна функція підсистеми ділової розвідки - одержання інформації про 

загрози і небезпеки в зовнішньому середовищі фірми. 

Друга і більша складова системи економічної безпеки - це підсистема захисту. 

Головна її функція - відбиття небезпечних дій проти фірми з зовнішнього і 

внутрішнього середовища, які можуть порушити її статус, структуру, позбавити 

доходів, призвести до втрати статусу та іміджу [6].  

Формування системи безпеки і насамперед створення ії органів (суб'єктів) 

залежить від розмірів підприємства, його економічних, фінансових, виробничо-

технічних, інформаційних, інтелектуальних, професійних, організаційних та інших 

можливостей. Як показує досвід, малі підприємства найчастіше користуються 

послугами зовнішніх спеціалізованих приватних організацій: консалтингових, 

охоронних, інформаційних та ін. Середні підприємства можуть використовувати 

комбіновану систему безпеки, з одного боку, в разі потреби одержувати послуги від 

зовнішніх організацій, з іншого - активно спиратися на можливості своїх служб і 

підрозділів. Для великого підприємства доцільно створити своєю власну службу 

безпеки [2]. 

З урахуванням наведеного й усвідомлюючи, що дія практично будь-якої загрози 

може викликати зниження фінансової стійкості підприємства та навіть кризовий 

фінансовий стан правильним буде створення на підприємстві саме системи фінансово-

економічної безпеки, складові якої представлені на рис. 1. 



 

Рис. 1 – Складові системи фінансово-економічної безпеки підприємства 

 

Підкреслимо, що метою системи фінансово-економічної безпеки підприємства 

повинне бути своєчасне виявлення та запобігання всіх можливих загроз для 

забезпечення фінансової стійкості та економічного розвитку підприємства.  

Таким чином, для того, щоб попереджати загрози та, в разі крайньої потреби, 

ліквідувати наслідки їх дії, система фінансово-економічної безпеки повинна містити в 

собі всі перераховані складові. Однак необхідно пам'ятати, що систему фінансово-

економічної безпеки необхідно будувати таким чином, щоб захищатися від найбільш 

небезпечних саме для цього підприємства ризиків, а не за єдиним для всіх шаблоном. 

Безпосередня реалізація дій по захисту підприємства від небезпек і загроз може бути 

покладена на спеціальну службу безпеки, що включає напрямок забезпечення 

фінансово-економічної безпеки. 
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