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Ткаченко Т. П. Теоретико-методологічні засади формування системи економічної безпеки  
промислового підприємства

Метою статті є вдосконалення теоретико-методологічних засад і формалізація методичного забезпечення процесів формування комплексної 
системи економічної безпеки промислових підприємств. У статті проаналізовано теоретичні засади трактування й управління системою еко-
номічної безпеки підприємств. Зокрема, визначено, що сучасні наукові визначають систему економічної безпеки як сукупність елементів, що 
забезпечують захист та оцінку загроз. Автором запропоновано розглядати поняття «системи економічної безпеки» як сукупність ресурсних 
елементів і функцій щодо гармонізації інтересів, комплексності, гнучкості, взаємодії та узгодженості простору, яка визначає економічну ефек-
тивність адаптивності підрозділів, управлінських елементів, підсистем і дозволяє комплексно та повно діагностувати ризики та загрози, по-
тенційні відхилення, а також обґрунтовувати витрати ресурсів на системне забезпечення економічної безпеки промислового підприємства. 
Обґрунтовано функціонально-ресурсний підхід до формування системи економічної безпеки. Формалізовано внутрішні стимули та мотиватори 
формування системи економічної безпеки, які розкриваються через структурні елементи системи та процесні потоки у внутрішньому серед-
овищі підприємства. Для активізації ресурсних і функціональних елементів необхідно встановити цілі формування системи та формалізувати 
їх видовий склад. Це дозволить визначити й обґрунтувати вартість витрат на забезпечення безпеки, мінімізацію ризиків та інструмента-
рій організаційно-економічного механізму забезпечення безпеки. У статті описано елементи безпекового простору, до яких віднесено ресурс-
ні та функціональні складники, методичні засоби діагностики та регулювання, а також економічних агентів, які контактують із зовнішніми 
суб’єктами. Стратегічними елементами системи економічної безпеки визначено мотиватори, стратегічні орієнтири та завдання її розвитку. 
Формування системи економічної безпеки промислових підприємств має базуватися на концептуальному узгодженні елементів і функцій відпо-
відно до суб’єктного впливу середовища, а також на посиленні інноваційно-інтеграційних процесів і зростанні вартості превентивної діяльно-
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сті. Зазначені аспекти реалізуються через інструментарій організаційного управління, який формалізовано через суб’єкти, об’єкт, завдання та 
напрями забезпечення економічної безпеки.
Ключові слова: система економічної безпеки, промислові підприємства, формування системи, функціонально-ресурсний підхід, інтегрованість, 
результативність, розвиток системи економічної безпеки.
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Tkachenko T. P. The Theoretical and Methodological Principles of Forming the Economic Security System of Industrial Enterprise
The article is aimed at improving the theoretical and methodological principles and formalizing the methodological provision of the processes of formation 
of a comprehensive system of economic security of industrial enterprises. The article analyzes the theoretical principles of interpretation and management of 
the economic security system of enterprises. In particular, it is defined that modern scientific define the economic security system as an aggregate of elements 
that provide protection along with threat assessment. The author proposes to consider the concept of «economic security system» as an aggregate of resource 
elements and functions for harmonization of interests, complexity, flexibility, interaction and coherence of space, which determines the economic efficiency of 
adaptability of units, management elements, subsystems and allows comprehensively and fully diagnosing risks and threats, potential deviations, as well as 
substantiating the cost of resources for the systematic provision of security of industrial enterprise. A functional-resource approach to the formation of the eco-
nomic security system is substantiated. Internal incentives and motivators of the formation of the economic security system are formalized, which are disclosed 
through structural elements of the system and process flows in the internal environment of the enterprise. To activate the resource and functional elements, 
it is necessary to establish the goals of the system formation and formalize their species composition. This will allow to determine and substantiate the cost of 
security provision, minimization of risks and the instrumentarium of the organizational and economic security mechanism. The article describes elements of the 
security space, which include the resource and functional constituents, methodological means of diagnostics and regulation, as well as economic agents who 
are in contact with external actors. Motivators, strategic guidances and tasks of its development are defined as strategic elements of the economic security 
system. The formation of the economic security system of industrial enterprises should be based on the conceptual coordination of elements and functions in 
accordance with the subjective impact of the environment, as well as on strengthening innovation and integration processes and increasing the cost of preven-
tive activities. The specified aspects are implemented through the instrumentarium of organizational management, which is formalized through the subjects, 
object, tasks and directions of ensuring economic security.
Keywords: economic security system, industrial enterprises, formation of system, functional-resource approach, integratedness, effectiveness, development of 
the economic security system.
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Конкурентні умови та динамічність економіч-
ного розвитку під впливом прискорення ін-
телектуально-технологічних модернізаційних 

