
Серія: Економіка та підприємництво, 2012 р., № 3 (66) 

УДК 519.86 

П.В. Комазов 
кандидат економічних наук 

Класичний приватний університет 

КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 
 

У статті розроблено концепцію управління економічною безпекою підприємства, застосу-
вання якої дає можливість апарату управління вчасно реагувати на дестабілізаційні впливи 
внутрішніх та зовнішніх загроз та приймати ефективні управлінські рішення. 

Ключові слова: економічна безпека, загрози, економіко-математичне моделювання, 
управління. 

 
1І. Вступ 
Сучасні умови розвитку економіки Украї-

ни характеризуються значною кількістю 
чинників, яким притаманні невизначеність і 
дестабілізуючий характер дії. Внаслідок не-
стабільності умов зовнішнього середовища 
та виникнення екстремальних умов функці-
онування перед підприємствами постає не-
обхідність набуття здатності до виживання й 
опору негативним впливам. Такі впливи 
становлять загрозу руйнування потенціалу 
підприємства, збільшують ризики управлін-
ських рішень і являють собою загрози втра-
ти підприємством економічної безпеки [2]. 
Тому діяльність підприємств потребує не 
лише забезпечення їх ефективного функці-
онування, а й розробки такої системи 
управління, за якої зміна чинників навколи-
шнього середовища суттєво не впливала б 
на економічну діяльність суб’єктів господа-
рювання. 

Недостатня увага до ролі та місця еко-
номічної безпеки в системі управління підп-
риємствами призводить до їх неадекватної 
реакції на небезпеки та загрози, що виника-
ють у сучасному економічному середовищі. 

Причини депресивного розвитку вітчиз-
няних підприємств полягають в інерційності 
структури виробництва, що склалася, тех-
нологічній відсталості та фізичному зно-
шенні основних фондів, у відсутності пріо-
ритетів державної науково-промислової по-
літики [3]. Тому набуває важливості про-
блема розробки ефективних механізмів під-
вищення економічної безпеки для підпри-
ємств України. Функціонування промислово-
го підприємства, особливо за умов нестабі-
льної економіки, значною мірою визнача-
ється надійністю системи управління еко-
номічною безпекою промислового підпри-
ємства, а тому дослідження згаданих про-
блем є важливим і актуальним. 

Вагомий внесок у розвиток управління 
економічною безпекою на рівні підприємст-
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ва зробили В.В. Бандурін, Т.Г. Васильцева, 
В.М. Вовк, В.М. Геєць, С.Б. Довбня, В.В. Здрок, 
Т.С. Клебанова, Ю.Г. Лисенко, Р.А. Руденський, 
А.Г. Шаваєв та ін. 

Зважаючи на значення результатів, 
отриманих цими вченими, необхідно відзна-
чити, що питання, пов’язані з розробкою та 
впровадженням механізмів, які давали б 
змогу уявити процеси управління економіч-
ною безпекою підприємства у вигляді струк-
турованого взаємопов’язаного комплексу 
завдань, вимагають подальшого удоскона-
лення та розвитку. Тому розробка механіз-
мів економічної безпеки підприємства є ак-
туальною для економіки України. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є розробка концептуальної 

схеми забезпечення економічної безпеки 
підприємства на основі аналізу показників 
економічної безпеки функціональних скла-
дових діяльності підприємства та моделю-
вання оцінки рівня ЕБП в умовах нестабіль-
ного економічного середовища, яка дасть 
змогу запобігти можливості настання кризо-
вих ситуацій, що формуються під впливом 
різних загроз, та підвищити ефективність 
функціонування підприємства. 

ІІІ. Результати  
Формування концепції економічної без-

пеки підприємства є досить актуальною 
проблемою, оскільки в цей час держава 
прямо не здійснює управління діяльністю 
підприємств, а тільки регулює їхню діяль-
ність за допомогою правових, економічних і 
соціальних заходів, за допомогою прямого 
(нормативні акти, положення тощо) і непря-
мого (податкова система, цінова та фінан-
сово-кредитна політика тощо) регулювання. 

