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Abstract 

The article considers the objects, subjects and principles of economic security. The most significant features 

for the classification of internal and external threats have been identified. 

Анотація 

В статті розглянуто об’єкти, суб’єкти та принципи економічної безпеки. Визначено найбільш суттєві 

ознаки для класифікації внутрішніх та зовнішніх загроз.  
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Управління економічною безпекою є складо-

вою управління підприємством, тому концепція уп-

равління економічною безпекою має базуватися на 

застосуванні загальних принципів і функцій управ-

ління, а також конкретних (специфічних) функцій, 

які визначаються відповідними теоретико-методо-

логічними розробками в цій сфері управління. Ре-

зультативність та ефективність управління еконо-

мічною безпекою підприємств роздрібної торгівлі 

та досягнення її бажаного рівня залежать від того, 

які принципи та методи використовують керівники 

підприємств під час прийняття управлінських рі-

шень [3].  

Однак поки що немає єдиної думки ї в розу-

мінні поняття «система економічної безпеки підп-

риємства». Але фахівці сходяться на тому, що сис-

тема економічної безпеки повинна бути комплекс-

ною та будуватися на основі відповідних 

методичних положеннях. 

 Так, Камлик М.І. трактує в такий спосіб сис-

тему економічної безпеки підприємства – «…ком-

плексне поняття, до складу якого входять суб'єкти, 

об'єкти та механізм реалізації безпеки на підприєм-

стві» [1]. 

В основі розробки комплексної системи забез-

печення економічної безпеки підприємництва по-

винна лежати визначена концепція, бачення її стру-

ктури тощо. При цьому необхідно виходити з розу-

міння таких методичних положень, що: 

1) кожне підприємство є системою, що вклю-

чає різні, пов'язані між собою, складові елементи, 

причому якісні риси якої не властиві її частинам й 

компонентам. Саме на межі внутрішніх і зовнішніх 

зв'язків системи (фірми) можуть утворюватися про-

галини, через які реалізуються різні види погроз її 

економічної безпеки. Для забезпечення належного 

ступеня захисту від них і необхідно протиставити 

діяльність, яка б носила системний характер; 

2) система економічної безпеки не може бути 

однаковою в різних підприємствах, установах чи 

організаціях. Її відмінність та унікальність зале-

жить від спеціалізації та структури виробничої дія-

льності та промислового потенціалу, місця суб'єкта 

господарювання на ринку, кваліфікації та дисцип-

лінованості кадрів тощо; 

3) система економічної безпеки окремого під-

приємства є відносно самостійною й відособленою 

по відношенню до аналогічних систем безпеки ін-

ших суб'єктів підприємницької діяльності, у той же 

час, якщо виходити, наприклад, з адміністративно-

територіального поділу, система економічної без-

пеки окремого підприємства є складовим елемен-

том системи економічної безпеки міста, району, об-

ласті, держави; 

4) система економічної безпеки суб'єкта госпо-

дарювання може бути тільки комплексною. Її забез-

печення тісно пов'язано з рівнем забезпечення нау-

ково-технічної, кадрової, екологічної, інформацій-

ної, фізичної безпеки та інших; 

 5) ефективне забезпечення економічної без-

пеки підприємства можливе за умов, коли вибір та 

застосування сил, засобів та охоронних заходів 

здійснюється на основі детально продуманої конце-

пції [2.]. 
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Метою системи безпеки є своєчасне виявлення 

і запобігання як зовнішніх, так і внутрішніх небез-

пек і погроз, забезпечення захищеності діяльності 

підприємства і досягнення ним цілей бізнесу [5]. 

 Економічна безпека є результатом злагодже-

ної взаємодії елементів системи її забезпечення. На 

підставі проведеного дослідження основних елеме-

нтів системи економічної безпеки, автором розроб-

лено та запропоновано віднести до них наступні: 

об’єкти, суб’єкти, принципи та механізм економіч-

ної безпеки. 

Об’єктами системи забезпечення економічної 

безпеки виступає все те, на що спрямована діяль-

ність по забезпеченню економічної безпеки підпри-

ємства, зокрема: 

а) різні види діяльності (виробнича, комер-

ційна, постачальницька, управлінська та ін.); 

б) майно і ресурси (фінансові, матеріально-те-

хнічні, інформаційні, інтелектуальні та ін.); 

в) персонал, керівники, різні структурні під-

розділи, служби, партнери, співробітники, які воло-

діють інформацією, що є комерційною таємницею, 

тощо. 

Суб'єктами механізму забезпечення економіч-

ної безпеки виступають держава та її інститути (мі-

ністерства, відомства, податкові й митні органи, бі-

ржі, фонди і страхові кампанії), а також підприємс-

тва, установи й організації як державного, так і 

приватного сектора економіки. 

