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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний кризовий стан економіки України зумов-

лює необхідність та важливість якісного управління без-
пекою підприємства, що є запорукою ефективного фун-
кціонування будь-якого суб'єкта підприємницької діяль-
ності та яка грунтується на комплексній оцінці її загаль-
ного рівня. Аналіз питомої ваги збиткових та збанкру-
тілих підприємств в Україні за останні роки [1] особли-
во підкреслює актуальність теми даного дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням аспектів безпеки підприємств присвя-
чено роботи вітчизняних [4; 7; 9; 10; 11], російських [2;
13] та білоруських учених [3; 6].

НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ
Незважаючи на жвавий інтерес до безпеки підпри-

ємства, серед теоретиків і практиків на сьогоднішній день
немає єдності в тлумаченні її сутності та класифікації.
Сутність безпеки підприємства розуміється вузько — як
охорона майна і працівників підприємства. Досить час-
то і під завданнями роботи відділів (служб) безпеки
підприємств розуміють боротьбу з розкраданнями, зло-
дійством, науковим шпигунством, а також охорону як
самого підприємства, так і його окремих співробітників.
Також на сьогодні відсутні чіткі та грунтовні методики
оцінки інтегрованого рівня безпеки підприємства. Ці
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невирішені питання не дозволяють на відповідному рівні
управляти безпекою підприємства, що негативно відоб-
ражається на результатах його господарювання.

Метою дослідження є вивчення існуючих підходів до
оцінки загального рівня безпеки підприємства та розроб-
ка моделі інтегрованої оцінки безпеки підприємства з
урахуванням сучасних особливостей господарювання.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ.
Інтегрована оцінка безпеки підприємства є важли-

вим та необхідним аспектом її управління. Оцінка кож-
ної її складової не дає повного уявлення про цілісний
стан рівня безпеки на певному підприємстві. Тому по-
ряд з розробкою методик щодо оцінки складових без-
пеки підприємства необхідно розробити методику інтег-
рованої, комплексної її оцінки.

Проведений аналіз літературних джерел показав,
що на сьогодні відсутні загальноприйняті методи загаль-
ної оцінки безпеки підприємства, хоча з цього приводу
вже з'являються деякі розробки. Найбільш грунтовни-
ми, на наш погляд, у цьому плані є роботи Покропивно-
го С.Ф. [5] та Ковальова Д. і Плєтникової І. [8].

Перед тим як перейти до розробки методичних
підходів щодо оцінки загального рівня безпеки підпри-
ємства, доцільно навести її визначення та класифікацію,
що є базисом для подальших досліджень. Ми вважає-
мо, що під безпекою підприємства, взагалі, слід розу-
міти захищеність підприємства від негативного впливу
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сукупності інформаційних, соціальних, економічних,
екологічних, технічних, правових, силових внутрішніх і
зовнішніх факторів [12]. На нашу думку, безпеку
підприємства варто розділити на сім складових: ІТ-без-
пека; соціальна безпека; економічна безпека; екологіч-
на безпека; правова та силова безпека; пожежна без-
пека та енергетична безпека підприємства. Кожна з цих
складових відповідно поділяється на свої складові, що
в цілому створюють структуру безпеки підприємства.

Повертаючись до питання оцінки загального рівня
безпеки підприємства, слід зауважити, що значення пев-
ного показника безпеки підприємств, на нашу думку,
можуть бути розраховані на основі фактичних, прогноз-
них та нормативних (планових) даних про їх виробничо-
економічну діяльність за допомогою методики розрахун-
ку коефіцієнтів певних співвідношень. Методика будуєть-
ся з урахуванням стохастичного характеру параметрів та
конфліктності перебігу виробничо-економічних процесів
суб'єктів господарювання і ринку відповідної продукції,
грунтується на використанні ймовірнісних характеристик
і дозволяє моделювати значення випадкових параметрів
із заданою надійністю прогнозу  )x(P .

