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THE MAIN ELEMENTS OF THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF THE 
ENTERPRISE 

 
Досліджено основні елементи систем економічної безпеки підприємств. Окрема увага 
приділена принципам, на яких ґрунтується функціонування системи економічної безпеки 
підприємств. Виокремлено базові принципи, а саме: системності, своєчасності, 
правомірності, безперервності, економічної доцільності, плановості, взаємодії, 
компетентності, поєднання гласності і конфіденційності. Встановлено об’єкти та 
суб’єкти системи економічної безпеки підприємства. Розподіллено суб’єкти системи 
економічної безпеки підприємства на внутрішні та зовнішні. Вивчено функціональні складові 
системи економічної безпеки та систематизовано їх перелік на основі об’єктів захисту. 
З’ясовано, що основними серед функціональних складових системи економічної безпеки 
підприємства є фінансова, технологічна, майнова, інформаційна, правова. Встановлено, що 
окреме місце серед інших функціональних складових займає кадрова безпека, яка є основною 
системи економічної безпеки будь якого підприємства. 
 
The main elements of the system of economic security of enterprises are investigated. Particular 
attention is paid to the principles on which the functioning of the system of economic security of 
enterprises is based. The basic principles are outlined, namely: systemic, timeliness, legality, 
continuity, economic feasibility, planning, interaction, competence, combination of publicity and 
confidentiality. The objects and subjects of the system of economic security of the enterprise are 
established. The subjects of the enterprise's economic security system are divided into internal and 
external ones. The functional components of the system of economic security are studied and their 
list on the basis of objects of protection is systematized. It is revealed that the main among the 
functional components of the system of economic security of the enterprise is financial, 
technological, property, information, legal. It has been determined that occupational safety, which 
is the main system of economic security of any enterprise, occupies a separate place among other 
functional constituents. 
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Вступ. В умовах трансформації ринкової економіки одним з першочергових завдань для суб’єктів 

господарської діяльності постають питання кадрового менеджменту з позицій економічної безпеки. На сьогодні 
найгострішою проблемою є розробка нової кадрової політики, що орієнтована на організацію соціального 
управління, пріоритет соціальних цінностей, соціальної політики. На сьогодні найгострішою проблемо є 
розробка нової кадрової політики, що орієнтована на організацію соціального управління, пріоритет соціальних 
цінностей, соціальної політики.  

Головною метою забезпечення економічної безпеки підприємства є досягнення максимальної 
стабільності функціонування, а також створення основи та перспектив росту для виконання цілей бізнесу, не 
залежно від об’єктивних та суб’єктивних загрозливих факторів (негативних дій, факторів ризику).  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням дослідження системи економічної безпеки 
підприємств присвячена низка публікацій, в тому числі праці Іванова А. та Шликова В., Камлика М., Франчука 
В., Мігус І., Ілляшенко О.,  Коробчинського О., Локотецької Л., Левковець Н., Шемаєвої Л., Кириченко А., 
Овчаренка Є., Андрієнка В. та інших. Значна частина науковців підходить до розуміння системи економічної 
безпеки з точки зору позиціонування її як комплексу заходів, тобто є прихильниками комплексного підходу. 
Водночас, не всі дослідники у своїх визначеннях конкретизують, які саме заходи маються на увазі, та якою є 
кінцева мета успішної реалізації цих заходів, тобто яке завдання має вирішити ефективна система економічної 
безпеки сучасного підприємства. 

Метою статті є систематизація основних елементів системи економічної безпеки підприємств. 
Основні результати дослідження. Більшість авторів вважають, що систему економічної безпеки 

підприємства доцільно розглядати спираючись на основні системні принципи, які суттєво відрізняються за 
своїм змістом, що розкриті в різноманітних працях вітчизняних та зарубіжних вчених. Так, Іванюта Т.М., 
Заїчковський А.О. [1, с. 21], Донець Л.І., Ващенко Н. В. [2, с. 52] виділяють ряд найважливіших принципів, до 
яких відносять: комплексність або системність; пріоритет заходів попередження; безперервність; законність; 
плановість; економність; взаємодія; компетентність; поєднання гласності та конфіденційності.  

