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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено методичні підходи щодо формулюван-

ня змісту та сутності принципів економічної безпеки підприєм-
ства. Узагальнено та систематизовано існуючі методичні підхо-
ди до формулювання змісту та сутності принципів економічної 
безпеки підприємства. Уточнена сутність принципів економіч-
ної безпеки підприємства з метою створення передумов до по-
будови системи економічної безпеки підприємства.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследованы методические подходы к формули-

ровке содержания и сущности принципов экономической безо-
пасности предприятия. Обобщены и систематизированы суще-
ствующие методические подходы к формулировке содержания 
и сущности принципов экономической безопасности предпри-
ятия. Уточнена сущность принципов экономической безопасно-
сти предприятия с целью создания предпосылок к построению 
системы экономической безопасности предприятия.

Ключевые слова: экономическая безопасность предпри-
ятия, система экономической безопасности, методические 
походы, принцип, принципы организации системы экономиче-
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ANNOTATION
Methodological approaches to the formulation of the content 

and essence of principles of economic security of enterprise were 
studied. The existing methodological approaches to the formula-
tion of the content and essence of principles of economic security 
of enterprise were summarized and systematized. The nature of 
the principles of organization of economic security were clarified 
for the purpose of creating opportunities to build economic security 
of enterprise system.
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rity of enterprise system, methodical approaches, principle, eco-
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Постановка проблеми. Успішне функціону-
вання та стабільній розвиток будь-якого під-
приємства залежать від наявності надійної, 
якісної та ґрунтовної системи економічної без-
пеки. Побудова та діяльність системи економіч-
ної безпеки суб’єкта господарювання повинна 
здійснюватися на основі низки принципів, що 
визначають базові орієнтири для впровадження 
відповідних заходів з організації відповідної 
системи захисту. У зв’язку з цим виникає про-
блема узагальнення та систематизації існуючих 
підходів до формулювання принципів економіч-
ної безпеки підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання формулювання змісту та сутності 

принципів економічної безпеки підприємства 
широко висвітлені у роботах таких вчених-еко-
номістів, як: В.Ф. Гапоненко, А.Л. Беспалько, 
А.С. Власков [3], П. Судоплатов, С.В. Лєка-
рев [4], В.С. Гусєв, В.А. Демин, Б.І. Кузин [5], 
О.А. Грунин, С.О. Грунин [6], М.І. Камлик [7], 
В.Л. Ортинський, І.С. Керницький, З.Б. Живко 
[8], Т.М. Іванюта, А.О. Заїчковський [9], 
А.С. Соснин, П.Я. Пригунов [10], В.П. Мак-Мак 
[11], Г.Ф. Азаренков, Я.М. Білокомірова [12], З. 
Якубович [13], О.А. Кириченко [14], В.І. Фран-
чук [15], О.В. Локотецька [16], І.П. Мойсеєнко, 
О.О. Шолок [17], О.І. Захаров [18], І.В. Боль-
ботенко [19], І.В. Троц [20], Н.С. Іванова [21], 
О.В. Орлик [22] та ін.

Мета статті – узагальнення та систематизація 
існуючих методичних підходів до формулювання 
змісту та сутності принципів економічної безпеки 
підприємства для наступної організації системи 
забезпечення економічної безпеки підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Принцип – це основне вихідне положення якої-
небудь наукової системи, теорії, ідеологічного 
напряму і т. ін; особливість, покладена в основу 
створення або здійснення чого-небудь, спосіб 
створення або здійснення чогось [1, с. 1125; 
2, с. 444]. Будь-яка система повинна будува-
тися на певних принципах, і система економіч-
ної безпеки підприємства тут не виняток. Адже 
саме принципи виступають методологічним 
підґрунтям при розробці заходів з організації 
системи економічної безпеки підприємства. На 
сьогодні існують декілька підходів до формулю-
вання принципів економічної безпеки підпри-
ємства. Так, В.Ф. Гапоненко, А.Л. Беспалько, 
А.С. Власков навели такі принципи економічної 
безпеки підприємства: законність; системність 
та комплексність; повнота охоплення за рівнями 
фінансово-господарської діяльності; повнота охо-
плення за часом фінансово-господарської діяль-
ності; економічна доцільність [3, с. 145–147]. 

А.П. Судоплатов та С.В. Лєкарев вважають, 
що економічна безпека підприємства пови-
нна бути: безперервною; плановою; централі-
зованою; активною; надійною; універсальною; 
комплексною [4, с. 30–31]. 

На думку колективу авторів [5, с. 89–91], еко-
номічна безпека повинна будуватися на таких 
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принципах, як: комплексність; ешелонованість; 
надійність; розумна достатність; безперервність. 

А.О. Грунін та С.О. Грунін розрізнили такі 
принципи економічної безпеки підприємства: 
комплексності або системності; пріоритету 
заходів попередження (своєчасність); безпе-
рервність; законність; плановість; економність; 
взаємодії; поєднання гласності та конфіден-
ційності; компетентності [6, с. 41–43]. Цих же 
поглядів на принципи економічної безпеки під-
приємства додержуються й І.М. Камлик [7], 
В.Л. Ортинський, І.С. Керницький, З.Б. Живко 
[8], Т.М. Іванюта, А.О. Заїчковський [9].

