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У статті розкрито значення поняття еко-
номічної безпеки підприємства, визначено 
основні загрози, що впливають на його 
функціонування. Дано оцінку основних влас-
тивостей економічної безпеки і факторів, 
що впливають на економічну безпеку все-
редині підприємства і ззовні. За підсумками 
аналізу та оцінки функціональних складників 
економічної безпеки доведено, що вони пови-
нні бути покладені в основу розроблення 
комплексу заходів, спрямованих на протидію 
загрозам, підвищення рівня економічної без-
пеки підприємства і, відповідно, розширення 
його адаптаційних можливостей до змін 
умов здійснення господарської діяльності 
та створення умов стабільного функціону-
вання і розвитку.
Ключові слова: безпека підприємств, вну-
трішні загрози, зовнішні загрози, захист, 
фактори.

В статье раскрыто значение понятия эко-
номической безопасности предприятия, 
определены основные угрозы, влияющие 
на его функционирование. Дана оценка 
основных свойств экономической безопас-
ности и факторов, влияющих на эконо-
мическую безопасность предприятия. По 
итогам анализа и оценки функциональных 
составляющих экономической безопасно-

сти, доказано, что они должны быть поло-
жены в основу разработки комплекса мер, 
направленных на противодействие угро-
зам и повышению уровня экономической 
безопасности предприятия и, соответ-
ственно, расширение его адаптационных 
возможностей к изменениям условий осу-
ществления хозяйственной деятельности 
и создание условий стабильного функцио-
нирования и развития.
Ключевые слова: безопасность предпри-
ятий, внутренние угрозы, внешние угрозы, 
защита, факторы. 

The article reveals the meaning of the concept of 
economic security of an enterprise. Named the 
main threats to the enterprise. An assessment 
of the basic properties of economic security is 
given. And factors that affect the economic secu-
rity of the enterprise. The analysis and evaluation 
of parts of economic security. It has been proven 
that they should be the basis of measures that 
are aimed at resisting threats. And increasing 
the economic security of the enterprise. Also, the 
expansion of its adaptive capacity to changes in 
the working conditions of the enterprise and the 
creation of conditions for stable functioning and 
development.
Key words: enterprise security, internal threats, 
external threats, protection, factors.

Постановка проблеми. У сучасних кризових 
умовах державної економіки суб'єкти господарю-
вання змушені адаптуватися до умов політичної 
та соціально-економічної нестабільності і вести 
пошук адекватних рішень найскладніших проблем 
і шляхів зниження загроз своєму функціонуванню. 
Сьогодні на перший план для українських підпри-
ємств виходять питання забезпечення їхньої еко-
номічної безпеки; виникає проблема створення і 
реалізації систем забезпечення економічної без-
пеки, здатної створити умови для зниження рівня 
загроз діяльності підприємств.

Забезпечення економічної безпеки сучасного 
підприємства має бути організовано й оформлено 
певним чином, завдяки чому досягається вза-
ємодія всіх елементів, засобів і заходів у системі 
економічної безпеки підприємства. Все це дося-
гається завдяки грамотно збудованому механізму 
забезпечення економічної безпеки підприємства, 
якому відводиться пріоритетна роль в управлінні 
економічної безпеки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми аналізу та оцінки стану економічної 
безпеки на різних рівнях економіки останнім часом 
набули особливої актуальності і розглядаються в 
роботах багатьох учених, таких як О. Баранов-
ський, І. Бінько, І. Бланк, З. Варналій, К. Гора-

чєва, Р. Дацків, В. Дикань, М. Єрмошенко, С. Ілля-
шенко, А. Кірієнко, О. Кириченко, А. Козаченко, 
І. Назаренко, П. Пригунов, Н. Реверчук, В. Соснін, 
В. Шлемко, В. Ярочкін та інші. Основні проблеми, 
які досліджуються в роботах науковців, – комплек-
сне розроблення теоретичних, методологічних і 
прикладних питань забезпечення економічної без-
пеки підприємств на основі теоретичного обґрун-
тування механізму економічної безпеки і рекомен-
дацій з його реалізації.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є узагальнення поняття економічної безпеки 
суб'єктів господарювання, визначення основних 
властивостей економічної безпеки і факторів, що 
впливають на економічну безпеку всередині під-
приємства і ззовні. Необхідність дослідження 
забезпечення економічної безпеки на рівні підпри-
ємства зумовлена тим, що саме на рівні суб'єкта 
господарювання формуються стійкі структурні 
одиниці економічної системи регіону і держави та 
забезпечується багато в чому стійкість вищих рів-
нів економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Економічна безпека підприємства – комплексне 
поняття, що включає в себе сукупність факторів, 
пов'язаних не стільки із внутрішнім станом самого 
підприємства, скільки з впливом зовнішнього 
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Таблиця 1
Підходи до визначення поняття «економічна безпека підприємства»

