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THEORETICAL ASPECTS OF ECONOMIC SAFETY OF THE ENTERPRISE@STV
IN THE CONDITIONS OF UNDERTAKING OF THE ENVIRONMENT

У статті розглянуто наукові підходи до трактування сутності економічної безпеки підприєм�
ства, а також теоретично�методологічні засади інвестиційної безпеки підприємства. На основі
аналізу наукових підходів до дефініції поняття "економічна безпека" визначено її основні риси
та запропоновано доповнення трактування цієї економічної категорії як характеристики ста�
більного фінансово�економічного функціонування підприємства, за якого вплив факторів зов�
нішнього та внутрішнього середовища не зумовлюють виникнення негативних тенденцій у
оптимальному співвідношенні ресурси�виробництво�прибуток. Досліджено цілі, складові, прин�
ципи та механізми управління економічною безпекою підприємства, виокремлено основні кри�
терії, методи та засоби забезпечення економічної безпеки підприємства, також запропонова�
но концептуальну модель оцінювання його інвестиційної безпеки, шляхи підвищення ефектив�
ності забезпечення економічної та інвестиційної безпеки підприємства, що повинні грунтува�
тись на розумінні сутності зазначених економічних категорій, професійному управлінні та своє�
часному прийнятті управлінських рішень.

The scientific approaches to the essence of interpretation of the enterprise economic security as
well as the theoretical and methodological principles of the enterprise investment security are
considered in the article. The main characteristic features of "the economic security" are defined on
the bases of the scientific approaches analyses to its definition and the interpretation of this economic
category is supplemented as it shows the stable financial and economic functioning of the enterprise,
when the factors influence of the external and internal environment don't cause the emergence of
the negative tendencies towards the optimal correlation between the resources, the production and
the profit. The aims, components, principles and management mechanisms of the enterprise
economic security are investigated. The main criteria, methods and means of providing the enterprise
economic security are identified. The scientific approaches to the essence interpretation of "the
enterprise investment security" at the macroeconomic and microeconomic levels are summarized
and in particular the necessity to point out the investment security of the investor is underlined. It is
proposed the conceptual model how to appreciate the enterprise investment security which allows
to study the approaches to the appreciation, the identification directions of the internal and external
factors as well as their influence, the stages of the appreciation, the possible dangers and the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Доцільність постійного забезпечення економічної

безпеки підприємства зумовлюється об'єктивно наяв�

ним для кожного суб'єкта господарювання завданням

забезпечення стабільності функціонування та досягнен�

ня головних цілей діяльності. Економічна криза ще

більш збільшила різного роду небезпеки і загрози діяль�

ності підприємств в кризових умовах, які склалися в еко�

номіці України, істотним є питання про забезпечення

фінансової безпеки підприємства, оскільки здатність

підприємства стабільно розвиватися та здійснювати

ефективну господарську діяльність визначається

стійкістю його фінансового стану, ефективністю фінан�

сової діяльності, а також здатністю протистояти

внутрішнім та зовнішнім негативним факторам, забез�

печення цих основних принципів діяльності підприємств

України дасть змогу економіці України вийти з систем�

ної кризи і ступити на шлях соціально�економічного

розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Поняттю економічної безпеки підприємства та чин�

никам впливу на діяльність підприємства приділена увага

в працях таких вітчизняних вчених: О.І. Барановський

[1], І.О. Бланк, О.І. Захаров, П.Я. Пригунов, В.С. Сідак,

М.І. Камлик, В.М. Геєць, М.О. Кизим, Т.С. Клебанова,

О.І. Черняк, Шкарлет С. М. [2—7].

Водночас незважаючи на значну кількість дослід�

жень, проблема зростання економічної безпеки потре�

бує глибоких досліджень.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є узагальнення наукових під�

ходів до трактування сутності поняття "інвестиційна без�

пека" підприємства на макро� та мікроекономічних рів�

нях, а також моделі оцінювання його інвестиційної без�

пеки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Економічна безпека підприємства — це такий його

фінансовий стан, який характеризується, по�перше, зба�

лансованістю і якістю сукупності фінансових інстру�

ментів, технологій і послуг, що використовуються під�

приємством;

по�друге, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх загроз;

по�третє, здатністю фінансової системи підприєм�

ства забезпечувати реалізацію його фінансових інте�

formation of the measures in order to liquidate, neutralize and eliminate them. The efficiency
increasing ways of the economic and investment security of the enterprise must be based on the
understanding of these economic categories, the professional management, the taking opportune
decisions, the systemic monitoring and the identification of the negative factors of the internal and
external environment which influence its security.

