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Економічна безпека суб'єктів господарювання є складним і багатовекторним поняттям, про
що свідчить розмаїття наукових підходів до його сутності і класифікації загроз, які на неї без�
посередньо впливають.

Забезпечення економічної безпеки підприємства — безперервний процес покликаний до
зниження ризиків та виниклих різноманітних загроз для його ефективного функціонування, ста�
лого розвитку та досягнення поставлених перед ним цілей на різних стадіях економічного цик�
лу.

До основних задач, покликаних нейтралізувати загрози і попередити зниження рівня еконо�
мічної безпеки підприємства, необхідно віднести створення дієвої системи економічної без�
пеки, метою якої є розробка способів запобігання можливим загрозам та визначення напрямів
мінімізації негативних впливів на діяльність підприємства.

Дієвість системи економічної безпеки підприємства створить умови для ефективного його
функціонування, досягнення максимальних результатів окреслених бізнес�цілями в умовах
жорсткої конкуренції і значних господарських ризиків шляхом своєчасного виявлення і нейтра�
лізації різних загроз і небезпек економічній стійкості господарюючого суб'єкта.

The economic security of business entities is a complex and multi�vector concept, as evidenced
by the diversity of scientific approaches to its nature and the classification of threats that directly
affect it. The variety of scientific approaches to understanding the concept of "economic security",
makes it possible to systematize all directions along the lines of two main, it is a philosophical and
organizational approach in order to systematize a system of measures to prevent various threats
aimed at ensuring the normal functioning of the enterprise in achieving its goals. It is essential to
identify such threats, examine them, and evaluate the consequences that they may cause.

The need for the development of theoretical foundations and practical proposals for the
organization of the economic security of enterprises is determined by a number of significant factors
both at the overall economic scale and at the enterprise level.

Ensuring the economic security of the enterprise is a continuous process designed to reduce the
risks and various threats to its efficient functioning, sustainable development and achievement of its
goals at different stages of the economic cycle. The main tasks aimed at neutralizing threats and
preventing the reduction of the level of economic security of the enterprise should include the creation
of an effective system of economic security, the purpose of which is to develop ways of preventing
possible threats and determining the directions of minimizing the negative impacts on the activity of
the enterprise.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з умов сталого розвитку суб'єктів господа�

рювання, є наявність ефективної системи забезпечення

їх економічної безпеки, що набуває особливого об'єкту

управління як на макро�, так і на мікрорівні. Проте на

сьогодні питання економічної безпеки виявились най�

менш розробленими в теоретичному і практичному

аспектах. Переважна більшість вітчизняних підприємств

досі не розуміють або недооцінюють важливість цього

питання, не мають чітких понять про те, що повинно ста�

ти об'єктом і предметом діяльності служб економічної

безпеки. Більш того, часто і самі служби не цілком ро�

зуміють, які саме сфери повинна охоплювати їх

діяльність. На практиці діяльність служби економічної

безпеки в основному зводиться до захисту від конку�

рентів, недружніх елементів і злочинних угрупувань.

Водночас не можна забувати про те, що окремо взя�

тий економічний суб'єкт є важливою частиною суспіль�

ства і держави, і розглядати безпеку на макрорівні, не

зачіпаючи взаємопов'язаних підсистем, було б нелогіч�

но. Безпечний стан кожного конкретного підприємства

входить у сферу інтересів громадян, суспільства і дер�

жави. Це очевидно хоча б тому, що суб'єкти господарсь�

ких відносин є важливими ланками в проведенні дер�

жавою соціальної та фіскальної політики щодо створен�

ня інституту зайнятості населення та поповнення дер�

жавного бюджету. Тому за відсутності цілісної і єдиної

системи з організації безпеки, недосконалості законо�

давчої бази, неопрацьованих і не уніфікованих ме�

ханізмів захисту економічних інтересів суб'єктів госпо�

дарювання від зовнішніх і внутрішніх загроз, проблема

їх економічної безпеки набуває особливої актуальності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Поточний стан національної економіки і регулярно

виникаючі економічні кризи свідчать про те, що еконо�

мічна безпека суб'єктів господарювання набуває особ�

ливої актуальності у розробці прийомів оцінки загроз

та механізмів підвищення економічної безпеки бізнесу.

