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АНОТАЦІЯ
Розглянуто необхідність поглибленого дослідження еконо-

мічної безпеки на мікрорівні, виділено фактори, що впливають 
на стабільність роботи підприємства. Високий рівень економіч-
ної безпеки суб’єкта господарювання полягає в гарантуванні 
йому максимально ефективного і стабільного функціонуван-
ня тепер та в майбутньому. Суб’єктами економічної безпеки 
э окремі підприємства, а об’єктами – їхні економічні інтереси. 
Виділено основні цілі забезпечення економічної безпеки під-
приємства в частині бухгалтерського обліку, окреслено завдан-
ня облікової політики, спрямовані на забезпечення економічної 
безпеки. Розглянуто особливості внутрішнього контролю як 
складника облікової політики щодо уникнення можливих ризи-
ків та загроз діяльності підприємства.

Ключові слова: економічна безпека, фінансова безпека, 
облікова система, облікова політика, контрольні процедури, 
внутрішній контроль. 

АННОТАЦИЯ
Рассмотрена необходимость углубленного исследова-

ния экономической безопасности на микроуровне, выделены 
факторы, которые влияют на стабильность работы предпри-
ятия. Высокий уровень экономической безопасности субъек-
та хозяйствования заключается в гарантировании ему мак-
симально эффективного и стабильного функционирования в 
настоящее время и в будущем. Субъектами экономической 
безопасности выступают отдельные предприятия, а объекта-
ми – их экономические интересы. Выделены основные цели 
обеспечения экономической безопасности предприятия в ча-
сти бухгалтерского учета, задания учетной политики, направ-
ленные на обеспечение экономической безопасности. Рассмо-
трены особенности внутреннего контроля как составляющей 
учетной политики относительно избежания возможных рисков 
и угроз деятельности предприятия.

Ключевые слова: экономическая безопасность, финан-
совая безопасность, учетная система, учетная политика, кон-
трольные процедуры, внутренний контроль.

АNNOTATION
The need of an in-depth study of economic security at the mi-

cro level is considered, the factors influencing the stability of work 
of the enterprise are allocated. High level of economic security of 
the enterprise consists in providing it with the most effective and 
stable functioning now and in the future. The subjects of econom-
ic security are the separate enterprises, and the objects are their 
economic interests. The main objectives of ensuring the economic 
security of the enterprise regarding accounting are allocated; the 
problems of accounting policies aimed at providing economic se-
curity are defined. Features of internal control as one of the com-
ponents of accounting policy on prevention of possible risks and 
threats of activity of the enterprise are considered

Key words: economic security, financial safety, registration 
system, accounting policies, control procedures, internal control.

Постановка проблеми. Господарська діяль-
ність будь-якого підприємства незалежно від 
галузевої приналежності, розміру та особливос-
тей організації завжди супроводжується різни-
ми загрозами щодо його функціонування. Ці 
загрози різноманітні та можуть проявлятися в 
економічній, фінансовій, виробничій та інших 
сферах, що супроводжують господарський про-
цес. Головним завданням (метою) створення 
підприємства є забезпечення стабільної прибут-
кової діяльності, що можливо лише за умови 
уникнення або нейтралізації ймовірних загроз. 
Досягнення поставленої мети передбачає насам-
перед налагодження дієвої системи управління 
процесами, які залежать від впливу невизна-
ченостей, що ускладнюються зменшенням дер-
жавної підтримки та необхідністю забезпечення 
власними силами стабільного розвитку.  

