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Постановка проблеми. Старіння виробничо-
го устаткування і технологій, брак фінан-

сових ресурсів, розриви коопераційних зв’язків 
поставили на межу виживання багато суб’єктів 
господарювання. В результаті перед переваж-
ною більшістю підприємств нашої країни поста-
ла проблема створення системи економічної без-
пеки, яка була б здатна забезпечити зниження 
рівня загроз діяльності в ключових фінансово-
економічних сферах.

В сучасних мінливих умовах підприємствам 
слід уважно ставитися до питань формування сис-
теми економічної безпеки. Система забезпечення 
та формування економічної безпеки пов’язана 
з вирішенням правових, фінансово-економічних 
завдань, із захистом економічних інтересів і прав 
власності держави, суб’єктів економічної діяль-
ності – підприємств, організацій і фізичних осіб. 
Отже, протидія економічним правопорушенням 
і злочинам на будь-якому підприємстві актуалі-
зує питання формування багатоцільової системи 
управління економічної безпеки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
танням формування економічної безпеки присвя-
тили праці такі вчені – економісти: І. Ансофф, 
Ю. Бригхем, Дж. Ван Хорн, П. Друкер, М. Бен-
діков, С. М Ілляшенко, А.В. Кирієнко, В. Поно-
марьов, Г. Козаченко та інші. Дослідженню осно-
вних складових економічної безпеки підприємств 
приділили увагу такі науковці, як О. Головченко, 
Лляний Г., Шликов В. та інші.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на численні пра-
ці науковців існує багато невирішених проблем 
в теорії та практиці організації економічної без-
пеки підприємства. Така ситуація, на наш по-
гляд, пов’язана з тим, що відсутній єдиний під-
хід у визначенні поняття «економічна безпека». 
Як наслідок, виникають проблеми у формуванні 
та використанні механізму економічної безпеки.

Формулювання цілей статті. Метою статті 
є уточнення змісту поняття «економічна безпе-
ка» та розробка механізму забезпечення еконо-
мічної безпеки підприємства

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Забезпечення економічної безпеки – це гарантія 
незалежності країни, умова стабільності та ефек-
тивної життєдіяльності суспільства, досягнення 
успіху. Це пояснюється тим, що економіка являє 
собою одну із життєво важливих сторін діяльності 

суспільства, держави й особистості, і, отже, по-
няття національної безпеки буде порожнім словом 
без оцінки життєздатності економіки, її міцності 
при існуючих зовнішніх і внутрішніх загрозах. 
Тому забезпечення економічної безпеки належить 
до найважливіших національних пріоритетів. Еко-
номічна безпека органічно включена до системи 
національної безпеки, разом з такими її складо-
вими як забезпечення надійної обороноздатності 
країни, підтримки соціальної гармонії в суспіль-
стві, захисту від екологічних форс-мажорів. Але, 
розглядаючи ті чи інші аспекти безпеки, не можна 
залишити без уваги їх економічний зміст.

За своїм змістом економічна безпека – це су-
купність умов і факторів, що забезпечують неза-
лежність національної економіки, її стабільність, 
здатність до постійного відновлення та самовдос-
коналення [8]. Розглянемо існуючі підходи до ви-
значення поняття «економічна безпека» (табл. 1).

Аналіз розглянутих підходів до проблеми ви-
значення поняття «економічна безпека підпри-
ємства» дозволяє зробити наступні висновки. 
Економічна безпека підприємства складається 
з декількох функціональних складових, які для 
кожного конкретного підприємства можуть мати 
різні пріоритети в залежності від характеру іс-
нуючих загроз. Основним фактором, який визна-
чає стан економічної безпеки є володіння підпри-
ємством стійкими конкурентними перевагами. Ці 
переваги повинні відповідати стратегічним цілям 
підприємства [3].

Отже, на наш погляд під економічною безпе-
кою слід розуміти такий стан функціонування 
підприємства, який характеризується захище-
ністю від зовнішніх та внутрішніх загроз, наяв-
ністю конкурентних переваг, та які обумовлені 
сталим розвитком матеріального, фінансового, 
кадрового, техніко-технологічного потенціалів 
та відповідають поставленим стратегічним цілям 
і завданням підприємства.

В сучасних нестабільних умовах важливим за-
вданням є формування економічної безпеки на 
кожному підприємстві, яка повинна адаптуватися 
до існуючих політичних і соціально-економічних 
умов і вести пошук адекватних управлінських рі-
шень, у тому числі зменшення рівня загроз для 
кожного конкретного суб’єкта господарювання.

До основних завдань, які лежать в основі ор-
ганізації системи економічної безпеки підприєм-
ства, слід віднести:
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– збір, аналіз, оцінку зовнішнього та вну-
трішнього середовища та прогнозування розви-
тку подій;

– захист законних прав і інтересів підприєм-
ства;

– моніторинг та прогнозування загроз еконо-
мічній безпеці підприємства;

– розробка інструментів та механізму нівелі-
ювання загроз та підтримка стабільного розви-
тку підприємства;

– вивчення діяльності конкурентів, партнерів, 
клієнтів;

– забезпечення збереження матеріальних 
цінностей;

– захист комерційних та-
ємниць тощо [4].

