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ВСТУП
Економічна безпека діяльності підприєм�

ства — один із актуальних напрямів досліджень
економічної науки та практики управління
підприємствами.

Зростання інтересу до економічної безпе�
ки суб'єктів підприємництва з боку вчених і
практиків�управлінців, політиків, підприємців
пов'язаний з визнанням домінуючої ролі еко�
номіки в забезпеченні внутрішньої та зовніш�
ньої безпеки суб'єктів господарювання. Це обу�
мовлює необхідність розробки теорії розвит�
ку мікроекономічного середовища господарю�
ючих суб'єктів на основі ефективної макроеко�
номічної стратегії та політики, що стимулюють
економічне зростання

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою дослідження є розгляд методологі�

чних підходів для оцінки економічної безпеки
підприємств.
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Досягнення поставленої мети обумовило
необхідність вирішення наступних завдань дос�
лідження: проаналізувати поняття "економіч�
на безпека підприємства"; розглянути методи�
ку оцінки стану економічної безпеки, що ба�
зується на експертних судженнях.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Значний внесок у розвиток теорії та прак�
тики оцінки економічної безпеки підприємств
зробили такі вчені Т.Н. Гладченко, С.С. Гри�
горук, К. Ероу, В. Забродський, А. Ілларіонов,
Н. Капустин, А. Олейников, С. Пакулін, С. Со�
колик та інші.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У загальній системі економічної безпеки

економічна безпека підприємства є однією з
найменш досліджених складових. Проте, саме
на рівні первинної ланки економіки, підпри�
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ємстві, закладаються конкурентні переваги.
Об'єднання підприємств у розвинених ринко�
вих економіках є найважливішими і впливови�
ми організаціями, що захищають економічні
інтереси національних виробників і активно
впливають на стратегію управління економіч�
ною безпекою підприємств в цілому та підприє�
мництва зокрема.

У результаті кризових явищ та радикаль�
них перетворень в економіці країни, еко�
номічні та політичні інституції зазнають сут�
тєвих змін. Відповідно цьому економічне уп�
равління змінює свої механізми і функції.
Підприємства та підприємництво в цілому ево�
люціонують, пристосовуються до змін, відбу�
вається їх подальша самоідентифікація, інсти�
туціоналізація, самоорганізація, формуються
та удосконалюються інститути економічної
безпеки.

За таких умов виникає, з одного боку, не�
обхідність загальної підтримки підприємств, з
другого боку — зацікавленість підприємств в
інститутах економічної безпеки. Відповідно
даній ситуації формується економічна безпека
підприємства та підприємництва в цілому.

Сучасна економічна література представляє
кілька варіантів визначення поняття "економі�
чна безпека підприємства".

А. Олейников під терміном "економічна без�
пека підприємства" розуміє "систему захисту
економічних інтересів, боротьбу з несумлінною
конкуренцією, стан найбільш ефективного ви�
користання корпоративних ресурсів" [1]. Час�
тина економістів не проводить розподілу між
економічною безпекою підприємництва та еко�
номічною безпекою суб'єкта підприємницької
діяльності [2; 4].

Такий підхід є некоректним з методичної
точки зору, оскільки підприємництво включає
в себе ряд суб'єктів підприємництва та виконує
функції, які відрізняються від властивих окре�
мому суб'єкту підприємницької діяльності.

Найбільш істотний внесок у розробку мо�
делей економічної безпеки підприємства на те�
оретичному рівні, економіці та математичного
обгрунтування економічної безпеки і моделі уз�
годження інтересів вніс Кеннет Ероу, Нобелі�
вський лауреат, що заклав основи теорії со�
ціального вибору. Кеннет Ероу ввів та зробив
необхідні математичні розрахунки для обгрун�
тування економічно безпечного, "демократич�
ного" стану підприємства та підприємництва
загалом [6; 8].

Для розмежування категорій "економічна
безпека підприємства", "економічна безпека
підприємництва" та "економічна безпека під�

приємницької діяльності" необхідно зверну�
тись до Господарського Кодексу України,
згідно з яким підприємство — це "самостійний
суб'єкт господарювання, створений компетен�
тним органом державної влади або органом
місцевого самоврядування, або іншими суб�
'єктами для задоволення суспільних та особи�
стих потреб через систематичне здійснення ви�
робничої, науково�дослідної, торговельної,
іншої господарської діяльності" [3].

Підприємством є суб'єкт, який являє собою
певну економічну систему, характеризується
виробничо�технічною, економічною та органі�
заційною єдністю, та у вартісному вираженні
може бути оцінений як сукупність його матер�
іальних і нематеріальних ресурсів.

