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Анотація. У статті досліджено наукові підходи до 
понять «ефективність» та «економічна безпека підпри-
ємства», запропоновано авторське трактування дослід-
жуваних категорій. Встановлено взаємозв’язок між 
ефективністю діяльності та економічною безпекою під-
приємства. Обґрунтовано необхідність формування та 
складові частини дієвого механізму забезпечення еко-
номічної безпеки підприємства. Доведено необхідність 
проведення економічної діагностики підприємства як 
інструменту виявлення порушень його функціонування 
та основи для розроблення відповідних заходів щодо їх 
підвищення. Визначено адміністративно-економічні ін-
струменти управління економічною безпекою, а також 
чинники забезпечення економічної безпеки на основі 
підвищення ефективності використання ресурсів під-
приємства. Наведено систему показників оцінювання 
ефективності діяльності та економічної безпеки підпри-
ємства. Визначено роль стратегії забезпечення економіч-
ної безпеки на підприємстві в сучасних ринкових умовах.
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Постановка проблеми. Сьогодні, за умов невизначеного та 
мінливого середовища функціонування, для сучасних підпри-
ємств все більшої актуальності набуває проблема розроблення 
та обґрунтування напрямів підвищення ефективності діяль-
ності. Ефективне функціонування суб’єктів підприємництва 
більшою мірою залежить від швидкості адаптації, реакції на 
зміни зовнішнього середовища та міцності системи економіч-
ної безпеки. Забезпечення високого рівня економічної безпеки 
підприємства сприяє його ефективній діяльності та сьогодні 
є актуальним завданням для керівництва будь-якого підпри-
ємства. У зв’язку з цим проблема взаємозв’язку ефективності 
діяльності підприємства та економічної безпеки потребує від-
повідного дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню 
ефективності та економічної безпеки підприємства присвячено 

багато напрацювань як вітчизняних, так і зарубіжних науков-
ців, зокрема роботи В. Андрійчука [2], С. Брю [19], М. Бєдніко-
ва [6], Т. Гринько [8; 9], Е. Долана [4], Г. Козаченка [15], Т. Ку-
зенка [16], А. Куценка [17], Д. Ліндей [4], К. Макконнелла [19], 
Є. Олєйнікова [20], О. Орлика [21], О. Раздіної [22], Д. Рікар-
до [4], О. Рябкової [23], О. Синіговець [24], А. Сміт [4], Є. Стрі-
лець [26], І. Троц [27], А. Чужманова [28], В. Ярочкіна [30].

Виділення не вирішених раніше частин загальної проб-
леми. Незважаючи на велику кількість досліджень цієї проб-
лематики, сьогодні необхідність проведення подальших до-
сліджень передбачає поглиблення теоретико-методичних засад 
формування економічної безпеки на підприємстві та визначен-
ня взаємозв’язку з ефективністю його діяльності.

Мета статті. Головною метою роботи є розроблення нау-
ково обґрунтованих рекомендацій щодо підвищення ефектив-
ності діяльності підприємства шляхом забезпечення високого 
рівня його економічної безпеки.

Виклад основного матеріалу. За сучасних умов, коли 
ринкова економіка характеризується високим рівнем конку-
ренції та невизначеністю кон’юнктури, виживання та розвиток 
будь-якого суб’єкта підприємництва незалежно від форми влас-
ності та виду діяльності безпосередньо пов’язані з ефективніс-
тю його діяльності. Для забезпечення конкурентоспроможнос-
ті та ефективного функціонування підприємства необхідно 
вирішити безліч складних завдань, найважливішими з яких є 
ефективне використання ресурсів та формування відповідного 
стратегічного потенціалу.

Ефективність є найбільш важливим показником діяльнос-
ті підприємства, який, з одного боку, є індикатором розвитку, 
а з іншого боку, є найважливішим стимулом його розвитку. 
Проблема ефективності завжди посідала важливе місце серед 
актуальних завдань економічної науки, але, незважаючи на ве-
лику кількість досліджень, за сучасних умов не існує єдиної 
точки зору щодо сутності цієї категорії.

