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АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
В ІНТЕГРОВАНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ КРАЇНИ 

 
Питання безпечного розвитку націона-

льних і міжнародних соціально-економічних 
систем, ефективного та своєчасного реагуван-
ня на виклики і загрози сучасності виходять на 
перше місце в системі пріоритетів людства. 
Основу економічної безпеки соціально-
економічних систем складає формування полі-
тичних, економічних, соціальних механізмів, 
що дозволяють ефективно реалізовувати еко-
номічну мету і пріоритети, виключати загрози і 
перешкоди на цьому шляху.  

Взаємодія національних і транснаціона-
льних структур в умовах глобалізації формує 
специфічні закономірності в конкурентній бо-
ротьбі і реалізації економічних  інтересів. На-
несення економічного збитку певним соціаль-
но-економічним системам (країнам, корпораці-
ям, регіонам, підприємствам) проводиться но-
вими методами. На перший план висуваються 
такі стратегічні прийоми тиску на соціально-
економічні системи, як обмеження доступу до 
енергосировинних  ресурсів або, навпаки, роз-
виток виключно сировинної спеціалізації краї-
ни., ізоляція національних економік, їх випа-
дання з процесів світового розвитку; стимулю-
вання нарощування зовнішніх позик і втягу-
вання країн в боргову залежність, відмова від 
суверенітету в торговій, грошово-кредитній та 
бюджетно-фінансовій політиці та багато інших 
методів, аж до встановлення контролю над ін-
ститутами державної влади [1]. 

Це означає, що пріоритети забезпечення 
безпеки соціально-економічних систем зміщу-
ються в економічну площину. І, з урахуванням 
вищезазначеного, кожна соціально-економічна 
система, яка, без сумніву, входить в ту або ін-
шу інтегровану систему, має самостійно вирі-
шувати проблеми власної економічної безпеки.    

Питання економічної безпеки є найакту-
альнішими для країн із перехідною, нестабіль-
ною економікою, перш за все, це країни СНД.  
Саме вони є об’єктом зазіхань з боку розвине-
них країн, транснаціональних корпорацій. 
Проблеми забезпечення економічної безпеки 
освітлені у працях російських та білоруських 
вчених Бондаря А.В., Ермашкевича В.Н.[1], 
Пузикова В.В. [2], Сенько А.Н. [3, Богомолова 
В.А., Олейникова Є.А. [5], Шарий Л.Д. [7], Ве-

чканова Г.С. [8], та інших. Росія та Білорусь 
відчули на собі реальний економічний тиск, 
певні загрози економічній безпеці, тому пред-
мет «Економічна безпека» вивчається у вищих 
навчальних учбових закладах цих країн.   

Аналіз останніх досліджень за даною те-
мою показав, що окремі сторони висвітлюють-
ся у працях українських провідних вчених 
Амоші О.І.[9; 10], Мамутова В.К., Микитенка 
В.В. [13] [] переважно у питаннях забезпечен-
ня національної безпеки держави шляхом під-
тримки енергетичних галузей господарства, 
Кабанова О.І. [9], Ляшенка О.Ф. 12[] – у пи-
таннях по антикризовим заходам у вугільній 
промисловості, Кузьменко Л.М. – аспекти еко-
номічної безпеки регіонів та інших [9-13]. 
Проте постановка проблеми економічної без-
пеки у комплексі досі не проведена. 

Метою даної статті є, по-перше, уточ-
нення понятійно-категоріального апарату кон-
цепції економічної безпеки на сучасному етапі, 
по-друге, визначення основних методичних 
підходів та основ формування системи еконо-
мічної безпеки на рівні соціально-економічної 
системи підприємства.  

Термін «безпека» вживається з 1190 р. і 
означає «спокійний стан духу людини, що 
вважала себе захищеною від будь-якої небез-
пеки» [1, с.7]. Небезпека – це об'єктивно існу-
юча можливість негативної дії на соціальний 
організм, внаслідок чого йому може бути запо-
діяний який-небудь збиток, шкода, яка погір-
шує стан, додає його розвитку небажані дина-
міку або параметри (характер, темпи, форми і 
т.п.) [1, с.10]. Таким чином, на підставі сучас-
ного понятійно-категоріального апарату кон-
цепції безпеки приводиться наступне її визна-
чення: «Безпека – стан і тенденції розвитку за-
хищеності життєво важливих інтересів соціуму 
і його структур від внутрішніх і зовнішніх за-
гроз» [1, с.11]. 

Економічну безпеку розглядають як 
складову системи національної безпеки, метою 
якої є  вільний розвиток та процвітання суспі-
льства.   

Розрізняють поняття «безпека» і «забез- 
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печення безпеки». Так, «безпека» характеризує 
конкретний стан певної системи, яка знахо-
диться на певному рівні розвитку, в якій виро-
блена певна стратегія і тактика для вирішення 
стратегічних питань. Іншими словами, це оцін-
ка сучасного положення соціально-еконо-
мічної системи. У цьому контексті слід з'ясу-
вати, за якими параметрами оцінюється стан 
системи.   

