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СТРАТЕГІЯ ТА МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
Орлик О.В. 
к.е.н., доцент, 

Одеський національний економічний університет 
 
В сучасних умовах розвитку інтеграційних процесів та глобалізації 

ентів підвищення ефективності 
безпеки стає необхідною умовою жи  будь-якого підприємства. 

Питання, пов’язані екою підприємств в сучасний 

бізнесу, швидкого розвитку виробництва і зовнішньоекономічних зв’язків, що 
набувають все більших масштабів і довготривалого характеру, забезпечення 
економічної безпеки стає все більш важливим завданням не тільки на рівні 
країни, а й на рівні регіонів і підприємств. 

Економічна безпека є одним з найбільш пріоритетних функціональних 
напрямів безпеки. Глобалізація, інформатизація і загострення конкурентної 
боротьби актуалізують проблему забезпечення економічної безпеки. Розробка 
нових і адаптація існуючих механізмів і інструм

 ви вання
з економічною безп

період, досліджувалися такими зарубіжних і вітчизняними науковцями, як: В. 
Гапоненко, А. Беспалько, А. Власков, В. Гусєв, Б. Кузін, М. Мєдніков, В. 
Богомолов, М. Мяснікович, С. Полонік, В. Пузіков, Т. Іванюта, А. Заїчковський, 
В. Ярочкін, С. Покропивний, О. Іванілов, Н. Куркін, О. Арєф’єва, Т. Кузенко, П. 
Орлов, В. Духов, Д. Зеркалов та ін. В той же час питання щодо створення та 
ефективного функціонування на підприємстві системи економічної безпеки, 
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підходів до стратегії та методів її забезпечення, вимог та властивостей, 
аються актуальними і потребузалиш ють подальшого наукового дослідження. 
Економічній безпеці підприємства властивий подвійний характер: з 

одного боку, вона забезпечує можливість власного функціонування, з іншого – 
є частиною (елементом) економічної безпеки системи вищого рівня і суб’єктом, 

ціонує у складному 

 до змін ринкової кон’юнктури визначають економічні інтереси 
під
загроз
еко
еко
важли

изна . Кожне з цих визначень по суті є 
айбільш концентрованим виразом поглядів кожного автора на саме поняття 

Економічн дприємства як 
економічної системи, при якому воно здатне адекватно реагувати і ефективно 
протистояти всім загрозам кри рактеру, як зовнішнім, так і 
внутрішнім [2, с.425]. 

Згідно з значається як 
складна категорія, що характеризує здатність створеної на підприємстві 
систем

иву. 

 можуть 
призв

що забезпечує виконання функцій регіоном, державою. У ринкових умовах 
господарювання підприємство, як відкрита система, функ
зовнішньому середовищі, що характеризується нестабільністю та постійною 
динамікою, і змушує підприємство до швидкого адаптування до нових умов, 
пошуку шляхів виживання в ринковій економіці, врахування чинників 
невизначеності та нестійкості економічного середовища [1, с.654]. 

Забезпечення прибутковості, конкурентоспроможності підприємства, 
його стійкості

приємства. Своєчасне виявлення, попередження і нейтралізація різних видів 
, які дестабілізують діяльність підприємства і загрожують його 

номічним інтересам, визначення шляхів формування ефективної системи 
номічної безпеки, механізмів та інструментів її ефективності повинні стати 

вими завданнями у діяльності кожного підприємства. 
У науковій літературі з питань економічної безпеки дана велика кількість 
чень економічної безпеки підприємствв

н
безпеки, а також на діяльність по забезпеченню безпеки. 

а безпека підприємства – це такий стан пі

тичного ха

[3, с.205] економічна безпека підприємства ви

и протистояти дестабілізуючій дії внутрішніх і зовнішніх чинників з 
метою забезпечення ефективного використання його ресурсів (капіталу, 
персоналу, інформації, технології, техніки тощо), наявних ринкових 
можливостей (конкурентоспроможності), а також виконання інших статутних 
завдань у поточному періоді та на перспект

Також існує таке поняття, як «комплексна система забезпечення 
економічної безпеки підприємства», яке включає певну сукупність 
взаємопов’язаних елементів (заходів організаційно-економічного і правового 
характеру), які при досягненні підприємством основних цілей бізнесу 
забезпечують його безпеку від реальних або потенційних загроз, що

ести до економічних втрат. 
Сутність економічної безпеки підприємства полягає в забезпеченні 

поступального його економічного розвитку з метою виробництва необхідних 
благ та надання послуг, що задовольняють потреби підприємства та суспільні 
потреби. Економічна безпека підприємства проявляється у забезпеченні його 
стабільної діяльності, попередженні витоку з нього будь-якої інформації. 
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Матеріальною базою економі ної безпеки підприємства є його 
економічний потенціал, який визначає можливості захисту господарськ

ч
ої 

систем

осподарської 
діяльн о и

 його власні цілі. 