В табл. 1 систематизовано основні підходи до тлумачен-
ня сутності поняття «ефективність». Поняття «ефективність» 
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останнім часом визнається одним з найважливіших, якщо не 
основним, для діяльнісного підходу.

Отже, виділяють два основні підходи до визначення ефек-
тивності, а саме традиційний та цільовий. Першими, хто дослі-
джував проблему ефективності, були Вільям Петті, який є одним 
із засновників класичної школи економічної теорії, та Франсуа 
Кене, який є керівником школи фізіократів [4, с. 33]. Вони ото-
тожнювали такі поняття, як «результативність» та «ефектив-
ність», які були застосовані до певних заходів уряду держави й 
спричиняли економічне пожвавлення країн. Однак як самостійна 
та окрема категорія поняття «ефективність» ними не розробля-
лось. Більшість сучасних авторів вважає, що Адам Сміт є осново-
положником теорії ефективності, а його ідеї продовжили Давид 
Рікардо, Карл Маркс та інші науковці. На початку XIX століття 
Давид Рікардо у своїх працях виокремив поняття «ефективність» 
як економічну категорію. Саме він надав ефективності специфіч-
ного значення, що виражається у зіставленні отриманого резуль-
тату з певним видом витрат [4, с. 34]. Трактування ефективності 
вищезазначеними науковцями сформували традиційний підхід 
до визначення цієї категорії. Далі відбувся подальший розвиток 
поняття «ефективність». В рамках традиційного підходу з’явля-
ються ще два підходи, а саме витратний та ресурсний.

Витратний підхід досліджує ефективність через вимірю-
вання витрат та результатів, які вони викликали. З одного боку, 
цей підхід спрямований на мінімізацію витрат, але існує один 
недолік, а саме певна обмеженість, оскільки неможливо об’єк-
тивно оцінити всі складові частини ефективності.

За ресурсного підходу ефективність розглядається як від-
ношення результату до витрачених ресурсів, однак варто зазна-
чити, що не можна ототожнювати ефективність з отриманими 
кінцевими результатами, адже в такому разі не враховується 
інформація про те, якою ціною ці результати будуть досягнуті.

Більш сучасним є цільовий підхід до ефективності підприєм-
ства. За цього підходу ефективність є ступенем досягнення цілей 
підприємства. Використання цільового підходу доцільне лише 
тоді, коли мета є конкретною та її можна виміряти. Основним 
недоліком цього підходу є те, що для досягнення поставлених 
цілей може бути використана надмірна кількість ресурсів. Слід 
відзначити, що жодний з розглянутих підходів не позбавлений 
певних недоліків, тому, на нашу думку, для того, щоби дати 
більш точне визначення поняття «ефективність», потрібно поєд-
нувати принципи як традиційного, так і цільового підходу.

Для будь-якого суб’єкта підприємництва ефективність 
є одним з найважливіших узагальнюючих показників, який 

Таблиця 1
Підходи до визначення поняття «ефективність»

Автор Визначення поняття «ефективність»
1. Традиційний підхід

В. Петті, Ф. Кене «Результативність управління стосовно дій суб’єкта управління – уряду держави».

А. Сміт «Результативний показник діяльності представників усіх видів праці й професій – чим цей показник 
вищий, тим вищий ефект від цієї діяльності».

Д. Рікардо «Відношення отриманого результату до певного виду витрат».

К. Маркс «Мінімум авансованого капіталу, що виробляє максимальну кількість продукту з якомога меншими 
витратами сил і засобів».

1.1 «Витратний» підхід

В. Андрійчук [2, c. 14] «Результативність певної дії, процесу, що вимірюється залежністю між отриманим результатом і витратами 
(ресурсами), що його спричинили».

Е. Долан, Д. Ліндсей «Ключове міркування під час прийняття рішення про те, як виробляти. У щоденній мові слово 
«ефективність» означає, що виробництво йде з мінімальними витратами, зусиллями та втратами».

К. Макконнелл, С. Брю 
[19, c. 24]

«Під ефективністю мається на увазі відношення результату до витрат за умови використання мінімальної 
кількості ресурсів для виробництва даного обсягу продукції. Виробництво даного обсягу продукції при 
мінімальних середніх загальних витратах».

