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Постановка проблеми. У сучасних умовах процес 
успішного функціонування і економічного розвитку під-
приємств багато в чому залежить від вдосконалення їх 
діяльності в галузі забезпечення економічної безпеки.

Потреба у включенні економічної безпеки до плано-
вої роботи на кожному підприємстві існує з огляду на 
нестабільність зовнішнього середовища і поглиблення 
внутрішніх загроз, що призводить до зниження рівня 
економічної безпеки підприємств, від рівня якої зале-
жать кінцеві результати господарювання, фінансовий 
стан і конкурентоспроможність підприємств, умови 
вітчизняного економіко-правового середовища підпри-
ємницької діяльності; не усунені наслідки фінансово-
економічної кризи [1, c. 88–89].

Високий рівень захищеності економічних інтересів 
підприємств дає змогу посилити їх фінансово-еконо-
мічну стійкість та гарантувати більш стабільне функ-
ціонування на етапі європейської інтеграції України, 
що одночасно сприятиме розвитку економіки, форму-
ванню здорового конкурентного середовища та пере-
думов для залучення інвестицій. За останні роки, а 
саме 2011–2016 роки, кількість банків скоротилася зі 
175 до 100, лише за останній рік збанкрутіли 2 073 під-

приємства у всіх галузях економіки, що свідчить про 
вразливість вітчизняних підприємств до факторів 
зовнішнього та внутрішнього середовища [2]. Дер-
жавна підтримка економічного сектору постійно змен-
шується на фоні інфляції у 406%, у 2011–2016 роках 
така підтримка зменшилася з 30 до 13 млн. грн.

Наголосимо також на тому, що недостатність уваги 
до проблеми забезпечення належного рівня економіч-
ної безпеки вітчизняних підприємств є однією з при-
чин, яка не дає змогу створити належні умови щодо 
підвищення економічної ефективності їх діяльності, 
а також створює загрозу функціонуванню та розвитку 
підприємницької діяльності в торгівлі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У роз-
виток теорії та формування економічної безпеки зро-
били значний внесок відомі українські вчені. Серед 
них слід відзначити І. Белоусову, Л. Гнилицьку, 
Н. Зачосову, Ю. Кіма, О. Кириченко, В. Кралича, 
І. Мігус, Т. Момот, С. Назаренка, О. Тулуб, в працях 
яких здійснено спробу формування певних положень 
вітчизняної теорії та методології економічної безпеки 
підприємств. З. Живко, І. Керницький, М. Кирницька, 
В. Ортинський розглядають економічну безпеку з кіль-
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кох позицій: з позиції різних агентів, які взаємодіють з 
підприємством та з позиції самого підприємства.

Формулювання цілей статті. Метою статті є роз-
криття особливостей формування економічної безпеки 
підприємства в сучасних умовах господарювання.

Виклад основного матеріалу. Відсутність в еко-
номічній теорії системного уявлення про економічну 
безпеку означає, що особливості її формування мають 
розглядатися в контексті внутрішніх і зовнішніх загроз.

Формування економічної безпеки підприємств 
виявляється в можливості організації протидіяти нега-
тивним зовнішнім і внутрішнім загрозам, що виводить 
організацію зі стану рівноваги.

До внутрішніх загроз в економічній сфері відносять 
скорочення обсягів виробництва в провідних галузях, 
розрив господарських зв’язків, монополізацію еконо-
міки, криміналізацію суспільства, наявність структурних 
диспропорцій, великий внутрішній борг, високий рівень 
зношеності основних засобів, енергетичну кризу, низь-
кий рівень продуктивності праці та інвестиційної діяль-
ності; високий рівень інфляції та безробіття, зростання 
«тіньової» економіки, низький платоспроможний попит 
населення, цінові диспропорції між промисловістю та 
сільським господарством, загрозу втрати продовольчої 
незалежності країни, масове ухиляння від сплати подат-
ків; у соціальній сфері відносять поглиблення диференці-
ації доходів, бідність, погіршення структури харчування, 
зменшення доступності освіти та медичних послуг, погір-
шення якості життя, соціальну незахищеність значних 
верств населення, зниження народжуваності, зростання 
смертності, неконтрольовані міграційні процеси.

До зовнішніх загроз економічної безпеки країни 
належать економічна залежність від імпорту, від’ємне 
зовнішньоторговельне сальдо, нераціональна струк-
тура експорту, а саме надмірний вивіз сировинних 
ресурсів; втрата позицій на зовнішніх ринках; зрос-
тання зовнішньої заборгованості, нераціональне вико-
ристання іноземних кредитів; неконтрольований від-
плив валютних ресурсів за кордон, розміщення їх в 
зарубіжних банках [3, c. 93].