В цьому проблемному аспекті, аспекті теоретико�прак�

тичних підходів до побудови ефективної системи забез�

печення економічної безпеки на макро� і мікрорівні, виз�

наченні її сутності, виявленні загроз і ризиків в умовах

The efficiency of the enterprise economic security system will create conditions for its effective
functioning, achievement of maximum results outlined by business goals in the conditions of fierce
competition and significant economic risks by timely identification and neutralization of various
threats and dangers of economic stability of the business entity. The economic security system must
provide risk mitigation in many areas, including the loss of credibility, efficiency and legality of the
use of the resource potential involved in economic processes. The creation of an economic security
system is unique for every enterprise, the functioning of which depends on the type of economic
activity, production potential and characteristics of its activity.

Ключові слова: економічна безпека, діяльність підприємства, внутрішнє та зовнішнє економічне сере�

довище, система економічної безпеки.

Key words: economic security, activity of the enterprise, internal and external economic environment, system

of economic security.

ринкової економіки, досліджувались у працях цілої пле�

яди вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких: І. Бінь�

ко, І. Голіков, С. Васильчак, Т. Васильців, Г. Дем'яненко,

А. Жидяк, І. Зайцева, В. Кириленко, Н. Стручок, Л. Паш�

нюк, Т. Ткачук, С. Цевух та багато інших. Проте в біль�

шості своїх наукових дослідженнях, акценти розставлені

на формуванні економічної безпеки держави, а не окре�

мих суб'єктів господарювання. Тому, не принижуючи

роль проведених авторами наукових досліджень, їх нау�

кові публікації свідчать про відсутність загального підхо�

ду до трактування поняття "економічна безпека", а сама

проблема формування системи забезпечення економіч�

ної безпеки підприємства висвітлена більш фрагментар�

но. Отже для ефективної діяльності вітчизняних під�

приємств, залученими в процеси нестабільної сучасної

економіки, важлива наявність науково�методологічних

підходів до організації їх власної економічної безпеки.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування поняття "економічна

безпека" суб'єкта господарювання з точки зору філо�

софсько�організаційного підходу щодо створення си�

стеми захисту від зовнішніх та внутрішніх загроз і ри�

зиків у його діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Попередньо проведені дослідження категорії "еко�

номічна безпека" показали, що вона стала використо�

вуватися порівняно недавно у вітчизняній економічній

літературі та практичному намаганні її застосування. До

початку 1990�х рр. дослідження проблем економічної

безпеки не знайшли достатнього відображення. Теоре�

тичне обгрунтування шляхів забезпечення економічної

безпеки стало актуальним в період переходу на ринкові

відносини, коли економіка суб'єктів господарювання, і

відповідно їх умови, стали найбільш вразливими, що

спонукало появу перших вітчизняних публікацій на ру�

бежі 1993—1994 рр. Після чого питання економічної

безпеки зайняли особливе місце у нормативних доку�

ментах та стало широким полем для політичних і еконо�

мічних дискусій серед науковців і практиків.

Трактування сутності економічної безпеки серед

наукових кіл досить неоднозначне, внаслідок парамет�
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ральних змін під впливом невизначеності економічного

середовища, що спонукало сприйняття науковим осе�

редком необхідності забезпечення понятійного просто�

ру для економічної безпеки суб'єктів господарювання.

Так світові тенденції з цього питання свідчать про фор�

мування самостійних наукових напрямів реагування на

загрози економічній безпеці суб'єктів господарювання

у світлі "екосистейта" — економічна безпека держави і

"екосекента" — економічна безпека підприємства [1].

За такого підходу можна спостерігати різні вітчиз�

няні наукові трактування "економічна безпека", а саме:

"…динамічна складова економіки, адаптована до вимог

свого часу" [3], — авторська думка схиляється до вра�

хування специфічних (адресних) особливостей об'єкта

дослідження в умовах невизначеності та ризику. Еко�

номічна безпека це "…комплекс заходів щодо забезпе�

чення стабільного розвитку підприємства через створен�

ня сприятливих умов, а також нейтралізацію та ліквіда�

цію зовнішніх і внутрішніх загроз" [9], тут економічну

безпеку підприємства необхідно розглядати з точки

зору необхідності системного підходу до обгрунтуван�

ня її змісту. Крім того, ряд авторів представляють роз�

ширену сутнісну характеристику економічної безпеки як

стан захищеності інтересів підприємства від внутрішніх

і зовнішніх загроз (джерел небезпеки), що "…сформу�

валися шляхом реалізації компетенцій правового, еко�

номічного, організаційного, інженерно�технічного і со�

ціально�психологічного характеру" [2; 6] та як "…про�

цес досягнення рівноваги системи, при якому відсутні

фактори руйнівного впливу на неї" [4; 7].

Аналіз різних підходів до розуміння поняття "еко�

номічна безпека" надає можливість систематизувати всі

напрями в руслі двох основних, це філософський та

організаційний підхід.

У рамках філософського підходу, який має безліч

модифікацій, найбільш загальним виглядає наступним

чином: економічна безпека системи — це стан, за яко�

му забезпечується захищеність від внутрішніх і зов�

нішніх несприятливих впливів, з метою зміни. Несклад�

но помітити, що цей підхід грунтується на визначенні

стану захищеності життєво важливих інтересів особис�

тості, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх

загроз. Прикладом такого поняття безпеки може слу�

жити визначення безпеки як "…стан, при якому не заг�

рожує небезпека, є захист від небезпеки" [8].

Автори, які дають визначення економічної безпеки

в рамках цього підходу, пов'язують економічну безпе�

ку зі станом економіки держави, що дозволяє захища�

ти її життєво важливі інтереси. Проте у разі переходу

від макроекономічних до мікроекономічних уявлень, по�

няття "небезпека" і "безпека" мають сенс тільки в разі

застосування щодо конкретної функції, об'єкта чи про�

цесу. Тому якщо говорити про економічну безпеку

підприємства, то необхідно мати на увазі не стан захи�

щеності, а ступінь впливу різних внутрішніх і зовнішніх

несприятливих чинників і середовища на його економі�

ку. Інакше неможливо пояснити специфічну відмінність

економічної безпеки від інших її видів: екологічної,

інформаційної, технологічної та ін. Крім того, даючи

визначення за цього підходу, "підміняється" поняття

економічної безпеки поняттям "захищеність", яке теж

не пояснюється однозначно, крім того, створює масу

питань: як його виміряти, як оцінювати ефективність

цього стану, як визначити гранично допустимі значення

і т.д.

З точки зору організаційного підходу, безпека не є

станом захищеності інтересів суб'єкта, а являє собою

сукупність умов створених в економічному суб'єкті, за

яких забезпечується захист від внутрішніх і зовнішніх

загроз, виконання цілей його функціонування [10].

Водночас стан безпеки повинен контролювати сам гос�

подарюючий суб'єкт, де результатом забезпечення еко�

номічної безпеки є стабільність його функціонування і

можливість ефективної фінансово�економічної діяль�

ності.

Таким чином, серед найважливіших умов існування

господарюючого суб'єкта в рамках забезпечення його

економічної безпеки необхідно виділити:

— достатню потребу ресурсів для ведення еконо�

мічної діяльності (матеріальних, фінансових, трудових,

техніко�технологічних та ін.);

— раціональну організацію системи управління гос�

подарюючим суб'єктом;

— відповідність суспільним цілям функціонування

суб'єкта господарювання, що виражається в готовності

суспільства скористатися виробленою продукцією або

наданою послугою суб'єктом господарювання;

— наявність системи ефективного захисту еконо�

мічної діяльності суб'єкта господарювання від зовнішніх

і внутрішніх загроз, а також забезпечення безпеки його

персоналу, матеріальних, фінансових, інформаційних та

інших ресурсів;

— дієвість законодавчих і нормативно�правових

актів, які регламентують право господарюючого суб'єк�

та на ведення економічної діяльності.

Згідно з перерахованими вище підходами можна

розглянути економічну безпеку і визначення її сутності

під іншим кутом. Підприємство як об'єкт економічних

відносин, створюється власником не для боротьби із

загрозами, а для досягнення поставлених цілей, які но�

сять економічний характер. Проте для аналізу і прак�

тичної діяльності щодо забезпечення безпеки зручніше

спочатку припускати теоретичне наявність можливої

загрози, а вже потім шукати способи протидії. Однак

наслідком з цього є те, що поняття економічної безпе�

ки вторинне по відношенню до поняття загрози.

Наше бачення економічної безпеки підприємства є

система заходів з попередження різноманітних загроз,

спрямованих на забезпечення нормального функціону�

вання підприємства в досягненні поставлених цілей.