Камлик М. І. крім вказаних вище принципів системи економічної безпеки підприємства, виділяє 
принцип плановості та повної підконтрольності заходів системи економічної безпеки керівництву суб’єкта 
підприємницької діяльності [3].  

На думку Берлач А.І., засади, на яких будується система безпеки підприємства, знаходять своє 
відображення в законодавче закріплених принципах, які умовно можна поділити на базові, тобто загального 
характеру та спеціальні [4].  

До базових принципів автор відносить такі, як: законності, юридичної рівності перед законом всіх 
суб’єктів забезпечення безпеки фірми; захисту інтересів суб’єктів безпеки; свободи у забезпеченні безпеки 
фірми; системності; безперервності; взаємної відповідальності особи; дотримання балансу життєво важливих 
інтересів особи, суспільства, держави; дотримання прав та свобод фізичних та юридичних осіб; інтеграції з 
міжнародними системами безпеки [45, с.26]. Вищезазначені принципи відображають риси засад, на яких 
повинна будуватися правова основа формування системи підприємства, а не його економічна безпека, тому 
вважаємо їх універсальними, а не специфічними. 

До спеціальних принципів Берлач А.І. відносить: поєднання гласності та конфіденційності; 
компетенції; взаємодії; економності; адаптованості; плановості; передового матеріально-технічного оснащення; 
надійності; ефективного контролю [4, с. 27]. 

Окремі дослідники, хоча й називають принципи однією з складових системи безпечного 
функціонування підприємства, однак їх склад залишається або зовсім без розгляду, або без будь-якого 
обґрунтування. Ті ж автори, які приділяють більше уваги цьому питанню, на жаль, включають до складу 
принципів ряд положень, які зовсім не є такими за суттю. Наприклад, навряд чи можна вважати принципами 
системи економічної безпеки такі як: безумовне задоволення як загальних потреб підприємства, так і його 
працівників; усвідомлення суспільством важливості створення сприятливих умов для здійснення заходів з 
підтримання підприємством власної економічної безпеки.  

Перелічені вимоги можна віднести до передумов безпечного розвитку, однак вони не є принципами. У 
першому випадку мова йде про можливість забезпечення стану економічної безпеки шляхом узгодження 
економічних інтересів усіх суб’єктів господарської діяльності, а не тільки підприємства та працівників. У 
другому випадку підприємство має підтримувати власну безпеку, незважаючи на те, усвідомлює необхідність 
цього суспільство чи ні. 

Перелік основних принципів функціонування системи економічної безпеки та їх коротка 
характеристика наведені в таблиці 1. 

 
 
 
 
 
 



Таблиця 1. 
Основні принципи функціонування системи економічної безпеки підприємств 

№ Найменування принципів Зміст принципів 

1.  Законності та додержання прав і 
свобод людини і громадянина 

Заходи з забезпечення безпеки розробляються на основі та в 
межах діючих нормативно-правових актів. 

2.  Пріоритетності превентивних 
заходів 

Своєчасне виявлення тенденцій та передумов, що сприяють 
розвитку загроз  

3.  Пріоритетності захисту прав осіб в 
процесі забезпечення безпеки  

Забезпечення захисту прав осіб, які наражаються на небезпеку 
в процесі забезпечення безпеки об’єкта 

4. Конфіденційності Забезпечення конфіденційності відомостей про здійснення 
заходів щодо забезпечення безпеки об’єкта 

5. Співробітництва Співробітництво з правоохоронними та контролюючими 
органами, службами безпеки інших об’єктів, тощо 

6. Комплексного застосування сил та 
коштів 

Для забезпечення економічної безпеки використовуються всі 
наявні в розпорядженні ресурси та кошти  