трансформацій економічних систем впливають на 
стан захищеності підприємств промислової галузі. 
Детермінізм інтеграційного впливу факторів на існу-
ючі системи економічної безпеки потребують також 
адаптації, перебудови та принципово нових підходів. 
Зазначені тенденції провокують необхідність фор-
малізації функціонально-ресурсного підходу до фор-
мування нової архітектоніки простору забезпечення 
економічної безпеки промислових підприємств.

Проблематиці формування комплексної сис-
теми економічної безпеки підприємств присвячені 
публікації таких авторів, як Вовк О. М. [1], Ілляшен- 
ко С. М. [2], Ковальчук А. М. [4], Коробчинський О. Л. 
[6], Ортинський В. Л., Керницький І. С. і Живко З. Б. 
[7], Тульчинська С. О., Чорній Б. П. і Салоїд С. В. [10], 
Шкарлет С. М. [12]. Вчені досліджували теоретико-

понятійний апарат, обґрунтовували організаційно-
економічні механізми, формалізували складові систе-
ми економічної безпеки, проєктували взаємозв’язки 
між елементами. 

Проте динамічність трансформації конкурент-
ного середовища, накопичення інтелектуального ка-
піталу та масовість інформаційно-цифрових детермі-
нант економічного розвитку провокує нові завдання 
та диспропорції, узгодженість і вирішення яких потре-
бує нових методичних підходів до формування систе-
ми економічної безпеки промислових підприємств.

Метою наукового пошуку є вдосконалення тео-
ретичних засад і формалізація методичного забез-
печення процесів формування комплексної системи 
економічної безпеки промислових підприємств.

У сучасних наукових публікаціях існує багато 
трактувань і підходів до формалізації поняття «сис-
тема економічної безпеки». Так, О. М. Вовк, розкри-
ваючи послідовність формування комплексної систе-
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ми економічної безпеки підприємств, акцентує увагу 
на розвитку та стратегічному управлінні. Авторка 
описує сутність системного підходу через формалі-
зацію розвиткових впливів на формування та транс-
формацію системи економічної безпеки [1, с. 126]. 
Такий самий підхід застосовує й А. М. Ковальчук при 
обґрунтуванні мотиваторів управління економічною 
безпекою промислових підприємств [4, с. 213].

Деталізоване трактування поняття «системи 
економічної безпеки» формалізував О. Л. Короб-
чинський, який визначає її як «сукупність взаємо-
пов’язаних елементів (засобів, методів, управлін-
ських, режимних, правових, економічних, страхових 
та інших заходів), спрямованих на попередження 
внутрішніх і зовнішніх загроз, незаконних атак, ма-
теріальних та інших втрат, що забезпечать у подаль-
шому безпеку ведення бізнесу» [6, с. 41]. Система 
економічної безпеки підприємства повинна спрямо-
вуватися на економічний, правовий і силовий захист 
корпоративних інтересів підприємств. 

У дослідженні наукових трактувань сутнос-
ті економічної безпеки та її комплексної системи  
С. М. Шкарлет виокремлює статичний і діяльнісний 
підходи до її визначення, при цьому акцентуючи ува-
гу на впливі середовища на об’єкт системи економіч-
ної безпеки та процесах взаємодії її суб’єкта із про-
стором функціонування підприємства [12, с. 26]. 

Наукові публікації Г. В. Козаченко містять поло-
ження щодо формалізованих властивостей системи 
економічної безпеки, до яких вчена відносить гнуч-
кість, комплексність, інтегрованість в управлінську 
систему підприємства, а також відкритість до впли-
вів середовища. При цьому організаційно-економіч-
ним механізмом має забезпечуватися гармонізація 
інтересів підприємства із суб’єктами простору, в яко-
му воно функціонує [5, с. 107]. 

