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Постановка проблеми. Сучасні умови розвитку економіки України характеризуються великою 
кількістю чинників, яким притаманні невизначеність та дестабілізуючий характер дії. Внаслідок 
нестабільності умов зовнішнього середовища та виникнення екстремальних умов функціонування 
перед підприємствами постає необхідність вироблення здатності до виживання та опору негативним 
впливам. Такі впливи становлять загрозу руйнування ресурсного потенціалу підприємства, 
збільшують ризики та втрати під час здійснення управлінських рішень, і тому являють собою загрози 
стабільному функціонуванню та економічно безпечному розвитку підприємства.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В Україні перші наукові розробки присвячені 
проблемам забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання почали з’являтися з 
середини 90-х років ХХ століття. Серед них можна відзначити роботи В.Є.Духова; Є.П.Рябченко і 
Є.В.Ковальова; Г.А.Андрощука і П.П.Крайнева, А.С.Сосніна і П.Я.Пригунова; Е.І.Нізенко; 
О.М.Бандурки, В.Є.Духова, К.Я.Петрова, І.М.Червякова; а також роботу Г.В.Козаченко, 
В.П.Пономарьова, О.М.Ляшенко, де вперше з позиції системного підходу зроблена спроба 
визначення сутності, оцінки та побудови механізму забезпечення економічної безпеки підприємства, 
та ряд інших робіт. 

Серед зарубіжних авторів, які досліджують проблеми економічної безпеки суб’єктів 
господарювання, слід виділити А.Іванова, В.Шликова; А.Крисіна; Є.А.Олейнікова; Б.Н.Трояннікова, 
А.П.Красновського; Н.Н.Потрубача і Р.К.Максутова; В.І.Ярочкіна. 

 Формулювання цілей статті. Розглянути теоретико-методологічні та методичні засади 
удосконалення управління економічною безпекою. Розглянути підходи до визначення структури 
економічної безпеки.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток будь-якої соціально-економічої системи є 
неможливий без забезпечення прийнятного рівня її безпеки, а від так актуалізує проблему 
розроблення методологічних засад управління економічною безпекою із врахуванням сучасних 
тенденцій розвитку підприємницьких структур та їх ролі у розвитку економіки знань. На сучасному 
етапі розвитку вітчизняної економіки однією з головних цілей є забезпечення її економічної безпеки, 
досягнення якої потребує детального вивчення багатьох питань. Основним інструментом формування 
будь-якої системи, в тому числі системи економічної безпеки акціонерних товариств є організаційна 
діяльність. Отже, організовувати діяльність – означає впорядковувати її у цілісну систему з чітко 
визначеними характеристиками, логічною структурою та процесом її здійснення. 

Основоположним методологічним елементом функціонування будь-якої системи, в тому числі й 
системи економічної безпеки, базисом та вихідним елементом її структурної побудови є цілі. Саме вони є 
тим основним стрижнем процесу забезпечення економічної безпеки акціонерних товариств, який 
спрямовує, інтегрує, організує і мобілізує всі необхідні засоби і методи. Від того, на скільки правильно 
вони визначені, залежить напрям і зміст забезпечення економічної безпеки. Формування цілей будь-якої 
діяльності – є одна з основних функцій управління як науки.  

Для досягнення цілей системи забезпечення економічної безпеки розробляються системні та 
комплексні завдання, які на практиці формулюються також по-різному. Слід зауважити, що 
формулювати цілі та завдання для кожного структурного елементу системи необхідно якомога 
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конкретніше, при цьому необхідно дотримуватися комплексного і системного підходів, що закладені 
у загальних завданнях.  

Формування завдань з економічної безпеки у такий спосіб дозволить уникнути виконання 
несистемних завдань і зайвих витрат. Ефективність вирішення завдань з безпеки залежить від того, 
наскільки будуть підібрані відповідні методи. Методи безпеки переводять засоби безпеки зі 
статичного стану в динамічний, даючи відповідь на питання як саме ці засоби реалізовуватимуться на 
практиці. Система забезпечення безпеки підприємства за своєю філософською сутністю практично не 
відрізняється від системи національної, державної або суспільної безпеки. Дослідження сутності сил і 
засобів дає змогу комплексно підійти до питання безпеки суб’єктів господарювання. Сили 
забезпечення безпеки повинні відповідати критеріям достатності та підготовленості. Засобами 
забезпечення безпеки можна вважати можливості, інструменти матеріального і нематеріального 
характеру, за допомогою яких реалізуються функції із забезпечення безпеки. Цікавим є те, що деякі 
сили одночасно можуть використовуватися і як засоби безпеки. Ще однією складовою системи 
безпеки є її організаційна форма. Саме від форми значною мірою, залежить ефективність безпеки.  