Забезпечення безпеки – діяльність по ре-
алізації політики безпеки, забезпечення стійко-
го, стабільного функціонування системи, тобто 
коло  питань антикризового управління.  

Питання економічної безпеки в умовах 
глобалізації світової економіки теоретики роз-
глядають на різних рівнях: рівень держави, ре-
гіональних об'єднань, промислового комплексу 
(або галузі), підприємства. Але основний під-
хід до системної реалізації забезпечення еко-
номічної безпеки на будь-якому рівні базуєть-

ся на одній платформі: подоланні відмінностей 
і суперечностей економічних інтересів [2]. 

У системі економічної безпеки грає чи-
малу роль безпека конкретного індивідуума – 
суб'єкта підприємницької діяльності, яка дося-
гається своєрідним балансом на рівні «вироб-
ник-виробник» та «виробник-держава». Загро-
зу економічній безпеці суб’єкту підприємни-
цької діяльності знову ж таки створює дестабі-
лізація балансу інтересів, яка виявляється в 
діях, які ущемляють інтереси протилежної 
сторони.  

Досліджуючи причинно-наслідковий 
зв’язок у такому балансі, необхідно підкресли-
ти, що на рівні «виробник-держава» має місце 
двобічне порушення інтересів: виробника – з 
боку держави, держави – з боку виробника. 
Приклади двобічної взаємодії наведено у 
табл.1. 

 
Таблиця 1 

Загрози економічній безпеці і наслідки на рівні «виробник-держава» 
 

Загроза Наслідок 
1 варіант «Держава порушує інтереси виробника» 

Фінансова дестабілізація у державі через кри-
зу неплатежів 

Неплатоспроможність виробника 

Надмірна монополізація на енергетичних рин-
ках, слабкість  механізму державного регулю-
вання природних монополій 

Висока ціна на енергоносії та збільшення со-
бівартості продукції (робіт, послуг) виробника 

Неефективна державна інвестиційна та амор-
тизаційна політика 

Швидке наростання питомої ваги морально і 
фізично застарілого устаткування на підпри-
ємстві 

Соціальна напруженість і недосконалість пра-
вових регулюючих механізмів 

Зниження ділової активності виробника 

Недосконалість податкового законодавства  Перехід виробника «у тінь» 
Недофінансування сфери освіти та охорони 
здоров’я  

Порушення відтворювальної структури і ста-
ріння персоналу 

2 варіант «Виробник порушує інтереси держави» 
Низький рівень природоохоронної діяльності 
та екологічної безпеки виробника 

Підвищення вірогідності техногенних аварій 
та катастроф, додаткові державні витрати на 
подолання наслідків катастроф 

Зниження ділової активності виробника, пере-
хід виробника «у тінь» 

Неплатежі до державного бюджету, недоплати 
у державні фонди соціального страхування 

 
 
Уникнути загроз економічної безпеки 

підприємства з боку держави можна, якщо 
концепція економічної безпеки промислового 
підприємства буде базуватися на таких прин-
ципах: 

1. система економічної безпеки виробни-
ка повинна взаємодіяти на правовій основі з 
системою економічної безпеки держави; 

2. національні економічні інтереси ма-
ють бути переважними, тому раціональний 
економічний інтерес виробника слід визначати 
таким чином, щоб стратегія розвитку його гос-
подарської систем, як мінімум, не суперечила 
інтересам промислової політики держави і ре-
гіону; як максимум, відповідала ним, з метою 
отримання відповідних преференцій, субсидій, 
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гарантій, дотацій та інших форм державної та 
регіональної підтримки; 

3. системи економічної безпеки держави 
і виробника мають проводити моніторинг мо-
жливих змін для виявлення тенденцій та адек-
ватного реагування на них. 

Додержання визначених принципів на-
дасть виробнику змогу не входити у конфлікт 
із державою, своєчасно адаптувати свою гос-
подарську систему до можливих змін. Оцінити 
цей рівень за допомогою інших параметрів або 
математичних методів неможливо.  

У той же час рівень «виробник-держава» 
на предмет недопущення порушення інтересів 
держави з боку виробника може контролюва-
тися за допомогою економічних параметрів 
ефективності (нормативів), які можна встанов-
лювати за галузевою належністю, наприклад:  

– рівень фондовіддачі;  
– рівень енергоємності; 
– питома вага витрат на технологічні ін-

новації; 
– питома вага інноваційної продукції в 

обсязі реалізації; 
– питома вага продукції високої і низької 

наукоємності в обсязі реалізації; 
– рівень продуктивності праці; 
– рівень рентабельності продукції, тощо.  
На рівні «виробник-виробник» загрозу 

економічній безпеці підприємства складають 
зовнішні чинники, що створюють небезпеку 
для норм функціонування об'єктів економіки 
відповідно до їх мети і задач з боку конкурен-
тів. Загрозу становлять рейдерські захоплення 
з метою поглинання бізнесу, доведення до ба-
нкрутства з метою усунення конкуренту тощо. 
Уникненню загрози економічної безпеки з бо-
ку конкурентів сприятиме: 

− контроль за надійністю та плато-
спроможністю контрагентів (дебіторів і 
кредиторів);  

− інформаційна обізнаність у питаннях 
реальних та вірогідних банкрутств, реорганіза-
цій та ліквідацій підприємств; 

− розробка заходів реагування на неви-
конання договірних зобов’язань: штрафні сан-
кції, неустойки у правовому полі.  