А.С. Сосін та П.Я. Пригунов розглядали такі 
принципи економічної безпеки підприємства: 
відповідності цілям підприємства; економічної 
доцільності; урахування об’єктивних умов все-
редині й ззовні підприємства; поєднання глас-
ності та конфіденційності [10, с. 160–161]. 

В.П. Мак-Мак серед принципів економіч-
ної безпеки підприємства виділив: пріоритет 
заходів попередження; законності; комплек-
сне використання сил та засобів; координації 
та взаємодії всередині й ззовні підприємства; 
поєднання гласності та конфіденційності; ком-
петентності; економічної доцільності; планової 
основи діяльності; системності [11, с. 10]. На 
думку Г.Ф. Азаренкова та Я.М. Білокомірової, 
до принципів економічної безпеки підприєм-
ства належать принципи: комплексності; кон-
фіденційності; координованості; законності; 
економності; компетентності; безперервності; 
плановості [12, с. 4–5]. 

З. Якубович виділив такі принципи еконо-
мічної безпеки підприємства: законність; еко-
номічна доцільність; своєчасність; вдоскона-
лення; гнучкість [13, с. 85]. 

Колектив авторів зазначає наступні прин-
ципи економічної безпеки підприємства: закон-
ність, економічна доцільність, комплексність, 
своєчасність, безперервність, активність, удо-
сконалювання, самостійність й відповідаль-
ність, централізація управління, взаємодія й 
координація, спеціалізація, поєднання конфі-
денційності й гласності [14, с. 69–70]. 

В.І. Франчук серед принципів економічної 
безпеки підприємства виділив: законність, сво-
єчасність, централізація управління, взаємодія 
й координація, спеціалізація, поєднання конфі-
денційності й гласності, системність, гнучкість, 
достатність [15, с. 224–225]. 

О.В. Локотецька розрізняє такі принципи 
економічної безпеки підприємства: законність, 
економічна доцільність, безперервність, взаємо-
дія й координація, компетентність, контроль 
[16, с. 201]. 

І.П. Мойсеєнко, О.О. Шолок розрізнили такі 
принципи економічної безпеки підприємства: 
законність, економічна доцільність, комплек-
сність, своєчасність, безперервність, актив-
ність, обґрунтованість, самостійність й відпові-
дальність, централізація управління, взаємодія 
й координація, спеціалізація [17, с. 142–143].

О.І. Захаров наводить такі принципи еконо-
мічної безпеки підприємства, як: законність, 
економічна доцільність, комплексність, своєчас-
ність, безперервність, активність, обґрунтова-
ність, удосконалювання, самостійність й відпові-
дальність, централізація управління, взаємодія 
й координація, спеціалізація, поєднання конфі-
денційності й гласності [18, с. 316–318].

На особливу увагу заслуговує позиція 
І.В. Больботенко, яка, виходячи зі змісту окрес-
лених елементів системи економічної безпеки 
суб’єкта аудиту, спираючись на думку Л.О. Кор-
чевської, принципи організації системи еконо-
мічної безпеки, систематизує на шість блоків – 
цільові, структурні, функціональні, процесні, 
операційні та системні принципи. 

Цільові принципи – досяжність, конкрет-
ність, гнучкість, вимірність, сумісність.

Структурні принципи – принцип одночас-
ності «чотирьох ролей», поєднання централіза-
ції і децентралізації, ієрархічність, пріоритет 
об’єкта над суб’єктом, координованість, єдино-
начальність, мінімальна складність структури, 
персональна відповідальність.

Функціональні принципи – автономність, 
актуалізація, зосередженість, багатофункціо-
нальність, нейтралізація.

Процесні принципи – комбінація превентив-
них та реакційних заходів, комбінація гласності 
й конфіденційності, правомірність (законність), 
економічна доцільність, еквіфінальність.

Операційні принципи – пропорційність, пря-
моточність, рівномірність, паралельність, без-
перервність, спеціалізація.

Системні принципи – цілеспрямованість, 
комплексність, емерджентність, відкритість, 
зв’язність, адаптивність [19, с. 38]. 

І.В. Троц зазначає наступні принципи забез-
печення економічної безпеки на підприємстві: 
комплексність, або системність, пріоритет захо-
дів попередження (вчасність), безперервність, 
законність, плановість, економність, взаємодія, 
компетентність, поєднання гласності та конфі-
денційності [20, с. 224]. 

На думку Н.С. Іванової, система економіч-
ної безпеки підприємства може бути побудована 
на основі таких принципів: пріоритет заходів 
попередження, законність, комплексне застосу-
вання сил і коштів, координація та взаємодія 
ззовні й усередині підприємства, компетент-
ність, економічна доцільність, планова основа 
діяльності, системність [21, с. 59]. 