Суб'єкт системи гарантування економічної 

безпеки підприємництва має складніший характер, 

оскільки його діяльність зумовлюється не тільки 

особливостями і характеристиками об'єкта, а й спе-

цифічними умовами зовнішнього середовища суб'-

єкта підприємницької діяльності. Виходячи з цього, 

можна виділити дві групи суб'єктів, що гарантують 

економічну безпеку підприємництва: зовнішні і 

внутрішні. 

До зовнішніх суб'єктів належать зовнішні ор-

гани (законодавчої, виконавчої і судової влади, по-

кликані гарантувати безпеку всіх без винятку зако-

нослухняних учасників підприємницьких відно-

син) та організації, які функціонують самостійно і 

не підпорядковуються керівництву підприємства, 

але при цьому їх діяльність істотно впливає на без-

пеку підприємства. 

До внутрішніх суб'єктів належать особи, під-

розділи, що займаються цією діяльністю безпосере-

дньо на підприємстві і підпорядковані його керів-

ництву. Їх основним призначенням є постійна дія-

льність із забезпечення безпеки підприємства. До 

цієї категорії можна віднести підрозділи, частина 

функцій у яких полягає в забезпеченні безпеки під-

приємства (маркетингова служба, юридичний під-

розділ, а також персонал та підрозділи підприємс-

тва, які в межах своїх посадових інструкцій та по-

ложень про підрозділи зобов'язані вживати заходів 

щодо забезпечення безпеки підприємства. 

Систему економічної безпеки підприємства 

доцільно розглядати спираючись на принципи за 

якими діють суб’єкти для досягнення поставлених 

цілей. Принципи суттєво відрізняються за своєю 

суттю та змістом, що розкриті в різноманітних пра-

цях вітчизняних та зарубіжних вчених.  

Основними цілями забезпечення економічної 

безпеки є попередження можливих загроз та негатив-

них впливів на фінансово-економічну діяльність під-

приємства та досягнення максимальної стабільності 

його функціонування. 

Організація заходів, пов’язаних із забезпечення 

економічної безпеки підприємства, базується на 

принципах, перелік яких складено на основі аналізу 

наукових праць (рис. 1). 
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Постійна взаємодія підприємств з факторами 

зовнішнього середовища, як основного джерела за-

гроз, що можуть спричиняти дестабілізуючий 

вплив на їх діяльність, а також наявність слабких 

місць у фінансово-господарській діяльності підпри-

ємства потребують постійного контролю за систе-

мою управління економічною безпекою підприємс-

тва.  

В загальному розумінні загроза – це реальна 

можливість впливу дії навмисного чи ненавмис-

ного характеру, що порушує стійкість функціону-

вання підприємства, наносить матеріальної та не-

матеріальної шкоди, яка призводить до відхилень 

від стратегії. 

Існує багато ознак для класифікації загроз, од-

нак в контексті адаптаційних можливостей системи 

управління економічною безпекою підприємства, 

найбільш суттєвими є наступні [4.]: 

- за можливістю прогнозування: прогнозовані 

(тобто такі, які можна передбачити і підготуватись 

до їх настання) та непередбачені (тобто такі, на-

стання яких передбачити не можна; в таких випад-

ках адаптація системи управління може супрово-

джуватись великими часовими або матеріальними 

витратами); 

- за можливістю запобігання: форс-мажорні 

(вплив яких не можна ліквідувати або мінімізувати) 

та передбачувані (які можуть бути передбачені на 

стадії планування бізнесу, процесів і технологій для 

мінімізації або повного запобігання можливого зби-

тку у випадку реалізації фактору ризику); 

- за природою їх виникнення: економічні: 

кон’юнктурні (ринкові зміни), політичні (зміна 

влади, введення ембарго), правові (законодавче ре-

гулювання діяльності, ліцензування), техногенні 

(аварії та катастрофи), екологічні (виснаження ре-

сурсів, кліматичні зміни), конкурентні («чорний 

PR», недобросовісна конкуренція), контрагентські 

(невиконання зобов’язань, шахрайство); 

Комплексності 

створення цілісної системи економічної безпеки, яка забезпечить захист 

інтересів підприємства від небезпек та загроз, непередбачуваних обставин 

під час реалізації його фінансової стратегії 

Своєчасності та 

адекватності 

побудова такої система економічної безпеки, яка б могла на ранніх стадіях 

виявляти різноманітні руйнівні фактори та вживати заходи на попере-

дження їх негативного впливу на діяльність підприємству 

Безперервності 
постійне, безперервне функціонування системи економічної безпеки під-

приємства 

Законності побудова системи економічної безпеки підприємства на основі чинного 

законодавства 

Плановості 
спрямування та забезпечення економічної безпеки підприємства на основі 

комплексних програм і планів 

Економності 

витрати на реалізацію системи економічної безпеки підприємства повинні 

бути обґрунтованими і не перевищували рівня, при якому зникає еконо-

мічна доцільність їх здійснення 

Взаємодії 

базується на процесі безпосереднього або опосередкованого впливів різ-
них структурних елементів економічної безпеки підприємства однин на 
одного, який породжує причинну обумовленість їхнього взаємозв’язку 

