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Методологія дослідження. Теоретичну основу дослідження склали теоретико-

методологічні підходи, створені українськими вченими щодо оцінки економічної безпеки 

підприємства. Автором використано методи аналізу та синтезу для дослідження етапів  та 

основних підходів до оцінки економічної безпеки підприємства. У процесі проведення до-

слідження також було застосовано загальнонаукову методологію: узагальнення, формаліза-

цію та абстрагування для пояснення основних аспектів  забезпечення оцінки економічної 

безпеки підприємства. Графічний метод використовувався для визначення  чинників та еле-

ментів оцінки економічної безпеки підприємства.  

Результати. Результатами  проведеного дослідження є виділення основних аспектів за-

безпечення оцінки економічної безпеки підприємства у контексті прийняття управлінських 

рішень в умовах трансформаційної економіки, до яких віднесено планування процесу оціню-

вання економічної безпеки (виділення етапів оцінки), відбір складових оцінки, визначення 

чинників, що впливають на вибір підходів оцінки економічної безпеки та методичних підхо-

дів, які визначають модель оцінки економічної безпеки підприємства. Продемонстровано, що 

управління економічною безпекою підприємства базується на якісній, своєчасній оцінці рів-

ня його економічної безпеки.  

Новизна. У статті запропоновано комплексний підхід до визначення основних аспектів 

забезпечення оцінки економічної безпеки підприємства у розрізі етапів, елементів та чинни-

ків, що впливають на їх вибір.  

Практична значущість. Визначено, що поєднання різних підходів до оцінки рівня 

економічної безпеки підприємства сприятиме адаптації системи управління безпекою до 

умов швидких трансформацій в економіці, а також  дозволить своєчасно реагувати на нові 

загрози, що виникають у внутрішньому та зовнішньому середовищах економічної діяльності 

підприємства.  

Ключові слова: економічна безпека, управління економічною безпекою, складові еко-

номічної безпеки, показники, критерії, елементи, оцінка економічної безпеки, передумови 

оцінки. 

 

Постановка проблеми. Сучасні умови 

діяльності підприємств та забезпечення на-

лежного рівня стійкості їх економічної без-

пеки зумовлюють формування на підприєм-

ствах системи оцінки економічної безпеки. 

У контексті своєчасного виявлення загроз та 

належного реагування системи управління 

економічною безпекою на них, усі госпо-

дарського-економічні аспекти діяльності 

підприємства потребують оцінки та аналізу. 

Саме тому необхідно визначити основні ас-

пекти оцінки економічної безпеки підприєм-

ства, систематизувати існуючі елементи, 

напрями та підходи до оцінки рівня еконо-

мічної безпеки підприємства у контексті 

управління нею. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Проблеми оцінки стану економічної 

безпеки підприємств в останні роки постає у 

дослідженнях Зубко Т. Л. [2], Матвійчук Л. 

О. [3], Коптєва Г. М. [1,5], Ареф'єва О. В. 

[8], Копча Ю. Ю. [9], Штангрет А. М. [4], 

Висоцький О. О. [10], Лепейко Т. І., Криво-

бок К. В. [12], Данілова Е. І. [6], Сосновська 

О. О., Житар, М. О. [7]. 
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Проте, у сучасних динамічних умовах 

трансформації соціально-економічного жит-

тя вважаємо необхідним визначити основні 

аспекти та систематизувати деякі підходи до 

оцінки рівня економічної безпеки для по-

дальшого використання їх у системі управ-

ління економічною безпекою.  

Формулювання мети статті. Метою 

статті є дослідження сучасних аспектів за-

безпечення оцінки економічної безпеки під-

приємства у контексті забезпечення належ-

ного управління нею в умовах трансформа-

ційних перетворень.  

