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ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА  
В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

АНОТАЦІЯ
Стаття висвітлює проблеми сьогодення, які унеможлив-

люють стабільне функціонування підприємств. Тому слід 
розробляти такі стратегії та ставити такі цілі, які допоможуть 
створити ефективну систему економічної безпеки. Правильно 
підібрані прийоми, методи, ресурси, завдання, партнери та ін. 
виведуть організацію на новий рівень та підвищать її адаптив-
ність до змін. Це має бути комплексний підхід, який захопить 
кожний складник організації, та безперервний процес, що буде 
постійно удосконалювати систему економічної безпеки підпри-
ємства та попереджувати будь-які негативні наслідки, які змо-
жуть виникнути. Внаслідок цього компанія стане більш захище-
ною, конкурентоспроможною та інноваційною. 

Ключові слова: система економічної безпеки підприєм-
ства, принципи економічної безпеки, структура системи еконо-
мічної безпеки, завдання системи економічної безпеки, загро-
зи, мінливість, промислове підприємство.

АННОТАЦИЯ
Статья освещает проблемы современности, которые 

делают невозможным стабильное функционирование пред-
приятий. Поэтому следует разрабатывать такие стратегии и 
ставить такие цели, которые помогут создать эффективную 
систему экономической безопасности. Правильно подобран-
ные приемы, методы, ресурсы, задачи, партнеры и др. выве-
дут организацию на новый уровень и повысят ее адаптивность 
к изменениям. Это должен быть комплексный подход, который 
захватит каждую составляющую организации, и непрерывный 
процесс, который будет постоянно совершенствовать систему 
экономической безопасности предприятия и предупреждать 
любые негативные последствия, которые смогут возникнуть. 
В результате компания станет более защищенной, конкурен-
тоспособной и инновационной.

Ключевые слова: система экономической безопасности 
предприятия, принципы экономической безопасности, струк-
тура системы экономической безопасности, задачи системы 
экономической безопасности, угрозы, изменчивость, промыш-
ленное предприятие.

АNNOTATION
This article covers today's issues that make it impossible for 

enterprises to operate in a sustainable manner. Therefore, it is 
necessary to develop such strategies and set goals that will help 
to create an effective system of economic security. Properly se-
lected receptions, methods, resources, tasks, partners, etc. will 
bring the organization to a new level and increase its adaptability 
to change. This should be an integrated approach that captures 
each component of the organization, and a continuous process 
that will continuously improve the system of economic security of 
the enterprise and prevent any negative consequences that may 

arise. As a result, the company will become more secure, compet-
itive and innovative.

Key words: the system of economic safety of the enterprise, 
principles of economic security, structure of the system of econom-
ic security, the task of the system of economic security, threats, 
volatility, industrial enterprise.

Постановка проблеми. Динаміка змін зо-
внішнього середовища формує нестабільні умо-
ви господарювання, здійснює непрогнозований 
вплив, ускладнює управління підприємством. 
Тому організації мають створювати або перебу-
довувати систему економічної безпеки, щоб вона 
була адаптованою до миттєвих змін, мінімізува-
ла можливі втрати або взагалі нейтралізувала 
негативний вплив. Це можливо за комплексно-
го підходу до управління системою економічної 
безпеки підприємства (СЕБП) для виявлення 
залежності від конкурентних впливів, галузевої 
приналежності, сфери бізнесу, розвитку підпри-
ємництва та юридично-правової захищеності 
суб’єктів господарської діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемою ефективного управління СЕБП займали-
ся О.В. Орлик, І.А. Краївська, Є.М. Руднічен-
ко, Н.В. Якименко-Терещенко, Є.І. Овчаренко, 
В.В. Коваленко, Г.А. Іващенко, С.О. Черкасова, 
Ю.С. Соболєва, Т.О. Меліхова та ін. Які визнача-
ли особливості функціонування, принципи фор-
мування, аналітичне забезпечення та комплек-
сний підхід до управління СЕБП [2–4; 8].

Метою статті є визначення функцій ефек-
тивної СЕБП та принципів її формування, а та-
кож застосування її з погляду комплексності.