Починаючи з ХХІ сторіччя, дослідниками з філософської точки зору вивчалася сутність та 
форма явища безпеки. Розглядаючи поняття форми як філософської категорії, слід виходити з того, 
що форма – це спосіб існування змісту, його внутрішня структура, організація і зовнішній вираз. 
Форма безпеки – це спосіб організації системи безпеки. Основними формами безпеки може бути: 
організація системи безпеки власними силами ; організація системи безпеки зовнішніми силами; 
організація системи безпеки з використанням власних і зовнішніх сил.  

Визначальне місце у системі економічної безпеки підприємства відводиться її суб’єктам. 
Суб’єкт забезпечення економічної безпеки – це фізична або юридична особа, яка бере участь в 
організації забезпечення економічної безпеки. Економічна безпека зорганізується не взагалі, а за 
конкретними об’єктами. Під об’єктом безпеки розуміється все те, на що спрямована діяльність 
суб’єктів і сил безпеки.  

Важливим структурним елементом системи економічної безпеки є принципи. Під принципами 
розуміємо базові орієнтири, яких повинна дотримуватися система безпеки підприємств при 
досягненні своїх цілей та завдань. Принципи є своєрідним компасом, за яким слід звіряти рішення.[1] 

Cкладовими системи економічної безпеки на нашу думку є: макроекономічна, 
зовнішньоекономічна, інвестиційна, фінансова, науково-технологічна, енергетична, виробнича, 
демографічна, соціальна, продовольча безпека.  

Ієрархічні структурі системи економічної безпеки: глобальна економічна безпека, економічна 
безпека держави, економічна безпека регіону, економічна безпека підприємства. Якщо не розглядати 
глобальну економічну безпеку ідеалізовано, тобто не ототожнювати з досягненням максимальної 
безпеки та високого рівня життя кожної людини, незалежно від нації чи національності, з 
дотриманням при цьому умов фізичного та екологічного збереження світу, а розглядати таку безпеку 
дещо спрощено, але більш прагматично – як функцію від сукупності національних безпек країн світу, 
то стає зрозумілою можливість починати розгляд трактування економічної безпеки, починаючи 
відразу зі щабля "економічна безпека держави". 

Економічна безпека – це здатність економіки забезпечувати ефективне задоволення суспільних 
потреб на національному і міжнародному рівнях. Іншими словами, економічна безпека являє собою 
сукупність внутрішніх і зовнішніх умов, які сприяють ефективному динамічному росту національної 
економіки, її здатності задовольняти потреби суспільства, держави, індивіда, забезпечувати 
конкурентоспроможність на зовнішніх і внутрішніх ринках, що гарантує від різного роду загроз і 
втрат. З цього можна зробити два висновки. По-перше, економічна безпека країни повинна 
забезпечуватися, насамперед, ефективністю самої економіки, тобто поряд із захисними заходами, 
здійснюваними державою, вона має захищати сама себе на основі високої продуктивності праці, 
якості продукції і т.д. По-друге, забезпечення економічної безпеки країни не є прерогативою якогось 
одного державного відомства, служби, вона має підтримуватися всією системою державних органів, 
усіма ланками і структурами економіки. 

Спускаючись на наступний щабель вертикалі економічної безпеки – щабель економічної 
безпеки регіону, зазначимо, що рівень його вивчення є недостатнім, якщо не враховувати окремі 
наукові положення, викладені в. Найчастіше економічна безпека регіону розглядається в контексті 
впливу на національну економічну безпеку. При цьому термінологічною опорою таких досліджень 
здебільшого є стійкість та цілісність регіонального господарського механізму, регіональні програми 
економічного розвитку, комплексні міжрегіональні проекти, інструменти та методики регіонального 
вирівнювання та подолання депресивності регіонів.  
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Економічній безпеці регіонів сьогодні загрожують не тільки правова нерозв'язаність багатьох 
питань, неврегульованість взаємин регіонів із центральними органами виконавчої влади, руйнування 
науково-технічного потенціалу, відсутність чіткої системи охорони навколишнього середовища, 
тінізація економіки, зростання економічної злочинності, низька професійна компетенція 
управлінських кадрів регіональних органів управління.  