В. Новожилов [7, c. 347] «Відношення корисного ефекту (результату) до витрат на його отримання. Зіставляючи окремі види витрат 
із пов’язаними з ними елементами корисного ефекту, одержимо безліч показників ефективності».

1.2 «Ресурсний» підхід
Л. Абалкін [1, c. 28] «Ніщо інше, як отримання певного результату на одиницю використовуваних ресурсів».

Н. Носова [26, c. 3] «Зв’язок між кількістю одиниць обмежених ресурсів, які застосовуються в процесі будь-якої діяльності, 
і кількістю та якістю отриманого результату».

С. Мочерний [24, c. 9] «Досягнення найбільших результатів за найменших затрат живої та уречевленої праці».

К. Раїцький [26, c. 4] «Основним принципом вираження суті ефективності на всіх рівнях управління економіки є співвідношення 
кінцевого результату та ефекту з застосованими та спожитими ресурсами».

2. «Цільовий» підхід

М. Андрющенко [3, c. 48]
«Виступає мірою можливості, але не будь-якої, а тієї, яка виражає мету людини, реалізує її ідею, тобто 
ефективність є мірою можливості з погляду її близькості до найбільш доцільного, необхідного (потрібного) 
людині результату. Тут йдеться про близькість до мети в її оптимальному виразі».

В. Зеленевський [12, c. 16] «Ступінь наближення до досягнення всіх кінцевих цілей. Діяльність буде настільки ефективною порівняно 
з іншою діяльністю, наскільки вона наблизиться до досягнення поставлених цілей».

Б. Мільнер [26, c. 3] «Сукупність досягнення цілей при використанні обмежених ресурсів».

Л. Пархоменко [23, c. 43] «Відображає дію об’єктивних економічних законів, виступає формою вираження мети певної діяльності, 
означає результативність, міру одержання корисності».

Джерело: складено на підставі [1, c. 28; 2, с. 14; 3, с. 5; 7, с. 347; 11, с. 16; 19, с. 24; 23, c. 43; 24, с. 9; 26, с. 3–4]
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характеризує його діяльність та розраховується шляхом спів-
відношення досягнутих підприємством результатів та витрат, 
які зумовили цей результат. Передумовами ведення ефектив-
ної діяльності підприємства є проблема обмеженості ресур-
сів, з одного боку, та прагнення підвищити результати свого 
функціонування, з іншого боку. За результатами проведеного 
аналізу підходів до визначення сутності категорії «ефектив-
ність» пропонуємо під ефективністю діяльності підприємства 
розуміти міру досягнення підприємством поставлених цілей, 
що визначається співвідношенням отриманих у процесі госпо-
дарської діяльності результатів і витрат живої та уречевленої 
праці, ресурсів.

Однак досліджувані підходи найбільшою мірою характерні 
для замкнутих систем, у яких не враховується вплив факторів 
зовнішнього та внутрішнього середовища, які безпосередньо 
або опосередковано впливають на функціонування суб’єкта 
підприємництва.

На сучасному етапі розвитку суспільства підприємство сти-
кається з безліччю загроз у своїй діяльності, зокрема тінізаці-
єю економіки, недобросовісною конкуренцією, недосконалим 
комерційним законодавством, спадом виробництва, нестачею 
власних фінансових коштів, корупцією, шахрайством, рейдер-
ством, тому процес успішного функціонування та економіч-
ного розвитку будь-якого суб’єкта підприємництва залежить 
від захищеності його інтересів, тобто дієвості діяльності із 
забезпечення економічної безпеки. За відсутності системи за-
безпечення економічної безпеки на підприємстві витрати на 
подолання реальної проблеми будуть набагато більшими (без 
урахування морально-психологічних збитків, втрати часу, руй-
нування іміджу тощо), ніж за її наявності на підприємстві.

Так, із середини 90-х років XX століття у вітчизняній нау-
ковій літературі спостерігалося помітне пожвавлення дискусії 
з питань забезпечення економічної безпеки, поняття «еконо-
мічна безпека» почали використовувати в нормативно-правовій 
документації, в економічній, правовій, соціологічній науковій 
літературі, а також під час політичних суперечок. Однак, не-
зважаючи на значний інтерес з боку вчених різних напрямків, 
у її теоретико-методологічній галузі містяться численні неод-
нозначні трактування, що свідчать про наявність широкого 
поля наукової діяльності в цій галузі та про нагальну потребу 
розроблення єдиного підходу [21, c. 176].