7. Компетентність Працівники повинні вирішувати питання безпеки на 
професійному рівні 

8. Економічна доцільність Витрати на забезпечення економічної безпеки не повинні 
перевищувати оптимального рівня, при якому губиться 
економічний зміст їх застосування 

9. Планова основа діяльності Діяльність щодо забезпечення безпеки повинна будуватися на 
основі комплексної програми забезпечення безпеки, в тому 
числі за її видами та доведенням до планів роботи відповідних 
підрозділів  

10. Системність Врахування всіх факторів, що здійснюють вплив на 
економічну безпеку суб’єкта господарювання 

11. Інтегрованість у загальні завдання 
суб’єкта господарювання 

Орієнтованість на стратегічні цілі суб’єкта господарювання, 
працювати на загальний результат в тісній координації з 
іншими підрозділами 

12. Принцип потенційної з'єднуваності  Передбачає наявність потенційних можливостей формуванні 
тимчасових самостійних систем у системний комплекс завдяки 
перехрестю стратегічних інтересів суб’єктів  

13.  Принцип синергізму Передбачає сумісний коопераційний ефект від взаємодії 
систем 

14 Активного впливу  Здійснення активного впливу на відносини у взаємодії з 
суб’єктами зовнішнього середовища  

15 Суб’єктності  Розгляд зовнішнього середовища через призму економічних 
інтересів суб’єктів взаємодії  

18 Рефлексії  Розгляд суб’єкта господарювання в якості рефлексивної 
системи, здійснення самооцінки та оцінки рефлексивних 
уявлень суб’єктів взаємодії щодо розвитку ситуації. 

19. Компромісу  Узгодження економічних інтересів суб’єкта господарювання в 
стратегічній взаємодії з суб’єктами зовнішнього середовища; 

Складено особисто автором на основі [5-16] 
 
Розглянемо більш детально базові принципи на яких базується функціонування системи економічної 

безпеки всіх суб’єктів господарювання: 
1. Принцип системності. Цей принцип передбачає створення такої системи економічної безпеки, яка 

забезпечить захищеність підприємства, його майна, персоналу, інформації, різних сфер діяльності від небезпек і 
загроз, форс-мажорних обставин. Таким чином, система безпеки, її складові елементи, методи та засоби мають 
бути достатніми, щоб забезпечити економічну, екологічну, інформаційну, науково-технічну, кадрову, пожежну 
та інші види безпеки. У забезпеченні економічної безпеки повинні брати участь не лише штатні працівники і 
спеціальні служби, а практично всі співробітники підприємства. Організаційною формою комплексного 
використання сил і засобів повинна стати програма забезпечення економічної безпеки підприємства. 

2. Принцип своєчасності. Система економічної безпеки має бути побудована так, щоб вона могла на 
ранніх стадіях виявляти різні деструктивні чинники, приймати заходи по запобіганню їх шкідливій дії і 
нанесенню збитку установі. Реалізація даного принципу економічно значно вигідніше, ніж усунення нанесеного 
збитку. 

3. Принцип правомірності. Всі дії щодо забезпечення економічної безпеки повинні базуватися на 
чинному законодавстві і не суперечити йому. Ті заходи безпеки, які розробляються в кожному підприємстві, 
також повинні проводитися в рамках чинних правових актів. 

4. Принцип безперервності. Система економічної безпеки повинна постійно діяти, захищаючи інтереси 
підприємства в умовах ризику і протидії зловмисникам. 



5. Принцип економічної доцільності. Система економічної безпеки має бути побудована так, щоб 
витрати на її забезпечення були економічно доцільними, оптимальними і не перевищували рівень, при якому 
втрачається економічний сенс її використання. 

6. Принцип плановості. Даний принцип вносить організованість у функціонування системи безпеки, 
вимагаючи від кожного учасника процесу діяти послідовно, чітко виконувати покладені на нього обов’язки і 
вирішувати завдання, що стоять перед ним. Діяльність із забезпечення безпеки організовується на основі 
єдиного задуму, викладеного в комплексній програмі і конкретних планах з окремих напрямів і підвидів 
безпеки. 