Ключові слова: економічна безпека підприємства, фінансова складова, соціальна складова, кадрова скла�

дова, юридична складова, інноваційна складова.

Key words: the economic security, the investment security, the methods, the appreciation criteria.

ресів, місії і завдань достатніми обсягами фінансових

ресурсів;

по�четверте, забезпечувати ефективний і сталий

розвиток цієї фінансової системи. Умови забезпечення

фінансової безпеки підприємства такі:

 — високий ступінь гармонізації й узгодження

фінансових інтересів підприємства з інтересами оточу�

ючого середовища та інтересами його персоналу;

— наявність на підприємстві стійкої до загроз фінан�

сової системи, яка спроможна забезпечувати реаліза�

цію: фінансових інтересів, місії і завдань;

— збалансованість і комплексність фінансових

інструментів і технологій, які використовуються на під�

приємстві;

— постійний і динамічний розвиток фінансової сис�

теми (підсистеми) підприємства. Підходи до визначен�

ня понять "фінансова безпека", "фінансова безпека

підприємства" (табл. 1).

До понятійного апарату фінансової безпеки підприє�

мства можна віднести такі основні категорії:

1. Об'єктом фінансової безпеки підприємства ви�

ступає фінансова діяльність підприємства, безпеку якої

необхідно забезпечити (фінансова діяльність — це про�

цес, на який спрямовується функціонування підсистеми

забезпечення фінансової безпеки).

2. Суб'єкти фінансової безпеки — це керівництво

підприємства і його персонал незалежно від займаних

посад і виконуваних обов'язків.

 3. Предмет фінансової безпеки підприємства поля�

гає у діяльності суб'єктів фінансової безпеки як реалі�

зації принципів, функцій, стратегічної програми або кон�

кретних заходів з забезпечення фінансової безпеки, яка

спрямована на об'єкти фінансової безпеки.

4. Основна мета забезпечення фінансової безпеки

випливає із сутності фінансової безпеки підприємства і

полягає у безперервному й сталому підтриманні такого

стану фінансової діяльності, який характеризується зба�

лансованістю і якістю всіх фінансових інструментів, тех�

нологій і фінансових послуг, які використовуються під�

приємством, стійкістю до впливу внутрішніх і зовнішніх

загроз, здатністю фінансової системи підприємства за�

безпечувати реалізацію його фінансових інтересів, місії

і завдань достатніми обсягами фінансових ресурсів, а

також — розвиток цієї системи.

5. Ризик виступає однією з форм небезпеки, а саме:

а) можлива небезпека невдачі дій, що вживаються,

або самі дії, пов'язані із такою небезпекою;

 б) існування або можливість виникнення ситу�

ації, за якої формуються передумови протидії реа�
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лізації цінностей, інтересів і цілей забезпечення без�

пеки;

в) можливість, яка спричиняє чи може спричинити

невдачі запланованих дій та погіршити становище

підприємства або спричинити його банкрутство (фінан�

совий ризик безумовно пов'язаний з управлінням

підприємством і прийняттям для підприємства карди�

нальних рішень: будь�яке управлінське рішення — це

вже ризик його реалізації і наслідків) [12].

 6. Поняття "загроза" є близьким за суттю і рівнем

впливу на об'єкт загрози до терміну "небезпека". За�

гроза виступає ще однією формою небезпеки, а саме:

1) як небезпека на стадії можливого переходу у дійс�

ність, як наявна чи потенційна демонстрація готовності:

 а) щодо суб'єктів господарської діяльності — од�

них суб'єктів завдати шкоду іншим;

 б) щодо процесів, явищ — негативно вплинути на

господарську діяльність підприємства;

2) існування або можливість виникнення ситуації, за

якої формується передумови протидії забезпеченню

безпеки (вона обмежується діями, які підкріпляють її,

але не переростають у діяльність, безпосередньо спря�

мовану на її здійснення);

 3) сукупність причин та умов, які створюють небез�

пеку інтересам суб'єкта [13].