Проблема формування єдиного підходу до сутності еконо-
мічної безпеки є досить складною з огляду на свою багатоас-
пектність і передбачає попередній аналіз уже наявних підходів 
до визначення цієї категорії (табл. 2).

Одним з перших підходів до визначення економічної безпе-
ки підприємства був інформаційний підхід (1991–1997 роки). 
Він зародився в умовах зміни форм власності, зниження рівня 
державного регулювання в багатьох галузях економіки, підви-
щення самостійності підприємств. Сутність цього підходу по-
лягає у зберіганні комерційної таємниці, що є досить актуаль-
ною проблемою, але основний недолік інформаційного підходу 
полягає в ігноруванні ключових джерел загроз для господар-
ської діяльності підприємства, а саме зовнішніх факторів.

Пізніше, у 1998–1999 роках, сформувалися захисний та 
гармонізаційний підхід у результаті посилення впливу зовніш-
ніх факторів на фінансово-господарську діяльність підприєм-
ства. Сутність цих підходів полягає в реалізації, попередженні 
та захисті інтересів діяльності підприємства, а також їх взає-
моузгодженості з факторами зовнішнього середовища. Недолі-
ками обох підходів є те, що не розглядається вплив факторів 

внутрішнього середовища на економічну безпеку та не врахо-
вуються перспективи подальшої діяльності підприємства.

За конкурентного підходу вважається, що наявні конку-
рентні переваги підприємства забезпечують йому певний рі-
вень економічної безпеки. Цей підхід не враховує той факт, 
що, незважаючи на те, що у підприємства існують конкурентні 
переваги, економічна безпека не гарантується, адже воно не ви-
користовує та не реалізовує конкурентні переваги.

За ресурсно-функціонального підходу сутність економічної 
безпеки підприємства полягає у його стабільному функціону-
ванні, яке зумовлене ефективним використанням наявних ре-
сурсів за їх функціональним призначенням. Перевага цього під-
ходу полягає в його комплексному характері, обліку найбільш 
важливих факторів, що обумовлюють стан функціональної 
складової частини економічної безпеки підприємства, аналізі 
розподілу та використання ресурсів підприємства. Недоліком 
ресурсно-функціонального підходу є занадто широке тракту-
вання економічної безпеки підприємства, що розглядається як 
адаптація до впливу зовнішнього середовища, з урахуванням 
забезпеченості ресурсами, а також щодо ефективності реаліза-
ції ключових функцій управління, а саме планування, обліку, 
аналізу. Неточним є також фактичне ототожнення економічної 
безпеки підприємства з її діяльністю та ефективністю загалом.

Найбільш сучасними є вузькофункціональні підходи до 
трактування категорії «економічна безпека підприємства», 
а саме економіко-правовий та фінансовий. Ці підходи дають 
змогу провести всебічні та глибокі дослідження певного ас-
пекту діяльності підприємства й показують конкретний шлях 
і спосіб забезпечення галузевої економічної безпеки. Недолі-
ком обох підходів є те, що економічна безпека розглядається не 
цілісно, що значно знижує результативність підходів.

Проаналізувавши наявні підходи до визначення поняття 
«економічна безпека підприємства», можемо зазначити, що 
найбільш повно та точно за сучасних умов ця категорія визна-
чається за захисним та ресурсно-функціональним підходами. 
Поєднавши обидва підходи, можемо уникнути зазначених не-
доліків кожного з них, тому економічна безпека підприємства 
є станом його захищеності, який дає змогу запобігти негатив-
ному впливу зовнішніх і внутрішніх загроз, які дестабілізують 
діяльність підприємства, за якого ефективно використовуються 
наявні ресурси, задовольняються інтереси й досягаються цілі 
його комерційної та статутної діяльності.