2. 

 
ативні наслідки. 

4. 
п д с

и і
 в т

систем захисту від небезпек і 
загроз н  

з н е

ілеспрямованого забезпечення економічної 
безпе

их до 
процесів забезпечення економічної безпеки суб’єктів і об’єктів безпеки, що 

и від несприятливих дій зовнішнього і внутрішнього середовища. 
Економічна безпека підприємства обумовлена взаємодією різноманітних 

чинників. Деякі чинники на конкретному відрізку часу можна вважати 
визначеними (наприклад, технічні характеристики основних фондів, 
чисельність працівників тощо). Інші деколи схильні до значних змін за 
відносно короткий проміжок часу (наприклад, коливання цін на продукцію, 
рівень попиту і пропозиції, рівень інвестиційної активності тощо). Ряд чинників 
не піддається точній кількісній оцінці [4, с.773]. 

Економічний збиток, що заподіюється суб’єктові г
ості, може бути пов’язаний з й го нездатністю протистоят  конкуренції і 

бути результатом його внутрішніх чинників, наприклад, поганого управління. 
Збиток може явитися і наслідком дії зовнішніх чинників – як свідомих дій з 
боку інших підприємств (конкурентів, партнерів), так і стихійних (коливання на 
окремих ринках, дестабілізація національної економіки, світової економічної 
системи в цілому тощо). При цьому свідомі дії партнера не обов’язково повинні 
бути спрямовані на завдання збитку, а можуть переслідувати

Зовнішні і внутрішні чинники можуть нанести шкоду економіці 
підприємства в чотирьох випадках: 

1. Система економічної безпеки підприємства побудована таким чином, що 
не може передбачати загрозу до її виникнення. 
Загроза виникла, але службові особи, відповідальні за економічну безпеку 
підприємства, неспроможні її побачити. 

3. Загрозу виявлено, але менеджмент підприємства неспроможний 
попередити її нег
Керівництво підприємства намагається вирішити проблему, але його дії 
не ризводять о позитивного результату [3, .205]. 
Оскільки всі чинники тісно пов’язані між собою і здійснюють комплексну 

дію на процеси економічної безпек , то на підприємств  необхідне всебічне 
дослідження всієї сукупності чинникі , що дію ь. Детальний аналіз умов і 
чинників економічної безпеки дозволяє підприємству розробляти своєчасні і 
адекватні заходи по формуванню механізмів і 

. Чим розвине іші такі системи, тим у меншій мірі діють деструктивні 
сили, що знижують параметри безпеки. 

Сучасні умови господарювання у переважній більшості не дають 
можливості абезпечен я економічної безпеки лиш  за рахунок забезпечення 
поточної та потенційної результативності діяльності – необхідна спеціальна 
організація діяльності щодо ц

ки підприємства зі створенням окремої системи економічної безпеки. 
З метою контролю за рівнем економічної безпеки підприємства необхідне 

формування і функціонування системи забезпечення економічної безпеки, яка 
об’єднує в своєму складі всі зацікавлені структурні підрозділи і служби. 

Система економічної безпеки підприємства – це сукупність залучен
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взаємодіють та пов’язані у часі й просторі певними способами соціально-
економічної взаємодії, які зумовлені соціально-економічним статусом, цілями 
та функціями суб’єктів безпеки підприємства [5, с.140]. 

Складовими елементами системи економічної безпеки підприємства є 
об’єкти та суб’єкти безпеки, механізм та інструменти її забезпечення. 

Різноманітні види діяльності підприємства (виробнича, комерційна, 
управління, постачання, планування тощо), майно та ресурси підприємства 
(фінансові, матеріально-технічні, інформаційні, інтелектуальні тощо), персонал 
підприємства, його керівники, акціонери, власники, різноманітні структурні 
підрозділи, служби, партнери, співробітники, що володіють інформацією, яка 

я 

омічної стабільності підприємства являє 
соб
цілісн ивне пристосування до 
йм
крите сурсів, наявності відповідальних 
осі ї г
змін в ть та досяжність поставлених цілей [7]. 

забезп

 виявлення небезпек і загроз, 
цілеспрямоване я і

ння 
нанес

езпеки 
підпр

становить комерційну таємницю, виступають об’єктами безпеки. Суб’єктами 
безпеки виступають служби, що займаються цією діяльністю безпосередньо на 
підприємстві, зовнішні органи та організації [6, с.24]. 

Внутрішні суб’єкти, що забезпечують економічну безпеку підприємства, 
здійснюють свою діяльність на основі певної політики, стратегії та методів 
забезпечення. 

Політика безпеки, що проводиться, включає систему поглядів, заходів, 
рішень, дій у галузі безпеки, які створюють умови, сприятливе середовище дл
досягнення цілей бізнесу.  