Виклад основного матеріалу. СЕБП – це стан 
найбільш ефективного використання корпора-
тивних ресурсів для запобігання загрози та за-
безпечення стабільного функціонування підпри-
ємства в теперішньому часі та в майбутньому. 

Концепція теорії економічної безпеки базу-
ється на положеннях: це стан економіки соці-
ально-економічної системи, який досягається 
шляхом пошуку компромісів між її ресурсними 



116

Випуск 5(10) 2018

Класичний приватний університет

Таблиця 1
Елементи СЕБП та їх характеристики

Елементи 
СЕБП

Характер
настання

Ймовірність
нанесення збитку

Відворотність
втрат

Час
Переходу

Виклик Позитивний або 
негативний вплив Н ДВ

Загроза
Намір,

негативний
вплив

С Прогнозовані
Непрогнозовані

Переходять у ризики
Не переходять у ризики

В Прогнозовані
С

Непрогнозовані
С

Ризик Ймовірність,
відхилення

В Переходить у небезпеку
Не переходить у небезпеку С Н

Небезпека Дія
ДВ

Відновлювальні збитки
Невідновлювальні збитки

Н ДН

ДН – дуже низька, Н – низька, С – середня, В – висока, ДВ – дуже висока.
Джерело [1]

можливостями і «силою» впливу негативних 
факторів, що визначається через можливість 
нанесення шкоди системі; поняття суб’єктивне, 
яке визначається через об’єктивні характе-
ристики соціально-економічної системи, її зо-
внішнього і внутрішнього середовища; перед-
бачає стійкість системи в заданих параметрах. 
У зв’язку з цим виявляється зв’язок між теорі-
єю економічної безпеки і теорією стійкості.

Послідовне уточнення змісту і сутності ка-
тегорій та понять, що є елементами СЕБП 
(табл. 1), дало змогу визначити, що небезпека – 
це заподіяння підприємству шкоди, можливість 
якої близька до здійснення; ризики – висока 
ймовірність настання втрат, відхилення від за-
планованого; загрози – виникають на підґрунті 
суперечностей, що є економічними відносина-
ми з приводу реалізації економічних інтересів 
суб’єктів; виклики – обставини, що формують 
майбутні загрози та можливості залежно від 
своєчасності реакції та формування правиль-
ності підготовки відповіді [1].

До числа основних завдань системи еконо-
мічної безпеки підприємства належить: 

– захист законних прав та інтересів підпри-
ємства та його працівників;

– збір, аналіз, оцінка даних та прогнозуван-
ня розвитку середовища;

– вивчення партнерів, клієнтів, конкурентів; 
– недопущення проникнення на підприємство 

структур економічної розвідки конкурентів; 
– протидія технічному проникненню в зло-

чинних цілях; 
– виявлення, попередження і припинення 

можливої протиправної та іншої негативної ді-
яльності працівників підприємства на шкоду 
його безпеці; 

– захист працівників підприємства від на-
сильницьких посягань;

– забезпечення збереження матеріальних 
цінностей та відомостей, що становлять комер-
ційну таємницю підприємства; 

– добування необхідної інформації для ви-
роблення найбільш оптимальних управлінських 
рішень з питань стратегії і тактики економічної 
діяльності компанії; 

– фізична й технічна охорона будівель, спо-
руд, території; 

– контроль за ефективністю функціонуван-
ня системи безпеки, вдосконалення її елементів.

Кожна СЕБП унікальна, але при цьому слід 
враховувати принципи їх формування (табл. 2).

Як і будь-яка система, система економічної 
безпеки являє собою сукупність елементів, що 
функціонують як єдине ціле. Елементи всере-
дині системи пов’язані між собою, а через зо-
внішнє середовище за допомогою прямого і зво-
ротного зв’язку – з іншими системами [2].

Мінливість зовнішнього середовища висуває 
більш жорсткі вимоги до СЕБП. Така система 
повинна враховувати наявні небезпеки та загро-
зи, а також прогнозувати потенційні з метою 
мінімізації негативних наслідків [3].