Тому необхідне формування системи рішень, що 
забезпечують не тільки інноваційний розвиток підприєм-
ства, але й вирішення питань його економічної безпеки.

Сьогодні економічна безпека стає важливим елемен-
том всієї системи ризик-менеджменту підприємства.

Така діяльність вимагає концентрації людських ресур-
сів і залучення великої кількості висококваліфікованих 
фахівців, оскільки кожне підприємство є складною систе-
мою, що включає основні елементи і зв’язки між ними.

Серед факторів, що сприяють активізації загроз 
економічній безпеці підприємства, слід виділити наяв-
ність низки проблем, пов’язаних з діяльністю праців-
ників підприємства, таких як плинність кадрів, низький 
рівень доходів, слабкий контроль виконання профе-
сійних функцій співробітниками, адже все це знижує 
ступінь відповідальності і збільшує ймовірність схиль-
ності працівника до незаконних дій різного характеру: 
розголошення комерційної таємниці та іншої конфі-
денційної інформації підприємства, шахрайства, при-
своєння грошових засобів тощо [4, с. 61].

Успіху у сфері забезпечення економічної безпеки дося-
гають підприємства, служби економічної безпеки яких 
складаються з висококваліфікованих фахівців, що воло-
діють не тільки відповідними знаннями і навичками, але 

й можливістю співпрацювати зі спецслужбами, право-
охоронними органами та іншими державними структу-
рами. Нерозвиненість і неточність засобів і методів забез-
печення економічної безпеки підприємства негативно 
позначаються на ефективності і якості її роботи. Однак, 
незважаючи на потребу в підвищенні якості та ефектив-
ності роботи служби економічної безпеки, на більшості 
підприємств діяльність цих служб обмежена. Через слабке 
правове, технічне та наукове забезпечення економічної 
безпеки підприємств погіршується робота цих служб 
[5, с. 75]. Крім того, актуальною є проблема нестачі досвід-
чених фахівців для роботи в службі економічної безпеки і 
відсутність програм підготовки кадрів в цій сфері.

Для запобігання внутрішнім загрозам підприємства 
під час формування економічної безпеки підприємства 
використовуються такі засоби: звільнення підприєм-
ства від зайвого обладнання, машин та інших основних 
засобів або здачі їх в оренду; своєчасне і якісне прове-
дення планово-запобіжних і капітальних ремонтів; при-
дбання високоякісних основних засобів; підвищення 
рівня кваліфікації обслуговуючого персоналу; своєчасне 
оновлення основних засобів з метою недопущення над-
мірного морального і фізичного зносу; підвищення кое-
фіцієнта змінності роботи підприємства, якщо в цьому є 
економічна доцільність; покращення якості підготовки 
сировини і матеріалів до процесу виробництва; підви-
щення рівня механізації й автоматизації виробництва; 
забезпечення там, де це економічно доцільно, центра-
лізації ремонтних служб; підвищення рівня концентра-
ції, спеціалізації і комбінування виробництва; впрова-
дження нової техніки і прогресивної технології, а саме 
маловідходної, безвідходної, енерго- і паливозберіга-
ючої; удосконалення організації виробництва і праці 
з метою скорочення втрат робочого часу і простою в 
роботі машин і обладнання [3, c. 95].

Надійна й ефективна система економічної безпеки 
підприємства можлива лише за системного і комплек-
сного підходу до її розробки та організації.

Особливості формування системи економічної без-
пеки підприємства повинні охоплювати такі етапи 
[6, с. 94]:

– вивчення специфіки бізнесу підприємства, сег-
менту, який воно займає на ринку, штатного розпису, а 
також знайомство з персоналом;

– аналіз зовнішніх і внутрішніх загроз економічної 
безпеки підприємства та вивчення інформації про кри-
зові ситуації, їхні причини і шляхи врегулювання;

– аудит наявних засобів із забезпечення безпеки й 
аналіз їх відповідності виявленим загрозам;

– моделювання нової системи економічної безпеки 
підприємства;

– затвердження керівництвом моделі нової сис-
теми економічної безпеки та бюджету на її утримання;

– формування нової системи економічної безпеки;
– оцінка ефективності сформованої системи, а 

також її удосконалення.
Під час формування системи економічної безпеки 

підприємства слід дотримуватись таких вимог [7, c. 67]:
– система не повинна бути шаблонною або тестовою;
– система повинна бути унікальною;
– система повинна бути самостійною;
– система повинна бути комплексною;
– компоненти системи повинні бути дієвими та 

ефективними.
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За такого формування системи економічної безпеки 
збільшується ймовірність правильної розробки стратегії 
і тактики розвитку суб’єкта господарювання, правиль-
ної оцінки перспективи його зростання та зменшення 
наслідків негативного впливу нових загроз та небезпек.