Поряд із тим О. В. Попович стверджує, що сис-
тема економічної безпеки повинна забезпечувати 
захист інтересів підприємства та відстоювати його 
конкурентні позиції від просторових загроз шляхом 
формування та регулювання комплексу захисних за-
ходів, які мають ефективно використовувати мож-
ливості потенціалу розвитку, сформовані стійкість і 
незалежність підприємства [9, с. 29]. 

Погоджуючись із описаними трактуваннями 
та науковими підходами до визначення сут-
ності поняття «система економічної безпе-

ки», вважаємо, що не лише гармонізація інтересів, 
комплексність і гнучкість визначає економічну ефек-
тивність процесів забезпечення безпеки на промис-
лових підприємствах. Системні прояви у процесах 
забезпечення захисту підприємства відбуваються як 
у взаємодії між підприємством і його середовищем, 
так і у внутрішньому узгодженні й адаптивності під-
розділів, управлінських елементів, підсистем і про-
цесів. Проявами такої адаптації та взаємодії є резуль-

тативність превентивних заходів і витрат ресурсів на 
їх реалізацію. 

При цьому аналізуються не лише економічна 
результативність системи безпеки, а й взаємовпли-
ви техніко-технологічної, інтелектуально-кадрової, 
інформаційно-цифрової, екологічної та соціальної, 
інституційно-правової складових і їх ефекти. Це до-
зволяє комплексно та повно діагностувати ризики та 
загрози, потенційні відхилення, а також обґрунтову-
вати витрати ресурсів на системне забезпечення еко-
номічної безпеки промислового підприємства.

При формуванні комплексної системи економіч-
ної безпеки промислового підприємства П. А. Поляков 
вказує на необхідність методичного обґрунтування 
ресурсозабезпечення та його ролі в досягненні цілей 
забезпечення безпеки. При цьому прибуток або інші 
фінансові ефекти не є домінуючими у прийнятті рі-
шень щодо оптимізації ресурсозабезпечення безпеки, 
натомість автор ключовим критерієм в обґрунтуванні 
рішень визначає функціональні витрати [8, с. 207]. 

На відміну від функціонально-ресурсного під-
ходу до формування системи економічної безпеки 
підприємств П. А. Полякова І. Я. Квач описує три під-
ходи до її побудови: дескриптивний, синергетичний і 
конструктивний [3, с. 380]. Авторка акцентує увагу на 
виокремленні складових системи та моделюванні їх 
синергетичної взаємодії. 

Формування системи економічної безпеки 
промислового підприємства має враховува-
ти і структуру, і взаємозв’язки між елемен-

тами, і взаємовпливи в просторі. Тому, базуючись на 
функціональній спрямованості та запитах ресурсного 
розподілу, пропонуємо таку послідовність адаптації 
та переформатування системи економічної безпеки 
промислових підприємств для формування її резуль-
туючих властивостей і нових характеристик. 

Перш за все, проводиться діагностика стану 
підприємств і фактичного рівня їх захисту, а також 
середовища його функціонування. На цьому етапі 
важливо не лише критично оцінити проблематику 
забезпечення безпеки, а й встановити динаміку, ха-
рактер, інтенсивність впливів і загрози з боку інсти-
туцій, конкурентів, постачальників і споживачів. 

Другий етап полягає в моделюванні внутрішньої 
архітектоніки системи економічної безпеки підпри-
ємства, формалізації її елементів та їх взаємозв’язків, 
структури та каналів розподілу відповідальності та 
ресурсів. На цьому етапі формується множина функ-
ціонально-ресурсних складових системи безпеки,  
а також визначаються суб’єкт та об’єкт впливів, орга-
нізаційні підсистеми регулювання та мотивації, пла-
нування та контролю. 

