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Стаття присвячена аналізу суті поняття «економічна безпека підприємства» та висвітленню підходів щодо 
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Постановка проблеми. Нині стан світової 
економіки характеризується великою нестій-
кістю, загостренням конкурентної боротьби 
між господарюючими суб’єктами, збільшен-
ням числа ризикованих фінансових операцій. 
У зв’язку з цим ускладюється прогнозування 
розвитку української економіки, яка великою 
мірою залежить від припливів і відтоків капі-
талу з-за кордону і цін на сировину. За даних 
обставин процес прийняття рішень щодо 
вибору стратегії і тактики розвитку промис-
лового підприємства стає вкрай відповідаль-
ною справою, що змушує впроваджувати в 
управлінську діяльність нові підходи і методи. 
Серед таких підходів виділяється підхід, що 
передбачає забезпечення відповідного рівня 
економічної безпеки підприємства.

Аналіз останній досліджень. У своїх 
дослідженнях економічну безпеку розглядали 
В. Бєлокуров [1], З. Варналій [2], О. Грунін [3], 
Р. Дацків [4], Д. Ковальов [5], В. Пономарьова 
[6], Б. Кузенко [7], С. Ілляшенко [8], В. Тамбов-

цев [9]. Проте усі ці дослідження розглядають 
економічну безпеку підприємства з різних 
функціонально-сутнісних підходів.

Мета статті – розкрити сутнісні підходи до 
визначення поняття «економічна безпека під-
приємства», визначити основні чинники фор-
мування її відповідного рівня.

Виклад основного матеріалу. Сучасні 
умови нової інноваційної економіки вимага-
ють розробки нових підходів і методів щодо 
забезпечення економічної безпеки підприєм-
ства. Що ж таке економічна безпека підпри-
ємства? Для відповіді на поставлене питання 
розкладемо це визначення на його складові 
частини, тобто розглянемо ціле як суму його 
частин. Виходячи з цього нашими «елемен-
тарними» частинами будуть поняття еконо-
міка, безпека і підприємство.

В економічній науці прийнято виділяти такі 
економічні рівні:

- мікрорівень – виступає у вигляді відо-
кремленого виробництва або підприємства;
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- макрорівень – є національною економі-
кою або економікою держави;

- світова економіка – характеризує гло-
бальну систему господарювання.

У нашому випадку варто скористатися 
економічною діяльністю на мікрорівні, тобто 
пов’язаною безпосередньо з певним підпри-
ємством. Діяльністю у такому разі буде сис-
тема дій, у результаті якої люди задовольня-
ють свої потреби у вигляді виробництва та 
обміну матеріальними благами і послугами. 
Виходячи з цього, ми можемо навести визна-
чення економіки як діяльності людей на кон-
кретному підприємстві, що пов’язана з вироб-
ництвом і обміном матеріальними благами і 
послугами для задоволення своїх потреб.

Тепер розглянемо наступну складову час-
тину нашого визначення. У спеціальній літе-
ратурі наводиться визначення безпеки як 
стану, при якому будь-який об’єкт знаходиться 
в надійній захищеності і не піддається нега-
тивному впливу будь-яких факторів. У широ-
кому науковому сенсі під безпекою розумі-
ється захищеність природно-фізіологічних, 
соціально-економічних, ідеально-духовних і 
ситуативних потреб у ресурсах, технологіях, 
інформації та моральних ідеалів, необхідних 
для життєдіяльності та розвитку населення.

Але для визначення безпеки як складової 
частини економічної безпеки підприємства, 
на наш погляд, більший науковий інтерес 
представляє висловлювання В.М. Заплатин-
ського, дане ним у праці «Термінологія науки 
про безпеку». Він зазначає, що: «Безпека – 
це такий стан складної системи, коли дія 
зовнішніх і внутрішніх факторів не призво-
дить до погіршення системи або до немож-
ливості її функціонування і розвитку». Дане 
визначення повністю підходить під характе-
ристику безпеки у складі економічної без-
пеки підприємства.

Далі розглянемо поняття підприємство. 
У найпростішому поданні підприємство це 
відокремлений господарюючий суб’єкт, про-
дукує продукцію та надає послуги. Але вихо-
дячи з «Концепції наукової раціональності» 
В.С. Степіна сучасний світ ставитися до 
постнекласичної раціональності, яка характе-
ризує досліджувані об’єкти, в нашому випадку 
підприємство як складні саморозвиваються 
системи, у ході розвитку яких відбувається 
перехід від одного рівня її організації до 
іншого, системи стають відкритими і неліній-
ними. У нашому випадку виберемо наступне 
визначення підприємства: це складна само-
розвивається нелінійна система, що є відкри-

тою для впливів із зовні і в ході розвитку пере-
ходить від одного рівня організації до іншого.

