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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ  
ЗАСОБІВ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ЗАГРОЗИ  

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
 
У сучасних умовах господарювання, будь-яке підприємство в Україні, 

що займається певним видом діяльності, наражається на ризики, які 
можуть перешкоджати його діяльності та розвитку. Це змушує 
підприємства удосконалювати свою систему захисту власних інтересів. 

Кризові явища, посилення невизначеності та динамічності економічної 
ситуації вимагає від суб’єктів господарювання посилення уваги до питань 
власної економічної безпеки, виявлення та нейтралізації можливих загроз, 
небезпек та ризиків, здатних негативним чином вплинути на стан та 
результати їх діяльності [1, с. 93]. 

За своїм змістом економічна безпека – це сукупність умов і факторів, 
що забезпечують незалежність національної економіки, її стабільність, 
здатність до постійного відновлення та самовдосконалення [2]. 

Поняття «економічна безпека підприємства» є багатовимірним та має 
різні підходи до трактування: захисний, ресурсний, часовий, вартісний, 
гармонійний, цільовий, цивілізований, збалансований, стійкістний, 
стабільний, прогресивний [3]. 

Економічна безпека підприємства складається з декількох 
функціональних складових, які для кожного конкретного підприємства 
можуть мати різні пріоритети в залежності від характеру існуючих загроз. 
Основним фактором, який визначає стан економічної безпеки є володіння 
підприємством стійкими конкурентними перевагами. Ці переваги повинні 
відповідати стратегічним цілям підприємства [4]. 

В основі організації системи економічної безпеки підприємства лежить 
вирішення ряду завдань: збір, аналіз, оцінка зовнішнього та внутрішнього 
середовища та прогнозування розвитку подій; захист законних прав і 

88 



інтересів підприємства; моніторинг та прогнозування загроз економічній 
безпеці підприємства; розробка інструментів та механізму нівелювання 
загроз та підтримка стабільного розвитку підприємства; вивчення 
діяльності конкурентів, партнерів, клієнтів; забезпечення збереження 
матеріальних цінностей; захист комерційних таємниць тощо [5]. 

Під загрозою економічної безпеки підприємства розуміють сукупність 
факторів та умов, що створюють небезпеку для нормального 
функціонування господарюючих суб’єктів відповідно до їхніх цілей і 
завдань [6, с. 40]. 

Діяльність підприємства завжди знаходиться під загрозою як з боку 
зовнішніх так і внутрішніх факторів. 

В економічній літературі виділяється значна кількість ознак за якими 
визначаються групи загроз економічній безпеці підприємства: за 
ймовірністю настання (явні та латентні); за можливістю прогнозування  
(ті, що прогнозуються на рівні господарюючого суб’єкту та ті, які не 
піддаються прогнозу); залежно від величини нанесених (очікуваних) 
збитків (катастрофічні, значні, викликають труднощі); залежно від об’єкта 
посягання (інформаційні, фінансові, персоналу); залежно від природи 
загроз (виходять від кримінальних структур, виходять від конкурентів, 
виходять від контрагентів, викликані політикою держави, ініційовані 
іноземними державами) та інші [7]. 

Загрози економічній безпеці також поділяють на ті, які частково 
піддаються нейтралізації, і ті, які не піддаються нейтралізації [8, с. 30]. До 
перших відносяться загрози матеріальним і нематеріальним активам, 
фінансам тощо. До других – загрози інформації, збереження споживачів, 
загрози перспективам розвитку. 

Різни види загроз мають різний вплив на економічну безпеку. Проте, 
будь-які загрози, які діють на одну чи кілька складових системи, з часом 
охоплюють всі інші та діють вже на все підприємство в цілому. 

При виборі шляхів нейтралізації негативного впливу певного виду 
загроз обов’язковою є потреба враховувати багатогранність і кількість 
складових економічної безпеки підприємства та специфіку галузі, в якій 
воно функціонує. 

Для підтримки стабільної роботи підприємства і нейтралізації 
небезпечних факторів, що впливають на його діяльність, важливою є 
різноманітна внутрішня та зовнішня інформація, вивчення якої допоможе у 
ліквідації, або пом’якшенні небажаних наслідків загроз і небезпек та 
забезпечити необхідний рівень економічної безпеки. 
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Сучасна система економічної безпеки висуває обґрунтовані вимоги 
щодо формування достовірної інформації, яка б виступала підґрунтям у 
забезпеченні заходів, спрямованих на упередження загроз внутрішнього та 
зовнішнього середовища [9]. 

Досягнення економічної безпеки підприємства можливе за умови, що 
система обліку сприятиме отриманню інформації операційного, тактичного 
і стратегічного характеру, застосуванню різних видів аналізу та аудиту, 
розширить обсяг інформаційних ресурсів про складові безпеки (ринкову, 
фінансову, правову тощо) [10, с. 125]. 

Забезпечення економічної безпеки підприємства в частині 
бухгалтерського обліку економісти вбачають у вирішенні таких завдань як: 
своєчасне виявлення зовнішніх та внутрішніх загроз в системі 
бухгалтерського обліку; збереження та ефективне використання ресурсів 
підприємства (фінансових, матеріальних, інформаційних, кадрових); 
прогресивний, незалежний розвиток підприємства [11]. 