Автор, джерело Визначення поняття
Ярочкін В. [12] організована сукупність спеціальних органів, служб, засобів, методів і заходів, які 

забезпечують захист життєво важливих інтересів особистості, підприємства, держави 
від внутрішніх і зовнішніх загроз

Мета – не допустити збитків у діяльності підприємства за рахунок розголошення конфіденційної інформації; роз-
крадання фінансових і матеріально-технічних коштів; знищення майна і цінностей; порушення роботи технічних 
засобів виробничої діяльності, включаючи і засоби інформації, а також попередження зниження доходів персо-
налу
Оцінка – проблеми економічної безпеки підприємства зведені тільки до захисту комерційної таємниці, що свідчить 
про спрощений підхід до розгляду суті проблеми. За такого вузького розуміння економічної безпеки не врахо-
вується весь спектр впливу на підприємство зовнішнього середовища як основного джерела безпеки для його 
діяльності
Зубик В., Зубик Р., Седе-
гов Р., Абдула А. [5]

захищеність життєво важливих інтересів підприємства від внутрішніх і зовнішніх 
загроз, що організована адміністрацією та колективом підприємства за допомогою 
реалізації низки заходів правового, економічного, організаційного, інженерно-техніч-
ного та соціально-психологічного напряму

Мета – захист власності підприємств і співробітників від джерел зовнішніх і внутрішніх загроз безпеки, запобігання 
правопорушенням, причин і умов, що їх породжують, а також запобігання надзвичайним ситуаціям
Оцінка – втрачається бачення перспектив розвитку підприємства, економічна безпека зводиться до адаптації під-
приємства
Козаченко А., Понома-
рьов В., Ляшенко А. [7]

це міра гармонізації в часі і просторі економічних інтересів підприємства з інтересами 
пов'язаних з ним суб'єктів зовнішнього середовища, що діють поза підприємства

Мета – економічні інтереси гармонізувати з інтересами суб'єктів зовнішнього середовища: споживачів, постачаль-
ників, конкурентів, інвесторів, держави і суспільства загалом
Оцінка – не враховує вплив внутрішніх загроз, не відображає перспективу розвитку підприємств
Соснін В. [11] це ступінь захищеності життєво важливих і законних інтересів підприємства від вну-

трішніх і зовнішніх ворогів, що виявляються в різних протиправних формах
Мета – запобігання збитків в діяльності організації в внаслідок розголошення або втрати інформації, несанкціо-
нованого доступу до джерел конфіденційної інформації; розкрадання фінансових і матеріально-технічних коштів; 
знищення майна і цінностей; порушення роботи технічних засобів в виробничої діяльності, включаючи і засоби 
інформації, а також попередження зниження доходів персоналу
Оцінка – носить декларативний характер, оскільки захист економічних інтересів зводиться до захисту інформації, 
яка містить комерційну таємницю
Манохина Н. [4] це система, яка забезпечує мобілізацію і найбільш оптимальне управління ресурсами 

підприємства з метою забезпечення його сталого функціонування, активного проти-
стояння всіляким негативним впливам навколишнього середовища

Мета – ефективне використання ресурсів підприємства, що забезпечує запобігання загрозам, які виникають із 
зовнішнього середовища, і забезпечення стабільного функціонування підприємств як зараз, так і в майбутньому
Оцінка – не враховує вплив внутрішніх загроз

середовища, з її суб'єктами, з якими підприємство 
вступає у взаємозв'язок [8].

Економічній безпеці підприємства притаманний 
двоякий характер: з одного боку, вона забезпечує 
можливість власного функціонування, з іншого – є 
частиною (елементом) економічної безпеки сис-
теми вищого рівня і суб'єктом, що здійснює вико-
нання функцій регіоном, державою [6, с. 654].

Виділяють декілька підходів до визначення сут-
ності поняття «економічна безпека підприємства». 
Розглянемо деякі з них і дамо їм оцінку (табл. 1).