Концепція формування та наступного 
функціонування механізму економічної без-
пеки підприємства (рис.) базується на розу-
мінні сутності економічної безпеки підпри-
ємства як підсистеми регіональної економі-
ки, як сукупності його властивостей, які за-
безпечують прогресивний розвиток в умо-
вах дестабілізувального впливу різноманіт-
них видів загроз [1; 4]. Виходячи з цього, 
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концепцією механізму економічної безпеки 
підприємства передбачається, що керівниц-
твом підприємства має бути сформульова-
на система його пріоритетних інтересів, ви-
явлені інтереси суб’єктів зовнішнього сере-
довища, що взаємодіють з ним, та обрані 
такі форми і способи гармонізації або узго-
дження цих інтересів, щоб результати взає-
модії підприємства із цими суб’єктами за-
безпечили його прибуткову роботу [5]. 

Концепція формування та дії механізму 
забезпечення економічної безпеки підприємс-
тва передбачає, що такий механізм є гнучкою, 
інтегрованою та відкритою системою, яка 
охоплює принципи, прийоми і способи, мето-
ди і методики, процедури, алгоритми і моделі, 
за допомогою яких забезпечується в тій або 
іншій формі гармонізація всіх сфер діяльності 
підприємства й інтересів взаємодіючих з ним 
суб’єктів зовнішнього середовища [7]. 
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Рис. Концептуальна схема забезпечення економічної безпеки підприємства 
 
Механізм забезпечення економічної без-

пеки підприємства може мати різний рівень 
структуризації та формалізації. Дослідження 
й аналіз особливостей шляхів та підходів 
щодо забезпечення економічної безпеки 
підприємства дали змогу розробити концеп-
цію побудови системи забезпечення еконо-
мічної безпеки підприємства, яку схематич-
но подано на рис. 

Розроблена концепція заснована на ряді 
положень, що відображають: склад і струк-
туру об’єктів економічної безпеки; принципи 
забезпечення економічної безпеки; класифі-
кацію загроз економічної безпеки; основні 
принципи відбору й оцінювання основних 
функціональних складових економічної без-
пеки підприємства; базові підходи до розро-
бки і впровадження механізмів управління 
економічною безпекою підприємства. 

Для реалізації робіт з основних напрямів 
забезпечення соціально-економічної безпе-
ки підприємства доцільно розробити ком-
плекс заходів для оцінювання досягнутого 
рівня безпеки, який здійснюється за допомо-
гою контролінгу. 

У сучасних умовах економіки роль регу-
лярного, об’єктивного контролінгу особливо 
велика, оскільки наявні висока рухливість 
соціально-економічних показників-індикаторів, 
численні диспропорції, що вимагають пос-
тійної уваги. Зміст механізму контролінгу: 
ідентифікація підприємства та об’єктів конт-

ролінгу; аналіз функціонування підприємства; 
формування системи техніко-економічних 
показників оцінки економічної безпеки підп-
риємства з урахуванням специфіки його 
функціонування; розрахунок показників оці-
нки ЕБП та порівняння отриманих значень з 
пороговими значеннями кожного з показни-
ків. 

Необхідно відзначити, що в блоці конт-
ролінгу соціально-економічних показників 
ЕБП розглядаються основні показники фун-
кціонування підприємства, що збільшує точ-
ність при розрахунку комплексного інтегра-
льного рівня ЕБП. 

Таким чином, зі змісту механізму контро-
лінгу соціально-економічних показників за-
вданнями механізму є аналіз функціонуван-
ня підприємства, формування бази даних 
показників діяльності підприємства та фор-
мування бази даних показників-індикаторів, 
які характеризують економічну безпеку під-
приємства. 

Результатом функціонування блоку кон-
тролінгу соціально-економічних показників 
економічної безпеки є надходження необ-
хідної інформації для виявлення основних 
внутрішніх та зовнішніх загроз. 