У сучасних умовах суб’єкти господарювання 
постійно знаходяться під впливом різноманіт-
них загроз і небезпек, які походять із зовнішньо-
го та внутрішнього середовища, та різні за своїм 
змістом, виникненням, систематичністю про-
яву, ступенем керованості, нейтралізації, три-
валістю впливу на функціонування і розвиток 
суб’єкта господарювання. Система цих загроз та 
небезпек економічній безпеці характеризується 
розмаїттям і неоднаковістю її складників.

Надійна й ефективна СЕБП можлива лише 
за системного і комплексного підходу до її ор-
ганізації. Для побудови ефективної СЕБП по-
трібно провести: 

1) Ознайомчий етап – полягає у вивчен-
ні сфери й специфіки бізнесу підприємства та 
сегменту на ринку; ознайомленні зі штатним 
розписом та персоналом підприємства; аналізі 
видів загроз економічній безпеці, причин їх ви-
никнення та можливих негативних наслідків; 
проведенні аудиту наявних засобів із забезпе-
чення економічної безпеки й аналізу їх відпо-
відності виявленим загрозам.

2) Організаційний етап – розроблення пла-
ну усунення недоліків, виявлених під час ауди-
ту; підготовка пропозицій щодо удосконалення 
системи економічної безпеки підприємства та 
механізмів її забезпечення; розроблення ор-
ганізаційної структури управління системою 
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Таблиця 2
Принципи формування ефективної СЕБП в умовах нестабільності

Принцип Значення
Принцип відповідності СЕБП повинна бути побудована виходячи з рівня розвитку, цілей, структури 

підприємства, становища підприємства на ринку, можливих ризикових си-
туацій, політичного становища

Принцип запобігання СЕБП повинна бути побудована на сполученні запобіжних заходів, які не 
дозволять відбутися негативній події, і заходів, які виникають у разі появи 
реальної загрози та необхідності її нейтралізувати або мінімізувати наслідки

Принцип цілісності не можна відокремлювати систему забезпечення економічної безпеки підпри-
ємства, тому що вона є складовою частиною безпеки галузі, економіки краї-
ни тощо. Дуже багато завдань безпеки не можуть бути вирішені самостійно, 
відокремлено від системи безпеки більш високого рівня

Принцип 
диференційованості

вибір заходів щодо подолання загроз, які виникли, відбувається залежно від 
характеру загрози і ступеня важкості її наслідків

Принцип комплексності необхідні зусилля, спрямовані одночасно на всі складники економічної без-
пеки в комплексі, а не на один або декілька. Тільки комплексні дії можуть 
дати реальний результат

Принцип адаптивності завжди мати можливість переорієнтації свого потенціалу за потреби, що 
пов’язано із зовнішніми або внутрішніми змінами

Принцип розвитку СЕБП повинна постійно вдосконалюватися і мати здатність розвиватися
Принцип прогнозованості СЕБП повинна бути побудована таким чином, щоб вона могла створювати 

прогнози або в крайньому разі на ранніх стадіях виявляти різні негативні 
фактори, а також вживати заходів із запобігання або нейтралізації

Принцип окупності СЕБП повинна бути організована таким чином, щоб витрати на її утримання 
і забезпечення були економічно виправдані та не перевищували оптимальний 
рівень

Принцип досягнення 
загальної стратегічної мети

всі елементи СЕБП повинні бути взаємозалежні та взаємодіяти один з одним

Джерело [2]

економічної безпеки; розроблення нової моде-
лі системи економічної безпеки підприємства; 
розрахунок кошторису, тобто усіх видів необ-
хідних ресурсів для забезпечення функціону-
вання ефективної системи економічної безпеки. 

3) Етап упровадження, який включає в себе 
затвердження керівництвом підприємства за-
пропонованої моделі системи економічної без-
пеки та бюджету на її утримання і формування 
та впровадження на підприємстві нової системи 
економічної безпеки.

4) Контроль, що полягає в оцінці ефектив-
ності та удосконаленні сформованої системи. 

