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на рівні держави. Водночас в умовах жорсткого конкурентного середовища питання забезпечення економічної безпеки на рівні господарюючого
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точки зору мають індивідуальний характер для кожного окремого підприємства. Це породжує розмаїтість думок і поглядів у розгляді даного
питання. Цілями статті є визначення сутності економічної безпеки господарюючого суб’єкта та аналіз принципів організації системи безпеки
на підприємстві. Автором систематизовано існуюче різноманіття визначень категорії «економічна безпека», виділено основні риси пропонованих дефініцій, наведено трактування поняття у вузькому та широкому сенсах. Досліджено принципи організації системи економічної безпеки на
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предприятия и её основные принципы
Потребность в безопасности является базовой как для отдельной
личности, предприятия, общества, так и для государства в целом.
Несмотря на то, что проблемы экономической безопасности в последнее время приобретают особую актуальность и важность, существенная часть научных работ исследует безопасность на уровне
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У

сучасних умовах жорсткого конкурентного
середовища, стану політичної та економічної
нестабільності суб’єкти підприємництва є повністю самостійними в прийнятті господарських рішень, пов’язаних з визначенням напрямків розвитку,
організації виробництва та збуту продукції, підбору
партнерів і пошуку джерел фінансування. З огляду на
це, проблеми ефективного функціонування підприємств і забезпечення економічної безпеки їх діяльності мають першорядне значення.
Потреба в економічній безпеці є основною для
осіб, підприємств і організацій, країн і суспільства в
цілому, однак, незважаючи на її першочергову важливість, велика частина наукових досліджень характеризує концепцію безпеки лише на державному рівні.
Якщо ж взяти до уваги той факт, що підприємство є
осередком національної економіки, питання забезпечення економічної безпеки на рівні суб’єкта господарювання залишаються вкрай актуальними. Очевидно,
що забезпечення економічної безпеки є пріоритетним завданням діяльності господарюючого суб’єкта,
вирішення якого передбачає не лише усунення загроз
виникнення кризових явищ, а й підтримку сталого
розвитку та створення економічно безпечного напрямку подальшої діяльності підприємства.
Проблеми аналізу та оцінки стану економічної
безпеки на різних рівнях економіки останнім часом
набули особливої актуальності та розглядаються в
цілій низці робіт українських і закордонних учених,
а саме: О. Груніна, В. Єфімова, У. Зубик, В. Козаченко,

Н. Ласан, Ю. Михеєнко, Е. Назарова, Е. Олейнікова,
Д. Пармаклі, Н. Попова, В. Світлового, В. Сенчагова,
В. Сосніна, І. Стратан, М. Фоміної, В. Ярочкина та багатьох інших. Основні проблеми, які досліджуються в
роботах згаданих економістів, це: комплексна розробка теоретичних, методологічних і практичних питань
забезпечення економічної безпеки господарюючих
суб’єктів на основі обґрунтування механізмів економічної безпеки та рекомендацій щодо їх реалізації.
Попри вагомий доробок названих учених, слід
відзначити, що сутність категорії «економічна безпека підприємства», а також принципи її організації є
вивченими недостатньо.
Метою статті є визначення сутності економічної безпеки господарюючого суб’єкта та аналіз принципів організації системи безпеки на підприємстві.
Економічна безпека та механізми її забезпечення з практичної точки зору мають індивідуальний характер для кожного окремого підприємства.
Так, для одних господарюючих суб’єктів актуальним
є розвиток власного потенціалу; для інших гострою
є проблема забезпечення механізмів фінансової стійкості тощо. З огляду на це, емпіричні підходи до дослідження та визначення сутності категорії економічної безпеки дають відповідні результати, коли подібні
акценти в досвіді роботи на певному підприємстві
переходять у визначення та розуміння досліджуваного поняття. Це породжує розмаїтість думок і поглядів
у розгляді даного питання, які пропонується проаналізувати (табл. 1).
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Таблиця 1

Визначення категорії

Автор(-и)

1

2

Стан найбільш ефективного використання всіх видів ресурсів з метою попередження (нейтралізації, ліквідації) загроз і забезпечення стабільного функціонування підприємства
в умовах ринкової економіки.