Відповідно, найбільш повноцінним та
прийнятним визначенням суті його економі�
чної безпеки є такий стан функціонування, за
якого підприємство і його продукція є кон�
курентоспроможними на ринку та одночас�
но гарантується: найбільш ефективне викори�
стання ресурсів, інтелектуального та кадро�
вого потенціалу; стабільність функціонуван�
ня, стійкість та прогресивність розвитку;
можливість протидії негативним впливам
зовнішнього і внутрішнього середовища його
функціонування.

Впровадження поняття "економічна безпе�
ка" в теорію управління обумовило акту�
альність вирішення проблеми методології по�
будови оціночної системи економічної безпе�
ки підприємств, яка є недостатньо вирішеною.

Відповідні методи, які доцільно використо�
вувати в межах даної системи, можна розріз�
няти за двома ознаками:

1) рівень, на якому відбувається оцінка сис�
теми економічної безпеки підприємства;

2) принцип методу, його призначення, склад
і зміст показників, які в ньому використовують�
ся.

Дані критерії доповнюють один одного —
рівень, на якому відбувається оцінка системи
економічної безпеки підприємства, обумовлює
принцип методу, його призначення, склад і
зміст показників, які в ньому використовують�
ся.

Проведення аналізу методологічних під�
ходів, що використовуються для оцінки еконо�
мічної безпеки підприємств, зумовлені необхі�
дністю:

— виявлення методологічного підгрунтя з
метою побудови оціночної системи економіч�
ної безпеки підприємств;

— оптимального сполучення методів і по�
казників оцінки.
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Найбільш відомими і такими, що отримали
практичне застосування, стали методики: оці�
нки економічної безпеки Міжнародного Ва�
лютного Фонду; методика А. Ілларіонова, що
базується на показниках економічного росту;
оцінки стану економічної безпеки, що базують�
ся на експертних судженнях [7].

Наступною рисою, що характеризує особ�
ливості використання методів оцінки стану
економічної безпеки підприємств на практиці,
є спільність підходу порівняльно�аналогово�
го, що побудований на виборі ідеального зраз�
ка — моделі для порівняння — з наступним
зіставленням найважливіших показників, що
описують модель і порівнюваний об'єкт. Од�
нак, стосовно оцінки економічної безпеки, по�
рівняльно�аналоговий підхід не дає високої
точності аналізу і прогнозу. А. Ілларіонов за�
уважив, що "використання порівняльно�ана�
логового методу призводить до того, що в
одній групі по оціненому стану економічної
безпеки виявляються країни, фактичний стан
економіки яких не дозволяє поставити їх в
один ряд" [5].

Відсутність методології оцінки економічної
безпеки підприємств викликає необхідність
розробки аналітичних підходів до оцінки ста�
ну економічної безпеки підприємства і стано�
вить значний інтерес для практичної діяльності
державних службовців, що займаються питан�
нями розробки державної економічної політи�
ки.

Методичний підхід поєднує такі методи дос�
ліджень як ситуаційний аналіз, стратегічний
аналіз і прогнозування, економічний аналіз,
комплексні експертні оцінки та соціологічні
опитування, логіко�структурне моделювання,
процесний та історичний аналіз інститутів,
аналіз за відхиленнями. Методологія, що ле�
жить в основі експертної системи, буде сприя�
ти отриманню якісно нових знань і практично�
значимих результатів.

Тому в даному дослідженні докладніше
розглянемо методику оцінки стану економіч�
ної безпеки, що базується на експертних суд�
женнях. Метою створення експертної систе�
ми є систематизація відповідної інформації,
дослідження економічних процесів в розрізі
прийняття підприємствами управлінських
рішень, як стратегічного, так і тактичного на�
пряму в ситуаціях можливого конфліктного
розвитку.

Проведення досліджень у рамках експерт�
ної системи оцінки економічної безпеки
підприємств проводиться в чотири етапи. Пер�
ший етап складається з аналізу мотивів еконо�

мічної поведінки підприємств, процесів прий�
няття стратегічних та тактичних рішень, взає�
моузгодження інтересів з іншими суб'єктами
економічної діяльності. Другий етап дослід�
жень пов'язаний з узагальненням досліджено�
го комплексу ситуацій на основі експертних
карт. Третій етап класифікує дослідженні си�
туації по заданим критеріям. Четвертий етап
дослідження полягає в побудові логіко�струк�
турних моделей.

Одним з найважливіших завдань є створен�
ня ефективної мережі експертів. У роботі екс�
пертної системи беруть участь експерти трьох
рівнів різної кваліфікації, які наділені повно�
важеннями відповідно напряму поставлених
задач.