Важливим методологічним положенням є визначен�

ня сутності і походження джерел небезпеки (загрози,

ризику).

Джерела небезпеки — це потенційна можливість

порушення функціонування та розвитку об'єкта. Таки�

ми джерелами є умови і чинники, вплив яких на об'єкт

має негативний характер, або це умови й чинники, які

містять у собі і за певних умов самі по собі або у різній

сукупності виявляють чи знаходять ворожі наміри,

шкідливі властивості, деструктивну природу.

У разі, коли рівень фінансової безпеки дуже низь�

кий або вона відсутня, на перший план виступає анти�

кризове управління фінансовою діяльністю. Процес

антикризового управління розпочинається тоді, коли на

фінансову діяльність прямо діє сукупність певних за�

гроз, але ще є можливість самостійно вийти з кризово�

го стану.

Під антикризовим управлінням розуміють систему

управління підприємством, спрямовану на завчасне ви�

явлення можливих кризових ситуацій, розроблення за�

ходів протидії, швидке реагування на будьякі зміни в

зовнішньому та внутрішньому середовищах [7].

Саме розробка і реалізація попереджувальних за�

ходів у процесі антикризового управління є основою

забезпечення фінансової стійкості підприємства. Основ�

Автор Визначення 
Барановський А.О. Фінансова безпека – це: 

– ступінь захищеності фінансових інтересів на усіх рівнях фінансових відносин; 
– рівень забезпеченості громадянина, домашнього господарства, верств населення, 
підприємства, організації, установи, регіону, галузі, сектора економіки, ринку, держави, 
суспільства, міждержавних утворень, світового співтовариства фінансовими ресурсами, 
достатніми для задоволення їх потреб і виконання існуючих зобов’язань; 
– стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової, 
розрахункової, інвестиційної, митно-тарифної та фондової систем, а також системи 
ціноутворення, який характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх та 
зовнішніх негативних впливів, здатністю відвернути зовнішню фінансову експансію, 
забезпечити фінансову стійкість (стабільність), ефективне функціонування національної  
економічної системи та економічне зростання; 
– якість фінансових інструментів і послуг, що запобігає негативному впливу можливих 
прорахунків і прямих зловживань на фінансовий стан наявних та потенційних клієнтів, а 
також гарантує (у разі потреби) повернення вкладених коштів [6] 

Ревенчук Н.Й. Фінансова безпека підприємства – це захист від можливих фінансових втрат і 
попередження банкрутства підприємства, досягнення найбільш ефективного використання 
корпоративних ресурсів [7] 

Бланк І.О. Фінансова безпека підприємства як кількісно та якісно детермінованого рівня фінансового 
стану, що забезпечує стабільний захист його пріоритетних збалансованих фінансових 
інтересів від ідентифікованих реальних і потенційних загроз внутрішнього та зовнішнього 
характеру, параметри якого визначаються на основі його фінансової філософії і 
створюють необхідні передумови фінансової підтримки стійкого розвитку в поточному та 
перспективному періоді [8] 

Горячева К.С. Фінансова безпека підприємства – такий його фінансовий стан, котрий характеризується 
збалансованістю і якістю фінансових інструментів, технологій і послуг, стійкістю до 
загроз, здатністю фінансової  системи підприємства забезпечувати реалізацію власних 
фінансових інтересів, місії і завдань достатніми обсягами фінансових ресурсів, а також 
забезпечувати ефективний і сталий розвиток цієї фінансової системи [9] 

Папєхін Р.С. Фінансова безпека – визначає граничний стан фінансової стійкості, в якому повинно 
знаходитися підприємство для реалізації своєї стратегії, і який характеризується 
спроможністю підприємства протистояти внутрішнім і зовнішнім загрозам [10] 

Єпіфанов А.О. Фінансова безпека – це стан підприємства, що: 
1) дозволяє забезпечити стабільність, платоспроможність і ліквідність у довгостроковому 
періоді; 
2) забезпечує достатню фінансову незалежність; задовольняє потреби підприємства у 
фінансових ресурсах для стійкого розширеного відтворення; 
3) здатен протистояти існуючим і виникаючим небезпекам, що прагнуть завдати 
фінансової шкоди підприємству або змінити всупереч бажанню структуру власного 
капіталу, або примусово ліквідувати підприємство; 
4) забезпечує достатню гнучкість при прийнятті фінансових рішень, захищає фінансові 
інтереси власників підприємства [12] 

Таблиця 1. Підходи до визначення понять "фінансова безпека"
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ною метою обох видів управління (тобто антикризово�

го і фінансовою безпекою) є повернення підприємства

до нормального стану фінансової діяльності.