На цьому рівні оцінювати економічну 
безпеку виробник має за допомогою парамет-
рів фінансової платоспроможності, стійкості та 
ліквідності, тобто користуючись методами, які 
пропонує фінансовий менеджмент.   

І, нарешті, на рівні виробника маємо цілу 
низку внутрішніх загроз його економічній без-
пеці, які виникають через суперечність інтере-

сів власника підприємства та його колективу.  
Загрози економічної безпеки виникають на 
усіх етапах виробництва та реалізації продук-
ції, в також у сфері управління. Уникненню 
внутрішніх загроз економічної безпеки   спри-
ятиме: 

– контроль за збереженням товарно-
матеріальних цінностей (на складі та витра-
чанні їх у сфері виробництва та реалізації) 
шляхом запровадження періодичних перевірок 
(позапланові перевірки та інвентаризація), 
встановлення матеріальної відповідальності 
осіб, системи штрафних та заохочувальних за-
ходів відповідно до наказу про облікову полі-
тику підприємства; 

– контроль за своєчасністю розрахунко-
вих операцій, складання і виконання плану 
надходжень грошових коштів, графіку виплат 
за платіжним календарем, враховуючи терміни 
оплати платежів по податках, страхових пла-
тежах, розрахунків з кредиторами задля уник-
нення додаткових витрат по пені, штрафним 
санкціям; формування системи заходів і відпо-
відальності за неправильне нарахування пода-
тків і зборів, порушення строку оплати забор-
гованості, терміну погашення векселів; 

– ефективна кадрова політика, яка наці-
лена на збереження комерційної таємниці то-
що; 

– організація охорони об'єктів.  
Оцінка ефективності внутрішньої систе-

ми економічної безпеки має передбачати ком-
плексний системний підхід и проводитися за 
параметрами економічної ефективності – тими 
нормативами, що встановлюються підприємст-
вом на поточний період відповідно до страте-
гічного плану розвитку: величина отриманого 
прибутку, виконання оптимального обсягу за-
мовлень, не перевищення кошторису затрат 
фінансово-збутової діяльності, накладних за-
трат, кошторису центрів відповідальності, оп-
тимального використання ресурсів за наявнос-
ті обмежень, прийняття рішень в умовах неви-
значеності, оптимізації використання потуж-
ностей, розміру ціноутворення,  тощо. Як ба-
чимо, на внутрішньому рівні забезпечення 
економічної безпеки виробника проводиться 
переважно методами управлінського обліку, 
які дозволяють обрати такі варіанти дій, які б 
сприяли скороченню затрат при одночасному 
максимальному задоволенні потреб спожива-
чів; надають можливості безперервного упро-
вадження удосконалень; постійного співстав-
лення вартості кожної функції затрат  з виго-
дами, отриманими внаслідок здійснення цих 
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затрат, тобто забезпечують конкурентоспро-
можність продукції і у цілому виробника на 
ринку.   

Таким чином, економічну безпеку виро-
бника можна визначити як захищеність його 
життєво важливих інтересів від внутрішніх і 
зовнішніх загроз, яка формується власником і 
колективом підприємства шляхом проведення 
системи заходів правового, економічного, ор-
ганізаційного, інженерно-технічного і соціаль-
но-психологічного характеру.  

Задачі економічної безпеки підприємства 
на сучасному етапі визначаються як: 

– захист законних прав та інтересів під-
приємства, власників і колективу; 

– збір, аналіз, оцінка інформації про реа-
льні загрози та їх прогнозування; 

– оперативне усунення можливих напа-
дів до підприємства та його співробітників з 
боку зовнішніх загроз, розробка превентивних 
заходів;  

– охорона будівель, території, транспор-
тних засобів; 

– збереження активів виробника;  
– забезпечення захисту відомостей, що 

становлять комерційну таємницю, захист ін-
формаційних ресурсів підприємства, недопу-
щення рейдерства, промислового шпіонажу; 

– вивчення клієнтів і конкурентів; 
– отримання та обробка інформації для 

прийняття оптимальних рішень з питань стра-
тегії і тактики стійкого економічного розвитку.  

Висновки: Понятійно-категоріальний 
апарат концепції економічної безпеки соціаль-
но-економічних систем усіх рівнів (держава, 
регіони, підприємство) під впливом процесів 
глобалізації та світової кризи розширюється. 
Системна реалізації забезпечення економічної 
безпеки будь-якої системи, у тому числі під-
приємства,  базується на подоланні відміннос-
тей і суперечностей економічних інтересів 
сторін. Вивченню загроз економічної безпеки 
підприємства сприятиме досконале досліджен-
ня причинно-наслідкових зв’язків: «загроза-
наслідок». Економічна безпека підприємства 
досягається на рівнях: «виробник-держава», 
«виробник-виробник», «внутрішня система» за 
допомогою методів фінансового менеджменту, 
антикризового управління, управлінського об-
ліку.   
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