7. Принцип взаємодії. Для забезпечення безпеки суб’єкта господарювання необхідно, щоб зусилля 
залучених до цього процесу осіб, підрозділів, служб були скоординовані. Всі суб’єкти – учасники даного 
процесу – повинні взаємодіяти один з одним, оскільки від узгодженості дій всіх учасників процесу залежить 
успіх справи, кінцевий результат і досягнення поставленої мети. Принцип взаємодії передбачає встановлення 
тісних ділових контактів і узгодження дій із зовнішніми організаціями (правоохоронними органами, органами 
державної влади та недержавними органами безпеки) здатними надати необхідне сприяння в забезпеченні 
економічної безпеки підприємства. 

8. Принцип компетентності. Питання забезпечення економічної безпеки є не другорядним, а життєво 
важливим. В результаті навмисних дій зловмисників, недобросовісних конкурентів, ухвалення ризикованих 
рішень працівниками установи може бути завдано суттєвих збитків. Тому питанням забезпечення економічної 
безпеки повинні займатися професіонали, що глибоко знають суть проблеми, уміють своєчасно оцінити 
ситуацію та прийняти правильне рішення.  

9. Принцип поєднання гласності і конфіденційності. Система основних заходів щодо забезпечення 
економічної безпеки має бути відома всім працівникам підприємства, а її вимоги повинні виконуватися. Це 
дозволить своєчасно виявляти і запобігати потенційним і реальним небезпекам і загрозам. 

На підставі проведеного дослідження наукових праць вітчизняних та зарубіжних науковців було 
систематизовано основні елементи системи економічної безпеки будівельних підприємств, до яких 
запропоновано віднести: об’єкт, суб’єкт, функціональні складові, механізм функціонування та методики оцінки 
стану системи. 

Основними об’єктами системи економічної безпеки підприємства вважаються: фінансові ресурси, 
інформація, персонал, майнові цінності, правове забезпечення діяльності тощо. Об’єктом системи економічної 
безпеки підприємства в цілому є його стабільний економічний стан протягом поточного та перспективного 
періодів.  

Суб’єктами економічної безпеки підприємства є ті особи, підрозділи, служби, органи, відомства, 
установи, що безпосередньо займаються забезпеченням його безпеки. Більшість авторів поділяє суб’єктів на 
такі групи [5]. 

До першої групи належать ті суб’єкти, що входять до структури самого суб’єкта господарювання і 
вирішують завдання по забезпеченню його економічної безпеки. Це спеціальні суб’єкти (служба економічної 
безпеки, до складу якої входять охорона, пожежна команда, рятувальна служба), напівспеціальні (юридичний 
відділ, фінансова служба, медична частина), весь інший персонал, що також піклується про економічну безпеку 
свого підприємства або установи. 

До другої групи суб’єктів належать ті, що перебувають за межами даного суб’єкта господарювання і не 
підвладні його керівництву. Це, насамперед державні органи, що створюють умови забезпечення економічної 
безпеки акціонерного товариства: 

− законодавчі органи, що приймають закони, створюють правову основу діяльності по забезпеченню 
безпеки на рівні держави, регіону, підприємства і особистості (Верховна рада України); 

− виконавчі органи влади - провадять політику економічної безпеки акціонерного товариства, 
деталізують механізм її реалізації (Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна податкова 
служба, Антимонопольний комітет України); 

− судові органи, що забезпечують дотримання законних прав суб’єкта господарювання і його 
працівників (Господарський суд, Адміністративний суд, Апеляційний суд, Вищий арбітражний суд України); 

− державні інститути, що здійснюють охорону кордону, митний та валютно-експортний контроль 
(Митна служба України); 

− правоохоронні органи, що ведуть боротьбу з правопорушеннями і злочинами (Служба безпеки 
України, Відділ по боротьбі з економічними злочинами); 

− система науково-освітніх установ, що займаються підготовкою кадрів та науковими розробками з 
проблем безпеки (університети, академії та інститути). 