Отже, об'єктом антикризового управління є кризо�

вий фінансовий стан підприємства, об'єктом управлін�

ня фінансовою безпекою — сукупність загроз і небез�

пек, які впливають на нього.

Індикатори або показники стану фінансової безпе�

ки — це кількісні характеристики стану фінансової

діяльності, відібрані для характеристики стану фінан�

сової безпеки підприємства. Для останньої важливе зна�

чення мають як самі індикатори, що характеризують

фінансовий стан, так і їхні порогові значення. Під поро�

говими значеннями індикаторів фінансової безпеки до�

цільно розуміти граничні величини, недотримання яких

призводить до переходу фінансової безпеки з безпеч�

ного стану до небезпечного. Слід підкреслити, що за

межами граничних значень індикаторів фінансової без�

пеки фінансова система підприємства втрачає спро�

можність до динамічного розвитку, стає об'єктом, який

втрачає свою ліквідність, тому їй загрожує банкрутство.

Методом забезпечення фінансової безпеки підприєм�

ства виступає спосіб її забезпечення. Метод передба�

чає наявність інструменту фінансової діяльності, яким є

певне фінансове знаряддя (фінансова технологія), що

використовується в процесі реалізації відповідного ме�

тоду. Виходячи із загального розуміння терміна, прин�

ципом управління фінансовою безпекою підприємства

слід вважати керівне положення, якого слід дотримува�

тися у процесі впливу на її стан. До принципів управління

фінансовою безпекою підприємства слід віднести такі:

 — первинність господарського законодавства під

час забезпечення фінансової безпеки підприємства;

— застосування програмно�цільового управління в

забезпеченні фінансової безпеки підприємства;

— обов'язкове визначення сукупності власних

фінансових інтересів підприємства у складі його місії;

 — інтегрованість підсистеми управління фінансо�

вою безпекою підприємства із загальною системою

фінансового менеджменту;

 — забезпечення збалансованості фінансових інте�

ресів підприємства (в особі його власників і керівницт�

ва), окремих його підрозділів і персоналу, зайнятого на

підприємстві;

 — взаємна матеріальна відповідальність персона�

лу і керівництва за стан фінансової безпеки підприєм�

ства;

— необхідність постійного моніторингу реальних і

потенційних загроз фінансовій безпеці;

— відповідність заходів із забезпечення фінансо�

вої безпеки економічній стратегії розвитку підприєм�

ства, його місії;

— координація між собою всіх вжитих заходів із

забезпечення фінансової безпеки на підприємстві;

 — необхідність і своєчасність удосконалення сис�

теми фінансової безпеки підприємства;

— необхідність організаційного і методичного

оформлення підсистеми управління фінансовою безпе�

кою;

— мінімізація витрат на забезпечення фінансової

безпеки підприємства.

У методиках першої групи фінансова безпека

підприємства розглядається як складова економічної

безпеки підприємства і визначається на основі розра�

хунку фінансових коефіцієнтів. З точки зору С.М. Ілля�

шенка, оцінку фінансової безпеки підприємства варто

здійснювати на основі аналізування його фінансової

стійкості, тобто визначення ступеню достатності влас�

них чи позичених оборотних засобів для виконання ви�

робничо�збутової діяльності.

Також у залежності від значень оціночних показ�

ників С.Н. Ілляшенко виділяє п'ять зон фінансової

стійкості, що відповідає п'яти рівням фінансової безпе�

ки:

— абсолютна фінансові стійкість та абсолютна без�

пека (підприємству повністю достатньо власних оборот�

них коштів для функціонування);

— нормальна фінансова стійкість та нормальний

рівень безпеки (підприємство використовує практично

лише власні оборотні кошти для формування запасів та

забезпечення витрат);

— нестійке фінансове становище та нестабільний

рівень безпеки (підприємству недостатньо власних

оборотних коштів і воно має потребу у використанні

середньострокових та довгострокових позикових

коштів);

— критичний фінансовий стан та критичний рівень

безпеки (підприємство для фінансування своєї діяль�

Рис. 1. Основні методи оцінки рівня фінансової безпеки
Джерело: [5].
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ності використовує крім середньострокових та довгос�

трокових кредитів ще й короткострокові позики);

— кризовий фінансовий стан та кризовий рівень

безпеки (підприємство не в змозі забезпечити фінансу�

вання своєї діяльності ані власними, ані запозиченими

коштами, тобто підприємство знаходиться на межі бан�

крутства) [15].