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Економічна безпека підприємства – 

це стан захищеності економічних інтересів 

суб’єктів підприємницької діяльності, який 

дозволяє здійснювати господарську діяль-

ність із забезпеченням основної мети (отри-

мання прибутку) та нарощувати потенціал 

до розвитку. Управління економічною без-

пекою – це діяльність, спрямована на забез-

печення належного рівня економічної без-

пеки. Тобто для того, щоб забезпечити на-

лежну захищеність  економічних інтересів, у 

процесі управління необхідно здійснювати 

оцінку стану показників економічної безпе-

ки.  

Оцінка економічної безпеки – це конк-

ретний вираз сукупності економічних ха-

рактеристик підприємства про його здат-

ність забезпечити функціонування і стійкий 

розвиток як у поточному періоді, так і на 

перспективу. Вона опосередковано свідчить 

про рівень компетентності керівників та 

менеджерів підприємства у безпекозабезпе-

чувальній діяльності [1, c.36]. 

Оцінка економічної безпеки підприєм-

ства є одним із елементів системи управлін-

ня нею. Саме від такого твердження сучас-

ним науковцям та менеджерам слід відштов-

хуватись при прийнятті рішення щодо вико-

ристання того чи іншого підходу до оцінки 

рівня економічної безпеки. Менеджер чи 

власник підприємства має забезпечити на-

лежний постійний моніторинг стану показ-

ників економічної безпеки власного підпри-

ємства з метою забезпечення ефективності 

управління економічною безпекою, як окре-

мої підсистеми та ефективності управління 

підприємством загалом.  

У сучасний економічній науковій літе-

ратурі є досить багато підходів щодо оцінки 

економічної безпеки. Проте, вважаємо за 

необхідне спочатку визначити основні етапи 

її проведення, адже який би підхід не обрало 

підприємство алгоритм проведення оцінки 

буде мати загальні риси. До визначення ета-

пів оцінки економічної безпеки розглянемо 

два підходи: 

1. Зубко Т. Л. визначає, що «діагнос-

тику економічної безпеки підприємства за-

звичай виконують у такій послідовності:  

− виявлення внутрішніх і зовнішніх 

факторів, що визначають економічну безпе-

ку підприємства (щодо кожної з функціо-

нальних складових), аналіз та оцінка ступе-

ня їх впливу;  

− розрахунок узагальнених показників 

економічної безпеки для кожної з функціо-

нальних складових;  

− розрахунок інтегрального показника 

економічної безпеки підприємства;  

− розробка комплексу заходів, спрямо-

ваних на підвищення економічної безпеки, 

та оцінка їх ефективності» [ 1]. 

2. Матвійчук Л. О. у контексті забез-

печення фінансової безпеки, як складової 

економічної, визначила, що оцінку рівня 

економічної безпеки слід проводити за та-

кими етапами: 

− формування множини індикаторів 

для визначення стану функціональних скла-

дових безпеки підприємства; 

− визначення характеристик індикато-

рів; 

− формування вагових коефіцієнтів ін-

дикаторів; 

− розрахунок стану кожної складової 

безпеки підприємства; 

− формування вагових коефіцієнтів 

складових безпеки підприємства; 

− розрахунок інтегрально показника 

складових безпеки підприємства [2].  

Підхід Матвійчук Л. О. є більш де-

тальним та базується на функціональному 

підході до складових економічної безпеки 

підприємства з використанням інтегральних 

показників оцінки [2]. Зубко Т. Л. також 

наголошує на необхідності оцінки саме за 

функціональними складовими, проте вклю-

чає як завершальний етап  розробки комп-

лексних заходів, які будуть спрямовані на 
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підвищення економічної безпеки, так і оцін-

ку їх ефективності, а, отже, необхідність 

використання отриманих результатів в уп-

равлінні економічною безпекою [1]. Матвій-

чук Л. О. не пропонує визначити внутрішні 

та зовнішні фактори впливу, а розпочати із 

індикаторів економічної безпеки. Проте, 

забезпечення потрібного для розвитку рівня 

фінансової безпеки можливе лише за умови 

ідентифікації найбільших зовнішніх і внут-

рішніх загроз та розроблення адекватних 

стратегій їх нейтралізації [4, c.64]. Тобто, 

якщо розглядати саме такі підходи до етапів 

проведення оцінки економічної безпеки, то 

необхідно надати превагу етапам Зубко Т. Л. 