Більш глибоке вивчення функціональних складових системи економічної безпеки показало, що у своїх 
дослідженнях науковці досліджують різноманітні складові, основними серед яких є такі (табл. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 



Таблиця 2. 
Функціональні складові системи економічної безпеки підприємств 
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Фінансова + + + + + + + + + + + 

Фінансово-економічна            
Фінансові 
ресурси 

Корпоративна   +         

Техніко-технологічна +    +   +  + + 

Технологічна  + +   + +     

Виробнича  +  +     +  + 

Інноваційна           + 

Технології 
виробництва 

Ринкова           + 

Ресурсна     + + + +    

Майнова    + +     +   Майнові цінності 

Силова + +    + + +  + + 

Фізичного захисту            

Інтелектуальна й кадрова + +          

Інтелектуальна  +    + +     

Працівники 

Кадрова  + + + + + + + + + + 

Політико-правова + +          Правове 
забезпечення 
діяльності Правова   +   + + + + +  

Інформаційна + + + + + + + + + + + 

Інформаційно-аналітична   +         

Інформаційно-психологічна   +         
Інформація 

Інтерфейсна  +    + +  +  + 

Екологічний стан Екологічна + + + + + +   +  + 

Складено авторам на основі [6-16] 
 
Більшість авторів виокремлює «кадрову безпеку» як одну з найважливіших складових системи 

економічної безпеки будь-якого підприємства, оскільки в останні роки підприємства відчувають зростання 
загроз з боку власного персоналу, що супроводжується погіршенням економічної безпеки підприємства 
внаслідок збільшення ризиків в управлінні персоналом. За оцінками фахівців, такі ризики можуть не тільки 
спричинити підприємству фінансові втрати, а й призвести до його повної втрати власниками або суттєвого 
зменшення ринкової вартості активів. 

Кадрова безпека займає домінуюче положення по відношенню до інших елементів системи безпеки 
підприємства, оскільки вона працює з персоналом, кадрами, а вони в будь-якому з елементів є первинними. 

Сучасна кадрова політика починає охоплювати сфери, що раніше не враховувалися в кадровій роботі. 
Це сфера трудових конфліктів та взаємовідносин з адміністрацією, з новими громадськими організаціями в 
процесі вирішення виробничих проблем, роль соціальних програм, що реалізуються організацією в умовах 
зростаючої конкуренції та ін. Кадрова безпека є найголовнішим фактором безпеки усіх сфер діяльності 
господарюючого суб’єкта, нехтування яким може нанести не лише значний збиток, але й зруйнувати його. 

Отже, кадрова безпека є найголовнішою функціональною складовою системи економічної безпеки усіх 
підприємств, нехтування якою може не лише нанести значний збиток їх діяльності, але й зруйнувати її. 



Висновки. За результатами проведеного дослідження доцільно зробити такі висновки. Досліджено 
основні елементи систем економічної безпеки підприємств. Окрема увага приділена принципам, на яких 
ґрунтується функціонування системи економічної безпеки підприємств. Виокремлено базові принципи, а саме: 
системності, своєчасності, правомірності, безперервності, економічної доцільності, плановості, взаємодії, 
компетентності, поєднання гласності і конфіденційності. Встановлено об’єкти та суб’єкти системи економічної 
безпеки підприємства. Розподілено суб’єкти системи економічної безпеки підприємства на внутрішні та 
зовнішні. Вивчено функціональні складові системи економічної безпеки та систематизовано їх перелік на 
основі об’єктів захисту. З’ясовано, що основними серед функціональних складових системи економічної 
безпеки підприємства є фінансова, технологічна, майнова, інформаційна, правова. Встановлено, що окреме 
місце серед інших функціональних складових займає кадрова безпека, яка є основною системи економічної 
безпеки будь якого підприємства. 
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