Головне місце в системі забезпечення економічної безпе-
ки посідає формування механізму забезпечення економічної 
безпеки підприємства, який має забезпечувати умови щодо 
узгодженої взаємодії всіх підрозділів підприємства, сприяти 
високому ступеню узгодженості особистих, корпоративних та 
суспільних інтересів і потреб. Необхідно, щоби цей механізм 
забезпечував економічну безпеку підприємства як на вході, так 
і на виході із системи, створював надійні умови роботи керова-
ної та керуючої систем [28, c. 8].

Задля досягнення високого рівня економічної безпеки під-
приємство має здійснювати роботу щодо дослідження ефек-
тивності своєї діяльності як реалізації пріоритетного інтересу 
власників та керівництва. Набуває актуальності проведення 
всебічного аналізу діяльності суб’єкта господарювання. Опти-
мальним інструментом такого аналізу може стати економічна 
діагностика.

Економічна діагностика підприємства – це аналітичний ме-
тод дослідження порушень ефективності функціонування задля 
розроблення системи забезпечення економічної ефективності. 
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Така діагностика допоможе отримати повну та достовірну ін-
формацію про функціонування підприємства, встановити при-
чинно-наслідкові зв’язки між ефективністю його діяльності та 
економічною безпекою, сформувати відповідні управлінські рі-
шення щодо подальшого функціонування, на основі чого зможе 
підвищити ефективність використання ресурсів підприємства 
та спрогнозувати бажаний стан економічної безпеки діяльності.

Функціональна складова частина механізму забезпечення 
економічної безпеки включає науково-методичне, інформа-
ційне, організаційно-правове, матеріально-технічне, кадрове 
та фінансове забезпечення. Одними з найбільш вагомих серед 
елементів механізму забезпечення економічної безпеки під-
приємства є адміністративно-економічні інструменти, за допо-
могою яких цей механізм приводиться в дію. Існує три рівні 

адміністративно-економічних інструментів управління еконо-
мічною безпекою підприємства (рис. 1).

Основним критерієм економічної безпеки підприємства 
є економічний ефект, що отримує підприємство в результаті 
господарської діяльності. Отже, головною метою економіч-
ної безпеки підприємства є забезпечення постійно стабільно-
го й максимально ефективного функціонування підприємства 
та забезпечення високого потенціалу його розвитку. Однією 
з функціональних цілей економічної безпеки є забезпечення 
ефективності використання всіх видів ресурсів. При цьому для 
підвищення економічної ефективності підприємство прагне до 
поліпшення використання сукупності корпоративних ресурсів, 
серед яких особливе значення мають трудові, матеріальні та ін-
формаційні ресурси [9, с. 143]. У зв’язку з цим можна виділити 

Таблиця 2
Підходи до тлумачення поняття «економічна безпека підприємства»

Автор Визначення поняття «економічна безпека підприємства»
1. Інформаційний підхід

А. Дикий [11, c. 4] «Стан збереженості його майна та інформації згідно з вибраною стратегією та принципом 
неперервності діяльності».

Я. Соколов [25, c. 23] «Забезпечення умов збереження комерційної таємниці та інших секторів підприємства».

В. Ярочкін [30, с. 46] «Створення умов для збереження комерційної таємниці, приховування внутрішньої інформації від 
третіх осіб, перш за все від конкурентів».

2. Захисний підхід

М. Бєдніков [6, c. 8] «Захищеність науково-технічного, технологічного, виробничого та кадрового потенціалу підприємства 
від прямих (активних) або непрямих (пасивних) загроз».

Д. Ковальов, Т. Сухорукова 
[14, c. 49]

«Стан захищеності його діяльності від негативних впливів зовнішнього середовища, а також здатність 
швидко усунути різноваріантні загрози або пристосуватися до існуючих умов, що не позначаються 
негативно на його діяльності».

В. Шликов [29, c. 37] «Стан захищеності його життєво важливих інтересів від реальних і потенційних джерел небезпеки чи 
економічних загроз».

3. Гармонізаційний підхід

І. Зайцева [22, c. 54] «Ступінь гармонізації в часі і просторі економічних інтересів керівництва підприємства з інтересами 
пов’язаних з ним суб’єктів господарювання в умовах ситуаційного підходу до управління підприємством».

Г. Козаченко, В Пономарьов, 
О. Ляшенко [15, c. 4]

«Гармонізація в часі та просторі економічних інтересів підприємства з інтересами, пов’язаними з ним, 
суб’єктами зовнішнього середовища, що діють за межами підприємства».