З метою отримання комп-
лексної оцінки рівня економіч-
ної безпеки підприємства слід 
застосовувати комплекс інди-
каторів. Індикатори економіч-
ної безпеки являють собою по-
казники, які характеризують 
стан економічної безпеки. Се-
ред основних показників, які 
характеризують економічну 
безпеку, можна виділити:

– показники економічного 
зростання (динаміка і струк-
тура національного виробни-
цтва та доходу, показники 
обсягів і темпів промислового 
виробництва, галузева струк-
тура господарства та динамі-
ка окремих галузей, капітало-
вкладення тощо);

– показники, які харак-
теризують природно-ре-
сурсний, виробничий, на-
уково-технічний потенціал;

– показники, які характе-
ризують динамічність і адап-

Таблиця 1
Існуючи підходи до трактування поняття «економічна безпека»

Підхід Трактування Автори

Інформа-
ційний

Забезпечення захисту інформаційного поля, комерційної таємниці і досяг-
нення необхідного рівня інформаційного забезпечення роботи всіх підроз-
ділів та відділів підприємства.

Яременко О.Ф.,  
Череп А.В.,  
Донець Л.І.

Вплив зо-
внішнього 
середови-
ща

Це такий стан підприємства, який забезпечує здатність протистояти не-
сприятливим зовнішнім впливам.
Економічна безпека підприємства визначається як «кількісна і якісна 
характеристика властивостей фірми, що відображає здатність «само-
виживання» і розвитку в умовах виникнення зовнішньої й внутрішньої 
економічної загрози».

Ортинський В.Л., 
Ковальов Д., Сухору-
кова Т., Шликов В., 
Єрмошенко М.

Ре-
сурсно-
функціо-
нальний 
підхід

Стан найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів з 
метою запобігання загрозам забезпечення стабільного функціонування 
підприємства.
У ресурсно-функціональному підході в якості основних напрямів еконо-
мічної безпеки підприємства розрізняють сім функціональних складових: 
інтелектуально-кадрову, фінансову, техніко-технологічну, політико-пра-
вову, екологічну, інформаційну й силову.

Фоміна М.В.,  
Варналій З.С.,  
Кузенко Т.Б.

Фінансо-
вий

Забезпечення високої фінансової ефективності робіт, фінансової стійкості 
та незалежності підприємства

Корчевська Л.О,  
Геєць В.М.

Конку-
рентний

Забезпечення технологічної незалежності та досягнення високої конку-
рентоспроможності технічного потенціалу підприємства.

Бєлокуров В.В., За-
бродський В., Іпполі-
тов К., Козаченко Г.В., 
Ляшенко О.М.

Інвести-
ційний

Стан підприємства як суб’єкта інвестиційної діяльності, при якому дов-
гострокові економічні інтереси підприємства є узгодженими із впливом 
суб’єктів зовнішнього середовища. За такого узгодженого стану при 
умовах виникнення загроз, підприємство в довгостроковому періоді не 
переходить у кризовий стан, який загрожує великомасштабними збитка-
ми, втратою конкурентоспроможності, порушенням нормального режиму 
господарської діяльності.

Кириченко О.А., Кова-
ленко К.В., Лещук Г.В.

Іннова-
ційний

Досягнення високого рівня кваліфікації персоналу та його інтелектуаль-
ного потенціалу, належної ефективності корпоративних НДДКР.

Подольчак Н.Ю., Ян-
ковець Т.М.
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а Етап 1

Формування засад 
забезпечення економічної 
безпеки підприємства

Формулювання основної стратегії 
розвитку підприємства.
Визначення цілей, функцій, принципів 
і методів управління.
Визначення суб’єктів та об’єктів
управління.

Етап 2
Якісний та кількісний 
аналіз факторів 
внутрішнього та 
зовнішнього середовища.

Ідентифікація ризиків та загроз 
економічній безпеці підприємства.
Аналіз впливу факторів на стійкий 
розвиток підприємства.

Етап 3

Етап 4

Етап 5

Оцінка важливих факторів 
та ризиків, визначення їх 
впливу на економічну 
безпеку

Аналіз і оцінка 
економічної безпеки 
підприємства

Розробка управлінських 
рішень та рекомендацій 
щодо забезпечення 
економічної безпеки 

Виявлення основних можливостей та 
загроз на основні внутрішніх і 
зовнішніх факторів.
Оцінка потенціал економічної безпеки 
підприємства.

Визначення конкретних індикаторів 
економічної безпеки підприємства.

Реалізація основної стратегії розвитку 
підприємства; контроль реалізації 
стратегії; моніторинг стану фінансово-
економічної безпеки підприємства.