Стратегія забезпечення екон
ою комплексну програму дій, спрямовану на досягнення та збереження 
ості відкритої системи підприємства, ефект

овірних змін та забезпечення неперервності його розвитку. Її основними 
ріями є чітке розуміння обмеженості ре

б, ясність ї формулювання та доступність, нучкість реагування на появу 
 ринковому середовищі, системніс
Існують різні точки зору на стратегію економічної безпеки та методи її 
ечення. 
Як зазначається у [8, с.329] можна виділити три типи стратегії безпеки, 

які відрізняються за своїм змістом. Перший тип – це стратегія, що пов’язана з 
необхідністю раптово реагувати на реально виниклі загрози виробничій 
діяльності. Створені для вирішення цього завдання підрозділи, виділені сили і 
засоби можуть ослабити або запобігти дії загроз, і в той же час може виникнути 
ситуація, коли підприємству буде завданий збиток. Другий тип – це стратегія, 
орієнтована на прогнозування, своєчасне

 дослідження ситуації к усередині п дприємства, так і в 
навколишньому його середовищі. Виділені для вирішення цього завдання 
фахівці, сформовані служби безпеки створюють можливість усвідомлено і 
цілеспрямовано проводити роботу з формування сприятливих умов діяльності 
фірми. Третій тип – це стратегія безпеки, спрямована на відшкодува

еного збитку. Даний тип стратегії застосовують, коли немає можливості 
здійснити стратегію першого і другого типів. 

Згідно до [2, с.424-425] у системі забезпечення економічної б
иємства виділяють: генеральну стратегію економічної безпеки 

(виражається через загальну концепцію системи забезпечення економічної 
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безпеки підприємства); спеціальну стратегію (застосовується наприклад, 
залежно від стадії господарської діяльності); функціональну стратегію 
(реалізовується через регулярну, безперервну роботу всіх його підрозділів по 
перев

єю тощо; 
при ц

 підприємства доцільно 
визна

ні та мікрорівні в оточенні підприємства; 
- 

зування) можливих загроз різних рівнів для 
й

я, аналіз і оцінка реальних загроз економічній безпеці, що 

ощо, а й певну взаємозалежність 

ірці контрагентів, аналізу операцій, що передбачаються, експертизі 
документів, виконанню правил роботи з конфіденційною інформаці

ьому служба безпеки грає роль контролера); стратегію реактивних заходів 
(застосовується у разі виникнення або реального здійснення яких-небудь загроз 
економічній безпеці підприємства; заснована на застосуванні ситуативного 
підходу і обліку всіх зовнішніх і внутрішніх чинників, реалізується службою 
безпеки через систему заходів, специфічних для даної ситуації). 

В процесі досягнення поставленої мети підприємством здійснюється 
вирішення конкретних задач, які об’єднують всі напрями забезпечення безпеки. 

Методами забезпечення економічної безпеки
чити: 

- збирання та аналітичну обробку інформації щодо економічної ситуації на 
макрорів
складання прогнозів розвитку економічної ситуації на макро- та 
мікрорівнях; 

- визначення (прогно
підприємства, які можуть вплинути на ого діяльність; 

- прийняття рішень щодо недопущення або мінімізації впливу виявлених 
загроз; 

- організація діяльності щодо попередження можливих загроз; 
- завчасне відпрацювання моделей (алгоритмів) протидії негативному 

впливу загрози на діяльність підприємства; 
- проведення практичного експерименту щодо перевірки ефективності 

відпрацьованих моделей (алгоритмів); 
- виявленн

виникли; 
- ухвалення рішень і організація діяльності по реагуванню на загрози, що 

виникли; 
- застосування відпрацьованих моделей на практиці; 
- моніторинг та оцінка ефективності реалізації прийнятих рішень; 
- внесення коректив у систему протидії загрозам; 
- постійне вдосконалення системи забезпечення економічної безпеки 

підприємства [2, с.424; 3, с.206]. 
Успішний захист підприємства від загроз залежить від повноти реалізації 

зазначених дій (заходів) до вирішення даної проблеми. 
Система економічної безпеки підприємства повинна бути побудована з 

дотриманням певних вимог. По-перше, це вимога управлінської та економічної 
незалежності, яка зумовлює не лише наявність власних ресурсів, свободу 
вибору, прийняття рішень, форм контролю т
суб’єктів економічної безпеки на рівні підприємства. По-друге, це вимога 
створення стабільних умов для стійкої та передбачуваної роботи підприємства 
зі стримування факторів дестабілізації. Третя вимога стосується здатності 
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системи економічної безпеки підприємства до саморозвитку й прогресу в 
умовах, що змінюються [5, с.140-141]. 