На третьому етапі обґрунтовується стратегічна 
мета формування та функціонування системи еко-
номічної безпеки, формалізується методичне забез-
печення для проведення діагностики стану системи,  
а також оцінювання рівня її результативності.
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Четвертий етап в управлінні системою еконо-
мічної безпеки промислового підприємства полягає 
в переході від проєктування до процесів застосуван-
ня сформованої системи. І на останньому етапі регу-
лювання системи економічної безпеки здійснюються 
коригувальні й адаптивні впливи для усунення дис-
пропорцій або узгодженості процесів її використання 
в господарюванні промислових підприємств. 

Функціонально-ресурсний підхід до форму-
вання системи економічної безпеки реалізу-
ється з урахуванням детермінант функціо-

нування та розвитку промислового підприємств у 
конкурентних умовах. 

Тому пропонуємо формалізувати внутрішні 
стимули та мотиватори формування системи еконо-
мічної безпеки, які розкриваються через структурні 
елементи системи та процесні потоки у внутрішньо-
му середовищі підприємства (рис. 1). 

На рис. 1. описано елементи безпекового про-
стору, до яких віднесено ресурсні та функціональні 
складники, методичні засоби діагностики та регулю-
вання, а також економічних агентів, які контактують 
із зовнішніми суб’єктами. Також до елементів систе-

ми економічної безпеки відносимо мотиватори, стра-
тегічні орієнтири та завдання її розвитку. 

Процеси функціонування системи економічної 
безпеки у внутрішньому просторі промислового під-
приємства включає послідовність заходів і потоків 
ресурсів, які визначаються об’єктністю їх впливу. Так, 
для активізації ресурсних іа функціональних елемен-
тів необхідно встановити цілі формування системи 
та формалізувати їх видовий склад. Це дозволить ви-
значитися й обґрунтувати вартість витрат на забез-
печення безпеки, мінімізації ризиків і визначити ін-
струментарій організаційно-економічного механізму 
забезпечення безпеки. 

Останній комплекс заходів, окрім формалізації 
функціонально-ресурсних елементів, у подальшому 
формує множину методичного інструментарію. Це 
дозволить у подальшому врегульовувати впливи зо-
внішніх суб’єктів та скоригувати ресурсомісткість  
і цілі розвитку простору системи економічної безпе-
ки промислового підприємства. 

Отже, формування системи економічної без-
пеки промислових підприємств має базуватися на 
концептуальному узгодженні елементів і функцій від-
повідно до суб’єктного впливу середовища, а також 
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Рис. 1. Архітектоніка системи економічної безпеки промислового підприємства та її формування  
в межах функціонально-ресурсного підходу

Джерело: авторська розробка.
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на посиленні інноваційно-інтеграційних процесів і 
зростанні вартості превентивної діяльності. Зазна-
чені аспекти реалізуються через інструментарій орга-
нізаційного управління. Тому формалізуємо суб’єкти, 
об’єкт, завдання та напрями їх реалізації.

Кількість і склад підсистем підприємства, їх під-
порядкованість і взаємний зв’язок визначаєть-
ся організаційною структурою, яка включає 

розподіл відповідальності та повноважень усередині 
суб’єкта господарювання. Організаційна структура, 
зокрема структура апарату управління, безпосередньо 
впливає на стан економічної безпеки та є невід’ємною 
складовою механізму управління нею. 

З одного боку, сформована корпоративна куль-
тура на підприємстві опосередковано впливає на по-
ведінку суб’єктів управління в економічній сфері та 
визначає фактичні принципи та методи управління.  
З іншого – безпосередньо впливає на поведінку спів-
робітників, що є важливим фактором формування 
кінцевих фінансово-економічних результатів діяль-
ності підприємства. 

До основних елементів забезпечення стратегіч-
ного розвитку системи економічної безпеки промис-
лових підприємств належать: 
 нормативно-правові, основою яких є як за-

конодавчі та нормативні акти державного 
регулювання, так і норми, накази, інструкції, 
вимоги, статутні положення, методики діяль-
ності із забезпечення фінансової, інформацій-
ної, кадрової, екологічної чи фізичної безпеки 
підприємства; 

 фінансово-економічні, які надають інформа-
цію про фінансово-економічні потреби для 
забезпечення безпеки підприємства; 

 організаційні, які дають змогу оцінити орга-
нізаційну структуру, що включає підрозділи, 
сукупність взаємозв’язків підрозділів між со-
бою, всіх керівників і персонал; 

 технічні, які дають змогу оцінити рівень за-
безпечення інформаційною технікою та тех-
нологіями, а також відповідними програмами 
для аналізу, планування, виявлення загроз на 
підприємстві; 

 інформаційно-аналітичні, які надають дані, 
показники, параметри, які потрібні для аналі-
зу та планування фінансової безпеки підпри-
ємства. 