Важливим кроком на шляху забезпечення фінансо�

вої безпеки підприємства є розробка концепції фінан�

сової безпеки. Концепція фінансової безпеки — це пев�

на сукупність поглядів на забезпечення фінансової без�

пеки, яка передбачає також комплексне визначення заг�

роз і системне розуміння шляхів їх усунення. Концепція

має включати шляхи виявлення й усунення загроз, прин�

ципи, які необхідно при цьому застосовувати, сукупність

прогнозованих ситуацій зі станом фінансової безпеки,

інструменти і технології, потрібні для цього, а також

алгоритм забезпечення фінансової безпеки. Концепція

як модель є основою для розробки стратегії забезпе�

чення фінансової безпеки підприємства. Прикладом

такої концепції може бути "фінансова стратегія підприє�

мства" І.О. Бланка, яка визначається як "один із

найбільш важливих видів функціональної стратегії

підприємства, що забезпечує всі основні напрями роз�

витку його фінансової діяльності і фінансових відносин

шляхом формування довгострокових фінансових цілей,

вибору найбільш ефективних шляхів їхнього досягнен�

ня, адекватного корегування напрямів формування і

використання фінансових ресурсів за зміни умов зов�

нішнього середовища" [3]. До цього визначення сутності

фінансової стратегії можна було б додати забезпечен�

ня фінансових інтересів підприємства та його фінансо�

вої безпеки. Різновидом фінансової стратегії є страте�

гія забезпечення фінансової безпеки підприємства, яка

може бути окремою системою, а може входити до скла�

ду загальної фінансової стратегії підприємства, яка, у

свою чергу, входить до складу його загальної стратегії.

Тоді стратегію забезпечення фінансової безпеки

підприємства можна визначити так: це науково�методич�

ний інструмент (технологія), який включає визначення

стратегічних фінансових цілей (у вигляді фінансових

інтересів), вибір ефективних напрямів, форм і методів

їх досягнення й механізм реагування на зміни у зовніш�

ньому середовищі і внутрішньому стані фінансової

діяльності. Основною метою такої стратегії має бути

забезпечення фінансової безпеки підприємства. Базу�

ючись на підході до визначення сутності і змісту націо�

нальних фінансових інтересів [8], до основних рис

фінансових інтересів підприємства можна віднести такі:

1) фінансові інтереси підприємства є проявом, з

одного боку, економічних відносин підприємства, з

іншого — суперечностей фінансової діяльності самого

підприємства. У такому вигляді фінансові інтереси

підприємства є носіями суперечностей фінансової діяль�

ності і тому вони нерозривні між собою. Інтереси, як і

суперечності, водночас є джерелами і рушіями розвит�

ку фінансової діяльності підприємства і забезпечення

його фінансової безпеки;

2) фінансові інтереси підприємства породжені об'єк�

тивною необхідністю повного забезпечення підприєм�

ства всіма видами фінансових ресурсів для здійснення

ефективної комерційної (виробничої і маркетингової)

діяльності. Фінансові інтереси на рівні підприємства —

це відображення спільної думки власників, керівництва

і персоналу підприємства, тобто є вираженням конкрет�

них фінансових інтересів людей, які володіють або пра�

цюють на цьому підприємстві;

3) структура фінансового інтересу підприємства

містить об'єкт, тобто на що спрямований інтерес, і

суб'єкт — хто конкретно має цей інтерес;

4) фінансові інтереси проявляються у фінансовій

діяльності підприємства і забезпечуються завдяки ви�

користанню певних фінансових інструментів (техно�

логій);

 5) зміст фінансового інтересу підприємства поряд

з основною метою його реалізації включає й засіб її

досягнення, а саме фінансовий інструмент як певну

структуру, тобто між цими структурними елементами

фінансового інтересу існує діалектична єдність.