У перекладі з грецької «безпека» означає 
«володіти ситуацією», тобто безпека – це такий 
стан суб’єкта, за якого ймовірність зміни влас-
тивих цьому суб’єкту якостей та параметрів 
його зовнішнього середовища незначна, менша 
за певний інтервал [1]. Економічна безпека – це 
вміння управляти економічним розвитком під-
приємства. Переважно таке управління реалізу-
ється через систему інформаційного забезпечен-
ня, однак безпеку не варто обмежувати одним 
лише захистом економічної інформації та при-
рівнювати до комерційної таємниці. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тер-
мін «економічна безпека» вперше почав викорис-
товуватися за кордоном. Її сутність з економіч-
ної позиції розглядали такі вчені, як Е. Ласло, 
А. Маслоу, Р. МакЕлвейн, Р. Міллер, П. Саму-
ельсон, Т. Уоткінс, Е. Чен, Б. Шиллер. У сфері 
бухгалтерського обліку та контролю питання 
захисту облікової інформації знайшли своє ві-
дображення в наукових працях: В.П. Бон-
даря, Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва, В.В. Єв-
докимова, М.Д. Корінька, М.Ф. Кропив-
ка, Я.Д. Крупки, О.В. Олійник, В.О. Осмятчен-
ка, О.І. Паламарчука, М.С. Пушкаря, М.Г. Чу-
маченка, Шигун М.М.Б
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Однак переважна більшість науковців об-
межують свої дослідження економічної безпеки 
комерційною таємницею та захистом економіч-
ної інформації. Лише окремі автори досліджу-
ють економічну безпеку комплексно, адже ста-
більність діяльності залежить як від зовнішніх, 
так і від внутрішніх факторів. Тому комплек-
сне дослідження економічної безпеки та мож-
ливість її забезпечення і підтримання надзви-
чайно важливе для будь-якого підприємства. 
Насамперед варто виокремити основні фактори, 
на які підприємство може впливати для забез-
печення своєї економічної безпеки. 

Особливого значення набуває проблема ор-
ганізації бухгалтерського обліку та контролю 
у формуванні системи економічної безпеки під-
приємства щодо забезпечення управління об-
ліковою інформацією для прийняття управлін-
ських рішень та належного рівня захисту майна 
підприємства від прояву негативних факторів, 
адже економічна безпека є основою раціональ-
ної поведінки в умовах ринкових ризиків. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття «економічна безпека» в сучасних умо-
вах господарювання з урахуванням факторів, 
що зумовлюють процеси управління, набуває 
дещо іншого значення. Головна мета системи 
економічної безпеки суб’єкта господарюван-
ня полягає в гарантуванні йому максимально 
ефективного, а також стабільного функціону-
вання тепер та високого рівня розвитку в май-
бутньому. Найбільш важливими факторами, 
які впливають на економічну безпеку підприєм-
ства, є досконалість законодавчої бази, системи 
оподаткування, участь суб’єктів господарюван-
ня у роботі міжнародних ринків, інвестиційна 
привабливість певного регіону та держави за-
галом. Насамперед економічна безпека підпри-
ємства залежить від економічної безпеки дер-
жави, регіону, адже вона базується на їхньому 
фінансовому, сировинному та виробничому по-
тенціалі, перспективах розвитку. Концепція ба-
гаторівневої економічної безпеки підприємства 
дасть змогу передбачати зовнішні загрози під-
приємству та уникати їх [2].

У сучасних умовах господарювання та роз-
витку вітчизняної економіки актуальними є 
дослідження саме макроекономічних аспектів 
концепції економічної безпеки. 

Термін «економічна безпека» надзвичайно 
широкий та багатогранний. Його трактуван-
ня та змістове наповнення змінюється разом 
зі змінами економічного середовища функціо-
нування підприємства. Найбільш поширеними 
визначеннями, які вживаються в нормативних 
документах та у практичній діяльності, є такі: 
безпека – це відсутність загрози, збереженість, 
надійність, тобто відсутність будь-яких загроз 
особі, суспільству, державі [3, с. 8]; безпека – 
це стан відсутності небезпеки – одна з найваж-
ливіших потреб суб’єктів [4].