Формування системи забезпечення економічної безпеки підприємства 
доцільно здійснювати з урахуванням властивостей, які повинні бути 
притаманні даній системі. Урахування цих властивостей спрямоване на 
комплексне забезпечення стабільності підприємства, ефективну побудову 
стратегії забезпечення її безпеки. 

Економічна безпека підприємства характеризується такими основними 
властивостями, як: гнучкість, адаптивність, продуктивність, ефективність [4, 
с.771]. Крім означених властивостей, доцільним вважається виділити також такі 

нього середовища, у тому числі і на зміни, що несуть небезпеку і 

ювання, організації і 

характеризує спроможність господарської системи 

чення можливості 

тупінь адаптації системи до зовнішніх і внутрішніх стимулів. 
ідприємства 

. Це означає, що економічно 

остатність і можливість розвитку. 

ювати просте відтворення. 

трат (матеріальних, фінансових, трудових). Підвищення 
еф т івня його економічної 
без менших 
вит хист своїх інтересів і 
ней

забезпечення економічної безпеки 
підпр

е дає змогу забезпечити 
опера

а

характерні властивості системи економічної безпеки, як: організованість, 
динамічність, керованість, контрольованість. 

Гнучкість визначає здатність господарської системи: швидко реагувати на 
зміни зовніш
загрози; перерозподіляти ресурси відповідно до потреб господарюючих 
суб’єктів; вводити нові форми і методи господар
управління економічною системою підприємства. 

Адаптивність 
підприємства налагоджувати свій склад, структуру і внутрішні властивості для 
відбивання внутрішніх і зовнішніх загроз з метою забезпе
функціонування в нових умовах. Чим вище гнучкість, тим, за інших рівних 
умов, вище і с

Продуктивність визначає здатність господарської системи п
забезпечувати необхідну кількість і якість економічних благ і послуг відповідно 
до зростаючих потреб господарюючих суб’єктів
безпечне підприємство здатне функціонувати в режимі розширеного 
відтворення, забезпечуючи, тим самим, самод
Нижнім порогом економічної безпеки підприємства можна визнати його 
здатність здійсн

Ефективність характеризує співвідношення отриманих результатів і 
здійснених ви
ек ивності діяльності підприємства сприяє зростанню р
пеки, оскільки дозволяє отримувати більший результат при най
ратах, а частину ресурсів направляти на за
тралізацію загроз. 
Організованість у системі 
иємства передбачає розподіл функцій управління і прийняття рішень між 

структурними підрозділами і службами різного рівня. Ц
тивність прийняття рішень за рахунок зосередження вирішення тактичних 

завдань залежно від їхньої складності та необхідних ресурсів – на нижчих 
рівнях управління,  стратегічних завдань – на вищих рівнях управління. 

Динамічність визначає здатність системи забезпечення економічної 
безпеки підприємства під впливом зовнішніх і внутрішніх впливів зберігати 
суттєво важливі характеристики свого існування. Така ситуація змушує 
підприємство перебудовуватися, пристосовуватися до нових умов. 
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Керованість передбачає наявність на підприємстві суб’єкту управління, 
який: володіє необхідною компетенцією; допомагає керувати діяльністю всієї 
систем с

 и
 

’
 інтересами підприємства у власних цілях. 

й, дозволяє підприємству бути 
стійки

 и м

хідних компонентів, а потім 
посту но х 

роз 
еконо

 
№

н І. Т

к г
е підприємства  

] / І. о /

 

и економічної безпеки, окремих її кладових; несе відповідальність за 
виконання всіх управлінських рішень (організаційно-економічн х та правових) 
відповідно до поставлених завдань; здійснює вдосконалення системи тощо. 
Недотримання цієї вимоги призводить до прийняття суб єктивних 
управлінських рішень, нехтування

Контрольованість передбачає здійснення контролю за станом суб’єкта 
управління економічної безпеки, при цьому не чинячи на нього ніякого 
управлінського впливу. 

Економічна безпека підприємства, заснована на оптимальному 
співвідношенні всіх зазначених властивосте

м, адекватно реагувати на виклики і загрози, розвиватися і 
удосконалюватися. 

Практично неможливо одразу створити с сте у економічної безпеки 
підприємства з придатним рівнем результативності. Система економічної 
безпеки створюється з мінімальним набором необ

пово набуває вих кількісни та якісних властивостей, проходячи усі 
стадії життєвого циклу [5, с.141]. 

Виходячи з вищенаведеного матеріалу можна зробити такі висновки. 
Вибір підприємством конкретних засобів і шляхів забезпечення його 
економічної безпеки обумовлюється характером і масштабом заг

мічним інтересам підприємства. Всі компоненти системи економічної 
безпеки пов’язані між собою, і тільки їх комплексне застосування забезпечує 
успіх функціонування й розвитку підприємства як цілісної системи. 
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