Відповідно до описаних множин елементів за-
безпечення розвитку системи економічної безпеки 
кожне підприємство створює пріоритети реалізації 
функціональних і ресурсних складових системи еко-
номічної безпеки. Основними факторами встанов-
лення пріоритетності є:
 фінансово-економічний стан; 
 рівень загроз банкрутства та втрат конку-

рентного та корпоративного статусу; 

 ефективність використання економічного по-
тенціалу. 

Детермінізм зазначених факторів вимагає поси-
леного аналізу, діагностики динамічності та характе-
ру змін у закономірностях, а також оцінювання рівні 
стійкості до ризиків, ефективності превентивних за-
ходів. Зазначені аспекти забезпечення економічної 
безпеки для промислових підприємств необхідно 
посилювати фінансовою підтримкою та резервами 
швидкого покриття неочікуваних ризиків. 

В архітектоніці уже сформованої комплексної 
системи економічної безпеки промислових підпри-
ємств важливим аспектом забезпечення її результа-
тивності є встановлення принципів, формалізація за-
кономірностей і методичного інструментарію. Фор-
мування базових стратегічних орієнтирів забезпечен-
ня безпеки залишається у прямій залежності з цілями 
фінансово-економічного розвитку промислового під-
приємства. Під час здійснення коригувальних заходів 
та адаптації системи економічної безпеки відповідно 
до виявлених диспропорцій, нових інтеграційних за-
кономірностей, для усунення ризиків відхилень і дис-
балансів регулювання розвитку системи економічної 
безпеки промислового підприємства залишається на 
управлінському рівні поточного регулювання з по-
дальшим переглядом очікуваних результатів. 

Забезпечення економічної безпеки в сучасних 
умовах стає одним із ключових способів і одно-
часно комплексних напрямів підвищення кон-

курентоспроможності промислових підприємств. 
Інтегрована з основними завданнями та інструмен-
тарієм стратегічного розвитку, система забезпечення 
економічної безпеки підприємств дає змогу створити 
організаційно-управлінські, економічні, фінансові та 
інші передумови для: 
 забезпечення інноваційного розвитку; 
 обліку сукупності зовнішніх і внутрішніх ри-

зиків та загроз для підприємств; 
 забезпечення оптимального та результатив-

ного розподілу ресурсів (матеріальних, трудо-
вих, інформаційних, фінансових) для досяг-
нення цілей стратегічного розвитку; 

 створення дієвих механізмів адаптації під-
приємства до проявів загроз та ризиків.

ВИСНОВКИ
Відповідно до сучасних трактувань поняття 

«система економічної безпеки» запропоновано влас-
не трактування, що, на відміну від існуючих, ствер-
джує, що не лише гармонізація інтересів, комплек-
сність і гнучкість визначає економічну ефективність 
процесів забезпечення, а й взаємодія та узгодженість 
простору, його системні прояви у процесах забез-
печення захисту й адаптивності підрозділів, управ-
лінських елементів, підсистем і процесів. Проявами 
такої адаптації та взаємодії є результативність пре-
вентивних заходів і витрат ресурсів на їх реалізацію. 
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Тому, базуючись на функціональній спрямова-
ності та запитах ресурсного розподілу, запропонова-
но функціонально-ресурсний підхід до формування 
системи економічної безпеки, що реалізується з ура-
хуванням детермінант функціонування та розвитку 
промислового підприємств у конкурентних умовах.

Подальших досліджень вимагають питання 
ущільнення реагування системи економічної без-
пеки промислових підприємств на зовнішні загрози 
та розроблення заходів щодо протидії можливим 
ризикам функціонування промислових підприємств  
у конкурентних умовах.                   
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