На основі описаних вище частин економіч-
ної безпеки підприємства спробуємо вивести 
її визначення. Економічна безпека підприєм-
ства – це такий стан складної, нелінійної сис-
теми, що представляє собою відокремлений 
господарюючий суб’єкт при виробництві та 
обміні благами між людьми, у ході якого дія 
зовнішніх і внутрішніх факторів не призводить 
до погіршення системи або до неможливості 
її функціонування та розвитку.

Виходячи із запропонованого нами визна-
чення економічної безпеки підприємства 
спробуємо визначити «загрози», які виника-
ють в процесі життєдіяльності господарюю-
чого суб’єкта.

Перш за все, виділимо такі групи загроз 
як зовнішні і внутрішні. Зовнішні загрози 
являють собою фінансові та економічні 
кризи, несприятливі макроекономічні та полі-
тичні обставини, недобросовісну конкурен-
цію, протиправні дії кримінальних структур. 
У свою чергу, внутрішні загрози пов’язані 
з особливістю підприємницької діяльності 
господарюючого суб’єкта в складному рин-
ковому середовищі, до них можна віднести 
виробничі кризи, витік або втрату інформа-
ційних ресурсів, неспроможність персоналу 
тощо При цьому кожен власник сам вишукує 
резерви для збереження рівноважного стану 
життєдіяльності підприємства. Тому постає 
актуальне завдання щодо формування комп-
лексної системи управління безпекою госпо-
дарюючого суб’єкта як складної імовірнісної 
динамічної системи.

У зв’язку з вищесказаним можна зробити 
висновок про те, що базовим елементом 
забезпечення економічної безпеки підприєм-
ства може бути стратегічне планування і про-
гнозування діяльності підприємства. Так само 
варто виділити такі аспекти в діяльності під-
приємства як антикризове і стратегічне управ-
ління, на основі яких і повинна будуватися 
сучасна модель економічної безпеки підпри-
ємства. При застосуванні такого модульного 
підходу ми можемо отримати більшу ефек-
тивність, ніж у разі реалізації кожного еле-
менту окремо, тобто відбудеться виникнення 
синергетичного ефекту. У цьому бачиться 
найбільш перспективний напрям розвитку 
теорії та практики забезпечення сталого роз-
витку підприємства.

Головна мета економічної безпеки під-
приємства полягає в тому, щоб гарантувати 
його стабільне та максимально ефективне 
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функціонування в теперішньому часі і високий 
потенціал розвитку в майбутньому. До осно-
вних функціональних цілей економічної без-
пеки належать:

- забезпечення високої фінансової ефек-
тивності роботи, фінансової стійкості та неза-
лежності підприємства;

- забезпечення технічної незалежності та 
досягнення високої конкурентоспроможності 
технічного потенціалу об’єкта господарю-
вання;

- досягнення високого рівня кваліфікації 
персоналу та його інтелектуального потенці-
алу, належної ефективності НДДКР;

- мінімізація руйнівного впливу резуль-
татів виробничо-господарської діяльності на 
стан навколишнього середовища;

- якісна правова захищеність усіх аспектів 
діяльності підприємства (організації);

- забезпечення захисту інформаційного 
поля, комерційної таємниці й досягнення 
необхідного рівня інформаційного забезпе-
чення роботи всіх підрозділів підприємства та 
відділів організації;

- ефективна організація безпеки персо-
налу підприємства, його капіталу та майна, а 
також комерційних інтересів [17, с. 321-327].

Для економічної безпеки підприємства 
характерна сукупність якісних і кількісних 
показників, найважливішим серед яких є 
рівень економічної безпеки.

Рівень економічної безпеки підприємства – 
це оцінка стану використання корпоративних 
ресурсів за критеріями рівня економічної без-
пеки підприємства. З метою досягнення її най-
більш високого рівня підприємство повинно 
провести роботу із забезпечення максималь-
ної безпеки основних функціональних складо-
вих своєї роботи.

Чинники, що формують відповідний рівень 
економічної безпеки підприємства, різнома-
нітні і в кожній галузі виробництва мають свою 
специфіку. Однак є загальні, типові чинники, 
що впливають на рівень економічної безпеки 
підприємства незалежно від форм власності 
та галузі виробництва, а саме: 

1. Безпосередні чинники виробництва – 
основні чинники, які безпосередньо забезпе-
чують діяльність виробництва. До них нале-
жать: безпосереднє розміщення підприємства 
(територія); наявні природні ресурси та умови 
їх розміщення на цій території, доступність 
використання та якісні показники; наявність 
трудових ресурсів, їх освітньо-кваліфікацій-
ний рівень; наявна виробнича інфраструк-
тура, можливий обсяг її використання; соці-

ально-економічна інфраструктура і рівень 
матеріального достатку населення.