З часом у трактуванні поняття «економічна 
безпека» стала переважати думка, що зміст еко-

номічної безпеки віддзеркалює стан діяльності 
підприємства, який дає змогу уникнути впливу 
несприятливих зовнішніх факторів. У резуль-
таті такого бачення економічну безпеку під-
приємства почали розглядати дещо ширше, а 
саме як можливість досягнення певного рівня 
стійкості в несприятливих умовах, які спричи-
няються розвитком зовнішнього середовища, 
незалежно від характеру її впливу на господар-
ську діяльність [1].

Суб’єктами економічної безпеки є окремі ін-
дивіди, соціальні групи, колективи, держава. 
Об’єктами економічної безпеки є їхні економіч-
ні інтереси. Отже, цілком обґрунтованим є ви-
сновок про те, що економічна безпека за своєю 
суттю виражає відношення із захисту інтересів 
суб’єктів національної економіки в умовах не-
визначеності та небезпеки.

Можна виділити рівні організації суб’єкта 
економічної безпеки (індивіда, домогосподар-
ства, місцевого господарства, регіонального гос-
подарського комплексу, національної економі-
ки тощо), а також рівні організації середовища 
безпечного функціонування та розвитку (нано-, 
мікро-, мезо-, макро-, мегасередовище) [5].

У зв’язку з трансформацією економічних 
відносин, що спричинило появу нових для на-
шої держави форм власності та організаційно-
правових форм організації підприємства, для 
діяльності більшості підприємств суттєво змі-
нився підхід до поняття «безпека». Зміст цього 
поняття з виміру, підпорядкованого раніше в 
основному державним інтересам, переходить 
у вимір реальної економіки, стосуючись ниж-
чих рівнів: регіону та його підприємницьких 
структур – підприємств, банків, корпорацій 
[6]. У сучасних умовах господарювання під-
приємство як система відкритого типу функ-
ціонує у складному економічному середовищі, 
яке характеризується постійною динамікою та 
нестабільністю. Це середовище змушує управ-
лінський персонал швидко адаптуватися до 
нових умов, вимагає знання принципів розви-
тку та впровадження нових методів існування 
у ринковій економіці, врахування чинників 
нестійкості та невизначеності економічного се-
редовища. 

Вивчення сутності цього поняття в історич-
ному аспекті дає підстави сформувати такі ви-
сновки:

– трактування поняття економічної безпеки 
виходить з того, що система економічних від-
носин має власний потенціал самооновлення, 
самоорганізації і саморозвитку у взаємодії із 
зовнішнім середовищем її існування. Величина 
цього потенціалу індивідуальна і вимагає оці-
нювання з метою визначення так званої «зони 
ризику»;

– оскільки кожній економічній системі влас-
тива невизначеність, проблема безпеки носить 
універсальний характер;

– економічна безпека є найважливішою сис-
темною характеристикою, а її втрата ставить 
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господарське життя під загрозу позбавлення ці-
лісності, самозабезпечення;

– основною причиною руйнування економіч-
ної безпеки є ризики, тому останнім часом на-
буває практичного поширення впровадження 
ризик-менеджменту як інструменту забезпечен-
ня економічної безпеки та її підтримання на на-
лежному рівні.

Зміни, що відбуваються у внутрішньому і 
зовнішньому середовищі функціонування під-
приємства, впливають на формування його еко-
номічної безпеки. Як правило, вони раптові, 
але переважно прогнозовані, тому вимагають 
швидкого реагування з боку керівництва під-
приємства з урахуванням невизначеності еконо-
мічного середовища та його нестійкості. Саме 
швидкість реагування на внутрішні та зовнішні 
зміни дає змогу реалізувати конкурентні пере-
ваги підприємства та створити стабільну базу 
його подальшої діяльності.

Системний підхід до характеристики еконо-
мічної безпеки частково пояснюється її визна-
ченням у законодавстві: відповідно до Закону 
України «Про основи національної безпеки» [7] 
економічна безпека є складовою частиною на-
ціональної безпеки, її фундаментом та матері-
альною основою. Тобто без стабільно працюючої 
економіки неможливий розвиток держави та 
реалізація її функцій із захисту прав та інтер-
есів громадян, а ефективна економіка неможли-
ва в умовах постійних соціальних конфліктів. 

