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СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА:
ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ

Вступ. Поняття "система економічної безпеки підприємства" в екосесенті є загальновизнаним.
Індивідуальний підхід до побудови системи економічної безпеки як сукупність прийомів, способів та
алгоритмів дії лише продекларований, але які прийоми, способи та алгоритми залежно від яких особли-
востей діяльності підприємства і як мають застосовуватися у побудові системи економічної безпеки,
поки ще остаточно не з’ясовано. Мета: виклад принципового підходу до формування системи економіч-
ної безпеки підприємства. Методи: структурно-логічного та монографічного аналізу, аналогій та абст-
рагування. Результати. Система економічної безпеки підприємства одночасно є способом її забезпе-
чення і формою діяльності щодо такого забезпечення. Забезпечення економічної безпеки підприємства
подано як подолання невідповідності стану підприємства стану зовнішнього середовища його діяльно-
сті. Показано доцільність конкретизації загальної мети системи економічної безпеки підприємства. Роз-
глянуто напрями індивідуалізації системи економічної безпеки підприємства, принципи її організації
(централізований, децентралізований, змішаний), переваги та обмеження організації системи економіч-
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ної безпеки підприємства за кожним з них. Висновки. Щодо поняття, змісту, структури та мети функціо-
нування системи економічної безпеки підприємства сьогодні спостерігаються різночитання. Система
економічної безпеки створюється індивідуально для кожного підприємства за централізованим, децент-
ралізованим або змішаним принципом. Але має бути сформований принциповий підхід до поняття, зміс-
ту, структури та мети функціонування системи економічної безпеки, якій надалі адаптуватиметься щодо
умов діяльності та особливостей конкретного підприємства.

Ключові слова: економічна безпека, підприємство, система, формування, підхід.

Т. М. Адаменко

СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ:
ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ

Введение. Понятие "система экономической безопасности предприятия" в экосесенте являе-
тся общепризнанным. Индивидуальный подход к построению системы экономической безопасности
как совокупность приемов, способов и алгоритмов действия только задекларирован, но какие при-
емы, способы и алгоритмы в зависимости от каких особенностей деятельности предприятия и как
должны применяться в построении системы экономической безопасности, пока еще окончательно не
выяснено. Цель: изложение принципиального подхода к формированию системы экономической
безопасности предприятия. Методы: структурно-логического и монографического анализа, аналогий
и абстрагирования. Результаты. Система экономической безопасности предприятия одновременно
является способом ее обеспечения и формой деятельности по обеспечению. Обеспечение экономи-
ческой безопасности предприятия представлено как преодоление несоответствия состояния пред-
приятия состоянию внешней среды его деятельности. Показана целесообразность конкретизации
общей цели системы экономической безопасности предприятия. Рассмотрены направления индиви-
дуализации системы экономической безопасности предприятия, принципы ее организации (центра-
лизованный, децентрализованный, смешанный), преимущества и ограничения организации системы
экономической безопасности предприятия по каждому из них. Выводы. Относительно понятия, со-
держания, структуры и цели функционирования системы экономической безопасности предприятия
сегодня наблюдаются разночтения. Система экономической безопасности создается индивидуально
для каждого предприятия по централизованному, децентрализующему или смешанному принципу.
Но должен быть сформирован принципиальный подход к понятию, содержанию, структуре и цели
функционирования системы экономической безопасности, который в дальнейшем будет адаптирован
к условиям деятельности и особенностей конкретного предприятия.

Ключевые слова: экономическая безопасность, предприятие, система, формирование,
подход.

T. M. Adamenko

ENTERPRISE ECONOMIC SECURITY SYSTEMS:
APPROACHES OF FORMATION

Introduction. The notion “system of enterprise economic security” in ecosecent is generally recog-
nized. Individual approach to build the system of economic security as the aggregate of methods, expedi-
ents and algorithms of action is declared only. But based of features of enterprise activity specific methods,
expedients and algorithms that should be used to build the system of enterprise economic security are not
determined finally. Aim: constructing the principle approach to build the system of enterprise economic
security. Methods: structural-logical and monograph analysis, analogy and abstraction. Results: The sys-
tem of economic security is simultaneously the method of providing such economic security and the form of
activity concerning such providing. Providing enterprise economic security is shown as the overcoming of
discrepancy of enterprise position and the conditions of such enterprise external environment. The expedi-
ency of specifying the general aim of enterprise economic security system is shown. The directions of indi-
vidualization of enterprise economic security system are considered. The principles of its organization (cen-
tralized, decentralized and mix) are shown. The advantages and restrictions of organization of enterprise
economic security system are analyzed by every considered principle. Conclusions. There are differences
about notion, content, structure and aim of functioning of enterprise economic security system. System of
economic security is constructed individually for every enterprise by the centralized, decentralized or mix
principle. There should be formed principle approach to notion, content, structure and aim of functioning of
enterprise economic security system that further will be adopted to the conditions of activity and features of
specific enterprise.