Облікову політику підприємства на сьогодні, розглядають як один із 
найбільш ефективних інструментів інформаційної облікової системи, який 
може використовуватися в господарській діяльності з метою підвищення 
рівня економічної безпеки підприємства [10].  

 Формування системи економічної безпеки підприємства є комплексом 
заходів різного спрямування. Основні заходи по забезпеченню організації 
економічної безпеки підприємства базуються на нормативно-правових 
засадах діяльності підприємства, мотивації кадрового складу, 
адміністративних важелів управління, ресурсозбереження та інших 
прийомах [12]. 

Заслуговує на увагу думка про те, що економічну безпеку підприємства 
необхідно розглядати у взаємозв’язку із системою бухгалтерського обліку 
як комплекс заходів, спрямованих на збереження майна та інформації 
підприємства відповідно до обраної стратегії та принципу безперервності 
діяльності [10]. 

Проблему захисту бухгалтерської інформації та впровадження 
розроблених заходів з виявлення та уникнення можливих загроз 
економічній безпеці підприємства потрібно вирішувати на законодавчому 
рівні країни. 

 
Література: 

1. Пашнюк Л. О. Загрози економічній безпеці підприємства та засоби 
їх нейтралізації / Л. О. Пашнюк // Вісник Київського національного 

90 



університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2013. – Вип. 10. –  
С. 93-97. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2013_10_22 

2. Рожков В.О. Підходи до визначення сутності поняття економічної 
безпеки / В.О. Рожков // Миколаївський національний університет імені 
В.О. Сухомлинського. – 2016. – Вип. 10. – С. 478-480.  

3. Меліхова Т.О. Сутність та основні підходи до трактування 
економічної безпеки підприємства. Економічний розвиток держави, 
регіонів, підприємств і підприємництва проблеми та перспективи: 
матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (Запоріжжя, 6 травня 2017 р.). 
Запоріжжя: ЗДІА, 2017. С. 86-88. 

4. Геєць В.М., Кизим М.О., Клебанова Т.С., Черняк О.І. та ін. 
Моделювання економічної безпеки: держави, регіону, підприємства: 
монографія. – Х.: ВД «Інжек», 2006. – 240 с. 

5. Донець Л.І. Економічна безпека підприємства / Л.І. Донець,  
Н.В. Ващенко – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 240 с. 

6. Іванків О. Діагностика загрози економічній безпеці підприємства й 
напрями їх нівелювання в умовах євроінтеграційних процесів. 
Економічний часопис Східноєвропейського національного університету 
імені Лесі Українки. 2016. № 1. С. 40-45.  

7. Шлыков В.В. Комплексное обеспечение экономической 
безопасности предприятия / Шлыков В.В. – СПб., 1999. –138 с. 

8. Гадышев В.А. Классификация угроз экономической безопасности 
предприятия / В.А. Гадышев, О.Г. Поскочинова // Вестник Санк-
Петербургского ун-та ГПС МЧС. – 2014. – С. 27-31. 

9. Гнилицька Л.В. Концептуалізація управлінського обліку як 
інформаційної основи економічної безпеки підприємства / Л.В. Гнілицька // 
Фінанси, облік і аудит. – 2013. – Вип. 2. – С. 185-192. 

10. Гудзенко Н. М., Китайчук Т. Г. Роль обліку в забезпеченні 
економічної безпеки підприємств. Економіка. Фінанси. Менеджмент: 
актуальні питання науки і практики. 2017. № 3. С. 125-134.  

11. Лазарева А.П. Фінансово-економічна безпека підприємства та 
механізм її забезпечення / А.П. Лазарева // Інноваційна економіка. – 2012. – 
№ 32(6). – С. 305-307. 

12. Бондарчук Н. В. Організаційні засади формування системи 
економічної безпеки на підприємстві / Н. В. Бондарчук, А. А. Кубрак // 
Молодий вчений. – 2017. – № 12(52). – С. 577-580. – Режим доступу: 
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/633  

 
 

91 



 
 

Наукове  видання  

 

Міжнародна  науково-практична  конференція  

 

«ПЕРСПЕКТИВИ СТАБІЛЬНОГО 
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  

ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ:  СВІТОВИЙ 
ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ» 

 

(м. Запоріжжя, 21 вересня 2019 р.) 
 
 
 

ЧАСТИНА I 
а І 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підписано до друку 30.09.2019. Формат 60х84/16. 
Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman. Цифровий друк. 

Умовно-друк. арк. 5,81. Тираж 100. Замовлення № 0919-199. 
Віддруковано з готового оригінал-макета. 

 
Видавничий дім «Гельветика» 
м. Херсон, вул. Паровозна 46-а 

E-mail: mailbox@helvetica.com.ua 
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи 

ДК № 6424 від 04.10.2018 р. 


	Напрям 9. Бухгалтерський облік,  аналіз та аудит
	Бурко Катерина Володимирівна,
	БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ  ЗАСОБІВ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ЗАГРОЗИ  ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА


