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Досліджено підходи до трактування сутності поняття "економічна безпека підприємства".
Визначено та проаналізовано основні складові економічної безпеки підприємства, а також роз
глянуто фактори, які впливають на її формування.
The approaches to the interpretation of the concept of "economic security of enterprise" are
investigated. The main components of economic security of enterprise are defined and analyzed.
Factors which influence its formation are considered.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні умови господарювання, що характери"
зуються високим динамізмом та невизначеністю зов"
нішнього середовища, все більше актуалізують пи"
тання забезпечення економічної безпеки суб'єктів
господарювання. Від здатності підприємств швидко
та ефективно усувати можливі загрози, підтримува"
ти стабільність свого функціонування, забезпечую"
чи належний рівень власної економічної безпеки, за"
лежить й на ціона ль на е к оном іч на бе з пе к а та
стабільність економічного зростання держави в ціло"
му.

СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Дослідженню питань економічної безпеки як на
рівні національної економіки, так і на рівні окремих
суб'єктів господарювання присвятили свої праці такі
відомі вчені"економісти, як: А. Гальчинський, В. Ге"
єць, С. Мочерний, Я. Жаліло, В. Мунтіян, Т. Ва"
сильців, І. Александров, В. Богомолов, Г. Андрощук,
Т. Клебанова, Г. Пастернак"Таранущенко, О. Ляшен"

48

ко, С. Довбня та ін. Проте, незважаючи на вагомий
науковий доробок у цій сфері та зважаючи на бага"
топлановість й зростаючу вагомість даної проблеми
в сучасних умовах господарювання, питання поглиб"
лення теоретичних та практичних аспектів формуван"
ня належного рівня економічної безпеки вітчизняних
підприємств й надалі потребують посиленої уваги.
Мета дослідження полягає в систематизації існу"
ючих поглядів на сутність економічної безпеки під"
приємства, визначенні її складових та виявленні
можливих факторів її забезпечення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Глобалізація світового господарства, посилення
інтеграції вітчизняної економіки в міжнародні об"
'єднання, загострення конкурентної боротьби на усіх
рівнях і т.п. висувають перед кожним окремим суб"
'єктом господарювання вимоги щодо посилення
рівня власної економічної безпеки.
Термін "безпека" в перекладі з грецької мови оз"
начає "володіти ситуацією", що дозволяє розглядати
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її як такий стан суб'єкта, при якому зміни притаман"
них йому якостей та параметрів, внаслідок виникнен"
ня непередбачуваної ситуації, є незначними або доб"
ре контрольованими. Необхідно зазначити, що в краї"
нах Західної Європи термін "безпека" почав вжива"
тися наприкінці ХІІ ст. і трактувався як стан відсутності
або нейтралізації загроз, небезпеки, а також створен"
ня умов та соціальних інститутів, що його забезпечу"
ють [7, с. 4]. У слов'янському суспільстві, на думку
С.Шкарлет [10, с. 7], поняття "безпека" з'явилося у
середині XV ст. як реакція на загарбницькі посягання
Золотої Орди, й у XVII ст. його вже почали відносити
до державних і загальновизнаних. У серпні 1881 р. в
царській Росії було прийнято "Положення про захо"
ди щодо охорони державного порядку і громадсько"
го спокою", де вперше було визначено поняття гро"
мадської безпеки.
Дослідження, власне, сутності "економічної без"
пеки підприємства" показало, що в економічній
теорії та практиці не існує єдиного підходу до її виз"
начення. Так, деякі вчені під економічною безпекою
розуміють стан економічної системи, який дозволяє
їй динамічно, ефективно розвиватися, вирішуючи
при цьому соціальні задачі. Інша частина вчених схи"
ляється до того, що це стан захищеності підприєм"
ства від негативного впливу зовнішніх та внутрішніх
загроз, а також різного роду дестабілізуючих чин"
ників, при якому підприємство здатне до відтворен"
ня чи реалізації своїх комерційних інтересів [1; 2; 4].
Г. Козаченко та В. Пономарьов визначають еко"
номічну безпеку підприємства "як гармонізацію в
часі та просторі економічних інтересів підприємства
з інтересами, пов'язаних з ним, суб'єктів зовнішнь"
ого середовища, що діють за межами підприємства"
[6, с. 4]. В свою чергу, Т.Соколенко розглядає еко"
номічну безпеку як стан, при якому стратегічний по"
тенціал фірми знаходиться поблизу меж адаптив"
ності, а загроза втрати економічної безпеки нарос"
тає тим дужче, чим ближчою є ступінь адаптивності
стратегічного потенціалу до граничної зони [8].
Однак, враховуючи багатогранність та багато"
факторність даного поняття, найбільш повним та
ємним, на думку автора, є визначення Т.Васильце"
ва , який пропонує під економіч ною безп ек ою
підприємства розглядати такий стан функціонуван"
ня, при якому підприємство та його продукція є кон"
курентоспроможними на ринку, а також одночасно
гарантується: найбільш ефективне використання ре"
сурсів, інтелектуального та кадрового потенціалу;
стабільність функціонування та прогресивність роз"
витку; можливість протистояти негативним впливам
зовнішнього та внутрішнього середовища його фун"
кціонування [3, с. 18].
Виходячи з цього, головні завдання щодо реалі"
зації забезпечення економічної безпеки підприємства
повинні бути спрямовані на: досягнення мети функці"
онування підприємства; забезпечення ефективного
використання ресурсів; посилення його фінансової
стійкості та платоспроможності; попередження нега"
тивного впливу зовнішнього середовища; охорону ко"
мерційної таємниці та інформації; досягнення безпе"
ки персоналу підприємства, майна та капіталу.