4. Конкурентний підхід

В. Бєлокуров [5]
«Наявність конкурентних переваг, зумовлених відповідністю матеріального, фінансового, кадрового, 
техніко-технологічного потенціалів i організаційної структури підприємства його стратегічним цілям 
i завданням».

Н. Лоханова [22, c. 54] «Наявність конкурентних переваг підприємства є запорукою забезпечення йому певного рівня 
економічної безпеки».

5. Ресурсно-фукціональний підхід

Д. Зеркалов [13, c. 38] «Стан найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів для запобігання загрозам 
і забезпечення стабільного функціонування підприємства в сьогоденні і майбутньому».

С. Ілляшенко, Т. Кузенко  
[16, с. 4]

«Стан ефективного використання його ресурсів i існуючих ринкових можливостей, що дає змогу 
запобігати внутрішнім i зовнішнім загрозам i забезпечувати його тривале виживання i стійкий 
розвиток на ринку відповідно до вибраної місії».

Є. Олєйніков [20, c. 39] «Стан найбільш ефективного використання ресурсів для подолання загроз і забезпечення стабільного 
функціонування підприємства сьогодні і в майбутньому».

6. Вузькофункціональні підходи
6.1 Економіко-правовий

О. Грунін, С. Грунін [10, c. 45] «Протистояння та захист від різного роду економічних злочинів (крадіжки, шахрайство, фальсифікації, 
промислове шпигунство тощо)».

6.2 Фінансовий

О. Раздіна [22, c. 55] «Комплекс заходів, які сприяють підвищенню фінансової стійкості господарюючих суб’єктів в умовах 
ринкової економіки, що захищають їхні комерційні інтереси від впливу негативних ринкових процесів».

Джерело: складено з огляду на [5; 6, с. 8; 10, с. 45; 12, с. 4; 13, с. 38; 14, с. 49; 15, с. 4; 16, с. 4; 20, с. 39; 22, с. 54–55; 25, с. 23; 29, с. 37; 30, с. 46]
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такі напрями забезпечення економічної безпеки на основі підви-
щення ефективності використання зазначених ресурсів. Також 
виділяють специфічні чинники забезпечення економічної безпе-
ки, що базуються на систематизації напрямів забезпечення еко-
номічної безпеки та отримання економічного ефекту (рис. 2).

Таким чином, задля підвищення економічної безпеки під-
приємства та здійснення його ефективної діяльності необхідно 
забезпечувати захист та ефективне використання виробничого 
потенціалу, матеріальних, трудових та інформаційних ресурсів, 
тобто забезпечення економічної безпеки підприємства.

Сутність економічної ефективності діяльності підприємства 
полягає у використанні мінімальної кількості ресурсів для вироб-
ництва визначеного обсягу продукції або виробництва цього обся-
гу продукції за мінімальних середніх загальних витрат [9, с. 141].

Суму всіх витрат обчислити досить складно, бо в процесі 
виробництва продукції задіяні абсолютно не порівнювані ви-
робничі фактори, такі як робоча сила, засоби й предмети праці, 
тому для оцінювання ефективності діяльності підприємства ви-
користовується ціла система відповідних показників (табл. 3).

Така система показників ефективності діяльності підпри-
ємства водночас відображає рівень його економічної безпеки. 
Так, якщо на підприємстві спостерігається негативна тенден-
ція показників ефективності діяльності, то це свідчить про його 
незахищеність від впливу несприятливих внутрішніх та (або) 
зовнішніх факторів, отже, вимагає вжиття відповідних заходів 
для забезпечення економічної безпеки суб’єкта господарюван-
ня, й навпаки.

Забезпечення служби безпеки на підприємстві надійним 
інструментарієм, грамотна розстановка пріоритетів її діяльнос-
ті, як і будь-яка кваліфікована робота, вимагають участі в ній 
фахівців, що мають відповідну професійну підготовку і, що 
не менш важливо, володіють чималим практичним досвідом 
у цій галузі. Система безпеки підприємства має бути створена 
професіоналами, а співпраця з ними може бути плідною тільки 
тоді, якщо вона довгострокова [27, с. 226].

