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ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ 
ПІДПРИЄМСТВА 

У ринкових умовах господарювання підприємство, як відкрита система, функціонує у 
складному зовнішньому середовищі, що характеризується нестабільністю та постійною 
динамікою. Таке середовище змушує керівництво швидко адаптуватися до нових умов, 
вимагає знання законів розвитку та пошуку шляхів виживання у ринковій економіці, 
врахування чинників невизначеності та нестійкості економічного середовища. 

Найбільш важливими факторами, що впливають на економічну безпеку підприємства, є: 
ступінь досконалості законодавчої бази, рівень оподаткування, доступ на світові ринки 
збуту, інвестиційна привабливість регіону, держави. Насамперед, економічна безпека 
підприємства залежить від економічної безпеки держави, регіону, адже базується на їх 
фінансовому, сировинному та виробничому потенціалі, перспективах розвитку. Наявність 
багаторівневої концепції економічної безпеки господарюючих суб’єктів усіх рівнів дає 
можливість забезпечити передбачуваність зовнішніх загроз підприємствам. 

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, що забезпечує виконання функцій 
регіоном, державою. В перехідні періоди розвитку економіки домінуючими є дослідження 
макроекономічних аспектів економічної безпеки. 

Поняття «економічна безпека» пройшло чимало переосмислень у зв’язку зі зміною умов 
зовнішнього середовища і з урахуванням факторів, які зумовлюють процеси управління. 
Вперше поняття «економічна безпека» почало застосовуватися на Заході у зв’язку зі 
зростанням проблеми обмеженості ресурсів та розпадом колоніальної системи, що призвело 
до порушення традиційних зв’язків між постачальниками ресурсів, життєво необхідних 
індустріальним суспільствам. 

Сутність економічної безпеки полягає у забезпеченні поступального економічного 
розвитку суспільства з метою виробництва необхідних благ та послуг, що задовольняють 
індивідуальні та суспільні потреби. Раніше усі питання, пов’язані із забезпеченням безпеки 
покладалися на державні органи. Останнім часом спостерігаються відтворення системи 
безпеки, в якій провідна роль відводиться державі. 

На макрорівні економічна безпека проявляється у забезпеченні нормальної і стабільної 
діяльності підприємства, попередженні виток інформації. 

Економічну безпеку підприємства можна трактувати, як: 
‒ стан захищеності усіх систем підприємства при здійсненні господарської діяльності в 

певній ситуації; 
‒ стан всіх ресурсів підприємства (капіталу, трудових ресурсів, інформації, технологій, 

техніки, прав) та підприємницьких здібностей, при якому можливе найефективніше їх 
використання для стабільного функціонування і динамічного науково-технічного та 
соціального розвитку, здатність попереджувати або швидко нівелювати різні внутрішні та 
зовнішні загрози; 

‒ сукупність організаційно-правових, режимно-охоронних, технічних, технологічних, 
економічних, фінансових, інформаційно-аналітичних та інших методів, спрямованих на 
усунення потенційних загроз та створення умов для забезпечення ефективного 
функціонування суб’єктів підприємницької діяльності відповідно до їх цілей та завдань; 

‒ стан соціально-технічної системи підприємства, котрий дає змогу уникнути 
зовнішніх загроз і протистояти внутрішнім чинникам дезорганізації за допомогою наявних 
ресурсів, підприємницьких здібностей менеджерів, а також структурної організації та 
зв’язків менеджменту. 

Головна мета управління економічною безпекою – забезпечення найефективнішого 
функціонування, найпродуктивнішої роботи операційної системи та економічного 
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використання ресурсів, забезпечення певного рівня трудового життя персоналу та якості 
господарських процесів підприємства, а також постійного стимулювати нарощування 
наявного потенціалу та його стабільного розвитку. 

До основних функціональних цілей економічної безпеки належать: 
‒ забезпечення високої фінансової ефективності роботи, фінансової стійкості та 

незалежності підприємства; 
‒ забезпечення технологічної незалежності та досягнення високої конкуренто 

спроможності технічного потенціалу того чи іншого суб’єкта господарювання; 
‒ досягнення високої ефективності менеджменту, оптимальної та ефективної 

організаційної структури управління підприємством; 
‒ досягнення високого рівня кваліфікації персоналу та його інтелектуального 

потенціалу, належної ефективності корпоративних НДДКР; 
‒ мінімізація руйнівного впливу результатів виробничо-господарської діяльності на 

стан навколишнього середовища; 
‒ якісна правова захищеність усіх аспектів діяльності підприємства; 
‒ забезпечення захисту інформаційного поля, комерційної таємниці і досягнення 

необхідного рівня інформаційного забезпечення роботи всіх підрозділів підприємства та 
відділів організації; 

‒ ефективна організація безпеки персоналу підприємства, його капіталу та майна, а 
також комерційних інтересів. 

Головна та функціональні цілі зумовлюють формування необхідних структуроутворюючих 
елементів і загальної схеми організації економічної безпеки. 

Загальна схема процесу організації економічної безпеки включає такі дії (заходи), що 
здійснюються послідовно або одночасно: 

а) формування необхідних корпоративних ресурсів (капіталу, персоналу, прав 
інформації, технології та устаткування); 

б) загальностратегічне прогнозування та планування економічної безпеки за 
функціональними складовими; 

в) стратегічне планування фінансово-господарської діяльності підприємства; 
г) загально-тактичне планування економічної безпеки за функціональними складовими; 
д) тактичне планування фінансово-господарської діяльності підприємства; 
е) оперативне управління фінансово-господарською діяльністю підприємства; 
ж) здійснення функціонального аналізу рівня економічної безпеки; 
з) загальна оцінка досягнутого рівня економічної безпеки. 
Тільки за здійснення в необхідному обсязі зазначених дій (заходів) можна буде досягти 

належного рівня економічної безпеки підприємства. 
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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ШАХРАЙСТВА В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ 

Фінансове шахрайство – це досить складний та ретельно приховуваний процес 
ураження фінансової безпеки та усього фінансового стану банків. Фінансове шахрайство 
вирізняється широким спектром проявів в процесі функціонування банків, які нерозривно 
пов’язані із виникненням загроз, ризиків, небезпек тощо.  

Причини фінансового шахрайства в банківській сфері полягають у наявності трьох 
мотивів (здатність здійснення, обґрунтування та бажання (матеріальне, моральне)) та трьох 
передумов (можливість здійснення, наявність повноважень з укриття фінансового 
шахрайства та здатність уникнути відповідальності). 

Інструментарієм приховування фінансового шахрайства в банківській сфері є:  
1) знищення електронних та матеріальних носіїв інформації;  
2) імітація форс-мажорних обставин та інших техногенних і антропогенних явищ;  