Важливим аспектом процесу управління еконо"
мічною безпекою підприємства є визначення її скла"
дових з подальшим грунтовним їх аналізом й розроб"
кою конкретних механізмів їх посилення.
Необхідно зазначити, що разом з існуванням
різних точок зору на сутність даного поняття, немає
єдиної думки відносно складових економічної без"
пеки. В цілому, можна виділити три основні підходи
до їх визначення, а саме системний, ресурсний та
функціональний [5]. Так, прихильники системного
підходу розглядають підприємство як зваємопов'я"
зану сукупність підсистем, відповідно до чого і ви"
окремлюють ряд складових економічної безпеки, а
саме: технологічну, до якої відносять всі інтереси та
загрози, що впливають на технічну сторону процесу
виробництва; ресурсну, що відображає матеріальне
забезпечення виробництва основними видами ре"
сурсів; фінансову; соціальну і т.п.
На відміну від системного підходу, прихильники
ресурсного акцентують увагу на тому, що підприєм"
ство у своїй діяльності використовує певну су"
купність корпоративних ресурсів, а отже, й економ"
ічну безпеку необхідно формувати виходячи з мож"
ливої загрози кожному з видів корпоративних ре"
сурсів підприємства. При такому підході до складо"
вих економічної безпеки підприємства відносять:
безпеку капіталу, безпеку персоналу, безпеку тех"
нології та інформації, безпеку техніки та обладнан"
ня, безпеку прав тощо.
Функціональний підхід найбільш поширений і пе"
редбачає виокремлення у складі економічної безпе"
ки складових, грунтуючись на їх функціональній
спрямованості. У межах даного підходу економічна
безпека суб'єкта господарювання формується з та"
ких складових, як:
— техніко"технологічна, яка відображає рівень
відповідності технології, що використовується на
підприємстві, сучасним світовим аналогам;
— фінансова, що покликана забезпечити досяг"
нення найбільш ефективного використання корпора"
тивних ресурсів;
— інтелектуальна та кадрова, яка полягає в збе"
реженні та розвитку інтелектуального потенціалу су"
б'єкта господарювання;
— інформаційна, головне завдання якої полягає
в забезпеченні ефективного інформаційно"аналітич"
ного супроводу господарської діяльності;
— екологічна, яка повинна забезпечити виконан"
ня встановлених екологічних норм та мінімізацію
втрат від забруднення зовнішнього середовища;
— правова, головне завдання якої полягає у все"
бічному правовому забезпеченні діяльності підприє"
мства, виконанні діючого законодавства;
— силова, яка спрямована на забезпечення
фізичної безпеки співробітників підприємства (пере"
дусім керівництва), збереження їх майна тощо.
Необхідно зазначити, що для підприємств різних
галузей важливість тих чи інших складових економ"
ічної безпеки суттєво відрізняється, тому необхідно
виважено та критично підходити й до процесу їх виз"
начення, особливу увагу приділяючи тим, які для кон"
кретного підприємства є первинними.
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На формування економічної безпеки впливає ряд
факторів. Зокрема, до них можна віднести наступні:
— фактори виробництва, тобто ті фактори, які
здійснюють безпосередній вплив на діяльність підпри"
ємства. До них можна віднести територіальне розмі"
щення підприємства; природні ресурси, які є в його