Вирішальне значення для забезпечення 
економічної безпеки підприємства має запо-
бігати загрозам, що виникають, а не пасивне 
слідування за результатами їхнього впливу. 
Завданнями механізму оцінювання загроз у 
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механізмі забезпечення економічної безпеки 
підприємства є: побудова системи загроз з 
виділенням тих, які мають найбільш високий 
рівень небезпеки для підприємства; аналіз і 
оцінювання взаємозв’язків загроз, визначен-
ня рівня впливу окремих загроз на інтеграль-
ний показник рівня економічної безпеки. 

Класифікація та ранжування внутрішніх і 
зовнішніх загроз дає змогу обмежити розмір 
отриманої інформації з блоку контролінгу та 
зосередити увагу на загрозах, що мають 
найбільш високий рівень небезпеки. 

Дія механізму забезпечення економічної 
безпеки підприємства забезпечує не просто 
економічну безпеку, а економічну безпеку 
необхідного рівня, який залежить від особ-
ливостей діяльності підприємства та зовні-
шнього середовища, що з ним взаємодіє. У 
зв’язку з цим запропоновано розробку блоку 
вибору критеріїв економічної безпеки підп-
риємства та відповідної оцінки її рівня. 

Механізм оцінювання рівня економічної 
безпеки підприємства вирішує такі завдан-
ня: оцінка й аналіз взаємозв’язків економіч-
ної безпеки не тільки всіх сфер діяльності 
підприємства, а також його структурних під-
розділів; оцінка рівня економічної безпеки. 

Завдання механізму оцінювання станів 
економічної безпеки підприємства – визна-
чення сукупності можливих станів економіч-
ної безпеки та формування однорідних кла-
сів станів ЕБ; визначення поточного стану 
економічної безпеки та віднесення ситуації 
до одного з формованих класів. 

До блоку прийняття рішень із забезпечен-
ня ЕБП зараховують: формування сукупності 
альтернативних рішень щодо забезпечення 
економічної безпеки підприємства; побудову 
системи підтримки прийняття рішень; оціню-
вання ефективності обраного рішення [5; 7]. 

Для моделювання оцінки ЕБП можна вико-
ристовувати інтегральний показник оцінки пото-
чного рівня економічної безпеки підприємства: 
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де iυ  – питома вага і-ї сфери діяльності 
підприємства в інтегральному показнику 
ЕБП; 

 n – кількість сфер або функціональних 
складових діяльності підприємства (фінан-
сова, інформаційна, техніко-технологічна, 
інтелектуально-кадрова тощо); 
 Ri – комплексний показник функціону-
вання і-ї сфери підприємства; 
 f (Ri) – функція, яка визначає рівень 
економічної безпеки і-ї сфери діяльності 
підприємства; 
 min max

i iR ,R – граничні величини рівня по-
казника Ri. 

Для адекватної оцінки економічної без-
пеки підприємства головне значення мають 
порогові значення показників – граничні ве-
личини, недотримання яких призводить до 
формування негативних руйнівних тенден-
цій у забезпеченні економічної безпеки під-
приємства. Наближення показників до гра-
ничної величини свідчить про зростання 
впливу загроз на суб’єкт господарювання, 
тобто зменшення рівня економічної безпеки. 
Найвищий рівень безпеки досягається за 
умови, що весь комплекс показників знахо-
диться в межах припустимих величин своїх 
порогових значень, а порогові значення од-
ного показника досягаються не за рахунок 
іншого. 

Таким чином, завдання забезпечення й 
управління економічною безпекою підпри-
ємства зводиться до максимізації ЕБП (1). 

Визначення питомої ваги значущості фу-
нкціональних складових ЕБП здійснюється 
методом експертних оцінок. У зв’язку з тим, 
що не існує достатньо адаптованих до 
розв’язання завдань оцінювання ЕБП мето-
дів експертних оцінок і рекомендацій з їх 
застосування, пропонуються такі питомі ва-
ги значущості функціональних складових 
економічної безпеки виробничого підприєм-
ства (табл. 1). 

