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Постановка проблеми 
В умовах економічної кризи на діяльність підприємства впливають 

несприятливі фактори зовнішнього та внутрішнього середовища. Для протидії 
їм необхідно побудувати сучасну систему економічної безпеки. Ефективність 
функціонування системи економічної безпеки в значній мірі залежить від 
механізму взаємодії, який дозволяє раціонально використовувати власні 
ресурси підприємства, а також можливості зовнішніх організацій, в тому числі 
органів державної влади, правоохоронних органів, суб'єктів недержавної 
безпеки для протидії існуючим та можливим факторам загроз зовнішнього і 
внутрішнього середовища. 
 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Значний внесок у вивченні процесів управління в діяльності з 

комплексної протидії зовнішнім та внутрішнім загрозам для діяльності 
підприємства внесли вітчизняні та зарубіжні вчені Алькема В.Г., Кириченко 
О.А., Козаченко А.В., Ляшенко А.Н. та інші вчені. Однак, незважаючи на те, що 
в теоретичному і практичному плані процеси управління забезпечення 
економічної безпеки розглянуті досить глибоко і всебічно, питання організації 
ефективної взаємодії внутрішніх і зовнішніх суб'єктів системи економічної 
безпеки залишаються актуальними. 
 

Невирішені раніше частини загальної проблеми 
Система економічної безпеки підприємства може адекватно протидіяти 

несприятливим факторам зовнішнього і внутрішнього середовища тільки при 
наявності ефективного механізму взаємодії. Однак, до теперішнього часу не до 
кінця вирішеними залишаються питання організації взаємодії внутрішніх 
суб'єктів системи економічної безпеки підприємства з зовнішніми 
організаціями, в тому числі, з органами державної влади та правоохоронними 
органами України. 
 

Формулювання цілей статті 
Метою статті є розгляд теоретичних основ побудови механізму взаємодії 

внутрішніх і зовнішніх суб'єктів системи економічної безпеки підприємства. 
 