На нашу думку, в умовах ринкових відносин 
забезпечення економічної безпеки підприємств 
полягає у своєчасному виявленні та нейтраліза-
ції загроз економічної стабільності. Це дає змогу 
стверджувати, що економічна безпека підпри-
ємств – це система захищеності життєво важливих 
і законних інтересів підприємства від зовнішніх і 
внутрішніх загроз у різних формах, що забезпечує 

його стабільний розвиток в умовах конкуренції і 
господарського ризику.

Для того щоб зрозуміти й оцінити рівень еконо-
мічної безпеки підприємства, необхідно своєчасно 
виявляти фактори, які її визначають. М.Н. Волкова 
стверджує, що фактори економічної безпеки під-
приємства – це комплекс навколишніх умов, які 
впливають на параметри безпеки [2].

Як складна система, система економічної без-
пеки суб'єкта господарювання має індивідуальні 
особливості та еволюціонує під впливом зовніш-
ніх і внутрішніх факторів. Визначення найбільш 
впливових факторів загроз і небезпек дає змогу 
виявити найбільш впливові чинники, що зміцню-
ють або руйнують стійкість соціально-економічної 
системи підприємства, впливають на стан його 
економічної безпеки. 

Як показали дослідження, факторів небез-
пек і загроз та інших деструктивних обставин, 
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які можуть вплинути на фінансово-господарські 
результати діяльності підприємств, багато. Значу-
щість тих чи інших факторів впливу може з часом 
змінюватися. 

Кожне підприємство, виходячи з конкретної 
ситуації, повинно визначити (спрогнозувати) най-
більш значущі (небезпечні) з факторів зовнішнього 
та внутрішнього впливу і виробити систему захо-
дів щодо їх своєчасного виявлення, попередження 
чи послаблення.

До зовнішніх факторів економічної безпеки, 
можна віднести:

– насиченість ринків факторів виробництва 
(засобів виробництва, трудових ресурсів, фінан-
сів): впливає на ціноутворення і змінює вартість 
ресурсів;

– інтенсивність конкуренції в галузі і регіоні: 
впливає на прибутковість виробництва;

– екологію в регіоні: визначає можливості кон-
кретного виробництва в конкретному регіоні;

– економічну політику держави: впливає на 
імпорт сировини й експорт продукції, умови існу-
вання підприємства;

– фіскальну політику держави: безпосередньо 
впливає на облікову політику підприємства;

– стан банківської системи: безпосередньо 
впливає на діяльність підприємства. Банкрутство 
обслуговуючих банків і зависання грошей на їхніх 
рахунках негативно позначаються на фінансовому 
стані підприємства;

– рівень інфляції: викликає коливання заробіт-
ної плати, цін на сировину і вироблену продукцію, 
рентабельність виробництва й ін.

Сукупність внутрішніх факторів економічної 
безпеки можна розділити на такі рівні [7]:

– рівень захисту інформації: забезпечує захист 
даних, що становлять комерційну таємницю;

– рівень внутрішнього менеджменту: визна-
чає якість довгострокового, середньострокового й 
оперативного планування і впливає на всю вироб-
ничо-господарську діяльність підприємства та її 
ефективність;

– управління якістю продукції: дозволяє збері-
гати конкурентні переваги на ринку збуту, забез-
печуючи стабільний рівень обсягів продажів і пози-
тивну динаміку фінансових показників;

– стратегічне планування діяльності та еко-
номічна політика підприємства: фактор впливає 
на фінансову незалежність і стійкість, реалізу-
ється через стратегічне і поточне планування, 
визначення напрямів розвитку, економічність 
виробництва, вибір ресурсів, прогнозування опти-
містичного і песимістичного сценаріїв розвитку під-
приємства, оцінку змін зовнішнього середовища;

– рівень застосовуваної технології виробни-
цтва: забезпечує конкурентоспроможність про-
дукції, положення на ринку збуту, рівень рен-
табельності виробництва. Застарілі технології 

виробництва не дозволять підприємству досягти 
зазначених параметрів;

– рівень кваліфікації кадрів: фактор забезпе-
чується сумлінністю співробітників служби пер-
соналу, якістю підбору персоналу підприємства, 
досить точною оцінкою кваліфікації кадрів, наяв-
ністю системи мотивації персоналу, освітнім рів-
нем керівників. Все це дозволяє попередити впро-
вадження фахівців-шпигунів конкурентних фірм, 
порушення комерційної таємниці за рахунок висо-
кого рівня дисципліни і самосвідомості;