Забезпечення економічної безпеки підприємства мож�

на визначити ще й як безперервний процес зниження

ризиків і виниклих різних загроз для його ефективного

функціонування, сталого розвитку та досягнення по�

ставлених перед ним цілей на різних стадіях економіч�

ного циклу. Це визначення, на наш погляд, дещо зву�

жує перше, оскільки зниження ризиків загроз — це по�

переджувальний процес, а загрози можуть виникнути

раптово, поза передбачених ризиків. Стосовно ризиків,

то можна відзначити, що система економічної безпеки

повинна забезпечувати зниження ризику в багатьох об�

ластях, у тому числі втрати достовірності, ефективності

і законності використання ресурсного потенціалу залу�

ченого до процесів господарювання.
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Загальновідомо, економічна безпека складається

під впливом внутрішніх і зовнішніх умов, які тісно взає�

мопов'язані між собою. Зовнішня складова — здатність

підприємства організовувати взаємини із зовнішнім се�

редовищем, максимально забезпечуючи свою еконо�

мічну безпеку. Внутрішні умови складаються під впли�

вом внутрішньої структури і взаємовідносин всередині

підприємства таким чином, щоб максимально забезпе�

чити свою економічну безпеку [5]. Отже, поняття внут�

рішньої економічної безпеки характеризує ступінь того,

наскільки внутрішній устрій підприємства сприяє забез�

печенню економічної безпеки в цілому.

Однією з найважливіших рис сучасного бізнесу є

вміння працювати в умовах діючих ризиків і загроз еко�

номічній безпеці. Завжди діють фактори, які однознач�

но визначаються як загрози економічній безпеці

підприємства. У зв'язку з цим можна розглянути класи�

фікацію загроз:

1. За сферою виникнення: внутрішні — пов'язані з

господарською діяльністю підприємства та його персо�

налу, вони обумовлені тими процесами, які виникають у

ході виконання бізнес�процесів і можуть надати свій

вплив на результати бізнесу; зовнішні — виникають за

межами підприємства, вони не пов'язані з його життє�

діяльністю, це така зміна навколишнього середовища,

яка може завдати підприємству збитків.

2. За можливістю прогнозування: передбачувані —

заздалегідь відомі не тільки джерела таких загроз, а й

характер їх впливу на господарські процеси, умови їх

появи, час і період дії, методи й інструменти для міні�

мізації негативного впливу таких загроз на результати

бізнесу; непередбачувані — виникають раптово, неспо�

дівано, джерело їх породження і напрям першочерго�

вого впливу невідомий.

3. У залежності від джерела виникнення: об'єктивні

(форс�мажорні) — виникають без участі і мимо волі гос�

подарюючого суб'єкта, це обставини непереборної сили

(війна, локальні збройні конфлікти, природні катастро�

фи, наукові відкриття і т.п.); суб'єктивні (не форс�ма�

жорні) — породжуються умисною або ненавмисною

дією фізичних осіб (сторонніми, персоналом підприєм�

ства) чи контрагентами підприємства. Якщо для

мінімізації об'єктивних загроз важливо обгрунтовано і

об'єктивно визначити умови виходу з таких обставин,

прописавши їх в угодах (страхування ресурсів, майна і

т.п.), то для мінімізації суб'єктивних загроз необхідні

вміння впливати на суб'єкти економічних відносин

своєчасними і грамотними діями керівництвом підприє�

мства.

4. За вірогідністю настання: явні — носять прояв

імовірнісного характеру, мають цілком зрозумілу при�

роду і реальну вагу, тому можуть бути враховані під час

розроблення бізнес�плану господарської діяльності;

приховані — для бізнесу становлять серйозну небезпе�

ку. В даному випадку найбільш характерними є дії не�

добросовісних конкурентів, неправомірні дії органів

влади або окремих керівників цих органів, а також кри�

мінальні операції злочинних угруповань, власного пер�

соналу і т.п.

5. За метою впливу: пов'язані з працівниками та ви�

дами ресурсів, які використовуються у господарській

діяльності підприємства (матеріальні, фінансові та ін.).

6. За обсягом збитку: незначні, значні, катастрофічні.

7. За часом виникнення: безпосередня та віддале�

на загроза.

Серед вищезазначених класифікаційних ознак за�

гроз, найбільшого поширення набувають загрози в

залежності від сфери їх виникнення (зовнішні, внут�

рішні), які несуть значну їх кількість. Це обумовлено

різноманітністю економічних зв'язків підприємства та

їх відносин, в яких підприємство обов'язково приймає

участь. Звичайно, для кожного підприємства "зовнішні"

і "внутрішні" загрози суто індивідуальні, проте основні

елементи таких загроз прийнятні для будь�якого су�

б'єкта господарської діяльності.