2. Стабільний попит на продукцію – чинник, 
який також відіграє важливу роль у рівномір-
ному пропозиційному розвитку виробництва. 
Він охоплює: укладені довготермінові контр-
акти на реалізацію продукції з її споживачами; 
рівень конкурентоспроможності продукції, що 
виробляється; якісно-гарантійні показники 
виробів; обґрунтовані прогнози щодо стабіль-
ності ринку певного виду продукції; державне 
та регіональне замовлення на виготовлену 
продукцію.

3. Надійність постачальників, передусім 
тих, що забезпечують постачання основної 
сировини і матеріалів. Для цього потрібно: 
мати довготермінові договори на поставку 
необхідної сировини і матеріалів, враховуючи 
терміни постачання та їхні якісні показники; 
знати можливості постачальників і не допус-
кати монопольності в їх поставках; для цього, 
як правило, потрібно мати 3-4 і більше поста-
чальників сировини і матеріалів, щоб була 
гарантія стабільної цінової політики щодо 
сировини, матеріалів та інших комплектуючих.

4. Зовнішня конкуренція на продукцію, при-
значену на експорт. Ця продукція має: відпо-
відати міжнародним стандартам; за якісними 
показниками і сервісним обслуговуванням 
бути конкурентоспроможною; мати обґрунто-
вану та прогнозовану перспективу; бути конку-
рентоспроможною щодо продукції, яка імпор-
тується в нашу країну, з метою скорочення 
ввезення в Україну продукції, яку можуть виго-
товляти вітчизняні підприємства.

5. Державне економічне регулювання 
діяльності підприємства, яке полягає: у 
захисті власного товаровиробника незалежно 
від форм власності на засоби виробництва; 
регулюванні державної податкової політики; 
сприянні виробництву, враховуючи еконо-
мічні, територіальні та інші аспекти; сприянні 
виробництву продукції, яка ввозиться як кри-
тичний імпорт; державному замовленні на 
товари, які фінансуються за рахунок бюджету, 
і скорочення імпорту на ці товари.

6. Надійний захист комерційної таємниці. 
Держава має гарантувати таємницю на нау-
ково-технічні досягнення, розроблення нових 
технологій, інтелектуальну власність, ноу-хау, 
у тому числі й комерційні таємниці. Еконо-
мічна безпека підприємства.

7. Компетентність керівництва підприєм-
ства. Найважливіші чинники, які можуть най-
більш активно впливати на рівень економічної 
безпеки підприємства, – це високий професіо-
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налізм керівництва і команди його менеджерів 
(висококваліфіковані кадри; система їх підго-
товки і форми навчання; створення для них 
відповідних виробничих і соціально-економіч-
них умов).

Є й інші чинники економічної безпеки під-
приємства, які не пов’язані з безпосередньою 
виробничою діяльністю, але істотно вплива-
ють на стан виробництва. Вони пов’язані з 
поведінкою окремих людей, їх мораллю, духо-
вністю.

Висновки. Отже, економічній безпеці під-
приємства властивий подвійний характер – 
з одного боку, вона забезпечує можливість 
власного функціонування, з іншого є части-
ною (елементом) економічної безпеки сис-
теми вищого рівня і суб’єктом, що забезпе-
чує виконання функцій регіоном, державою. 
Дослідження сутності економічної безпеки 
підприємства показало, що в економічній 

теорії і практиці не існує однозначної термі-
нології щодо її визначення. Проаналізувавши 
формулювання економічної безпеки під-
приємства багатьма вітчизняними вченими, 
можна узагальнити, що економічна безпека 
підприємства – це комплексна характерис-
тика, під якою розуміють рівень захищеності 
всіх видів потенціалу підприємства від вну-
трішніх і зовнішніх загроз, що забезпечує ста-
більне функціонування та ефективний розви-
ток і потребує управління з боку керівництва 
підприємства. У зв’язку з цим актуальною 
науковою проблемою, що має велике теоре-
тичне і практичне значення, представляється 
наукове осмислення можливостей застосу-
вання нових підходів, методів та інструмен-
тів управління економічною безпекою гос-
подарюючого суб’єкта з метою підвищення 
результативності та ефективності його функ-
ціонування.
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