і на їх основі формувати алгоритм прове-

дення оцінки економічної безпеки на конк-

ретному підприємстві.  

Після того, як визначились із планом 

(алгоритмом) проведення оцінки економіч-

ної безпеки підприємства необхідно розгля-

нути, які ж елементи вона включає в себе. 

Тут, можемо звернутись до праці  Коптє-

вої Г. М., яка розглядає їх через призму біз-

нес-процесів, тобто «оцінюватися вона по-

винна з огляду на відповідність створювано-

го на виході процесу цінності запитам кін-

цевого споживача продукту або послуги 

(суб’єкта господарської діяльності, що ви-

користовує (виходи) бізнес-процесів) та з 

огляду на параметри створювання подібної 

цінності; таким чином, стан економічної 

безпеки виникатиме лише в разі досягнення 

достатнього (бажаного) рівня узгодженості 

цільової (створювана цінність) та забезпе-

чуючої (сукупність бізнес-процесів) підсис-

тем підприємства» [5]. Тобто, Коптєва Г. М. 

визначає, що оцінка економічної безпеки 

підприємства має ґрунтуватися на його біз-

нес-процесах, а не на функціональному під-

ході. З точки зору управління економічною 

безпекою, не можемо не погодитись з авто-

ром [5], оскільки управління є по суті про-

цесною діяльністю. Зауважимо, що дослід-

ження Коптєвої Г. М. стосується підпри-

ємств торгівлі, проте вважаємо застосування 

його у інших видах діяльності доцільним, 

оскільки бізнес-процеси мають важливе 

значення у будь якій сфері. Тому таке до-

повнення функціонального підходу дозво-

лить сформувати комплексну систему оцін-

ки, яка буде враховувати усі аспекти. Еле-

менти системи оцінки економічної безпеки 

підприємства за підходом бізнес-процесів  

та основні напрями представлені на рисунку 

1. 
 

 
Рис. 1. Основні елементи системи оцінки економічної безпеки [5]. 

Елементи Напрями оцінки 

Мета  
Аналіз здатності підприємства забезпечувати реалізацію економічних 

інтересів і їх узгодженості із наявним потенціалом і заявленими ціля-

ми в умовах лії факторів зовнішнього та внутрішнього середовища 

 
Об’єкт  Бізнес-процеси підприємства, економічні ресурси, економічний по-

тенціал, економічні інтереси  

Критерії Ефективності, результативності, контрольованості, якості, зрілості, 

вартості, складності тощо 

Одиниці 

виміру 
Вартісні, відносні, бали 

Показник  Система показників, інтегральний показник, порогові значення 

Принципи Цінності, системності, обґрунтованості, інтегрованості, синергізму, 

гнучкості, тощо 
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Після того, як підприємство визначи-

лось із алгоритмом проведення оцінки еко-

номічної безпеки необхідно обрати, за який 

підхід оцінювання буде найкраще імплемен-

товано на конкретному підприємстві та за 

визначеної ситуації. Щоб розуміти логіку 

вибору того чи іншого підходу оцінки рівня 

економічної безпеки необхідно визначити, 

чинники, що можуть вплинути на їх вибір 

(рис. 2):  

 
Рис. 2. Чинники, що визначають  вибір    

підходів оцінки економічної безпеки 

 

− розмір підприємства (управління 

економічною безпекою суттєво відрізняєть-

ся на малих, середніх та великих підприєм-

ствах); 

− мета та цілі підприємства (від мети 

та цілей підприємства відштовхуються усі 

системи забезпечення його діяльності, в т. ч. 