О. Орлик

Стан найбільш ефективного використання ресурсів для подолання загроз і забезпечення
стабільного функціонування підприємства сьогодні та в майбутньому.

Е. Олейніков

Стан захищеності життєво важливих інтересів підприємства від реальних і потенційних
джерел небезпеки чи економічних загроз

В. Шликов

Захищеність науково-технічного, технологічного, виробничого та кадрового потенціалу
підприємства від прямих або непрямих загроз

Л. Берднікова

Система створення механізму мобілізації й оптимального управління корпоративними
ресурсами підприємства з метою максимально ефективного їх використання та забезпечення стійкого функціонування, його активної протидії будь-яким негативним впливам
на свою економічну безпеку

В. Ткачук, О. Прокопчук,
М. Яремова

Захищеність потенціалу підприємства (виробничого, організаційно-технічного, фінансовоекономічного, соціального) від негативного впливу зовнішніх і внутрішніх факторів, прямих
або непрямих економічних загроз, а також здатність суб’єкта до самовідтворення.

В. Ортинський

Сукупність чинників, які забезпечують незалежність, стійкість, здатність до прогресу
в умовах дестабілізуючих факторів

Н. Капустін
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Закінчення табл. 1
1

2

Стан підприємства, за якого забезпечується найбільш ефективне використання всіх
видів ресурсів (матеріально-технічних, фінансових, людських, інформаційних тощо) суб’єкта
господарювання, який знаходиться у стані перманентного розвитку, для уникнення, послаблення чи локалізації загроз і створення умов для стійкого та стабільного функціонування
підприємства, його високої конкурентоспроможності, незалежності й автономії в поточному та майбутньому періодах, що є результатом цілеспрямованого комплексу заходів,
зокрема забезпечення оптимальності й ефективності організаційної структури, правового
захисту діяльності, захисту інформаційного середовища, комерційної таємниці, безпеки
персоналу, капіталу, майна та комерційних інтересів

І. Фоміченко, С. Баркова
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Джерело: систематизовано автором за даними [1–7].

Інформація табл. 1 свідчить, що частина наведених визначень сповнені конкретики та суб’єктивної
спеціалізації автора-науковця, а звідси – є дійсними
лише для певної сфери діяльності господарюючого суб’єкта; інша ж частина визначень, навпаки, носить вкрай загальний характер і межує з поняттями
«ефективність», «менеджмент» та «управління».
Таке різноманіття дефініцій поняття економічної безпеки підкреслює його комплексність та багатогранність у характеристиці підприємства, його
внутрішнього та зовнішнього середовища.
Беручи до уваги наведені визначення, ми змогли
виділити в сутності поняття «економічна безпека»
два основні аспекти:
 загальний, що характеризує системне управління господарюючим суб’єктом;
 специфічний, що визначає можливості виявляти негативні явища в діяльності підприємства та протидіяти їм (рис. 1).

О

цінка економічної безпеки виступає визначальним критерієм розвитку підприємства,
отже, функціонуюча система його управління вимагає визначення поточного стану внутрішнього та зовнішнього середовища для виділення ризиків,
які можуть представляти справжню загрозу.
Основними загрозами економічної безпеки господарюючого суб’єкта вважають:

налу.

1. Недобросовісну конкуренцію.
2. Промислове шпигунство.
3. Зловживання положенням посадових осіб.
4. Неефективну роботу управлінської ланки.
5. Недбалість промислово-виробничого персо-

6. Невірну оцінку поточного становища та
кон’юнкт ури ринку.
7. Помилкові рішення, пов’язані з виробленням
стратегії розвитку підприємства.
8. Технологічну та виробничу відсталість господарюючого суб’єкта [11].
Очевидно, що кожна з перелічених загроз відноситься до різної галузі управління та повинна бути
подолана комплексом заходів, спрямованих на забезпечення стабільності підприємства [12]. Метою створення системи безпеки підприємства є запобігання
негативного впливу загроз і їх наслідків різного характеру, формування в персоналу певної поведінки,
що забезпечує безпечне функціонування в умовах існування потенційних загроз.
Предметом діяльності системи економічної безпеки виступають цілеспрямовані дії, спрямовані на
протидію непрогнозованим або прогнозованим загрозам різного характеру. Об’єктом системи забезпечення економічної безпеки є стабільний економічний
стан підприємства в поточному та перспективному
періодах; саме від нього залежать основні характеристики системи забезпечення економічної безпеки.

