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ВПЛИВ ПРИБУТКУ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ СУБ’ЄКТУ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ  

 

В даний час основним принципом забезпечення економічної безпеки є 

процеси, спрямовані на попередження негативних фактів, що підривають 

сталий економічний стан підприємства за допомогою контролю. 

Контроль можна розглядати як процес управління фінансовою та 

господарською діяльністю підприємства з метою отримання доходу. 

Економічний контроль захисту є забезпеченням зростання їх прибутку. 

Система контролю на підприємствах формується для досягнення таких 

цілей, як збереження активів, достовірність інформації, ефективність діяльності 

і т. д. Збереження активів, наприклад, можна уявити як 

внутрішньогосподарський контроль і відповідність вимогам законодавства 

країни, а достовірність інформації як ефективність діяльності і контроль з боку 

колективу.  

Проблема забезпечення економічної безпеки є особливо актуальною на 

сучасному етапі, в зв'язку з посиленням зовнішніх і внутрішніх загроз для 

національної економіки. 

Існують такі етапи загроз: 

1) До зовнішніх загроз економічній безпеці підприємства можна віднести 

світову економічну кризу, відтік іноземних інвестицій, коливання курсу 

національної валюти, міждержавні економічні санкції; 

2) До внутрішніх загроз економічній безпеці можна віднести погіршення 

фінансової незалежності підприємства, зменшення обсягу продажів,  

інфляцію і т.д. 

Невід‘ємною складовою визначення рівня економічної безпеки є 
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встановлення певного набору індикаторів економічної безпеки, та й їхніх 

порогових/граничних значень. 

Порогові/граничні значення індикаторів економічної безпеки – це 

кількісні величини, порушення яких викликає несприятливі тенденції та 

загрозливі процеси в економіці.  

До індикаторів економічної і фінансової безпеки суб‘єкта господарювання 

у межах складової здатності до розвитку зараховують: операційні витрати на 

одну грошову одиницю реалізованої продукції; продуктивність праці, 

фондовіддачу, коефіцієнт оборотності оборотних активів; рівень матеріальних 

та енергозатрат. 

До індикаторів у межах складової ефективності функціонування 

підприємства слід віднести: темпи приросту обсягів реалізації, сума інвестицій 

в основний капітал відносно валового національного продукту; витрати на 

інноваційний розвиток відносно валового національного продукту, 

перевищення експорту над імпортом.  

Безпека фінансів – головне умова роботи будь-якої структури (держави, 

компанії), в основі якої лежать товарно-грошові відносини. 

Безпека фінансів – одна з основних складових економічної безпеки при 

роботі в умовах ринкової економіки. Фінансова безпека може розглядатися з 

глобальної позиції (для держави в цілому) або бути приватним випадком (для 

підприємства, компанії, невеликої фірми) [1, с. 83]. 

Фінансова безпека компанії – основна елемент економічної безпеки. 

Саме від нього залежить стабільність роботи організації, її фінансові 

інтереси, можливість розвитку та зростання в умовах жорсткої конкуренції, 

обсяг прибутку і так далі [2, с. 167]. 

Економічна безпека — це комплекс дієвих заходів офіційних державних 

органів, які забезпечують стійкість до зовнішніх та внутрішніх загроз, 

характеризують здатність національної економіки до розширеного 

самовідтворення та задоволення потреб громадян, суспільства і держави на 

певному визначеному рівні та часовому проміжку. 
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Висновки. 1. Виходячи з результатів проведеного дослідження підходів до 

оцінки рівня економічної безпеки суб'єкта господарювання, можна зробити 

висновок, що ці підходи не є абсолютно прийнятними для оцінки рівня 

економічної безпеки підприємства. Відповідно, питання методів визначення 

рівня економічної безпеки залишається відкритим і потребує подальшого 

дослідження. 

2. На мою думку економічну безпеку підприємства можна розглядати з 

точки зору узгодження інтересів підприємства з інтересами суб'єктів 

зовнішнього і внутрішнього середовища, результатом якого є отримання 

підприємством чистого прибутку. За умови, коли підприємство не має прибутку 

або зазнає збитків не можна говорити про дотримання інтересів підприємства і, 

отже, про те, що підприємство знаходиться в економічній безпеці, що перед 

підприємством стоїть загроза банкрутства. Отже, необхідний підхід до вибору 

методів економічної безпеки підприємства повинен ґрунтуватися на отриманні 

підприємством прибутку.  
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