Нарешті розглянемо останній, найнижчій, проте найважливіший щабель вертикалі економічної 
безпеки. Визнання значущості економічної безпеки підприємства не викликає сумнівів. Спочатку 
поняття економічної безпеки розглядалося як забезпечення умов збереження комерційної таємниці й 
інших "секретів" підприємства. Такому трактуванню економічної безпеки присвячені публікації 
початку 90-х років. На перших етапах ринкових перетворень у зв'язку зі зміною статусу власності, 
самостійним виходом підприємства на зовнішній ринок, прагненням до максимізації прибутку, 
виробництва конкурентоспроможної продукції, реалізованому в тому числі за допомогою зменшення 
витрат, використання нових технологій, збереження комерційної таємниці в діяльності підприємств 
справді набуло актуальності. Кожне підприємство прагнуло захищати свої комерційні таємниці, 
інтелектуальну власність і взагалі інформацію як найцінніший товар. 

Трохи пізніше взяв гору інший підхід до трактування поняття економічної безпеки 
підприємства. Різкий спад виробництва в цілому в країні, а головне – зміна економічних функцій 
держави, яка вже не була основним інвестором і споживачем продукції, змусили подивитися набагато 
ширше на проблему економічної безпеки підприємств. Відповідно до цього погляду економічна 
безпека підприємства обумовлена впливом зовнішнього середовища, що у ринковій економіці увесь 
час змінюється, воно ніколи не залишається стабільним, постійним чи незмінним. Саме з позиції 
впливу зовнішнього середовища, захисту підприємств від його негативного впливу і розглядається 
економічна безпека підприємства, у тому числі й у багатьох публікаціях вітчизняних учених-
економістів. 

При визначенні поняття "економічна безпека" стала переважати думка, що його зміст відбиває 
такий стан підприємства, який забезпечує здатність протистояти несприятливим зовнішнім впливам. 

Представники Львівської наукової школи економічної безпеки подають структуризацію 
економічної безпеки підприємства відповідно її зовнішніх та внутрішніх складових.  

Усі наведені підходи до визначення сутності економічної безпеки підприємства відзначаються 
або неповнотою, недомовленістю чи неясністю, що не дозволяє достеменно з’ясувати сутність 
економічної безпеки підприємства, або звуженим підходом, при якому втрачається бачення 
економічної безпеки підприємства з позиції безпекознавства. Найчастіше останнє відбувається 
внаслідок ототожнення або підміни поняття економічної безпеки підприємства поняттями 
ефективності, конкурентоспроможності, економічної стійкості тощо. 

Отже, економічну безпеку підприємства можна розглядати різнобічно, зокрема, як своєчасну 
реакцію підприємства на зміни в зовнішньому середовищі, тобто з позиції ситуаційного підходу до 
управління, яким визнається важливість швидкості й адекватної реакції, котрі забезпечують 
адаптацію підприємства до умов його існування. Втім, економічну безпеку слід розглядати скрізь 
еволюційність ситуаційного підходу до управління підприємством.  

Очевидно, що концепції та підходи щодо економічної безпеки підприємства перебувають у 
конвергентному стані. На наш погляд економічна безпека – це система заходів, щодо активного 
захисту системи від можливих загроз, та механізм забезпечення стабільного функціонування системи 
в теперішній час і в майбутньому.  

Розвиток та економічна безпека – найважливіші характеристики підприємства як єдиної 
системи. Їх не слід протиставляти, кожна з них по-своєму характеризує стан підприємства[2]. 

Загалом же, якщо зробити узагальнення визначення комплексної системи економічної безпеки, 
то воно може бути сформульовано так: під комплексною системою економічної безпеки розуміється 
сукупність взаємопов’язаних сил, засобів, способів, технологій банку спрямованих на формування 
його здатності до захисту та протидії різноманітним загрозам діяльності. 