Слід підкреслити, що за нинішніх умов розвитку еко�

номіки України одномоментна реалізація фінансових

інтересів підприємства є неможливою. Така реалізація

може бути тільки послідовною, а її тривалість обумов�

люється наявністю жорстких ресурсних обмежень і кон�

куренцією на ринку.

Це вимагає визначення пріоритетних завдань і рішу�

чих дій керівництва й персоналу підприємства у ході їх

виконання.

Рис. 2. Структура економічної безпеки підприємства
Джерело: [6].



Інвестиції: практика та досвід № 16/201952

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Існує головна (первинна) об'єктивна суперечність

між стратегією розвитку підприємства, включаючи його

операційну діяльність, і можливостями його фінансово�

го забезпечення. Дія цієї суперечності є рушієм фінан�

сової безпеки підприємства.

По суті, реалізація фінансових інтересів підприєм�

ства і є змістом забезпечення його фінансової безпеки.

Тому захист власних фінансових інтересів підприємства

виступає найважливішою складовою забезпечення на�

лежного стану його фінансової безпеки. Головний

фінансовий інтерес підприємства у ринкових умовах —

зростання його ринкової вартості та збільшення присут�

ності на ринку. До основних фінансових інтересів

підприємства можна віднести:

1) максимізацію прибутку;

2) забезпеченість інвестиціями для розвитку під�

приємства, включаючи його фінансову систему і в її

складі — підсистему забезпечення фінансової безпе�

ки;

3) забезпечення основним і оборотним капіталом

для ефективного ведення комерційної діяльності;

4) оптимізацію відрахувань до бюджету.

У структурі економічної безпеки особливе місце

займає інноваційна складова. З точки зору Краснощо�

кової Ю.В., в інноваційній безпеці вирішальною умо�

вою вважається дотримання та реалізація інтересів

підприємства, а така безпека безпосередньо спрямо�

вана на формування необхідних і достатніх умов для

збільшення можливостей створення та використання

інновацій з метою розроблення та впровадження кон�

курентоспроможності продукції й технологій на рівні

світових стандартів [20, с. 177]. Поряд з цим Максимо�

ва Т.С., Філімонова О.В., Лиштван К.В. [21, с. 181] під

інноваційною безпекою підприємства розуміють по�

слідовну, заплановану, цілеспрямовану, комплексну

діяльність підприємства щодо зміни кожного з еле�

ментів бізнесу певного підприємства, викликану попи�

том, обумовлену науково�технічним прогресом і спря�

мовану на діючу організаційну структуру, технологічні

процеси, стиль і методи управління, продукцією, що

випускається, джерела сировини й матеріалів, ринки

збуту.

ВИСНОВКИ
Наше дослідження полягає в розкритті залежності

між типом розвитку підприємств і видом його безпеки,

що відображається в динаміці економічних показників,

в удосконаленні структури економічної безпеки

підприємства в умовах кризи на основі виділення

фінансової, інтелектуальної, кадрової, соціальної, тех�

нічної, технологічної, юридичної, інформаційної, еко�

логічної, силової, енергетичної, інноваційної. Прове�

дене аналізування структури економічної безпеки по�

казує, що для досягнення високого рівня економічної

безпеки підприємство має забезпечувати структурну

рівновагу основних функціональних складових. Теоре�

тичне та практичне значення результатів дослідження

полягає в тому, що структура економічної безпеки

підприємства виражається забезпеченістю підприєм�

ства якісними ресурсами, їх оптимальними запасами з

урахуванням можливих ризиків господарської діяль�

ності. Водночас всі ресурси повинні бути ефективно

задіяні в рентабельне виробництво для забезпечення

отримання прибутку та підтримки ліквідності підприє�

мства. Це дозволить витримати цільові установки роз�

витку підприємства з точки зору економічної безпеки.

Надійна економічна безпека підприємства можлива

лише за комплексного і системного підходу, що доз�

воляє забезпечити стратегічний розвиток підприєм�

ства, розробити тактичні та оперативні дії для

мінімізації наслідків кризи та негативного впливу заг�

роз).

Перспективою подальших досліджень є вдоскона�

лення структури економічної безпеки підприємств за

видами діяльності, розробка підходів до оцінювання

рівня та оптимальної структури економічної безпеки

підприємства.
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