Необхідно зазначити, що результати 
аналізу та оцінювання рівнів економічної 
безпеки підприємства не є головною метою. 
Вони покладені в основу розробки комплек-
су заходів, спрямованих на протидію загро-
зам та підвищення рівня економічної безпе-
ки підприємства та, відповідно, розширення 
його адаптивних можливостей до змін умов 
господарської діяльності, створення умов 
прогресивного функціонування та розвитку. 

Таблиця 1 
Питомі ваги значущості функціональних складових ЕБП 

Функціональні складові Фінансова Інтелектуально-кадрова Техніко-технологічна Інформаційна 

Питома вага, iυ  0,3 0,2 0,3 0,2 

 
Сукупний критерій економічної безпеки 

підприємства найбільш повно оцінюється з 
урахуванням параметрів: порогу чутливості, 
порогу вразливості, порогу розпаду, стану 
спокою. 

Стосовно специфіки підприємства та від-
повідно до фактичних та нормативних зна-
чень його техніко-економічних показників, 
величини їх відхилення від порогових зна-
чень індикаторів економічної безпеки стан 
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підприємства доцільно охарактеризувати 
таким чином: 
– стан спокою, коли індикатори економіч-

ної безпеки знаходяться в межах своїх 
порогових значень, а рівень викорис-
тання існуючого потенціалу близький до 
технічно обґрунтованих нормативів; 

– поріг чутливості, коли хоча б один з ін-
дикаторів економічної безпеки виходить 
за межі порогових значень, а інші на-
близилися до меж своїх порогових зна-
чень; 

– поріг вразливості, коли значення біль-
шості основних індикаторів економічної 
безпеки більше за їх порогові значення і 
з’являються ознаки необоротності спаду 
виробництва і часткової втрати потенці-
алу; 

– поріг розпаду, коли порушуються майже 
усі бар’єри, що відокремлюють норма-
льні і кризові стани розвитку виробницт-
ва, а часткова втрата потенціалу стає 
неминучою і нездатною до відтворення. 

Значення сукупного критерію економічної 
безпеки підприємства можна подати такою 
шкалою інтервалів: 1–0,7 – стан спокою, 
0,7–0,5 – поріг чутливості; 0,5–0,3 – поріг 
вразливості; 0,3–0 – поріг розпаду. 

IV. Висновки  
Таким чином, розроблена концепція за-

безпечення й управління економічною без-
пекою підприємства заснована на ряді по-
ложень, що відображають: склад і структуру 
об’єктів економічної безпеки; принципи за-
безпечення економічної безпеки; класифі-
кацію загроз економічної безпеки; основні 
принципи відбору й оцінювання основних 
функціональних складових економічної без-
пеки підприємства; базові підходи до розро-
бки і впровадження механізмів управління 
економічною безпекою підприємства. Ком-
плексне оцінювання рівня економічної без-
пеки підприємства дає можливість апарату 
управління вчасно реагувати на дестабілі-
зуювальні впливи внутрішніх і зовнішніх за-

гроз, приймати ефективні управлінські рі-
шення щодо збільшення рівня економічної 
безпеки, що, у свою чергу, забезпечує про-
гресивний розвиток діяльності підприємст-
ва. Перспективою подальших досліджень є 
конкретизація аналітичних виразів функцій, 
які визначають рівень економічної безпеки 
кожної сфери діяльності підприємства, та 
обґрунтування значень питомих ваг функці-
ональних складових. 
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Комазов П.В. Концепция управления экономической безопасностью предприятия 
В статье разработана концепция управления экономической безопасностью предприя-

тия, применение которой позволяет аппарату управления своевременно реагировать на 
дестабилизирующие воздействия внутренних и внешних угроз и принимать эффективные 
управленческие решения. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы, экономико-математическое мо-
делирование, управление. 

Komazov P. The conception of management of economic security enterprise 
The concept of economic security management company, which allows the use of administrative 

staff to promptly respond to the destabilizing impact of internal and external threats and take effective 
management decisions. 

Key words: economic safety, threats, economic-mathematical design management. 
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