Завдання для спеціалістів першого рівня
включає відбір емпіричної інформації, дослід�
ження напряму процесів, що стане основою для
написання кейсів.

Експерти цього рівня є співробітниками
підприємств, установ державного управлін�
ня, профспілок, тобто вони безпосередні
учасники процесу узгодження інтересів. За
показником кількості це найбільша група
спеціалістів.

Досвід роботи на підприємстві, державній
установі, установах місцевого самоврядуван�
ня, сучасна освіта, вміння знаходити та аналі�
зувати інформацію, доступ до необхідної
інформації, вміння робити емпіричні дослід�
ження — все це відноситься до критеріїв відбо�
ру.

Експерти другого рівня займаються роз�
робкою гіпотез, перевірка яких є завданням
емпіричних досліджень першого рівня, систе�
матизують, узагальнюють емпіричну інформа�
цію, що виходять з першого рівня і складають
бази даних. Ці спеціалісти коригують дії екс�
пертів попереднього рівня.

Критерії відбору спеціалістів другої групи
включають фундаментальну підготовку в сфері
теорій трансформацій, політичної філософії,
практичний досвід роботи в організаціях та
проведенні наукових досліджень, вміння керу�
вати дослідницькими групами, досвід консал�
тингу в секторах економіки, викладацька діяль�
ність.

Експерти наступного третього рівня вико�
нують завдання синтезу інформаційної бази з
відповідних проблем, представлених експер�
тами другої ланки, та розробляють теоретич�
ну основу для пояснення досліджуваних про�
цесів.

Відбір спеціалістів даної групи здійснюєть�
ся за такими критеріями, як фундаментальні
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знання в напрямі створення наукової концепції
та методологій в області інституційних пере�
творень, практичний досвід в таких досліджен�
нях, досвід по проведенню емпіричних дослід�
жень, аналітичні здібності, абстрактне мислен�
ня.

Кількість спеціалістів, які задіяні в експерт�
ній системі як експерти визначається відповід�
но до кількості кейсів, що мають бути підготов�
лені в період роботи експертної системи.

Практика проведення експертних проектів
в інших країнах свідчить, про 3�річний період
розробки та реалізації проекту. Кількість
кейсів може перевищувати 50 текстів на рік у
великих промислових містах [9].

Експертні системи потребують значної
кількості якісних спеціалістів, об'єднання яких
повинно своєчасно та обгрунтовано ставити
задачі та в процесі дослідження з'ясовувати їх
оптимальні рішення.

ВИСНОВКИ
Економічна безпека підприємства — це та�

кий стан функціонування, за якого підприєм�
ство і його продукція є конкурентоспромож�
ними на ринку та одночасно гарантується:
найбільш ефективне використання ресурсів,
інтелектуального та кадрового потенціалу;
стабільність функціонування, стійкість та про�
гресивність розвитку; можливість протидії не�
гативним впливам зовнішнього і внутрішнього
середовища його функціонування.

Впровадження поняття "економічна без�
пека" в теорію управління обумовило акту�
альність вирішення проблеми методології
побудови оціночної системи економічної
безпеки підприємств, яка є недостатньо ви�
рішеною.

Відповідні методи, які доцільно використо�
вувати в межах даної системи, можна розріз�
няти за двома ознаками:

1) рівень, на якому відбувається оцінка сис�
теми економічної безпеки підприємства;

2) принцип методу, його призначення, склад
і зміст показників, які в ньому використовують�
ся.

Найвідомішими і такими, що отримали
практичне застосування, стали методики: оці�
нки економічної безпеки Міжнародного Ва�
лютного Фонду; методика А. Ілларіонова, що
базується на показниках економічного росту;
оцінки стану економічної безпеки, що базують�
ся на експертних судженнях.

Методологія, що лежить в основі експерт�
ної системи, буде сприяти отриманню якісно
нових знань і практично�значимих резуль�

татів. Тому в даному дослідженні докладніше
розглянуто методику оцінки стану економіч�
ної безпеки, що базується на експертних суд�
женнях.

Проведення досліджень у рамках експерт�
ної системи оцінки економічної безпеки
підприємств проводиться в чотири етапи. Пер�
ший етап складається з аналізу мотивів еконо�
мічної поведінки підприємств, процесів прий�
няття стратегічних та тактичних рішень, взає�
моузгодження інтересів з іншими суб'єктами
економічної діяльності. Другий етап дослід�
жень пов'язаний з узагальненням досліджено�
го комплексу ситуацій на основі експертних
карт. Третій етап класифікує досліджені ситу�
ації по заданим критеріям. Четвертий етап дос�
лідження полягає в побудові логіко�структур�
них моделей.
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