розпорядженні; наявну виробничу інфраструктуру і т.п;
— зміна кон'юнктури ринку, що викликана нау"
ково"технічним прогресом, державним втручанням,
впливом інфляції, сезонності і т.п.;
— надійність постачальників сировини та матер"
іалів. Так, на економічну безпеку підприємства впли"
ває цінова політика сформована відносно сировини,
матеріалів та напівфабрикатів. Її практична ефек"
тивність залежить від диверсифікації постачаль"
ників, що дозволяє уникнути монополізації поставок.
Крім того, необхідно розуміти, що суттєво вплинути
на рівень економічної безпеки можуть недостатньо
правильно оформлені довгострокові контракти на
постачання сировини та матеріалів (із чітко вказа"
ними термінами поставок, якісними характеристика"
ми сировини, виписаними штрафними санкціями);
— компетентність керівництва підприємства, що
визначається ступенем професіоналізму топ"менед"
жменту при прийнятті тих чи інших управлінських
рішень;
— державне регулювання діяльності підприєм"
ства. Важливість даного фактора визначається рол"
лю держави у створенні необхідних умов для спри"
яння виробництва продукції, захисту прав національ"
них товаровиробників, розробки та впровадження
обгрунтованих фіскальних заходів і т.п;
— надійний захист комерційної таємниці, що виз"
начається здатністю держави гарантувати збережен"
ня таємниці щодо науково"технічних розробок,
підтримки інтелектуальної власності тощо.
Економічна безпека підприємства забезпечуєть"
ся одночасно як на оперативному, так і на стратегіч"
ному рівнях. Зокрема, на оперативно"тактичному
рівні відбувається вирішення поточних господарсь"
ких задач, пов'язаних з оптимізацією процесу вико"
ристання наявних у розпорядженні підприємства
ресурсів. На стратегічному ж рівні приймаються
більш масштабні рішення, націлені на довгостроко"
ву перспективу. Це стосується формування цільових
орієнтирів діяльності підприємства в майбутньому,
вибору стратегії досягнення цілей, розробки стра"
тегії використання основних конкурентних переваг
суб'єкта господарювання [9, с. 276].
Для того, щоб дослідження, пов'язані з економ"
ічною безпекою підприємства, перейшли з теоретич"
ного рівня в площину реального практичного засто"
сування, важливого значення набувають питання
встановлення градації економічної безпеки, розроб"
ка методів оцінки стану та визначення рівня еконо"
мічної безпеки, розробка показників оцінки еконо"
мічної безпеки підприємства тощо.

маніття наукових підходів до його сутності, виокрем"
лення основних складових, а також факторів, що
здійснюють на неї безпосередній вплив. Крім того,
економічна безпека включає в себе ряд заходів, що
забезпечують конкурентоспроможність підприєм"
ства та стабільність його функціонування. До пер"
шочергових завдань, покликаних попередити зни"
ження рівня економічної безпеки підприємства, мож"
на віднести розробку способів уникнення можливих
загроз та напрямів мінімізації негативних впливів,
зростання якості збору та аналізу інформації стосов"
но конкурентного середовища функціонування
підприємства, посилення аналітичної роботи щодо
існуючих та можливих витрат виробництва, посилен"
ня уваги до інтелектуальної складової тощо.
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