Функціонування підприємств в сучасних ринкових умовах 
вимагає від керівників розроблення не тільки успішної стратегії 
розвитку, але й стратегії безпеки, яка обов’язково має складати-
ся зі спеціальних програм із забезпечення економічної безпеки 
та захисту інтелектуальної власності. Згідно з цим на перший 
план також виходить роль підрозділу, який відповідає за прове-
дення цієї роботи на підприємстві та слідкує за дотриманням 
плану захисту й правил політики безпеки, управляє засобами 
захисту, контролює правильність їх використання, виявляє фак-
ти й спроби порушень та вживає відповідних заходів стосовно 
їх усунення [13, c. 427].

Послаблення хоча б однієї зі складових частин інфраструк-
тури підприємства одразу відбивається на безпеці його діяль-
ності, тому процес управління підприємством перебуває в тіс-
ному взаємозв’язку з питаннями безпеки.

Висновки і пропозиції. В умовах мінливого зовнішнього 
середовища виживання та розвиток будь-якого підприємства 
безпосередньо пов’язані з ефективністю його діяльності. Ана-
ліз наявних підходів до поняття «ефективність» показав, що 

Рис. 1. Рівні адміністративно-економічних інструментів управління економічною безпекою підприємства
Джерело: розроблено автором за даними [15, c. 5; 17, с. 9; 18, с. 179]
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кредитно-
фінансові; 
валютні; митні

Інструменти на рівні господарюючого суб’єкта

Адміністративно-економічні

діагностика, контролінг, 
планування, нормування, 
матеріальне стимулювання
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найбільшою мірою підходи характерні для замкнутих систем, 
в яких не враховується вплив факторів зовнішнього й внутріш-
нього середовищ. В процесі своєї діяльності підприємство сти-
кається з безліччю загроз, які можуть негативно вплинути на 
всі сфери його функціонування та призвести до банкрутства, 

тому процес успішної діяльності та економічного розвитку 
суб’єкта підприємництва залежить від захищеності його ін-
тересів, тобто діяльності в галузі забезпечення економічної 
безпеки. Задля досягнення високого рівня економічної безпе-
ки підприємство має здійснювати економічну діагностику, аби 

Таблиця 3
Система показників ефективності діяльності підприємства

Назва групи показників Назва підгрупи показників Назва показників

Диференційовані 
показники

Показники, які характеризують 
ефективність використання 

трудових ресурсів

Продуктивність праці (виробіток), обчислювана натуральним методом
Продуктивність праці (виробіток), обчислювана вартісним методом
Трудомісткість продукції

Показники, які характеризують 
ефективність використання 

основних фондів

Фондовіддача
Фондорентабельність
Фондомісткість

Показники, які характеризують 
ефективність використання 

оборотних засобів

Коефіцієнт оборотності
Коефіцієнт завантаження (закріплення) засобів в обороті
Відносне вивільнення оборотних засобів

Показники, які характеризують 
ефективність використання 
виробничих потужностей

Коефіцієнт екстенсивного навантаження обладнання
Коефіцієнт інтенсивного навантаження обладнання
Інтегральний коефіцієнт навантаження обладнання

Показники, які характеризують 
ефективність інвестицій 
(капітальних вкладень)

Індекс дохідності
Внутрішня ставка дохідності
Рентабельність інвестицій
Показник відносної економічної ефективності капіталовкладень

Інтегральні показники
Рентабельність продукції
Загальна рентабельність
Рентабельність сукупного капіталу

Джерело: розроблено автором за даними [8; 24, с. 10]