й управління економічною безпекою); 

− вид діяльності (специфіка конкрет-

ної галузі буде визначати застосування спе-

ціальних підходів, посилених заходів та 

процесів забезпечення економічної безпеки, 

які будуть мати узагальнені та специфічні 

риси); 

− джерела фінансування діяльності 

(використання різних джерел фінансування 

на одному підприємстві зумовлює низку 

загроз та факторів, та необхідність їх оцін-

ки); 

− кадрове забезпечення (компетент-

ність персоналу, в тому числі й керівника, 

визначає результати проведення оцінки, ви-

бору процесів управління економічною без-

пекою); 

− мотивація (у сучасних трансформа-

ційних умовах діяльність підприємства по-

винна бути забезпечена, не лише цілями та 

метою, але й мотивацією до розвитку). Дані 

чинники доповнюють систему елементів  

оцінки економічної безпеки підприємства.  

Система оцінки економічної безпеки 

підприємства повинна характеризуватись 

наступними властивостями: бути якісними, 

своєчасність проведення, точність результа-

тів, комплексність (поєднання різних мето-

дів, показників, критеріїв), постійність та 

системність проведення, інформаційно за-

безпеченими  та інші.  

Однією із основних особливостей   

оцінки економічної безпеки є використання 

різноманітних методів. Данілова Е. І., здій-

снивши порівняльний аналіз методів оцінки 

економічної безпеки підприємства умовно 

поділила їх на три великі групи: економічні, 

статистичні та математичні методи оціню-

вання, які використовуються в системі уп-

равління економічною безпекою. Автор за-

значає, що аналіз методичного інструмента-

рію оцінювання економічної безпеки дає 

змогу зробити висновок, що в основі вибору 

відповідного методу лежать задачі оціню-

вання, які укрупнено можна розподілити на 

задачі оцінювання економічної безпеки на 

основі вихідних потоків (результатів) та за-

дачі оцінювання економічної безпеки на 

основі вхідних потоків (якими в контексті 

дослідження є ризики діяльності підприєм-

ства).  

Так, використання методів нечіткої ло-

гіки, сценарного підходу, експертного мето-

ду відбувається здебільшого для реалізації 

завдань оцінювання економічної безпеки на 

основі моделювання взаємозалежностей між 

вхідними факторами впливу на стан еконо-

мічної безпеки. Економічні, статистичні ме-

тоди, згортання часткових індикаторів вико-

ристовуються переважно для оцінювання 

стану економічної безпеки на основі аналізу 

стану складових частин економічної безпеки 

[6, с.17]. Тобто, методи оцінювання еконо-

мічної безпеки підприємства напряму зале-

Чинники вибору підходів оцінки еко-

номічної безпеки 

розмір підприємства 

мета та цілі підприємства 

вид діяльності 

джерела фінансування діяльності 

кадрове забезпечення 

мотивація 
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жать від завдань, які стоять перед системою 

управління економічною безпекою.  

Щодо підходів до оцінювання рівня 

економічної безпеки підприємства то здій-

снивши аналіз деяких досліджень [1; 2; 6;7; 

8; 9;10;11] можемо стверджувати, що в нау-

ковій думці сформувалось три основині на-

прями підходів: 

− методичний; 

− стратегічний; 

− визначення потенціалу економічної 

безпеки. 

Методичний напрям визначення під-

ходів до оцінки економічної безпеки зумов-

лений існуванням чисельних методів оцінки 

рівня економічної безпеки підприємств, що 

відрізняються за якістю інформаційного 

забезпечення, алгоритмами проведення та 

математичною складністю. Сосновська О. 

О. та Житар М. О. у своїй праці здійснили 

полі усіх методичних підходів на 5 великих 

груп: ресурсно-функціональний, індикатор-

ний(пороговий), експертний (за результата-

ми експертного опитування), матричний, 

економіко-математичного моделювання [7]. 