базується на виявленні та обґрунтуванні кількох варіантів виходу з кризо-

вої ситуації для досягнення бажаного результату 
Альтернативності 

Ефективності 
полягає в оптимальному поєднання усіх компонентів економічної безпеки 

підприємства 

Інтегрованості 
забезпечує інтегрування фінансової безпеки у систему загальної безпеки 

підприємства 

Рис. 1. Принципи побудови системи економічної безпеки підприємства* 
* - запропоновано автором з використанням джерел [ 1,3,4 ] 
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- за значимістю або істотністю збитку: несут-

тєві – що не впливають на ринковий стан компа-

ній, істотні – втрата значної частини матеріальних і 

фінансових ресурсів, значні – втрата конкурентних 

переваг, можливе банкрутство, катастрофічне – не-

можливе продовження господарської діяльності. 

Важливим є те, що несуттєві та істотні загрози не 

вимагають адаптації системи управління економіч-

ної безпеки; при настанні значних – адаптація необ-

хідна; 

- за джерелом виникнення: зовнішні та внутрі-

шні. 

До найнебезпечніших зовнішніх загроз, які мо-

жуть нанести шкоду підприємству або зробити його 

подальшу діяльність неможливою, слід віднести: 

- недосконалість чинного законодавства. В Ук-

раїні закони та нормативні акти часто суперечать 

один одному, часто змінюються та вводяться зад-

нім числом, що призводить до суперечок в рамках 

одного й того ж питання різними сторонами конф-

лікту, що, в свою чергу, суттєво ускладнює стабі-

льну діяльність підприємства; 

- недобросовісна конкуренція – це негласна 

форма діяльності підприємств. До неї відносять: 

економічне шпигунство, підробка продукції конку-

рентів, обман споживачів, махінації з діловою звіт-

ністю, корупція та інші; 

- криміналізація економіки. У зв’язку з тим, що 

злочинний світ швидко проникає в різні види підп-

риємницької діяльності а саме: виробництво і збут 

продукції, інвестування, тощо, підприємство стає 

вразливе і зазнає збитків від злочинно діючих пос-

тачальників, посередників, покупців, різних сервіс-

них структур і навіть від власних охоронних служб; 

- зміна валютного курсу. У зв’язку з тим, що в 

Україні має місце доларизація економіки та розра-

хунок відбувається за схемою: долар-гривна-долар, 

то у такій ситуації курс впливає не тільки на експо-

ртно-імпортні операції підприємства, визначаючи 

їх прибутковість або збитковість, а й на діяльність 

підприємств, зорієнтованих на внутрішній ринок. 

Так, підприємствам-експортерам товару вигідне 

зниження курсу своєї національної валюти і невигі-

дне її підвищення, підприємствам-імпортерам, на-

впаки, вигідне підвищення курсу валюти націона-

льної і невигідне її зниження; 

- поява нових технологій (Інтернет) - наряду з 

позитивними моментами він є джерелом загроз еко-

номічної безпеки підприємства, до яких можна від-

нести: злом паролів доступу, крадіжка конфіден-

ційної інформації, відмова в обслуговуванні, дія ві-

русних програм та інші. 

До внутрішніх загроз, які, на наш погляд, най-

більше впливають на підприємство, належать: 

- відсутність стабільної середньої ланки мене-

джерів. Дуже часто рівень знань власників – дирек-

торів у середньому є нижчим від рівня знань їх під-

леглих, які, в основному, мають професійну освіту; 

- відсутність або поверхневе ставлення до мар-

кетингової стратегії підприємства. Маркетинг яв-

ляє собою системний механізм, який забезпечує 

довгострокову стратегічну стабільність підприємс-

тва на ринку, одержання прибутків і підвищення 

економічної безпеки підприємства, а не засіб шви-

дкого розв’язання поточних проблем, як вважає бі-

льшість керівників; 

- забезпечення сировиною та комплектую-

чими. Ця проблема тісно пов’язана з проблемами 

відсутності попиту на готову продукцію, зростан-

ням взаємних неплатежів на високою дебіторською 

заборгованістю; 

- невизначеність цілей. Правильно обрана місія 

підприємства – глобальна ціль створення та функ-

ціонування підприємства, є запорукою його успіш-

ного розвитку; 

- невмотивована поведінка персоналу підпри-

ємства, яка, в свою чергу, веде до зниження проду-

ктивності праці [4]. 

Отже, основним етапом формування концепції 

управління економічною безпекою підприємства є 

побудова ефективного механізму управління еко-

номічною безпекою підприємства, який був би орі-

єнтований на своєчасне виявлення та запобігання 

зовнішнім і внутрішнім загрозам та забезпечення 

захисту економічних інтересів підприємства. 
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