Все перераховане вище дозволяє сформувати 
наступну групу принципів побудови системи 
економічної безпеки підприємства:

– усі прийняті управлінські рішення з роз-
робки системи економічної безпеки не повинні 
суперечити чинному законодавству (принцип 
законності);

– елементи системи управління еконо-
мічною безпекою підприємства повинні бути 
взаємопов’язані та узгоджені (принцип систем-
ності побудови);
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– ефективність роботи системи безпеки пови-
нна бути вище її вартості (принцип економічної 
доцільності);

– витрати на заходи з ліквідації, нейтралі-
зації або мінімізації загроз економічним інтер-
есам підприємства повинні бути менше, ніж 
можливі збитки від їх реалізації (принцип 
ефективності управлінських рішень);

– своєчасне попередження та/або ефективне 
подолання негативного впливу загроз, при 
цьому забезпечуючи розвиток підприємства 
(принцип результативності);

– витрати на попередження та/або подолання 
загроз повинні бути адекватними за їх рівнем 
та обсягом (принцип оптимізації витрат);

– всі заходи безпеки повинні проводитися з 
використанням сучасних досягнень науки і тех-
ніки, надавати надійний захист на певних рів-
нях безпеки (принцип обґрунтованості);

– вирішення питань економічної безпеки із 
залученням усіх суб’єктів і активів підприєм-
ства (принцип комплексності);

– забезпечення збалансованості економічних 
інтересів підприємства, окремих його підрозді-
лів, персоналу (принцип збалансованості);

– своєчасність розробки і прийняття заходів 
щодо нейтралізації загроз економічної безпеки і 
економічним інтересам підприємства (принцип 
своєчасності);

– процес управління економічною безпекою 
підприємства повинен проходити безперервно 
(принцип безперервності);

– постійний системний моніторинг зовніш-
нього середовища підприємства з метою своє-
часного виявлення та ідентифікації загроз еко-
номічним інтересам підприємства (принцип 
постійного моніторингу);

– реалізація активних дій і заходів захисту 
економічних інтересів підприємства з викорис-
танням нестандартних форм і способів захисту 
(принцип активності);

– координація заходів щодо забезпечення 
економічної безпеки на підприємстві; органі-
зація взаємодії заходів зі всіма підрозділами 
підприємства і здійснення єдиного управління 
процесом безпеки підприємства, організація 
взаємодії з державними та правоохоронними 
органами (принцип координації і взаємодії);

– єдиний підхід до виконання своїх функцій 
учасниками процесу забезпечення безпеки при 
координуючої ролі і методичному керівництві 
з боку підрозділу економічної безпеки підпри-
ємства (принцип централізації);

– система управління економічною безпекою 
підприємства повинна бути органічно інтегро-
вана в загальну систему менеджменту підпри-
ємства (принцип інтегрованості);

– всі прийняті управлінські рішення не 
повинні суперечити загальній стратегії еконо-
мічного розвитку підприємства (принцип спря-
мованості на стратегічні цілі);

– управлінські рішення повинні розробля-
тися з урахуванням об’єктивних економічних 

законів, на основі глибокого аналізу ситуації 
із застосуванням наукових методів пізнання 
(принцип об’єктивності);

– система управління економічною безпекою 
повинна забезпечувати швидку реакцію підпри-
ємства на появу реальних і потенційних загроз 
і своєчасне прийняття відповідних управлін-
ських рішень (принцип оперативності і дина-
мічності);

– кожне управлінське рішення в сфері еко-
номічної безпеки має розроблятися в декількох 
альтернативних варіантах, враховуючи певні 
критерії (принцип варіативності);

– заходи по реагуванню на погрози економіч-
ним інтересам підприємства повинні розробля-
тися у відповідності з визначеними критеріями 
(принцип адекватності реагування);

– система управління економічною безпекою 
підприємства, її елементи повинні адаптува-
тися до зміни факторів зовнішнього і внутріш-
нього середовищ підприємства (принцип адап-
тивності);

– розроблені або прийняті управлінські 
рішення повинні швидко коригуватися, якщо 
цього вимагають зміни зовнішнього або вну-
трішнього середовища підприємства (принцип 
гнучкості управління);

– здатність системи економічної безпеки під-
приємства до розвитку та вдосконалення (прин-
цип розвитку і вдосконалення);

– повинна бути розроблена дієва і ефективна 
система стимулів і відповідальності посадових 
осіб за стан економічної безпеки підприємства 
(принцип стимулювання і відповідальності).

Висновки. Як бачимо з проведеного аналізу, 
на сьогодні, незважаючи на значну кількість 
робот, питання формулювання змісту та сут-
ності принципів економічної безпеки підпри-
ємства залишаються дискусійними. На тепе-
рішній час відсутній єдиний методичний підхід 
до формулювання змісту та сутності принципів 
економічної безпеки підприємства. Питання 
формулювання змісту та сутності принципів 
економічної безпеки підприємства залишаються 
відкритими, що є передмовою для подальшого 
пошуку шляхів вирішення цього питання.
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