Складнощі у застосуванні системного підхо-
ду до забезпечення економічної безпеки підпри-
ємства полягають у тому, що необхідно давати 
економічну оцінку альтернативним варіантам 
проектування і реалізації певної системи захо-
дів. Передбачається, що така система заходів 
повинна забезпечувати найбільш раціональне 
вирішення комплексу завдань із дотримання 
економічної безпеки певного підприємства в 
умовах невизначеності впливу зовнішніх і вну-
трішніх загроз як щодо прогнозування загроз, 
так і щодо можливостей їх усунення [6].

Механізм забезпечення економічної безпеки 
підприємств є індивідуальним і залежить від 
специфіки діяльності підприємства, системи 
бухгалтерського обліку та ефективності його 
роботи, діючої системи контролю.  

Основними цілями забезпечення економічної 
безпеки підприємства в частині бухгалтерсько-
го обліку є [2]:

– своєчасне виявлення зовнішніх та внутріш-
ніх загроз у системі бухгалтерського обліку;

– збереження та ефективне використання 
ресурсів підприємства (фінансових, матеріаль-
них, інформаційних, кадрових);

– прогресивний, незалежний розвиток під-
приємства.

Виходячи з вищенаведених цілей, на підпри-
ємстві необхідно вирішувати такі завдання, як:

– прогнозування та уникнення виникнення 
загроз економічній безпеці підприємства в час-
тині бухгалтерського обліку;

– виявлення та захист найбільш слабких, 
уразливих сторін господарської діяльності під-
приємства;

– прийняття оптимальних управлінських 
рішень на підставі аналітичної інформації, що 
надається системі бухгалтерського обліку;

– організація оперативної взаємодії підпри-
ємства з державними органами;

– забезпечення постійного контролю за здій-
сненням механізму забезпечення економічної 
безпеки підприємства як загалом, так і в части-
ні бухгалтерського обліку [2].

Фінансовий складник економічної безпеки 
підприємства може бути визначений як сукуп-
ність заходів щодо забезпечення найбільш ефек-
тивного використання капіталу суб’єкта гос-
подарювання, підвищення якості планування 
і здійснення господарської діяльності за всіма 
визначеними напрямами планування (страте-
гічного та оперативного), управління техноло-
гічним, інтелектуальним і кадровим потенці-
алом, його основними й оборотними активами 
з метою максимізації прибутку та підвищення 
рентабельності господарської діяльності. В еко-
номічній безпеці окремо виділяється фінан-
совий складник, який передбачає здійснення 
комплексу заходів, спрямованих на запобіган-
ня можливому збитку від впливу негативних 
подій на економічну безпеку за різними фінан-
сово-економічними інтересами підприємства. 

Фінансову безпеку підприємства можна оха-
рактеризувати як такий його стан, коли гос-
подарська діяльність перебуває в цілковитій 
рівновазі (яка характеризується задовільними і 
стабільними показниками платоспроможності, 
ліквідності, значення яких в межах нормати-
ву або вище); підприємство має достатньо ре-
сурсів для стійкого розширеного відтворення; 
самостійно забезпечує достатній рівень фінан-
сової незалежності та захищеність фінансових 
інтересів власників; здатне власними наявними 
ресурсами та можливостями протистояти небез-
пекам та загрозам, що приводять до фінансово-
го збитку.