Система буде ефективною лише в тому разі, якщо 
будуть виконані всі вищезазначені компоненти.

На нашу думку, обов’язковою умовою функціону-
вання економічної безпеки підприємства є безперерв-
ність функціонування системи економічної безпеки, її 
диференціація, пошук способів подолання виниклих 
загроз залежно від їх характеру і величини можливого 
збитку, а також узгодженість дій усіх підрозділів служб 
безпеки як між собою, так і з працівниками інших 
департаментів і управлінь організації.

Служба безпеки повинна активно використовувати 
потенціал підрозділів, спрямовуючи його на підви-
щення рівня економічної безпеки підприємства.

Найважливішим аспектом діяльності СЕБ є активна 
попереджувальна робота з персоналом. Така робота 
передбачає перевірку ставлення співробітників орга-
нізації до службових обов’язків, дотримання ними 
правил зберігання комерційної таємниці та іншої кон-
фіденційної інформації, а також ступеня акуратності і 
точності роботи з документацією компанії.

На жаль, для сучасних економічних відносин харак-
терна активізація шпигунської діяльності з боку ком-
паній-конкурентів або інших контрагентів. Особливо 
небезпечними є організації, які практикують методи недо-
бросовісної конкуренції і мають великий досвід в цій сфері 
діяльності. Ця проблема посилюється, коли організація 
є великим виробничим підприємством, яке має широкі 
ділові зв’язки і значну кількість контрагентів, зокрема 
постачальників, клієнтів, позичальників, кредиторів.

Таким чином, для забезпечення максимального 
ступеня захисту від цих загроз необхідна організація 
відповідної діяльності, яка також повинна носити сис-
темний характер, а саме формування на підприємстві 
служби економічної безпеки (СЕБ).

Для кожного підприємства необхідно розробляти 
унікальну систему економічної безпеки, тому що 
діяльність окремо взятої організації має безліч особли-
востей залежно від того, в якій сфері вона функціонує. 
Ці особливості необхідно враховувати під час розро-
блення системи забезпечення безпеки.

Для підвищення ефективності роботи СЕБ необ-
хідно, щоб під час організації її діяльності врахову-
валися фінансові можливості компанії і проводилася 
адекватна оцінка майбутніх витрат на забезпечення 
безпеки того чи іншого об’єкта.

Служба економічної безпеки великих підприємств 
може формуватися на принципі «шести рівнів» [8]. 

О. Тулуб розглядає вищі рівні діяльності підприємства 
(а разом з ними і рівні ризиків, загроз та безпеки) та 
доходить висновків, що великі промислові підприємства 
мають шість рівнів забезпечення системи економічної 
безпеки: рівень власника, рівень топ-менеджменту, рівень 
менеджменту середньої ланки, рівень побудови бізнес-
процесів, рівень поточної господарської діяльності та 
рівень аудиту, контролю й аналізу [9, c. 501]. Для забез-
печення ефективної фінансово-господарської діяльності 
необхідним є проведення комплексу заходів щодо забез-
печення економічної безпеки на всіх шести рівнях.

Якщо ж розглядати невеликі підприємства, то, на 
нашу думку, можна скоротити цей принцип до трьох 
рівнів: рівень власника; рівень топ-менеджменту; 
рівень аудиту, контролю та аналізу. На малих підпри-
ємствах за сталої роботи цих рівнів можна забезпечити 
ефективну систему економічної безпеки.

Під час формування економічної безпеки необхідно 
враховувати, що система економічної безпеки підпри-
ємства, як і будь-яка інша система, є певною множи-
ною взаємопов’язаних елементів, що забезпечують 
безпеку підприємства та досягнення ним цілей бізнесу 
(отримання прибутку) [10, c. 37].

Основними організаційними принципами побудови 
системи безпеки є такі: комплексність, або систем-
ність, безперервність, законність, плановість, ощадли-
вість, взаємодія, поєднання гласності та конфіденцій-
ності, компетентність.

Висновки. Особливості формування економічної 
безпеки підприємств включають у себе множину фак-
торів, першочерговими з яких є такі:

– залучення висококваліфікованих фахівців, що воло-
діють не тільки відповідними знаннями і навичками, але 
й можливістю співпрацювати зі спецслужбами, правоохо-
ронними органами та іншими державними структурами;

– використання системного і комплексного підходу 
до розробки системи економічної безпеки та її організації;

– якісний аналіз зовнішніх і внутрішніх загроз еко-
номічній безпеці підприємства та вивчення інформації 
про кризові ситуації, їхні причини і шляхи врегулювання;

– створення унікальної, комплексної, самостійної 
системи.

Таким чином, забезпечення економічної безпеки 
підприємства є єдиним організаційно-технічним комп-
лексом, в ході формування якого розробляється кон-
цепція забезпечення економічної безпеки організації 
або політика економічної безпеки.