Зауважимо, що в умовах трансформацій 

економічного життя суспільства викорис-

тання таких методичних підходів одночасно 

має забезпечити якість та адаптивність сис-

теми управління економічною безпекою 

підприємства.   

Формування стратегії підприємства 

ґрунтується з урахуванням сильних та слаб-

ких сторін, загроз та можливостей, які у ці-

лому стають підставою для обґрунтування 

конкурентних позицій за вибраними напря-

мами бізнесу [8, с.7], тобто управління еко-

номічною безпекою є частиною забезпечен-

ня реалізації стратегії підприємства. Страте-

гічний підхід до оцінювання економічної 

безпеки підприємства дозволить проводити 

моніторинг виконання стратегії, впливатиме 

на досягнення стратегічних цілей  

В аспекті стратегічного управління 

економічною безпекою нами доведено, що 

саме стан потенціалів економічної безпеки 

та стратегічний набір здатностей підприєм-

ства до забезпечення економічної безпеки є 

основою економічної безпеки підприємства, 

тому виникає необхідність визначення рівня 

економічної безпеки у відповідності до 

отриманих результатів Висоцький О. О про-

понує оцінювати рівень економічної безпеки 

підприємства у вигляді функції, яка базуєть-

ся на таких показниках: 

− рівень потенціалу економічної безпе-

ки підприємства; 

− значення стратегічного набору здат-

ностей підприємства до забезпечення еко-

номічної безпеки [9, с. 55–56]. 

Одним із останніх досліджень підходів 

до оцінки економічної безпеки був розроб-

лений Копчею Ю. Ю. алгоритм оцінки по-

тенціалу економічної безпеки підприємства, 

тобто автор запропонував оцінювати еконо-

мічну безпеку через визначення її потенціа-

лу.  Визначення рівня потенціалу економіч-

ної безпеки підприємства пропонується 

проводити за його обґрунтованими складо-

вими, які впливають та обумовлюють його 

динаміку. Основою запропонованого мето-

дичного підходу є алгоритм, який представ-

ляє послідовність проведення оцінки потен-

ціалу економічної безпеки підприємства та 

його змістовне наповнення  через три осно-

вні складові кадрову,  фінансову та  вироб-

ничу [11]. 

Трансформаційні процеси, що вирують 

нині в економіці країни, потребують постій-

них адаптації усіх систем підприємства, а 

особливо управління економічною безпе-

кою, оскільки вона першочергово має реагу-

вати на зовнішні виклики трансформацій.  

Розроблений для конкретного підпри-

ємства підхід до трансформацій забезпечить 

власників та менеджерів достовірними ре-

зультатами аналізу з урахуванням факторів 

впливу і стане основою для розробки ефек-

тивної стратегії розвитку, що буде врахову-

вати захищеність інтересів усіх учасників 

господарських процесів.  

Така система має передбачати: постій-

ний моніторинг тенденцій змін та оператив-

не прийняття управлінських рішень щодо 

зіставлення рівня сприятливості зовнішньо-

го середовища з потенціалом підприємства 

та його потенціалу економічної безпеки; 

застосовування швидких, дієвих, простих, 

прозорих і зрозумілих для працівників 

управлінських засобів для забезпечення 
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адаптаційних змін; розподіл показників на 

загальні (використовуються для експрес-

оцінки підприємств із різних галузей) та 

спеціальні (приватні) для поглибленого ана-

лізу з урахуванням специфіки конкретного 

підприємства; формування власних резервів 

для забезпечення необхідними ресурсами 

процеси адаптаційних змін [12].  