Виконання кожного з перерахованих вище 
етапів є істотно важливим для підприємства. 
Ефективна система економічної безпеки, її 
складові елементи та засоби повинні бути до-
статніми, щоб забезпечити захищеність підпри-
ємства та його складових частин (фінансової, 
інтелектуальної, інформаційної, кадрової, тех-
ніко-технологічної, політико-правової, еколо-
гічної) від будь-яких небезпек та загроз, непе-
редбачуваних обставин [4].

Для комплексного аналізу виділимо функції 
СЕБП: 

– фінансово-економічна функція – має на 
меті досягнення найбільш ефективного вико-
ристання ресурсів підприємства (капіталу, пер-
соналу, прав, інформації, технології та устатку-
вання) з урахуванням галузевих особливостей 
підприємства; 

– кадрова – включає в себе збереження та 
розвиток інтелектуального потенціалу підпри-
ємства, ефективне управління персоналом, за-

безпечення професійного росту і підвищення 
кваліфікації працівників підприємства; 

– техніко-технологічна – відповідає за ступінь 
відповідності технологій, які використовуються 
на підприємстві, сучасним світовим аналогам 
щодо оптимізації витрат ресурсів, модернізації 
виробництва, впровадження раціоналізатор-
ських пропозицій і технічних покращень; 

• правова – всебічне правове забезпечення 
діяльності підприємства, дотримання чинного 
законодавства з урахуванням особливостей під-
приємства; 

• екологічна – дотримання екологічних норм 
технології та випуску продукції, мінімізація 
втрат підприємства від забруднення довкілля; 

• силова – забезпечення фізичної безпеки 
робітників підприємства та збереження його 
майна, протидія та запобігання рейдерству і 
примусовому поглинанню підприємства [5].

На ефективність системи економічної безпе-
ки впливає низка чинників. Серед цих чинників 
найбільше значення мають: концентрація влади 
та монополізація ринку промислових підпри-
ємств; перерозподіл зон впливу на промислові 
зони залежно від політичного чинника; достатній 
рівень тіньової економіки; складність та висо-
кий рівень бюрократизму в державних органах, 
напряму пов’язаних із функціонування підпри-
ємств; зменшення інвестиційної привабливості 
українських підприємств для іноземного ринку; 
наявність низки соціальних проблем, таких як 
низький рівень доходів населення, безробіття, 
плинність кадрів, політична нестабільність; не-
досконалість законодавства, яке регулює відно-
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Таблиця 4
Матриця параметрів ефективності СЕБП

Параметр економічної безпеки 0 0,25 0,5 0,75 1,0
Коефіцієнт юридичного менеджменту
Коефіцієнт якості юридичних послуг
Коефіцієнт платіжної дисципліни
Коефіцієнт захищеності інформації
Плинність кадрів
Рентабельність власного капіталу
Рентабельність активів
Коефіцієнт фінансової незалежності
Продуктивність інформації
Коефіцієнт інформаційної озброєності
Коефіцієнт оновлення персоналу
Приріст фондовіддачі
Збільшення швидкості обороту оборотних коштів, відносне 
відхилення
Приріст обсягу випуску продукції
Коефіцієнт безпечності продукції
Коефіцієнт раціонального використання відходів
Коефіцієнт забруднення середовища
Рівень освіти персоналу
Коефіцієнт інноваційності підприємства
Коефіцієнт інноваційного потенціалу підприємства
Коефіцієнт захищеності майна
Коефіцієнт захищеності персоналу
Коефіцієнт транспортної безпеки
Коефіцієнт лояльності персоналу
Джерело [7]

сини у сфері підприємництва; відносна «моло-
дість» українського бізнесу і невідпрацьованість 
засобів і методів захисту власної економічної 
безпеки, відсутність досвідчених фахівців.