Під час формування економічної безпеки підпри-
ємства слід враховувати всі перелічені особливості, 
оскільки лише комплексний підхід забезпечує ефек-
тивність та можливість попередження негативних 
наслідків для підприємства.

Список використаних джерел:
1. Довбня С. Діагностика рівня економічної безпеки підприємства / С. Довбня, Н. Гічова // Фінанси України. – 

2008. – № 4. – С. 88–97.
2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
3. Линник О. Вплив зовнішніх та внутрішніх загроз на формування системи економічної безпеки підприємства / 

О. Линник, Н. Артеменко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Технічний прогрес та ефективність 
виробництва. – 2013. – № 44. – С. 91–98.

4. Зачосова Н. Формування системи економічної безпеки фінансових установ : [монографія] / Н. Зачосова. – Чер-
каси : ПП Чабаненко Ю.А. – Черкаси, 2016. – 375 с.

5. Ганущак Т. Фінансова безпека бізнесу : [навчальний посібник] / Т. Ганущак. – К. : Департамент поліграфії Уні-
верситету «КРОК», 2016. – 266 с.



71

Випуск 3 (42) 2017

УДК 330.322.5

Морозова О.С.,
кандидат економічних наук,

в. о. доцента кафедри
міжнародних економічних відносин та економічної теорії,

Міжнародний університет бізнесу та права
Морозов О.В.,

доктор сільськогосподарських наук, професор,
професор кафедри науки про Землю,

Херсонський державний аграрний університет
Морозов Р.В.,

доктор економічних наук, професор,
професор кафедри менеджменту організацій,

Херсонський державний аграрний університет
Бабушкіна Р.О.,

кандидат сільськогосподарських наук, доцент,
доцент кафедри науки про Землю,

Херсонський державний аграрний університет

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ  
ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

Морозова О.С., Морозов О.В., Морозов Р.В., Бабушкіна Р.О. Інвестиційна привабливість туристич-
ного бізнесу південного регіону України. Регіональний інвестиційний клімат може бути представлений у 
вигляді двох основних компонентів, а саме інвестиційної активності в регіоні та рівня його інвестиційної 
привабливості. Стаття присвячена дослідженню умов створення сприятливого інвестиційного клімату регі-
ону, підвищення рівня його інвестиційної привабливості, залучення інвестицій та їх ефективного викорис-
тання, розширення та поглиблення євроінтеграційних інвестиційних зв’язків.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційний ризик, інвестиційний клімат, інвестиційна привабливість, ін-
вестиційна активність.

Морозова Е.С., Морозов А.В., Морозов Р.В., Бабушкина Р.А. Инвестиционная привлекательность тури-
стического бизнеса южного региона Украины. Региональный инвестиционный климат может быть представ-
лен в виде двух основных компонентов, а именно инвестиционной активности в регионе и уровня его инвестици-
онной привлекательности. Статья посвящена исследованию условий создания благоприятного инвестиционного 
климата региона, повышения уровня его инвестиционной привлекательности, привлечения инвестиций и их эф-
фективного использования, расширения и углубления евроинтеграционных инвестиционных связей.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный риск, инвестиционный климат, инвестиционная при-
влекательность, инвестиционная активность.

Morozova O.S., Morozov O.V., Morozov R.V., Babushkina R.O. Іnvestment attractiveness of tourist busi-
ness of the Southern Region of Ukraine. A regional investment climate can be presented as two basic components, 
namely investment activity in a region and level of its investment attractiveness. The article is devoted to the study 
of the conditions of creation of a favorable investment climate in the region, increase of its investment attractiveness, 
attraction of investments and their effective use, expansion and deepening of European integration investment ties.

Key words: investments, investment risk, investment climate, investment attractiveness, investment activity.

6. Економічна безпека підприємств, організацій та установ : [навч. посіб.] / [В. Ортинський, І. Керницький та ін.]. – 
К. : Правова єдність, 2009. – 544 с.

7. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения / [А. Козаченко, В. Пономарев, 
А. Ляшенко]. – К. : Либра, 2003. – 280 с.

8. Экономическая безопасность предприятий. Подходы и принципы / [В. Гапоненко, А. Беспалько, А. Власков]. – 
М. : Ось-89, 2007. – 208 с.

9. Тулуб О. Глобальні та національні проблеми економіки / О. Тулуб // Особливості формування та функціону-
вання системи економічної безпеки інституцій бізнесу та підприємництва за видами економічної діяльності. – 2017. – 
№ 16. – С. 498–503.

10. Шлыков В. Теория и практика экономической безопасности предприятия / В. Шлыков. – М. : Арсин, 2000. – 364 с.