Дискусійним сьогодні залишається розмеж-
ування категорій фінансової та економічної 
безпеки та їх обліково-інформаційного забезпе-
чення. Для фінансової безпеки основним дже-
релом інформації є фінансовий облік і складена 
за його принципами та правилами фінансова 
звітність. У такому разі найбільш змістовними 
джерелами інформації є щоквартальні, щомі-
сячні або (за потреби) щоденні внутрішні зві-
ти, за даними яких можуть бути досить швидко 
виявлені слабкі та сильні сторони діяльності 
підприємства. Фінансова зовнішня звітність 
потрібна для інформування про параметри ді-
яльності підприємства, які становлять загро-
зу банкрутства або забезпечують інтенсивний 
розвиток підприємства. На основі фінансової 
звітності можна оцінити наявність реальної 
можливості відновити (або втратити) плато-
спроможність протягом певного періоду за всі-
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ма її видами, окреслити причини фінансової не-
стійкості підприємства, через які підприємство 
погіршило показники платоспроможності. За 
даними балансу як форми фінансової звітності 
проводиться оцінка стану ліквідності активів 
підприємства та їхньої структури.

На основі даних фінансової звітності прово-
диться аналітична оцінка структури та динамі-
ки капіталу підприємства, рівня його автономії 
та фінансової незалежності від позикових ко-
штів, стану ліквідності оборотних коштів і пла-
тоспроможності. Відповідному аналізу підлягає 
структура та напрями використання основних 
та оборотних засобів, рівень ліквідності запасів 
і дебіторської заборгованості, продуктивність 
праці, використання обладнання, його знос та 
інші аналогічні показники. 

Саме фінансова та більшою мірою управ-
лінська звітність є важливим джерелом даних 
для аналітичної оцінки структури і динаміки 
витрат, прихованих резервів економії ресурсів 
компанії, ступеня її орієнтації на високотехно-
логічні, інтенсивні шляхи розвитку. 

Формування звітних даних базується на-
самперед на обліковій інформації, методика 
формування якої визначається обліковою по-
літикою. На економічну безпеку підприємства 
здійснюють вплив як загальні підходи до фор-
мування облікової політики, так і методи обра-
ної облікової політики і облікової оцінки щодо 
конкретних економічних об’єктів. З огляду на 
важливість облікової політики, її значення для 
забезпечення економічної безпеки її розроблен-
ня з акцентом на проблему підтримання еко-
номічної безпеки має забезпечувати вирішення 
таких завдань, як:

– достовірність відображення інформації у 
фінансовій та інших видах звітності, необхідне 
для всіх рівнів користувачів;

– накопичення достатньої величини коштів 
для підтримання технічного стану підприємства 
на високому рівні шляхом вибору оптимальних 
для різних груп об’єктів необоротних активів 
методів нарахування амортизації;

– страхування підприємства від небезпек і 
загроз втрати значної суми коштів (ризик не-
повернення дебіторської заборгованості, не-
ефективний вибір методів оцінки й обліку фі-
нансових інструментів, здійснення діяльності з 
високим ризиком отримання збитків);

– оптимізація системи оподаткування, обра-
ної підприємством, там, де це можливо (коли 
методика ведення бухгалтерського обліку без-
посередньо впливає на розмір фінансового ре-
зультату для цілей оподаткування у виборі 
оцінки запасів тощо);

– орієнтація на досягнення бажаних показ-
ників результативності за всіма основними на-
прямами діяльності, зокрема щодо фінансових 
показників, показників оцінки навколишнього 
середовища, стану ринку (відношень із контр-
агентами та конкурентами);

– рівномірне відображення в обліку доходів і 

витрат (особлива увага звертається на витрати, 
велична яких має оцінюватися максимально 
точно. З цією метою облікова політика пови-
нна передбачати можливість формування резер-
вів, які уточнюють величину витрат та забез-
печують можливість їх оптимального розподілу 
впродовж звітного періоду, однак у формуванні 
резервів важливо не допустити зайвого резер-
вування);

– оптимізація внутрішніх бізнес-процесів і 
використання всіх видів використовуваних ре-
сурсів. 