– маркетинг: вивчення ринків збуту і прове-
дення грамотної маркетингової тактики і стратегії 
дозволяє підвищити обсяг виручки від виробничої 
діяльності, відповідно підвищити рентабельність і 
фінансову стійкість;

– інноваційну діяльність: дозволяє використо-
вувати новітні розробки в технології виробництва, 
підвищуючи конкурентоспроможність продукції і 
знижуючи витрати на її виготовлення;

– форс-мажорні обставини: аварії, пожежі, 
вибухи, перебої в енерго-, водо-, теплопостачанні, 
вихід з ладу обчислювальної техніки тощо.

Рівень економічної безпеки підприємства зале-
жить від того, наскільки ефективно його керівни-
цтво здатне запобігти появі внутрішніх і зовнішніх 
загроз і ліквідувати шкідливі наслідки окремих 
негативних складників зовнішнього і внутрішнього 
середовища. За зміни одного з факторів, що підда-
ється коригуванню для мінімізації ризику, в системі 
забезпечення економічної безпеки виникає лан-
цюгова реакція, яка зачіпає всі фактори і створює 
нові механізми взаємодії факторів [1, с. 29–30].

У процесі аналізу факторів економічної безпеки 
відбувається виявлення потенційних і реальних 
небезпек і загроз, причин і джерел їх зародження, 
формулюється проблемна ситуація і відбувається 
опрацювання попередніх заходів щодо їх усу-
нення. Необхідно з’ясувати можливі наслідки дії 
факторів впливу, визначити приховані перешкоди 
під час вирішення завдань бізнесу, передбачити 
резервні можливості, підстрахуватися на випадок 
невдалого або небажаного розвитку подій.

Т.Г. Логутова зазначає, що зовнішні і внутрішні 
чинники можуть нанести шкоду економіці підпри-
ємства в чотирьох ситуаціях: система економічної 
безпеки підприємства побудована таким чином, 
що не може передбачати загрозу до її виник-
нення; загроза виникла, але службові особи, від-
повідальні за економічну безпеку підприємства, 
неспроможні її побачити; загрозу виявлено, але 
менеджмент підприємства неспроможний попере-
дити її негативні наслідки; керівництво підприєм-
ства намагається вирішити проблему, але його дії 
не приводять до позитивного результату [9, с. 205].

Виділяють загальні та спеціальні заходи без-
пеки. Основною метою загальних заходів без-
пеки є запобігання виникненню можливих загроз, 
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розроблення і дотримання нормативів безпеки, 
регламентація й мотивація поведінки працівників 
організації. 

У розробленні й виконанні загальних заходів 
економічної безпеки бере участь управлінський 
персонал і рядові працівники, для яких цей вид 
діяльності передбачений у посадових обов’язках 
або є складником їхньої роботи, але не є їхньою 
основною діяльністю. 

Основною метою спеціальних заходів є припи-
нення дії загрози на будь-якій стадії її реалізації 
конфіденційними методами та методами роботи в 
надзвичайних ситуаціях. Реалізацією спеціальних 
заходів безпеки займаються працівники, для яких 
це є предметом діяльності й основною роботою.

Методи захисту від загроз і нейтралізації їх 
негативних наслідків можна представити декілька 
напрямами [2, с. 449–450; 10, с. 193–199]: 

– методи ухиляння від загроз: відмова від нена-
дійних партнерів, постачальників; відмова від при-
йняття ризикованих рішень; зниження частини 
позикових засобів у господарському обороті; від-
мова від банківських кредитів, якщо кон’юнктура 
фінансового ринку несприятлива для підприєм-
ства; відмова від будь-якої інвестиційної політики 
з метою підтримки високого рівня платоспромож-
ності підприємства тощо; 

– методи локалізації загроз: виділення «еконо-
мічно небезпечних» ділянок; послідовне розукруп-
нення підприємства; 

– методи передачі ризиків від загроз: страху-
вання; пошук гарантів; хеджування; фінансові 
гарантії, доручення; внесення до тексту докумен-
тів спеціальних умов, що зменшують власну від-
повідальність підприємства у разі настання непе-
редбачених випадків чи тих, які передають ризик 
контрагенту; 