Результативність СЕБП визначається голо-
вними показниками його діяльності: стабіль-
ністю функціонування; належним рівнем кон-
курентоспроможності; збільшенням заможності 

Таблиця 3
Система показників для визначення стану ефективності економічної безпеки підприємства

Елемент  
системи безпеки Показник ефективності Елемент  

системи безпеки Показник ефективності

фінансова безпека Рентабельність власного 
капіталу 
Рентабельність активів 
Коефіцієнт фінансової 
незалежності

техніко-технологічна 
безпека

Приріст фондовіддачі 
Збільшення швидкості 
обороту оборотних коштів, 
відносне відхилення 
Приріст обсягу випуску 
продукції

політико-правова 
безпека

Коефіцієнт платіжної 
дисципліни 
Коефіцієнт якості юридичних 
послуг 
Коефіцієнт юридичного 
менеджменту

інформаційна 
безпека

Продуктивність інформації 
Коефіцієнт інформаційної 
озброєності 
Коефіцієнт захищеності 
інформації

інтелектуальна 
безпека

Рівень освіти персоналу 
Коефіцієнт інноваційності 
підприємства 
Коефіцієнт інноваційного 
потенціалу підприємства

екологічна безпека Коефіцієнт безпечності 
продукції 
Коефіцієнт раціонального 
використання відходів
Коефіцієнт забруднення 
середовища

кадрова безпека Плинність кадрів 
Коефіцієнт лояльності 
персоналу
Коефіцієнт оновлення 
персоналу

силова безпека Коефіцієнт захищеності 
майна 
Коефіцієнт захищеності 
персоналу 
Коефіцієнт транспортної 
безпеки

Джерело [7]
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власників (акціонерів); стійким інноваційним 
розвитком підприємства; гармонізацією соці-
ально-економічних інтересів [6].

Для підприємств є система показників, яка 
визначає стан ефективності (табл. 3).

Нормативне значення коефіцієнта залежить 
від сфери діяльності підприємства: 

– для фінансових установ – 0,1; 
– для виробничих підприємств – 0,2; 
– для торговельних компаній – 0,4. 
Профіль параметрів ефективності системи 

економічної безпеки можна навести у вигляді 
матриці (табл. 4) [7].

Ця матриця дає змогу: 
1) оцінити фактичний рівень економічної 

безпеки підприємства за кожним параметром; 
2) оцінити ступінь відхилень нормативних 

значень параметрів від нормативних; 
3) формувати напрям стратегічного розвитку 

підприємства з досягнення ефективної системи 
економічної безпеки [7].

Система безпеки ефективна лише тоді, коли 
нею відповідним чином управляють, підтри-
мують її стабільне функціонування на всіх 
рівнях. Реалізація цих вимог до системи без-
пеки запобігає просочуванням конфіденційної 
економічної інформації з підприємства, пору-

Рис. 1. Модель комплексної СЕБП
Розроблено автором на основі [8]

шенням комерційної таємниці, економічним 
диверсіям.

Систему забезпечення економічної безпеки 
можна розглядати як комплекс заходів із ло-
калізації різноманітних загроз і небезпек, що 
перешкоджають діяльності підприємства і його 
життєво важливим інтересам. 

Для забезпечення безпеки підприємства не-
обхідна взаємодія всіх учасників цього процесу 
(співробітників, підрозділів, служб), щоб їхні 
зусилля були скоординованими й узгодженими, 
оскільки від цього залежить кінцевий резуль-
тат та досягнення поставленої мети. Кожен із 
учасників процесу забезпечення заходів із без-
пеки повинен чітко знати, хто яку роботу вико-
нує і за що несе відповідальність [4].

Також підприємство повинно встановлювати 
тісні ділові зв’язки і узгоджувати дії із правоо-
хоронними органами, місцевими та районними 
службами безпеки, органами влади та іншими 
зовнішніми організаціями, які здатні надати 
необхідну допомогу у забезпеченні безпеки під-
приємства. 

В умовах постійного ризику та протидії зло-
вмисникам ефективна СЕБП повинна: бути ді-
євою, постійно захищаючи його інтереси; ви-
являти різноманітні деструктивні фактори, 
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вживати заходів щодо попередження їх шкід-
ливого впливу та нанесення збитків суб’єкту 
господарювання. Це дасть можливість зменши-
ти витрати, оскільки економічно вигіднішим є 
вчасне виявлення можливих загроз і небезпек 
та проведення відповідних заходів їх поперед-
ження, ніж усунення завданої ними шкоди.

