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ПОБУДОВА КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

У статті розглянуті теоретичні питання пов'язані з побудовою й 

діяльністю комплексної системи забезпечення економічної безпеки 

підприємства як ефективного інструмента, за допомогою якого можна успішно 

протидіяти сучасним небезпекам, загрозам і ризикам для економічної безпеки  

Розглянуті основні завдання й принципи діяльності комплексної системи 

безпеки. Запропоновано інноваційну модель комплексної системи забезпечення 

економічної безпеки підприємства. 
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ПОСТРОЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

В статье рассмотрены теоретические вопросы, связанные с построением и 

деятельностью комплексной системы обеспечения экономической 

безопасности предприятия как эффективного инструмента, с помощью 



которого можно успешно противодействовать современным опасностям, 

угрозам и рискам для экономической безопасности Рассмотрены основные 

задачи и принципы деятельности комплексной системы безопасности. 

Предложено инновационную модель комплексной системы обеспечения 

экономической безопасности предприятия. 
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CONSTRUCTION OF COMPLEX SYSTEM OF  PROVIDING OF 

ENTERPRISE ECONOMIC SECURITY 

 

In the article theoretical questions are bounded up with the construction and 

activity of the complex system of providing of economic security of enterprise are 

considered.  This system can be used as an effective instrument of successfully 

counteraction to the modern dangers threats and risks.  The basic tasks and principles 

of activity of the complex security system are analizied.  The innovative model of the 

complex system of providing of economic security of enterprise is offered. 
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