Під надійністю тут розглядається ймовірність досяг-
нення значення , не меншого від прийнятого 
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де х — величина випадкового параметра.
Алгоритм розв'язання завдань визначення показ-

ників безпеки підприємства має таку послідовність:
1. Значення випадкової величини Х, що спостеріга-

лася при n незалежних дослідженнях з математичним
сподіванням М(х) і дисперсією  2

х
σ , розглядаються як

випадкові величини Х
1
, Х

2
, ... , Х

n
 з однаковими матема-

тичними сподіваннями і дисперсіями.
2. Визначається закон розподілу значень факторів

та показників безпеки підприємства. Відсутність нор-
мального закону розподілу значень показників вироб-
ничо-економічної діяльності, за якими визначаються
показники безпеки, що мають випадковий характер, пе-
ревіряється за допомогою ряду числових характерис-
тик, зокрема третього моменту випадкових величин.

Третій центральний момент 

 µ

 характеризує
асиметрію (скошеність) розподілу. Він має
розмірність куба випадкової величини. Для отри-
мання безрозмірної величини оцінки асиметрії ви-
користовується коефіцієнт асиметрії випадкової
величини:
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3. У випадку нормального закону розподілу
значень факторів та показників безпеки підпри-
ємства розраховуються коефіцієнти запасу
міцності ( 

lh
k,k ) за певним частковим фактором

безпеки:
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 — коефіцієнт варіації; 
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визначаються, застосувавши функцію Лапласа
Ф(t) для заданої надійності прогнозу (рис. 1).

4. Здійснюється розрахунок часткових зна-
чень показників безпеки підприємства.

5. У випадку відсутності нормального закону роз-
поділу значень факторів та показників безпеки підпри-
ємства розраховуються рекомендовані граничні значен-
ня показників безпеки:
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6. Здійснюється розрахунок часткових значень по-
казників безпеки підприємства.

7. На підгрунті узагальнюючих показників рівня ІТ-
безпеки, соціальної, економічної, екологічної, правової
та силової безпеки, пожежної безпеки та енергетичної
безпеки підприємства розраховується значення інтег-
рованого показника загального рівня безпеки підпри-
ємства як модифіковане зважене середньогеометрич-
не значення:
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кількісної оцінки ризику 
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Критерій оптимальності для показника загального

рівня безпеки підприємства запишеться таким чином:

 R

(7).

Рис. 1. Графік значень функції Лапласа Ф(t)
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Таким чином, розроблена методика інтегрованої
оцінки загального рівня безпеки підприємства комплек-
сно оцінює об'єкт дослідження. Її впровадження в
діяльність суб'єктів господарювання суттєво підвищить
їх рівень безпеки та, як наслідок, рівень ефективності
господарювання.

ВИСНОВКИ
Аналізуючи вищевикладене, можна зробити такі

висновки:
1. Під безпекою підприємства пропонується розу-

міти захищеність підприємства від негативного впливу
сукупності інформаційних, соціальних, економічних,
екологічних, технічних, правових та силових внутрішніх
і зовнішніх факторів.

2. Безпеку підприємства варто розділити на сім скла-
дових: ІТ-безпека; соціальна безпека; економічна безпе-
ка; екологічна безпека; правова та силова безпека; пожеж-
на безпека та енергетична безпека підприємства. Кожна з
цих складових відповідно поділяється на свої складові, що
в цілому створюють структуру безпеки підприємства.

3. Значення певного показника безпеки підприємств
можуть бути розраховані на основі фактичних, прогноз-
них та нормативних (планових) даних про їх виробничо-
економічну діяльність за допомогою методики розрахун-
ку коефіцієнтів певних співвідношень. Методика будуєть-
ся з урахуванням стохастичного характеру параметрів та
конфліктності перебігу виробничо-економічних процесів
суб'єктів господарювання і ринку відповідної продукції,
грунтується на використанні ймовірнісних характеристик
і дозволяє моделювати значення випадкових параметрів
із заданою надійністю прогнозу.

4. На підгрунті узагальнюючих показників рівня ІТ-
безпеки, соціальної, економічної, екологічної, правової
та силової безпеки, пожежної безпека та енергетичної
безпеки підприємства розраховується значення інтег-
рованого показника загального рівня безпеки підпри-
ємства як модифіковане зважене середньогеометрич-
не значення.
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