Чинники забезпечення економічної безпеки підприємства

Пов’язані з підвищенням 
ефективності 

використання трудових 
ресурсів

Пов’язані з підвищенням 
ефективності 
використання 

матеріальних ресурсів 

Пов’язані з підвищенням 
ефективності 
використання 

інформаційних ресурсів 

управління кадровими 
ризиками (посадовими, 

кваліфікаційно-
освітніми, операційними 

та організаційними); 
вдосконалення кадрових 
технологій; підвищення 

інтелектуального 
потенціалу 

співробітників; захист 
життя, здоров’я, 

репутації провідних 
фахівців і керівників 

підприємства

запобігання 
розкраданням

матеріальних цінностей; 
захист технологій 

(технічного й
технологічного 

потенціалу), зокрема
використання патентної 

захищеності

охорона комерційної 
таємниці та запобігання

витоку інформації; 
накопичення інформації 

про можливе втручання в 
діяльність підприємства 

конкурентів; 
забезпечення повноти, 

точності та
несуперечності 
інформації для 

прийняття управлінських 
рішень

Рис. 2. Чинники забезпечення економічної безпеки за напрямами забезпечення економічної безпеки на підприємстві
Джерело: розроблено автором за даними джерел [21, с. 179; 22, c. 15]
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виявити негативний вплив внутрішніх та зовнішніх чинників, 
порушення ефективності свого функціонування, в результаті 
чого визначити конкретні інструменти та напрями механізму 
забезпечення його економічної безпеки. Отже, кожне сучасне 
підприємство має розробляти не лише ринкову стратегію роз-
витку, але й стратегію економічної безпеки, яка обов’язково має 
складатися зі спеціальних програм із забезпечення економічної 
безпеки та захисту інтелектуальної власності. Така стратегія 
забезпечить ефективну діяльність суб’єкта підприємництва, 
збільшить його економічний потенціал розвитку, підвищить 
фінансово-економічну стійкість, сформує здорове конкурент-
не середовище в економіці та сприятиме позитивній тенденції 
розвитку підприємства загалом.
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Аннотация. В статье исследованы научные подходы к понятиям «эффективность» и «экономическая безопас-
ность предприятия», предложено авторское видение исследуемых категорий. Установлена взаимосвязь между эф-
фективностью деятельности и экономической безопасностью предприятия. Обоснованы необходимость формиро-
вания и составляющие действенного механизма обеспечения экономической безопасности предприятия. Доказана 
необходимость проведения экономической диагностики предприятия как инструмента выявления нарушений его 
функционирования и основы для разработки соответствующих мер по их повышению. Определены административ-
но-экономические инструменты управления экономической безопасностью, а также факторы обеспечения экономи-
ческой безопасности на основе повышения эффективности использования ресурсов предприятия. Приведена систе-
ма показателей оценивания эффективности деятельности и экономической безопасности предприятия. Определена 
роль стратегии обеспечения экономической безопасности на предприятии в современных рыночных условиях.

Ключевые слова: эффективность, экономическая безопасность, экономический эффект, предприятие, меха-
низм обеспечения экономической безопасности предприятия.

Summary. Today, in the face of uncertain and changing external environment, the development and justification of 
directions for improving the efficiency of activities is becoming more and more relevant for modern enterprises. Efficiency 
is the most important indicator of the enterprise activity, which on the one hand acts as an indicator of development, and 
on the other hand – is the greatest incentive for its development. The process of successful functioning and economic de-
velopment of any business entity largely depends on the protection of its interests from the negative impact of external and 
internal threats, as well as on how quickly it adapts to changes in the external environment, which means, how strong the 
enterprise economic security system is. Ensuring a high level of the enterprise economic security contributes to its effective 
activity and today it’s a topical task for the management of any enterprise. Despite the large amount of researches on the 
subject, today the need for further research is to deepen the theoretical and methodological foundations of the formation of 
economic security at the enterprise and to determine the interrelation with the enterprise efficiency. In this article scientific 
approaches to such concepts as «efficiency» and «enterprise economic security» were explored, and the author’s vision of 
the studied categories was offered. The interrelation between enterprise efficiency and economic security was established. 
The importance of creating a mechanism to ensure the enterprise economic security was substantiated. The necessity of 
carrying out economic diagnostics of the enterprise as a tool for detecting violations of its functioning and the basis for 
developing appropriate measures to improve them was proved. The administrative and economic instruments of economic 
security management and the factors for ensuring economic security based on improving the efficiency of using enterprise 
resources were considered. The system of indicators for evaluating the efficiency and economic security of the enterprise 
was presented. The role of the enterprise economic security strategy in the current market conditions was determined.

Keywords: efficiency, economic security, economic effect, enterprise, mechanism to ensure the enterprise economic 
security.