Отож у розробленні чи удосконаленні облі-
кової політики доцільно не тільки забезпечити 
головному бухгалтеру висвітлення підходів до 
відображення в обліку й звітності традиційних 
економічних об’єктів, а й орієнтуватися на про-
гноз майбутнього розвитку, забезпечення еконо-
мічної безпеки і передбачити можливість фор-
мування інформації нефінансового характеру, 
за якою оцінюється результативність діяльнос-
ті підприємства, окреслити конкретні методи 
обрахунку. Відповідні показники можуть бути 
деталізовані у додатку до Наказу про облікову 
політику в довільній формі або зафіксовані в 
іншому локальному акті. 

Облікову політику підприємства сьогодні 
можна розглядати як один із найбільш ефек-
тивних інструментів інформаційної облікової 
системи, який може використовуватися в гос-
подарській діяльності з метою підвищення рів-
ня економічної безпеки підприємства. Але, не-
зважаючи на резерви та можливості облікової 
політики, досить багато підприємств не вико-
ристовують її повною мірою, при цьому приді-
ляють недостатньо уваги потенційним можли-
востям облікової політики щодо її впливу на 
фінансову безпеку підприємства та інші склад-
ники стабільного розвитку. 

Облікова система кожного конкретного під-
приємства залежить від його облікової політи-
ки, яка може суттєво відрізнятися між двома 
схожими за розмірами і видами діяльності під-
приємствами. Адже загальновідомо, що саме 
облікова політика визначає та окреслює методи 
ведення обліку, що будуть застосовуватися в об-
ліковому процесі, величину доходів та витрат, 
активів, зобов’язань та інших об’єктів. Саме 
вищеперераховані об’єкти у комплексі форму-
ють економічну безпеку суб’єктів господарської 
діяльності. Тому вибір методів та прийомів об-
лікової політики, правильність застосування 
принципів обліку щодо тих чи інших операцій 
важливі з теоретичної та практичної позицій.

Актуальність упровадження комплексної 
системи заходів з організації бухгалтерського 
обліку зумовлена необхідністю правильної ор-
ганізації облікового процесу, що здійснюється 
з метою збереження облікових даних для забез-
печення економічної безпеки підприємства. 

У частині облікової політики підприємства 
оптимізація облікового процесу відбувається за 
такими складниками, як:  
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– організація роботи бухгалтерської служби;
– організація та техніка ведення бухгалтер-

ського обліку;
– організація внутрішньогосподарського 

контролю.
Зазначені складники організації бухгалтер-

ського обліку відображають процес його ведення 
поетапно: від створення бухгалтерської служби 
до здійснення контролю за її діяльністю.

Головною метою контролю в системі еко-
номічної безпеки будь-якого підприємства є 
проведення заходів щодо виявлення, поперед-
ження, ліквідації та профілактики негативних 
відхилень від наміченого курсу функціонуван-
ня суб’єкта господарювання, з’ясування при-
чин конфліктних ситуацій.

Поставлені цілі досягаються шляхом прове-
дення попереднього, поточного та подальшого 
контролю залежно від обраних об’єктів пере-
вірки.

Необхідність включення служби внутріш-
нього контролю до загальної системи економіч-
ної безпеки сучасного підприємства визначаєть-
ся посиленням конкурентної боротьби, а також 
збільшенням кількості фіктивних і проблемних 
підприємств, що викликано не тільки загаль-
ною макроекономічною нестабільністю, але й 
дією негативних зовнішніх чинників ризико-
ваної економічної політики, відсутністю стра-
тегічного планування господарської діяльності, 
недостатньо кваліфікованим управлінням під-
приємством [8]. 

Внутрішньогосподарський контроль як ін-
струмент забезпечення економічної безпеки по-
винен виконувати такі завдання, як: 

– перевірка законності та запобігання вчи-
ненням незаконних та економічно недоціль-
них господарських операцій під час прийняття 
управлінських рішень (оцінка систем обліку, 
контролю та економічного аналізу, виконання 
кошторисів, зобов’язань, прийнятої стратегії 
розвитку); 

– усунення виявлених негативних відхи-
лень, правопорушень під час здійснення госпо-
дарських операцій; 

– оцінка ступеня ефективності використання 
капіталу.