Keywords: economic security, enterprise, system, forming, approach

Постановка проблеми. В ринковій економіці суб’єкти господарювання ма-
ють повну економічну самостійність, яка обмежується лише державними інституці-
ями. Суб’єкти господарювання самостійно визначають свою економічну політику,
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формують портфель замовлень, організовують виробництво та збут продукції, але
одночасно повністю відповідають за результати господарської діяльності та пев-
ною мірою за умови її ведення. Умови діяльності підприємства поділяються на дві
групи – такі, що не залежать від зусиль та дій підприємства (невизначеність, непе-
редбачуваність, нестабільність зовнішнього середовища діяльності, нестабільність
та недосконалість законодавства, соціально-економічна ситуація в країні тощо), та
такі, на які підприємство може деякою мірою вплинути. Саме до другої групи нале-
жить економічна безпека, яка є найважливішою умовою і одночасно визначальною
характеристикою діяльності сучасного підприємства.

Дії підприємства щодо забезпечення економічної безпеки мають здійсню-
ватися комплексно і системно, що можливо за наявності в підприємства системи
економічної безпеки. Поняття "система економічної безпеки підприємства" сього-
дні є загальновизнаним в екосесенті – сукупності знань щодо економічної безпе-
ки підприємства, але поряд з цим остаточно не з’ясованим. Система економічної
безпеки підприємства є головним і основним засобом її забезпечення. На підста-
ві загальних методологічних вимог кожне конкретне підприємством з урахуван-
ням особливостей своєї діяльності формує власну систему економічної безпеки.
Проте сьогодні індивідуальний підхід до побудови системи економічної безпеки
як сукупності прийомів, способів та алгоритмів дії лише продекларований, але які
прийоми, способи та алгоритми залежно від яких особливостей діяльності під-
приємства і як мають застосовуватися у побудові системи економічної безпеки,
поки ще остаточно не з’ясовано.

Аналіз результатів попередніх досліджень. Призначенням системи еко-
номічної безпеки підприємства є її забезпечення, тобто від результативності фу-
нкціонування цієї системи вирішальною мірою залежить рівень економічної без-
пеки підприємства. Сьогодні у проблематиці системотворення в екосесенті сфо-
рмовано найзагальніше бачення системи – комплекс організаційно-
управлінських, режимних, технічних, профілактичних и пропагандистських захо-
дів, спрямованих на захист діяльності підприємства (або його інтересів) від зов-
нішніх та внутрішніх загроз [5, с. 236], яке потребує подальшого уточнення та по-
глиблення. Важливою характеристикою будь-якої системи є її структура, яка, по
суті, розкриває її зміст. У наукових працях з системотворення в екосесенті виді-
лено декілька ознак структурування системи. Найрозповсюдженішими є функціо-
нальна та видова ознаки. Відповідно до функціональної ознаки складники систе-
ми виділено за однорідністю заходів та єдності їхньої мети – інформаційна, ком-
п'ютерна, внутрішня, кадрова, фінансова тощо безпека [4,8]. Основою видової
структури системи економічної безпеки підприємства є об’єкт, щодо якого вико-
нуються захисні дії (вид діяльності, майно та ресурси, персонал підприємства,
інформація тощо) [1, с. 47]. З позиції інших дослідників система економічної без-
пеки підприємства містить такі складники як наукова теорія безпеки, політика та
стратегія безпеки, засоби та методи забезпечення безпеки, концепція безпеки
підприємства [6, с. 78] або сукупність спеціальних органів, служб, засобів, мето-
дів, заходів, що забезпечують захист життєво важливих інтересів підприємства
держави від внутрішніх і зовнішніх загроз [9, с. 132]. Отже, структуризацію систе-
ми економічної безпеки підприємства є підстави визнати остаточно не закінче-
ною, що, з одного боку, ускладнює створення такої системи на конкретному під-
приємстві, а, з іншого, відкриває простір для творчості фахівців з безпеки (якщо
такі працюють на підприємстві).