Економічна безпека підприємства

Загальне розуміння: економічна безпека
підприємства комплексно характеризує
стан підприємства, його можливість
виживати в конкурентних умовах,
існувати та розвиватися, правильно
ставити цілі та реалізовувати їх

Специфічне розуміння: економічна безпека
підприємства характеризує
окрему його складову, спрямовану
на виявлення та протидію загрозам

Рис. 1. Особливості інтерпретації сутності категорії «економічна безпека»
Джерело: розроблено автором за [4; 6–10].
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У процесі досягнення поставленої мети здійснюється вирішення конкретних завдань, які об’єднують
всі напрямки забезпечення безпеки (рис. 2).
Організація та функціонування системи забезпечення економічної безпеки суб’єкта господарювання з метою мінімізації негативних наслідків впливу
негативних факторів і максимізації прибутку повинні
ґрунтуватися на низці організаційних принципів. Ці
принципи являють собою певні правила, сформовані на основі законів і закономірностей ходу речей;
вони є підґрунтям при розробці заходів з організації
системи економічної безпеки підприємства. В економічній літературі питання принципів організації економічної безпеки розглянуто дуже детально, однак,
відмітимо, що єдиної точки зору щодо переліку цих
принципів і досі не існує.

Т

ак, за думкою М. Небави та Ю. Міронової, основними принципами організації економічної
безпеки господарюючого суб’єкта є принципи
поєднання превентивних і реактивних заходів, диференційованості та безперервності [15]. О. Фірсова
підкреслює важливість принципів системності, координації, компетентності [16]. В. Франчук звертає особливу увагу на принципи достатності та гнучкості [13].
В. Зеркалов приділяє увагу принципам плановості та
компетентності [12]. При цьому, більшість науковців
завжди вказують на необхідність дотримання принципів поєднання конфіденційності та гласності, законності та економічної доцільності.
Систематизацію наукових підходів до визначення принципів економічної безпеки наведено в табл. 2.

Завдання системи економічної
безпеки підприємства

прогнозування можливих загроз економічній безпеці

організація діяльності з попередження можливих загроз
(превентивні заходи)
виявлення, аналіз і оцінка виникли реальних загроз
економічній безпеці
прийняття рішень і організація діяльності
з реагування на загрози
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постійне вдосконалення системи забезпечення економічної
безпеки підприємництва
Рис. 2. Напрямки забезпечення економічної безпеки на підприємстві
Джерело: систематизовано автором на основі [5; 7; 8; 13].

Таблиця 2
Систематизація наукових підходів щодо визначення принципів економічної безпеки підприємства

В. Зеркалов

О. Фірсова

В. Франчук

О. Локотецька

2

3

4

5

6

7

8

Законності

+

+

+

+

Економічної доцільності

+

+

+

+

Поєднання превентивних і реактивних заходів

+

Безперервності

+

+

+

Диференційованості

+

Координованості

+

+

+

Контролю

+

БІЗНЕСІНФОРМ № 10 ’2019
www.business-inform.net

+

+
+
+

+

+

+
+
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Л. Бойко

1

З. Якубович

Принцип

М. Небава,
Ю Міронова

Автор(-и)
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Закінчення табл. 2
1

2

3

Гнучкості

+

Централізації

+

Спеціалізації

+

4

5

6

+
+

Обґрунтованості

+

Удосконалення

+

Поєднання гласності та конфіденційності

+

+

+

Компетентності

+

+

+

+

+

Плановості
Централізації управління

+
+

+

Єдності прав і відповідальності

+

Розмежування повноважень

+

Комплексного використання сил

8

+

Активності

Своєчасності

7
+

+
+

+

+
+

Системності

+

Достатності

+

Джерело: систематизовано автором на основі [9; 13–17].
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П