Висновки. Результатами проведеного 

дослідження є виділення основних аспектів 

забезпечення оцінки економічної безпеки 

підприємства у контексті управління нею в 

умовах трансформацій, до яких можемо від-

нести: планування оцінки економічної без-

пеки (тобто етапи оцінки), елементи оцінки, 

чинники, що впливають на вибір підходів 

оцінки економічної безпеки, властивості 

оцінки, методи оцінки та підходи до оцінки, 

які в подальшому дозволять сформувати 

адаптивну модель оцінки економічної без-

пеки підприємства. Управління економіч-

ною безпекою підприємства базується на 

якісній, своєчасній оцінці рівня економічної 

безпеки. Подальші дослідження плануємо 

зосередити на розробці комплексної системи 

оцінки управління економічною безпекою 

підприємства з врахуванням адаптивних 

тенденцій їх розвитку.  
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ  ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ  ЭКОНОМИКИ  

А. Н. Ковальчук, старший преподаватель, Национальный авиационный университет 

 

Методология исследования. Теоретической основой исследования являются теорети-

ко-методологические подходы, созданные украинскими учеными относительно оценки эко-

номической безопасности предприятия. Автором использовано методы анализа и синтеза для 

исследования этапов и основных подходов к оценке экономической безопасности предприя-

тия. В процессе проведения исследования также была использована общенаучная методоло-

гия: обобщение, формализация и абстрагирования для объяснения основных аспектов обес-

печения оценки экономической безопасности предприятия. Графический метод использовал-

ся для определения факторов и элементов оценки экономической безопасности предприятия. 

Результаты. Результатами проведенного исследования является выделение основных 

аспектов обеспечения оценки экономической безопасности предприятия в контексте приня-

тия управленческих решений в условиях трансформационной экономики, к которым отнесе-

но планирование процесса оценивания экономической безопасности (то есть этапы оценки), 

элементы оценки, факторы, влияющие на выбор подходов оценки экономической безопас-

ности и методические подходы, которые определяют модель оценки экономической безопас-

ности предприятия. Продемонстрировано, что управление экономической безопасностью 

предприятия базируется на качественной, своевременной оценке уровня его экономической 

безопасности. 

Новизна. В статье предложен комплексный подход к определению основных аспектов 

обеспечения оценки экономической безопасности предприятия в разрезе этапов, элементов и 

факторов, влияющих на их выбор. 

Практическая значимость. Определено, что сочетание различных подходов к оценке 

уровня экономической безопасности будет способствовать адаптации системы управления 

безопасностью к условиям быстрых преобразований в экономике, а также позволит своевре-

менно реагировать на новые угрозы, возникающие во внутренней и внешней средах эконо-

мической деятельности предприятия. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, управление экономической безопас-

ностью, составляющие экономической безопасности, показатели, критерии, элементы, оцен-

ка экономической безопасности, предпосылки оценки 
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Methods. The theoretical basis is the scientific research by domestic scientists on the assess-

ment of the economic security of an enterprise. The author used analysis and synthesis to study the 

stages and basic approaches to assessing the economic security of an enterprise. The study also used 

the general scientific methodology of synthesis, formalization and abstraction to explain the main 

aspects of ensuring the assessment of the economic security of an enterprise. The graphical method 

was used to determine factors and evaluation elements. 

Results. The results of the study highlight the main aspects of ensuring the assessment of the 

economic security of an enterprise in the context of its management in a changing environment 

which can be: planning for the assessment of economic security (i.e., stages of assessment), evalua-

tion elements, factors influencing the choice of approaches for the assessment of economic security 

and methodological approaches that determine the model of the assessment of the economic securi-

ty of an enterprise. Management of the economic security of an enterprise is based on qualitative, 

timely assessment of the level of economic security. 

Novelty. The author proposes an integrated approach to the identification of the main aspects 

of ensuring the assessment of the economic security of an enterprise in terms of the stages, elements 

and factors influencing their choice. 

Practical value. It has been determined that a combination of different approaches to as-

sessing economic security will facilitate the adaptation of the system of economic security man-

agement to the rapid changes in the economy; will enable a timely response to new threats in the 

internal and external environment. 

Keywords: economic security, management of economic security, components of economic 

security, indicators, criteria, elements, assessment of economic security, prerequisites for evalua-

tion. 
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