Приблизно такою ж є ситуація і з принципами побудови системи економіч-
ної безпеки підприємства – конститутивні та регулятивні правила (встановлений

 Складають сутність правил.
 Вносять певний порядок та планомірність до побудови системи економічної безпеки підприємства.
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порядок дій), якими не можна поступитися при побудові такої системи, щоб зро-
бити її результативною. Так, система економічної безпеки підприємства має фо-
рмуватися з використанням таких принципів: пріоритетність заходів попереджен-
ня (передбачає своєчасне виявлення тенденцій та передумов, що сприяють роз-
витку загроз), законність (заходи щодо безпеки розробляються на основі та в
межах чинних правових актів), комплексне використання ресурсів, координація та
взаємодія ззовні та всередині підприємства (для протидії загрозам поєднуються
зусилля усіх підрозділів та служб підприємства), компетентність (створенням си-
стеми та підтримувати її у робочому стані мають займатися професіонали), еко-
номічна доцільність (вартість заходів з протидії загрозам не повинна перевищу-
вати вартості збитку від їхньої реалізації), плановість (система має функціонува-
ти на підставі комплексної програми забезпечення економічної безпеки підпри-
ємства), системність (врахування усіх загроз та впливу чинників, що є інгібітора-
ми або каталізаторами загроз) [7]. Але ж принципи побудови системи економічної
безпеки підприємства мало знати, потрібні форми їхнього практичного застосу-
вання, знання щодо видозміни цих форм залежно від особливостей діяльності
підприємства.

Таким чином, можна попередньо констатувати, що гносеологічний аспект
методології формування системи економічної безпеки підприємства у його зміс-
товій та формальній частині ще перебуває на етапі становлення, а прикладний
аспект потрібно розпочинати формувати. Але за наявності навіть неупорядкова-
ної гносеології вже можна розпочинати дослідження у межах прикладного аспек-
ту методології формування системи економічної безпеки підприємства.

Метою статті є виклад принципового підходу до формування системи еко-
номічної безпеки підприємства.

Виклад основного матеріалу. Формування системи економічної безпеки
підприємства має починатися з формулювання її призначення, тобто мети функ-
ціонування. Як це не дивно, але до сьогодні немає чіткого формулювання мети
функціонування системи економічної безпеки підприємства. Не можна ж вважати
чітко сформульованою метою таку: забезпечення економічної безпеки підприєм-
ства. Для того, щоб користуватися хоча б таким формулюванням мети функціо-
нування системи економічної безпеки підприємства, необхідно, як мінімум, мати
відповіді на запитання: як тлумачити економічну безпеку підприємства? Відповідь
на це запитання є основою для відповіді на друге запитання: за яким критерієм,
за якими ознаками можна стверджувати, що функціонування системи забезпечи-
ло економічну безпеку підприємства, тобто функціонування системи було ре-
зультативним. Є ще і третє запитання – про ефективність функціонування систе-
ми, але пошук відповіді на нього залишається поза межами цієї статті.

Саме з пошуку відповіді на запитання, як тлумачити економічну безпеку
підприємства, і розпочалося становлення безпекознавства у частині економічної
безпеки підприємства.

У найзагальнішому сенсі економічна безпека виражає потребу підприємст-
ва перебувати у стані захищеності, тобто у такому стані, коли підприємству та
його діяльності нічого не загрожує. Тоді виникає питання: що може загрожувати
підприємству? В сучасному безпекознавсті у відповіді на це запитання пішли най-
простішим шляхом – загрози, тобто явища, процеси, діяльність суб’єктів зовніш-
нього та внутрішнього середовища, що здатні негативно вплинути на підприємст-
во, його діяльність або її умови. За найпоширенішою думкою загроза становить
собою намір деякого суб’єкта нашкодити підприємству плюс можливість здійсни-
ти ворожнечі дії [2]. Саме у цьому напрямі і почав розвиватися екосесент. Загро-
зи діяльності підприємства є різноманітними: усвідомленими і неусвідомленими,
реальними та ймовірними, передбачуваними та раптовими, такими, що є резуль-
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татом наміром певних суб’єктів зовнішнього або внутрішнього середовища, та
такими, що не мають адресного характеру. Зрозуміло, що надані види загроз не
вичерпують множини їхніх видів.