роаналізувавши роботи зазначених авторів
щодо принципів економічної безпеки господарюючих суб’єктів, ми дійшли висновку, що
в загальному підсумку виділені принципи приймають
вигляд безсистемних наборів характерних рис, які
відрізняються за змістом і трактуванням.
Більше того, ці принципи, насамперед, описують загальні властивості економічної безпеки абстрактного підприємства та не враховують їх унікальні властивості щодо різних за сферою діяльності,
формою власності тощо суб’єктів підприємства. Перелічені принципи мають узагальнений вигляд і безпосередньо не стосуються процесу організації системи управління економічною безпекою. Це означає,
що проблема формулювання принципів організації
системи економічної безпеки підприємства є і досі
нерозв’язаною.
Для того, щоб вирішити цю проблему та точніше визначити сукупність принципів організації
економічної безпеки на підприємстві, на наш погляд,
необхідно скористатися напрацюваннями Л. Корчевської [11] та розділити ці принципи на шість великих
груп (рис. 3).
Такий розподіл принципів організації економічної безпеки підприємства на якісно однорідні групи
дозволяє суттєво розширити їх перелік та уточнити
значення. Відповідно до групування на рис. 3 пропонуємо такі класифікації принципів:
 системні: комплексність, зв’язаність, адаптивність, системність;
 функціональні: автономність, багатофункціональність, актуалізація;
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 структурні: координованість, компетентність, мінімальна складність структури, єдність прав і відповідальності, розмежування
відповідальності;
 цільові: конкретність, гнучкість, достатність,
комплексне використання сил, плановість,
обґрунтованість;
 операційні: пропорційність, спеціалізація,
прямоточність, удосконалення, безперервність, рівномірність;
 процесні: комбінація превентивних і реактивних заходів, економічна доцільність, законність,
комбінація гласності та конфіденційності.
Згруповані подібним чином, принципи організації економічної безпеки формують орієнтири та
правила, виконання яких забезпечить мінімальну ризикованість діяльності господарюючого суб’єкта.
ВИСНОВКИ
Успішність діяльності підприємства багато в
чому визначається швидкістю та правильністю його
реакції на виникаючі загрози, де ключовим фактором
ефективності є створення системи забезпечення економічної безпеки. Поняття економічної безпеки в розрізі функціонування саме господарюючих суб’єктів є
відносно новим для національної економічної думки,
через що єдиного трактування цієї категорії ще не
вироблено. Існують і розбіжності у визначенні принципів організації системи економічної безпеки на підприємстві. У результаті проведеного аналізу були виявлені основні з них, а також проведено їх групування
за шістьма однорідними групами.		
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Системні
принципи
Функціональні
принципи

 Принципи, які виступають базовим підгрунтям для організації
системи економічної безпеки, оскільки на їх основі
визначаються закономірності між елементами
 Принципи, що відображають роль, яку відіграє економічна
безпека під час функціонування підприємства та в ході його
взаємодії із внутрішнім і зовнішнім середовищем

Структурні
принципи

 Структурні принципи забезпечують чітку взаємодію між
загальними цілями і завданнями, з одного боку, а також їх
поділ на більш приватні та дрібні – з іншого, сприяючи
правильній організації системи економічної безпеки

Цільові
принципи

 Цільові принципи є необхідними для успішної діяльності
господарюючого суб'єкта; вони виступають критеріями
для прийняття того чи іншого управлінського рішення

Операційні
принципи
Процесні
принципи

 Існування операційних принципів обґрунтовано наявністю
певного набору операцій, з яких складається система
організації економічної безпеки на підприємстві
 Процесні принципи економічної безпеки виступають
наслідком діяльності системи, у ході яких відбуваються
зміни початкових характеристик підприємства

Рис. 3. Групування принципів організації економічної безпеки на підприємстві
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