Економічний контроль у системі безпеки 
повинен здійснюватись за об’єктами, тобто за 
центрами відповідальності. Центром відпові-
дальності може бути будь-яка господарююча 
одиниця загалом або її структурні одиниці, очо-
лювані керівництвом.

Важливим є якісний процес моделювання 
методики внутрішньогосподарського контролю, 
що включає комплексне розроблення інформа-
ційного забезпечення, чітке визначення мети, 
завдань, об’єктів та суб’єктів перевірки, мето-
дичних способів і прийомів контрольних проце-
дур, узагальнення контрольної інформації.

Можна виділити основні зовнішні чинники, 
що вимагають посиленої участі суб’єктів вну-
трішнього контролю у процесах виявлення ри-

зиків та загроз діяльності, такі як:
– посилення макроекономічної нестабільнос-

ті на світовому рівні;
– загострення вітчизняної політичної та еко-

номічної кризи;
– жорстка конкурентна боротьба між еконо-

мічними суб’єктами;
– необхідність захисту комерційної таємни-

ці;
– обмежений доступ різних категорій корис-

тувачів до фінансової інформації економічних 
суб’єктів;

 –необхідність підвищення ступеня довіри до 
економічних суб’єктів з боку ділових партнерів;

– ускладнення характеру господарської ді-
яльності підприємств;

– використання ризикової політики управ-
ління;

 –суттєве ускладнення організаційної струк-
тури підприємств;

– збільшення інформаційного та професійно-
го навантаження на працівників економічних 
суб’єктів;

– висока імовірність економічних злочинів з 
боку ділових партнерів;

– посилення суперечностей між інтересами 
власників господарюючого суб’єкта та його пра-
цівників [8].

Висновки. Аналіз наявних підходів до визна-
чення категорійно-понятійного апарату систем-
ного дослідження питань економічної безпеки 
дав змогу розглянути цю економічну категорію 
у взаємозв’язку з системою бухгалтерського об-
ліку. Під економічною безпекою підприємства 
розуміють збереження майна та інформації під-
приємства відповідно до обраної стратегії та 
принципу безперервності діяльності. Інформа-
ційні системи управління підприємством, се-
ред яких ключове місце належить системі бух-
галтерського обліку, повинні організовуватися 
таким чином, щоб забезпечувати стратегічне 
і тактичне планування діяльності та унемож-
ливлювати використання інформації не за при-
значенням, що слугуватиме основою концепції 
економічної безпеки підприємства.

Забезпечення фінансового складника еко-
номічної безпеки передбачає уникнення таких 
факторів, як ухилення від сплати податків, не-
сплата податків через втрату ліквідності, по-
рушення касової і платіжної дисципліни, не-
задовільний стан розрахунків із контрагентами 
тощо. Саме ці фактори можуть загрожувати фі-
нансовій безпеці підприємства і саме завдяки 
бухгалтерській інформації можуть бути визна-
чені ризики виникнення цих загроз.

Рівень сучасної конкуренції вимагає від ві-
тчизняних суб’єктів господарювання підви-
щення якості структури і методів управління. 
Забезпечення економічної безпеки в умовах 
ринку неможливе без оперативного викорис-
тання достовірної інформації для потреб управ-
ління. Переймаючи досвід країн із ринковою 
економікою, можна порадити запровадження 
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системи внутрішнього контролінгу, що буде об-
слуговувати управлінський процес та система-
тично досліджувати всі елементи планування, 
обліку, аналізу та контролю. Це дасть можли-
вість оптимального вибору оперативних та стра-
тегічних напрямів діяльності, якісного управ-
ління процесом досягнення кінцевих цілей і 
результатів діяльності. Отже, для забезпечення 
економічної безпеки бізнесу запровадження і 
подальше функціонування дієвого та науково 
обґрунтованого механізму внутрішньогоспо-
дарського контролю з використанням системи 
контролінгу забезпечить досягнення бажаних 
результатів.
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