Виходячи з того, що основними видами ресурсів для забезпечення господарської діяльності є 
фінансові, матеріальні, інформаційні та кадрові ресурси можна припустити, що заходи безпеки 
необхідно концентрувати саме на цих видах ресурсів і забезпечення економічної безпеки залежатиме 
насамперед від рівня і ефективності захисту зазначених видів ресурсів. Разом з тим, якщо фінансові 
ресурси відіграють головну роль і є основним інструментом в господарській діяльності, то 
матеріальні ресурси, інформація та персонал є у якості забезпеченням ефективної фінансової 
діяльності. Водночас необхідно врахувати, що приблизно 80 % коштів складають їх обігові кошти, за 
допомогою яких здійснюються операції, а решта використовується для забезпечення інших потреб. 
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За таких умов можна стверджувати, що головну увагу у забезпеченні економічної безпеки слід 
приділяти саме захисту гоподарських операцій. Разом з тим господарські операції, як і обіг коштів 
взагалі, забезпечується інформаційно, матеріально і звичайно базується на діяльності персоналу. 
Тобто господарська діяльність має інтегрований характер як використання різних складових його 
ресурсної бази. У такому разі і забезпечення економічної безпеки має спрямовуватися саме на захист 
зазначеної сукупності ресурсів як у процесі їх формування, так і в ході використання. Звідси 
основними напрямами забезпечення економічної безпеки має бути захист господарських операцій, їх 
матеріальних цінностей, інформації та персоналу. Створення такої системи є забезпечення заданого 
рівня економічної безпеки банку за мінімальної вартості здійснюваних для цієї мети організаційно-
технічних заходів і використаних засобів захисту.[3] 

Аналіз загроз матеріальним ресурсам, умов їх формування, зберігання та використання, 
проведений у процесі дослідження дає змогу зробити висновок про необхідність системного підходу 
до захисту матеріальних цінностей. Існуюча на сьогодні практика забезпечення безпеки матеріальних 
цінностей, з одного боку, спрямована на роботу з наслідками реалізації загроз таким ресурсам, а з 
іншого – має відокремлений характер і не поширює своїх захисних функцій на всю структуру, яка так 
чи інакше стосується матеріальних цінностей. Через це нерідко матеріальні цінності зазнають не 
тільки протиправних посягань, а й втрачаються від неправильного обліку, неефективного контролю 
за їх станом і експлуатацією, а також завдають шкоди банку від недостатньої відповідальності за їх 
втрату, знищення, нестачу чи знищення. 

Фінансова безпека є головною складовою у структурі комплексної системи економічної 
безпеки. Саме фінансова безпека визначає рівень стійкості та живучості на ринку. Різні автори безліч 
разів з різних точок зору розглядали фінансову безпеку держави, суб’єкта господарювання, 
обґрунтовуючи шляхи та способи її ефективного забезпечення. Знову ж таки посилаючись на 
комплексний характер умов, в яких здійснюють свою діяльність суб’єкти господарювання, та 
різноманітність загроз, що супроводжують господарську діяльність, ототожнювати фінансову 
безпеку з економічною неможливо. Фінансова безпека може розглядатися тільки в комплексі всіх 
видів безпеки і бути одним із елементів його економічної безпеки. 

Кадри – це те єдине, що відрізняє і робить особливим сьогоднішній бізнес у конкурентній 
боротьбі. За ідентичності технологій формування прибутку, одній і тій самій кон’юнктурі ринку, 
однакових умовах функціонування підприємницьких структур, тільки кадри можуть забезпечити 
стабільність і розвиток або, навпаки, бути причиною розорення і банкротства комерційних 
підприємств. За таких умов робота з кадрами стає найбільш вагомою часткою в організації сучасного 
вітчизняного підприємництва, а засади безпеки цієї роботи стають особливо актуальними. 