Отже, вихідним положенням у відповіді на поставлене запитання (що може
загрожувати підприємству?) є ворожий характер дій всіх суб’єктів зовнішнього
середовища стосовно діяльності підприємства. Навіть у навчальній літературі з
економічної безпеки застосовується вираз "потенційний супротивник" [3, с. 112].
Але за реальних умов завжди мають місце певні явища, процеси у зовнішньому
та внутрішньому середовищі діяльності підприємства, ініціатори або учасники
яких діяли за поставленою метою, у власних інтересах і зовсім на мали наміру
іншому учаснику ринкових відносин чимось нашкодить або створити загрозу.

Можливо, непереконливість відповіді на поставлене запитання (що може
загрожувати підприємству?), її однобічний характер зумовлені ще й тим, що кате-
горія "економічна безпека" розглядається у межах неокласичної теорії, головни-
ми положеннями якої є модель раціонального вибору в умовах заданого набору
обмежень (фізичні обмеження, породжені рідкістю ресурсів, і технологічні - рівень
знань і практичної майстерності економічних агентів, з якою вони перетворюють
початкові ресурси на кінцеву продукцію). Але ж сьогодні вже визнано, що можли-
вості неокласичної теорії у поясненні багатьох сучасних економічних феноменів
виявилися обмеженими.

Виходячи зі сказаного, пропонуємо іншу відповідь на запитання: що може
загрожувати підприємству? Загрожувати діяльності підприємства, на наш погляд,
може невідповідність стану (внутрішнього середовища) підприємства стану зов-
нішнього середовища його діяльності, тобто порушення рівноваги станів внутрі-
шнього та зовнішнього середовищ підприємства. Така невідповідність може за-
лежно від її рівня безумовно або за деяких умов негативно позначиться на діяль-
ності підприємства (ускладнити її, погіршити її результати або умови) аж до при-
пинення існування підприємства.

Тлумачення економічної безпеки підприємства як потреби у подоланні не-
відповідності стану (внутрішнього середовища) підприємства стану зовнішнього
середовища його діяльності знаходить пояснення у межах неоінституціоналізму,
який виходить з обмеженості людського інтелекту (знання працівників завжди є
неповними, їхні здатності – не безмежні, для ухвалення рішень їм потрібні час та
значні зусилля, їхні рішення є раціональними лише до певних меж, які задаються
неповнотою доступної інформації), обмеженої раціональності у поведінці людей
та опортуністичної поведінки економічних агентів, яку О. Вільямсоном визначено
як "переслідування власного інтересу, що доходить до віроломства" (self –
interest – seekingwithguile), включаючи будь-які форми обману або порушення
узятих на себе зобов'язань, для яких в неокласичній теорії не знаходилося місця
[10, с. 265]. Тому у поясненні невідповідності стану (внутрішнього середовища)
підприємства стану зовнішнього середовища його діяльності як ключові можна
використати поняття обмеженої раціональності і опортуністичної поведінки і са-
мого підприємства, і суб’єктів зовнішнього середовища.

Підприємство вимушено вносити зміни до свої діяльності (до внутрішнього
середовища), щоб зменшити зазначену невідповідність. Якщо вона досягне пев-
ної критичної позначки, підприємство приречено на ліквідацію. І намагаючись
захистити діяльність підприємства за допомогою різноманітних захисних дій, які
стосуються всіх підсистем, сфер та видів його діяльності і мають бути пов’язані
між собою, підприємство насправді намагається відтворити рівноваги станів його
внутрішнього та зовнішнього середовищ. Адже за характером захисні дії підпри-
ємства становлять собою різноманітні зміни у його діяльності (внутрішньому се-
редовищі), оскільки саме тут підприємство має можливості та ресурси щось змі-
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нити, тоді як у зовнішньому середовищі будь-якому підприємству щось змінити
майже неможливо.

Відповідь на запитання про критерії та ознаки результативності функціону-
вання системи економічної безпеки підприємства має виходити з індивідуалізації
такої системи, тобто її побудови для конкретного підприємства. Саме необхід-
ність індивідуалізації системи пояснює той факт, що на кожному конкретному під-
приємстві систему економічної безпеки побудовано виходячи з особливостей
його діяльності, чинних на даний момент часу законодавчих актів, наявних ре-
сурсів, які можуть бути використані у здійсненні захисних дій, ставлення керівни-
цтва до забезпечення економічної безпеки, наявності професіоналів з її забезпе-
чення, їхнього досвіду та мотивації.

Індивідуалізація системи економічної безпеки підприємства здійснюється з
урахуванням такого.