Ефективна СЕБП повинна бути такою, щоб 
витрати на її забезпечення були економічно об-
ґрунтованими, оптимальними і доцільними й 
не перевищували той граничний рівень, за яко-
го втрачається економічна доцільність їх засто-
сування. 

Забезпечення надійної й ефективної систе-
ми економічної безпеки – постійний процес, 
спрямований на своєчасне виявлення, попе-
редження і нейтралізацію різних видів загроз 
економічній безпеці з метою запобігання мож-
ливим збиткам, а також забезпечення стійко-
го і максимально ефективного функціонування 
суб’єкта господарювання [4].

Висновок. Сучасне мінливе середовище по-
требує особливої уваги, постійного контролю, 
швидкого реагування та прийняття рішень, аби 
не призвести до негативних наслідків у функці-
онуванні підприємства. Пропонується комплек-
сне розроблення ефективної системи економіч-
ної безпеки підприємства, яка буде враховувати 
всі принципи, ознаки та особливості сучасних 
підприємств та його оточення. Під час розро-
блення ефективної СЕБП необхідно проаналі-
зувати кожний її складник, розрахувати рента-
бельність її впровадження та можливості самого 
підприємства.

СЕБП є універсальною лише для убезпечен-
ня стану та діяльності підприємства, а щоб вона 
була дійсно ефективною, необхідно враховува-
ти складність, масштаб та структуру кожного 
підприємства, міру виконуваних функцій та за-
вдань, які вирішуються. 

Ефективна СЕБП має покладатися на взаєм-
ний інтерес між правильним поєднанням вну-
трішніх наявних ресурсів та ресурсів зовнішніх 
суб’єктів. 

Правильне розставлення пріоритетів, підбір 
персоналу, сировини, партнерів, методів завою-
вання ринку та конкурентної боротьби допомо-
жуть якісно розробити та впровадити в життя 
ефективну СЕБП, яка виведе підприємство на 
новий, інноваційний рівень, збільшить прибу-
ток підприємства та підвищить його конкурен-
тоспроможність.
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AN EFFECTIVE SYSTEM OF THE ECONOMIC SAFETY  
OF THE ENTERPRISE IN CONDITIONS OF INSTABILITY

The variability of the environment imposes rigid requirements on the system of the economic 
safety of the enterprise. Such a system should take into account existing hazards and threats, as well 
as predict potential in order to minimize negative impacts. Like any system, the system of economic 
security is a set of elements that function as a unit. Elements inside the system are interconnected, 
and through the external environment by direct links and feedback – with other systems.

A reliable and effective system of the economic safety of the enterprise is possible only in the 
systematic and integrated approach to its organization. In order to construct an effective system of 
economic safety, the organization, implementation, and monitoring stages must be conducted.

The effectiveness of the company’s economic security system is determined by the main indicators 
of its activities: the stability of functioning; proper level of competitiveness; increase in the wealth 
of owners (shareholders); sustainable innovation development of the enterprise; harmonization of so-
cio-economic interests.

Under conditions of constant risk and counteraction to intruders, an effective system of economic 
security of an enterprise should: be effective, constantly protecting its interests; identify various 
destructive factors, take measures to prevent their harmful effects and damage to the business enti-
ty. This will make it possible to reduce costs since it is more economical to timely identify possible 
threats and hazards and to take appropriate measures to prevent them than to eliminate the damage 
they cause.

An effective system of economic security of an enterprise should be such that the costs of its pro-
vision are economically feasible, optimal, and appropriate, and do not exceed the threshold level, at 
which the economic feasibility of their application is lost.

Ensuring a reliable and effective system of economic security is a permanent process aimed at time-
ly detection, prevention, and neutralization of various types of threats to economic security in order 
to prevent possible losses, as well as to ensure the stable and most efficient operation of the entity.