Визначаючи роль кадрової безпеки в комплексній системі його економічної безпеки, необхідно 
зазначити, що ефективна кадрова безпека має цілеспрямований вплив на формування здатності банку 
реалізувати свої можливості щодо досягнення економічного розвитку і стабільності. Це може бути 
досягнуто насамперед за рахунок високого рівня інтелекту працівників, дієвої мотивації їхньої праці, 
формування у них патріотизму, профілактики та попередження загроз, які можуть формуватися в 
колективах, та поведінки окремих працівників. Іншими словами, кадрова безпека повинна бути 
направлена на те, щоб, з одного боку, сприяти мінімізації загроз від персоналу, а з іншого – 
стимулювати прагнення кожного з працівників до ефективної роботи. Умови для стабільної 
діяльності створюють високопрофесійні і віддані йому співробітники, боротьба за залучення та 
виховання яких повинна бути в центрі уваги кадрової політики. [4] 

На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки однією з головних цілей є забезпечення її 
економічної безпеки, досягнення якої потребує детального вивчення багатьох питань. Питання 
забезпечення економічної безпеки підприємств, які останнім часом набули особливої значущості, 
розглядаються в сучасній науковій літературі з позиції захисту від загроз, стану використання 
корпоративних ресурсів та гармонізації інтересів підприємств. Науковий апарат щодо забезпечення 
соціально-економічної безпеки підприємств остаточно ще не сформований.  

Безперечним є той факт, що будь-яке підприємство знаходиться та функціонує в середовищі. 
Зовнішнє середовище підприємства є основним джерелом, що надає підприємству ресурси, необхідні 
для підтримки і розвитку його внутрішнього потенціалу. Таке середовище неоднорідне за своїм 
складом. Воно включає велике число компонентів, які по-різному за ступенем, характером та 
періодичністю впливають на підприємство, як надаючи можливості, так і створюючи серйозні 
загрози для діяльності підприємства.[5] 

Інформаційно-аналітичні методи забезпечення корпоративної безпеки передбачають механізми 
збору та обробки інформації (в тому числі за допомогою електронних засобів обчислення інформації 
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та спеціальних програмних засобів) в інтересах забезпечення безпеки акціонерних товариств та 
прийняття управлінських рішень. До цієї групи необхідно віднести спеціальні методи проведення 
детективної діяльності, аналітичної розвідки, тобто спеціального аналізу інформації та формування 
документів прогнозного характеру з точки зору впливу потенційних і реальних загроз тощо. [6] 

Інформація за умов ринку є найголовнішим ресурсом та основою взаємодії компонентів 
системи, формування стартових позицій, перспектив розвитку підприємства та зовнішнього 
середовища. Загрози є чинниками, що ускладнюють чи унеможливлюють реалізацію інтересів 
підприємства, перешкоджають досягненню цілей суб’єкта господарської діяльності. Визначити стан 
та рівень загроз неможливо без відповідного інформаційного забезпечення. Тому процес своєчасного, 
необхідного та достовірного інформаційного забезпечення та недопущення витоків власної 
господарсько-значущої інформації є важливим для забезпечення соціально-економічної безпеки 
підприємства.[7] 

Роль інформації в діяльності підприємства, як і інших суб’єктів економіки, важко переоцінити. 
Будь-яка технологія здійснення господарських операцій вимагає обов’язкового інформаційного 
забезпечення. Більше того, інформація, що використовується в діяльності підприємств переважно є їх 
інтелектуальною власністю, її використання забезпечує отримання вигоди та прибутку, а ефективний 
їх захист сприяє формуванню переваг на ринку. Однак результатом запровадження нових 
інформаційних технологій стали не тільки підвищення ефективності функціонування підприємства, 
покращення швидкості і якості обслуговування клієнтів, розвиток нових видів послуг, зниження 
витрат, а й поява різного роду загроз і ризиків. 

Водночас, розглядаючи питання ролі інформаційної безпеки у комплексній системі 
корпоративної безпеки, слід звернути увагу на таке. У підприємницькій діяльності вже давно існує 
аксіома про взаємозалежність капіталу і знань, яка стверджує, що основою гарантованого прибутку є 
не капітал, а знання про сферу, регіон, об’єкт вкладання зазначеного капіталу. Тобто знання є 
провідною умовою прибуткової діяльності підприємства. За таких обставин і знання, і капітал є 
головними складовими у формуванні економічної безпеки, а ризик недостатніх, помилкових знань є 
адекватним ризику недостатності капіталу чи неякісних технологій його вкладання. Ураховуючи, що 
основним носієм знань є інформація, формування інформаційного ресурсу має бути одним із 
важливих завдань не тільки інформаційної безпеки, а й комплексної системи корпоративної безпеки 
підприємства. 