Загальну мету функціонування системи - забезпечення економічної безпе-
ки підприємства – необхідно конкретизувати, зблизивши її з тими завданнями
діяльності підприємства, що є найактуальнішими на конкретний відрізок часу –
поточний або перспективний, вирішення яких має зменшити невідповідність вну-
трішнього та зовнішнього середовищ підприємства. Причому, йдеться саме про
конкретизацію загальної мети функціонування системи економічної безпеки під-
приємства, а не про підміну її цілями або завданнями його діяльності. Так, якщо
актуальним завданням діяльності підприємства у теперішній час є підвищення
конкурентоспроможності, то ї загальну мету функціонування системи економічної
безпеки підприємства необхідно конкретизувати у контексті його конкурентосп-
роможності, тобто шукати невідповідності стану підприємства стану зовнішнього
середовища його діяльності саме за цим орієнтиром – конкурентоспроможність,
досліджуючи для цього зазначену невідповідність, що склалася, у першу чергу,
на ринку, а вже потім – шукати її джерела у внутрішньому середовищі підприємс-
тва. Якщо гострою проблемою в діяльності підприємства є ефективність діяльно-
сті, то тоді загальну мету функціонування системи економічної безпеки підприєм-
ства необхідно конкретизувати у контексті забезпечення ефективнішого функціо-
нування – найпродуктивнішої роботи операційної системи, економічного викорис-
тання ресурсів, досліджуючи для цього невідповідність, що склалася, у першу
чергу, за орієнтирами "технології" та "продукція", а вже потім – шукати її джерела
у внутрішньому середовищі підприємства..

Отже, економічну безпеку не можна відділити від діяльності підприємства,
економічна безпека і діяльність підприємства становлять собою дві половинки
одного цілого: діяльність поза економічною безпеки дуже ускладнена (якщо вза-
галі можлива), економічна безпека без діяльності просто не існує. Адже зміни у
внутрішньому середовищі відбуваються переважно під тиском змін у зовнішньо-
му середовищі з часто неусвідомленою метою – забезпечити відповідність стану
внутрішнього середовища стану зовнішнього середовища. А тому загальна мета
системи – забезпечення економічної безпеки невіддільне від актуальних завдань
діяльності підприємства.

З урахуванням конкретизованої мети системи економічної безпеки підпри-
ємства при формуванні його індивідуальної системи потрібно враховувати мож-
ливості подолання невідповідності станів внутрішнього та зовнішнього середо-
вищ системи економічної безпеки вищого порядку – держави. Її можливості пред-
ставлені правовим регулюванням економічної безпеки. Такі норми права містять-
ся в окремих законах України та в підзаконних нормативних актах (Конституція
України, Кодекс адміністративних правопорушень, Господарський кодекс, Циві-
льний кодекс, Закони України). Саме ці норми створюють інституціональне сере-
довище, визначають права власності та організаційні форми, які з урахуванням
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правил формальних інститутів створюються індивідами (принцип "методологічно-
го індивідуалізму"), встановлюють покарання за протизаконну діяльність, не да-
ють змоги діяти незаконними методами. Дотримання законодавчих норм окрім
самого підприємства здійснюють зовнішні органи та організації, які функціонують
самостійно і не підпорядковуються керівництву підприємства, але при цьому їхня
діяльність суттєво впливає на економічну безпеку підприємства (суди, правоохо-
ронні органи тощо).

