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Стратегічне управління
у сфері фінансово-економічної безпеки підприємства:
методичні положення щодо забезпечення
Статтю присвячено опрацюванню проблематики формування методичних положень щодо забезпечення
економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності в контексті стратегічного управління. Проведено дослідження окремих аспектів забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання в контексті стратегічного управління, визначено поняття «забезпечення» з позицій системного підходу, принципи, на яких ґрунтується забезпечення системи економічної безпеки підприємства, процес забезпечення системи економічної
безпеки підприємства в контексті стратегічного управління, запропоновано підхід щодо визначення рівня забезпечення функціональних складових системи економічної безпеки підприємства.
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Стратегическое управление в сфере финансовоэкономической безопасности предприятия:
методические положения обеспечения
Статья посвящена исследованию проблематики формирования методических положений по обеспечению
экономической безопасности субъектов хозяйственной деятельности в контексте стратегического управления. Исследованы отдельные аспекты обеспечения экономической безопасности субъектов хозяйствования в
контексте стратегического управления, определены понятие «обеспечение» с позиции системного подхода,
принципы, на которых основывается обеспечение системы экономической безопасности предприятия, процесс обеспечения системы экономической безопасности предприятия в контексте стратегического управления, предложен подход по определению уровня обеспечения функциональных составляющих системы
экономической безопасности предприятия.
Ключевые слова: экономическая безопасность; система; система экономической безопасности;
системный подход; обеспечение; система экономической безопасности предприятия; функциональные составляющие системы экономической безопасности предприятия; стратегическое управление.
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Strategic management in the enterprise financial and economic
security: methodical positions of providing
The stability of functioning, the level of enterprise’s economic security and durability are very important. In this
context the research problems of providing enterprise economic security is topical. The situation is complicated absence
of common views on conceptual and categorical apparatus in the field. Trends in deteriorating socio-economic situation
in Ukraine, a result of the many destabilizing factors both external and internal environments on domestic economic
activity entities actualizes the interest of scientists and experts to study the problems of methodical providing for the
economic security system (ESS) in the context of strategic management. It is important to explore the process of
providing economic security systems in the context of strategic management, to distinguish its main stages, to determine
the basic principles for the providing of the economic security system, their specification. The purpose of the article is to
define the process of providing economic security system in the context of strategic management, to distinguish its main
stages, to identify the principles of the economic security system, to determine the level of providing economic security
system. It is established that the problem of economic security is current and topical. It is determined the concept of
«providing economic security system» by the system approach. The concept can be defined as purposeful professional or
functional activity of economic security that provides systematic use of technologies, forms, methods and means of the

economic security system, involving financial, organizational, informational, analytical, technical and human resources to counter
internal and external threats of economic security. It is identified the following principles of the economic security system in the
context of operational and strategic management: efficiency and expediency, сonsistency and coordination, autonomy and
responsibility, planned character and dynamism, legality.
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enterprise’s economic security system; functional components of the economic security system; strategic
management.