Висновки. Проведений аналіз умов організації економічної безпеки та загроз господарської 
діяльності обумовлює необхідність створення комплексної системи економічної безпеки, яка 
здійснює реалізацію своїх функції на комплексній основі у взаємозв’язку правових, організаційно-
управлінських, спеціальних, соціально-психологічних, режимних, технічних, профілактичних і 
пропагандистських заходів, спрямованих на якісну реалізацію захисту суб’єктів господарської 
діяльності від зовнішніх і внутрішніх загроз. 
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В статті запропоновано підхід, щодо визначення структури системи економічної безпеки та 
удосконалено методику дослідження процесів пов’язаних з визначенням факторів, які впливають на 
економічну безпеку. 

Об'єкт дослідження – структура системи економічної безпеки. 
Мета роботи – Розглянути підходи до визначення структури економічної безпеки. 

Систематизувати ці підходи, виявити позитивні та негативні сторони кожного з цих підходів та 
запропонувати своє бачення структури економічної безпеки. Розглянути теоретико-методологічні та 
методичні засади удосконалення управління економічною безпекою..  

Метод дослідження – в основу методології покладено системний підхід, у межах якого 
застосовано методи: індукції та дедукції, порівняння і систематизації. За допомогою системного 
підходу досліджено стан економічної безпеки в Україні та виявлено особливості її функціонування. 

Результати статті можуть бути упроваджені при формування прогнозів, стратегій і програм 
довгострокового розвитку діяльності підприємств.  

Прогнозні припущення щодо розвитку об'єкта дослідження – пошук оптимальної технології 
виробництва пластин без дефектів. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: БЕЗПЕКА, ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА, СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ, СТРУКТУРА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  

 
ABSTRACT 

Rudkovskii A.V. System Structure ekonominoi enterprise security. Visnyk National Transport 
University. Scientific and Technical Collection: Іn Part 2. Part 2: Series «Economic sciences». – Kyiv: 
National Transport University, 2014. – Issue 29. 

This paper proposes an approach to the definition of the security system and improved technique to 
study processes related to the identification of factors affecting the economic security. 

Object of the study – the structure of the system of economic security. 
Purpose of the study – to examine approaches to determining the structure of economic security. 

Systematize these approaches, identify positive and negative aspects of each of these approaches and offer 
their vision of the structure of economic security. Consider – theoretic and methodological foundations 
improve economic security management. 

Method of the study – based methodology laid systematic approach, in which methods are applied: 
induction and deduction, comparison and classification. Using a systematic approach investigated the state of 
economic security in Ukraine and the peculiarities of its functioning. 

The results of the article can be incorporated into the making predictions, strategies and programs for 
long-term 

Forecast assumptions about the object of study – оur results can be introduced at making predictions, 
strategies and programs for long-term development of enterprises. 

KEYWORDS: SECURITY, ECONOMIC SECURITY, SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY, 
STRUCTURE OF ECONOMIC SECURITY  
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  РЕФЕРАТ 
Рудковский А.В. Структура системы економинои безопасности предприятия / А.В. Рудковский 

// Вестник Национального транспортного университета. Научно-технический сборник: в 2 ч. Ч. 2: 
Серия «Экономические науки». – К. : НТУ, 2014. – Вып. 29. 

В статье предложен подход, по определению структуры системы безопасности и 
усовершенствована методика исследования процессов связанных с определением факторов, 
влияющих на экономическую безопасность. 

Объект исследования – структура системы экономической безопасности. 
Цель работы – рассмотреть подходы к определению структуры экономической безопасности. 
Систематизировать эти подходы, выявить положительные и отрицательные стороны каждого из этих 
подходов и предложить свое видение структуры экономической безопасности. Рассмотреть теоретико 
– методологические и методические основы совершенствования управления экономической 
безопасностью.  

Метод исследования – в основу методологии положен системный подход, в рамках которого 
применены методы: индукции и дедукции, сравнения и систематизации. С помощью системного 
подхода исследовано состояние экономической безопасности в Украине и выявлены особенности ее 
функционирования. 

Результаты статьи могут быть внедрены при формирования прогнозов, стратегий и программ 
долгосрочного развития деятельности предприятий. 

Прогнозные предположения о развитии объекта исследования – поиск оптимальной 
технологии производства пластин без дефектов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, СИСТЕМА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, СТРУКТУРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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