Так, під впливом різного роду факторів навколиш�

нього середовища до них можна віднести:

— загрози, пов'язані з державою: несприятлива

зміна політичної ситуації; зміна законодавства, що впли�

ває на умови господарської діяльності (податкового,

відносин власності, договірного та ін.);

— макроекономічна нестабільність: економічні по�

трясіння (кризи, порушення виробничих зв'язків, інфля�

ція, втрата ринків сировини, матеріалів, енергоносіїв,

товарів і т.п.);

— протиправні дії кримінальних структур;

— протиправні дії конкурентів: використання недо�

бросовісної конкуренції, несанкціонований доступ кон�

курентів до конфіденційної інформації, промислово�

економічне шпигунство;

— надзвичайні ситуації природного і технічного ха�

рактеру та ін.

Внутрішні ризики і загрози економічній безпеці

бізнес�процесам виникають безпосередньо у сфері гос�

подарської діяльності підприємства. Так, до основних

загроз можна віднести:

— загрози системи управління: недостатній рівень

дисципліни; вибір ненадійних партнерів і інвесторів;

істотні упущення як у тактичному, так і в стратегічному

бізнес�плануванні, які пов'язані з неправильним вибо�

ром мети, невірною оцінкою можливостей підприємства,

помилками в прогнозуванні змін зовнішнього середо�

вища;

— фізична безпека: загроза безпеки підприємства як

майнового комплексу, збереження матеріальних цінно�

стей; пошкодження будівель, приміщень; загроза проти�

пожежної, екологічної, радіаційно�хімічної безпеки;

— загроза витоку комерційної таємниці та конфі�

денційної інформації: порушення режиму збереження

конфіденційної інформації;

— загроза інформаційній безпеці: зараження про�

грам ЕОМ різного роду комп'ютерними вірусами; про�

тизаконні фінансові операції; порушення безпеки зв'яз�

ку;

— загрози, пов'язані з персоналом: протиправні дії

кадрових працівників; відтік кваліфікованих кадрів, не�

правильна оцінка кваліфікаційної складової кадрів, їх

низька компетентність; дії або бездіяльності (в т.ч. на�

вмисні і ненавмисні) співробітників підприємства, що

суперечать інтересам його бізнес діяльності, наслідком

яких можуть бути нанесення економічних збитків, витік

або втрата інформаційних ресурсів (в т.ч. відомостей

комерційної таємниці чи конфіденційної інформації),

підрив ділового іміджу підприємства в бізнес�колах і т.п.
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Вищенаведений перелік внутрішніх та зовнішніх заг�

роз підприємства тісно переплітається один з одним. Це

призводить до певних ускладнень в їх ідентифікації під

час побудови загальної системи економічної безпеки із

визначення суб'єктів і об'єктів економічної безпеки.

Створення дієвої системи економічної безпеки підприє�

мства надасть можливість ефективного функціонуван�

ня його бізнес�процесів в умовах жорсткої ринкової

конкуренції шляхом своєчасного виявлення і нейтралі�

зації певних загроз. Крім того, необхідно зазначити,

створення системи економічної безпеки є унікальною

для кожного підприємства, функціонування якої зале�

жить від виду господарської діяльності, виробничого

потенціалу та особливостей його діяльності.

ВИСНОВКИ
Сучасний етап економічного становлення та розвит�

ку суб'єктів господарювання характеризується ради�

кальними потрясіннями у економічній, політичній та со�

ціальній сфері суспільних відносин та відносин влас�

ності. Від настання та протікання кризових явищ не убез�

печено ні одне підприємство будь�якої форми власності,

що потребує вирішення питання створення власної сис�

теми економічної безпеки, яка б мала змогу своєчасно

виявляти та ліквідувати можливі загрози його статутної

діяльності. В цьому випадку нагальним є саме іденти�

фікація таких загроз, їх вивчення та оцінка тих наслідків

які вони можуть спричинити. Це можна досягти на ос�

нові філософського та організаційного підходів у плані

систематизації системи заходів з попередження різно�

манітних загроз, спрямованих на забезпечення нор�

мального функціонування підприємства в досягненні

поставлених цілей. Але щоб систематизувати ці напря�

ми, необхідне підгрунтя у визначенні сутнісного значен�

ня "економічна безпека", яка на сьогодні не набуває

сталої категорії, за якої чітко не визначена наукова точка

зору, що вимагає подальшого вивчення її понятійного

апарату та розробки принципів системної будови зас�

нованої на ідентифікації елементів загроз і ризиків еко�

номічній безпеці суб'єктів господарювання.
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