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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КОМПЛЕКСНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЕМСТВА 

В умовах нестабільної економіки  на діяльність підприємства впливає 

велика кількість прямих та опосередкованих несприятливих факторів 

зовнішнього та внутрішнього середовища. Успішно протидіяти їм можна тільки 

при умовах наявності на підприємстві сучасної системи забезпечення 

економічної безпеки. А для того, щоб протидія всім існуючим та можливим 

небезпекам та загрозам для діяльності підприємства здійснювалась 

результативно, необхідно створити ефективну систему управління. 

У даній статті розглядаються питання організації системи управління 

комплексним забезпеченням економічної безпеки підприємства. Дане 

визначення системи управління, розкрити принципи її організації та 

функціонування. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В условиях нестабильной экономики на деятельность предприятия влияет 

большое количество прямых и косвенных неблагоприятных факторов внешней 

и внутренней среды. Успешно противодействовать им можно только при 

условии наличия на предприятии современной системы обеспечения 

экономической безопасности. А для того, чтобы противодействие всем 



существующим и возможным опасностям и угрозам для деятельности 

предприятия осуществлялась результативно, необходимо создать эффективную 

систему управления. 

В данной статье рассматриваются вопросы организации системы 

управления комплексным обеспечением экономической безопасности 

предприятия. Данное определение системы управления, раскрыть принципы ее 

организации и функционирования. 

Ключевые слова: система управления, механизм управления, 

предприятие, опасности, угрозы, система экономической безопасности, 

субъекты системы экономической безопасности. 

 

 

SYSTEM OF MANAGEMENT OF COMPLEX PROVIDING 

ECONOMIC SECURITY SYSTEM OF ENTERPRISE 

 

In the period of unstable economy there is a significant number of adverse 

factors external and internal environment that have a direct or indirect effect on 

activities of company. 

If enterprise has modern system of economic security it can counteract them 

successfully.  

In order the counteracting fort all existing and possible dangers and threats for 

the enterprise is carried out effectively, it is necessary to create an effective 

management system. 

This article deals with organization of the management system of complex 

providing economic security. It was given definition of management system, it was 

disclosed  principles of its organization  and  functioning. 

Keywords: management system, management mechanism, enterprise, dangers, 

threats, system of the economic security, the subjects of economic security system. 

 