– методи компенсації: самострахування за 
рахунок створення системи резервів; розро-
блення і впровадження системи штрафних санк-
цій для контрагентів підприємства; стратегічне 
планування діяльності; прогнозування зовнішньої 
економічної діяльності; моніторинг соціально-еко-
номічної та нормативно-правової бази; активний 
цілеспрямований маркетинг; боротьба з промис-
ловим шпигунством;

– методи диверсифікації: диверсифікація видів 
діяльності і зон господарювання; диверсифікація 
асортименту продукції, що випускається; дивер-
сифікація постачальників основних груп товарів 
та ін.; 

– методи лімітування: встановлення відповід-
них економічних і фінансових нормативів; вста-
новлення максимального розміру сукупних запасів 
товарів на підприємстві (запасів поточного попо-
внення, сезонного збереження, цільового призна-
чення); встановлення граничного розміру викорис-
тання позикових коштів в обороті (чи їхня питома 

вага в загальній сумі використовуваного капіталу); 
встановлення максимального розміру депозит-
ного внеску, розміщуваного в одному комерцій-
ному банку та інші [2, с. 449–450; 10, с. 193–199]. 

Кожен із методів має свої обмеження в засто-
суванні. Проте їх розумне поєднання сприяє зни-
женню рівня ймовірності настання загрози та рівня 
її впливу на об’єкт економічної безпеки. У сучас-
них умовах для підприємств найбільш дієвими 
методами захисту від загроз і їх нейтралізації є їх 
мінімізація, страхування (зовнішнє і внутрішнє) та 
диверсифікація.

Висновки з проведеного дослідження. Під-
сумовуючи вищевикладений матеріал, можна 
зазначити таке. 

Рівень економічної безпеки підприємства 
залежить від того, наскільки ефективно її керів-
ництво та спеціалісти будуть спроможні уникнути 
можливих загроз та ліквідувати шкідливі наслідки 
окремих негативних складників зовнішнього 
та внутрішнього середовища. Тобто необхідно 
вчасно виявити види загроз, визначити джерела 
їх виникнення; заздалегідь попіклуватися про 
вибір заходів та методів, що забезпечать вияв-
лення ризикованої ситуації та ліквідацію її при-
чини на самому початку. 

Під час вибору методів та шляхів нейтра-
лізації негативного впливу факторів загроз та 
небезпек обов’язково треба враховувати багато-
гранність складників економічної безпеки підпри-
ємства і специфіку роботи галузі, в якій працює 
підприємство.
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ECONOMIC SAFETY OF ENTERPRISES:  
ESSENCE, FACTORS OF INFLUENCE AND PROTECTION METHODS

In modern conditions of the state economy, enterprises adapt to the conditions of instability. Look for solu-
tions to reduce threats. Today for Ukrainian enterprises there is a question of ensuring their economic secu-
rity. There is a problem of creating systems for ensuring economic security. Ensuring economic security is 
achieved with a well-constructed mechanism to ensure the economic security of the enterprise. The main role 
in the management of economic security.

Problems of analysis and assessment of the state of economic security are relevant. Considered in the 
works of many scientists. They explore the complex development of theoretical, methodological and applied 
issues of ensuring the economic security of enterprises.

The aim of the study is to summarize the concept of economic security of business entities. Identify the 
basic properties of economic security and the factors that influence it. The economic security of an enterprise 
is a complex concept. Covers a combination of factors.

There are many definitions of the concept of “economic security of the enterprise.» The article reviewed 
some of them and gave them an estimate.

We assert that the economic security of enterprises is a system of protection of important and legitimate 
interests of an enterprise against external and internal threats in various forms.

The economic security of an enterprise has its own individual characteristics and changes under the influ-
ence of external and internal factors. There are many factors.

Every company must determine the most dangerous factors.
External factors of economic security:
– saturation of markets;
– intensity of competition;
– ecology;
– state economic policy;
– fiscal policy of the state;
– The state of the banking system;
– rate of inflation, etc.
Internal factors of economic security:
– level of information security;
– the level of internal management;
– product quality management;
– strategic planning of activities and economic policy of the enterprise;
– the level of qualification of personnel;
– marketing;
– innovation, etc.
Protection methods:
– methods of evading threats;
– methods of localization of threats;
– methods of risk transfer from threats;
– compensation methods;
– diversification methods;
– limiting methods.
When choosing methods, it is necessary to take into account the components of economic security and the 

specifics of the enterprise.