Система економічної безпеки підприємства може бути організована за різ-
ними принципами: бути централізованою, децентралізованою або мати змішаний
характер. Якщо систему організовано за принципом централізації, то для вико-
нання дій різноманітного характеру, які повинні зменшити невідповідність станів
внутрішнього та зовнішнього середовищ підприємства, на підприємстві створю-
ється спеціальний підрозділ з дуже широкими повноваженнями – служба (відділ
або дирекція) економічної безпеки. Структура такого підрозділу залежить від ма-
сиву питань, вирішення яких на нього покладено. До компетенції такого підрозді-
лу належить забезпечення економічної безпеки підприємства. Підкорятися такий
підрозділ має лише керівнику підприємства. До достоїнств централізації в органі-
зації системи економічної безпеки підприємства належать зосередження плану-
вання та координації виконання дій різноманітного характеру, які повинні змен-
шити невідповідність станів внутрішнього та зовнішнього середовищ підприємст-
ва, в одному місці, можливість залучати до таких дій професіоналів з економічної
безпеки. Але такій організації системи економічної безпеки підприємства власти-
ві і достатньо серйозні обмеження: працівники структурного підрозділу з економі-
чної безпеки мають вибудовувати систему комунікацій з працівниками інших
структурних підрозділів. Як відомо, на систему комунікацій підприємства суттєво
впливають міжособистісні стосунки між працівниками, наявність міжособистісних
або службових конфліктів. Вони негативно позначаються на руху інформації та
його швидкості, що для економічної безпеки має не абияке значення. Створення
структурного підрозділу з економічної безпеки характерне для великих підпри-
ємств або інтегрованих структур, оскільки утримання такого підрозділу потребує
значних витрат, які на перший погляд здаються значними, оскільки до сьогодні не
вирішено навіть на принциповому рівні питання оцінювання ефективності діяль-
ності структурного підрозділу з економічної безпеки. За відсутності оцінок ефек-
тивності діяльності структурного підрозділу з економічної безпеки увага зосере-
джується саме на витратах на утримання структурного підрозділу з економічної
безпеки, оскільки стійким є враження щодо його зайвості. Саме тому на великих
підприємствах в Україні діяльність структурного підрозділу з економічної безпеки
намагаються звести до охорони матеріальних цінностей.

При організації системи економічної безпеки підприємства за принципом
децентралізації сукупність дій різноманітного характеру, які повинні зменшити
невідповідність станів внутрішнього та зовнішнього середовищ підприємства,
розподіляється за функціональною ознакою за функціональними підрозділами
підприємства. Обмеженнями функціональної структури системи економічної без-
пеки підприємства є відсутність єдиного центру, а відтак слабка керованість дія-
ми із забезпечення економічної безпеки (навіть при наявності деякого структур-
ного підрозділу), її неповна відповідність організаційній структурі підприємства та
відсутність пріоритетності забезпечення економічної безпеки. У такому разі захо-
ди з її забезпечення покладено на працівників функціональних підрозділів під-
приємства, які мають виконувати основні види робіт, а тому заходи із забезпе-
чення економічної безпеки вони розцінюють як додаткові.

При організації системи економічної безпеки підприємства за змішаним
принципом структурні підрозділи підприємства та його посадові особи в межах
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положень про підрозділи та посадових інструкцій зобов'язані вживати заходи що-
до забезпечення економічної безпеки підприємства. Змішаний принцип є най-
менш придатним для організації системи економічної безпеки підприємства. За
таким принципом можна організовувати систему економічної безпеки на малих
підприємствах з невеликою чисельністю персоналу. Тоді координація дій із за-
безпечення економічної безпеки (у тому числі з її оцінювання) покладається на
власника малого підприємства.

У теперішній час підприємства України все більше усвідомлюють, що вони
мають самостійно забезпечувати економічну безпеку свої діяльності. Це усвідо-
млення приходить разом зі зміною змісту поняття "економічна безпека підприєм-
ства". На тих етапах розвитку екосесента, коли зміст цього поняття зводився до
охорони матеріальних цінностей, інформації, працівників підприємств та членів
їхніх сімей, підприємства удавалися до послуг самостійних комерційних (охоронні
організації, аналітичні центри, інформаційні та консалтингові служби) чи держав-
них (державна служба охорони) організацій для виконання функцій щодо забез-
печення окремих або всіх аспектів його безпеки у поданому контексті. Сьогодні
до послуг сторонніх організацій підприємства, переважно малі та середні, уда-
ються у фізичній охороні будівель, інкасації, комплексу захисних заходів від ре-
кету і прослуховування телефонних каналів зв'язку, виявленні у приміщеннях ра-
діозакладок, захисті комп'ютерів і комп'ютерних мереж від несанкціонованого
проникнення та вірусів.

Висновки. Система економічної безпеки підприємства одночасно є спосо-
бом її забезпечення і формою діяльності щодо такого забезпечення. Щодо по-
няття, змісту, структури та мети функціонування такої системи сьогодні спостері-
гаються різночитання, невизначеність, розпливчатість та неясність стосовно
форм використання принципів формування такої системи на конкретному під-
приємстві. Система економічної безпеки створюється індивідуально для кожного
підприємства за централізованим, децентралізованим або змішаним принципом.
Але зазначені питання повинні мати принциповий підхід до їхнього вирішення,
якій надалі адаптуватиметься щодо умов діяльності та особливостей конкретного
підприємства.
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