Рис. 1. Механізм забезпечення системи економічної безпеки підприємства



«Young Scientist» • № 12 (52) • December, 2017

Е
К
О
Н
О
М
ІЧ
Н
І 
Н
А
У
К
И

579
тивність господарського механізму, а також його 
залежність від зовнішніх факторів (рівень інфляції, 
дефіцит консолідованого бюджету, дія зовнішньое-
кономічних факторів, стабільність національної ва-
люти, внутрішню й зовнішню заборгованість);

– показники якості життя (ВВП на душу на-
селення, рівень доходів, забезпеченість основних 
груп населення матеріальними благами та послу-
гами, працездатність населення тощо) та стану 
навколишнього середовища [1].

Суб’єктами забезпечення економічної безпеки 
підприємства є особи, служби та підрозділи, які 
займаються забезпеченням економічної безпеки.

Під час організації системи економічної безпеки 
підприємству слід враховувати її гнучкість, оскіль-
ки потрібно пристосовуватися до змін зовнішнього 
та внутрішнього середовища, адже необхідно за-
безпечувати оперативне реагування та мати здат-
ність швидко адаптуватися до цих змін.

Основні заходи по забезпеченню організації еко-
номічної безпеки підприємства базуються на нор-
мативно-правових засадах діяльності підприємства, 
мотивації кадрового складу, адміністративних ва-
желів управління, ресурсозбереження та інших 
прийомах. Основні заходи, методи та інструменти 
дозволяють нам сформувати механізм забезпечення 
економічної безпеки підприємства (рис. 1).

Наведений механізм забезпечення економіч-
ної безпеки підприємства дозволить поетапно 
сформувати вірні управлінські рішення.

Запропонований механізм забезпечення еко-
номічної безпеки підприємства повинен відпові-
дати таким критеріям:

– бути динамічним та постійно удосконалюва-
ти елементи механізму;

– бути здатним адаптуватися до змін, які по-
стійно відбуваються у зовнішньому середовищі.

Механізм забезпечення економічної безпеки 
виконує ряд функцій, серед яких:

– захисна – недопущення внутрішніх та зо-
внішніх загроз діяльності підприємства та перед-
бачає наявність достатнього рівня ресурсного по-
тенціалу;

– регулятивна функція – передбачає безпо-
середнє регулювання стану, в якому функціонує 
підприємство;

– інноваційна функція – заснована на роз-
робці та подальшій реалізації інноваційних рі-
шень та заходів з метою нівеліювання існую-
чих загроз;

– соціальна функція – направлена на забез-
печення досягнення найбільш високого рівня 
та якості життя керівництва та співробітників 
підприємства, шляхом взаємного партнерства 
та задоволення соціальних потреб.

Забезпечення економічної безпеки  підприєм-
ства необхідно розглядати як безперервний про-
цес, який заснований на системному моніторингу 
індикаторів економічної безпеки, що дозволяє 
отримати об’єктивну оцінку стану економічної 
безпеки підприємства та застосовувати відповід-
ні механізми її забезпечення.

Висновки з даного дослідження і перспекти-
ви. Отже, формування системи економічної без-
пеки підприємства є комплексом заходів різного 
спрямування. Основні заходи по забезпеченню 
організації економічної безпеки підприємства ба-
зуються на нормативно-правових засадах діяль-
ності підприємства, мотивації кадрового складу, 
адміністративних важелів управління, ресурсоз-
береження та інших прийомах.

Забезпечення економічної безпеки підприєм-
ства необхідно розглядати як безперервний про-
цес, який заснований на системному моніторингу 
індикаторів економічної безпеки, який дозволяє 
отримати об’єктивну оцінку стану економічної 
безпеки підприємства та застосовувати відповід-
ні механізми її забезпечення.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Аннотация
В статье рассмотрены организационные основы формирования системы экономической безопасности 
на предприятии. Описаны существующие подходы к определению понятия «экономическая безопас-
ность». Предложено под экономической безопасностью понимать такое состояние функционирования 
предприятия, которое характеризуется защищенностью от внешних и внутренних угроз, наличием 
конкурентных преимуществ, обусловленных постоянным развитием материального, финансового, ка-
дрового, технико-технологического потенциалов и отвечающих его стратегическим целям и задачам. 
Предложен механизм обеспечения экономической безопасности предприятия.
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, механизм обеспечения экономической 
безопасности предприятия, предприятие.
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ORGANIZATIONAL FRAMEWORK FOR THE FORMATION  
OF THE ECONOMIC SAFETY SYSTEM AT ENTERPRISE

Summary
The article considers the organizational basis for the formation of the system of economic security in 
enterprise. The existing approaches to the definition of the concept of «economic security» are described. It 
is proposed to understand economic security as a state of functioning of an enterprise that is characterized 
by protection from external and internal threats, the presence of competitive advantages due to the 
constant development of material, financial, personnel, technical and technological potentials that meet 
the company’s strategic goals and objectives. The mechanism for ensuring the economic security of the 
enterprise is proposed.
Keywords: economic security of the enterprise, mechanism of ensuring the economic security of the 
enterprise, enterprise.


