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ОБҐРУНТУВАННЯ СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

У статті проаналізовані локальні складові економічної безпеки 
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підприємства. Обґрунтована значимість побудови економічної безпеки 

підприємства у процесі її забезпечення. Проведено аналіз літературних 

джерел та існуючих підходів щодо складових економічної безпеки 

підприємства. Досліджена система складових економічної безпеки 

підприємства. Запропоновано ресурсно-функціональний підхід до складу 

економічної безпеки підприємства. Побудована система складових 

економічної безпеки підприємства за даним підходом. Сформовано три рівня 

у системі складових економічної безпеки підприємства. Проведено 

декомпозиціювання економічної безпеки підприємства за наведеними 

рівнями. Здійснено конкретизацію та розкрито зміст складових за першим і 

другим рінями складових економічної безпеки підприємства. Виділено 

основні відмінності даної системи складових економічної безпеки 

підприємства від існуючих. Обґрунтовано даний підхід до побудови 

економічної безпеки підприємства. 

Ключові слова: економічна безпека підприємства, підходи до 

складових, локальні складові, рівні складових, система складових, 

конкретизація складових. 

 

Роженко Александра 

ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье проанализированы локальные составляющие              

экономической безопасности предприятия. Обоснована значимость 

построения экономической безопасности предприятия в процессе еѐ 

обеспечения. Проведен анализ литературных источников и                

существующих подходов относительно составляющих экономической 

безопасности предприятия. Исследована система составляющих 

экономической безопасности предприятия. Предложен ресурсно-

функциональный подход к составу экономической безопасности 

предприятия. Построена система составляющих экономической  

безопасности предприятия по данному подходу. Сформированы три уровня в 

системе составляющих экономической безопасности предприятия.  

Проведена декомпозиция экономической безопасности предприятия по 

приведенным уровням. Осуществлена конкретизация и раскрыто  

содержание составляющих первого и второго уровней 
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составляющих экономической безопасности предприятия. Выделены 

основные отличия данной системы составляющих экономической 

безопасности предприятия от существующих. Обоснован данный подход к 

построению экономической безопасности предприятия. 

Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, подходы к 

составляющим, локальные составляющие, уровни составляющих, система 

составляющих, конкретизация составляющих. 

 

Rozhenko Aleksandra 

 

GROUND OF COMPONENTS OF ECONOMIC SECURITY  

TRADE ENTERPRISES 

The present article concentrates on analyzing local components of economic 

security of enterprise. Meaningfulness of construction of economic security of 

enterprise in the process of her providing is reasonable. The analysis of literary 

sources and existent approaches is conducted in relation to components of 

economic security enterprise. The author examines the system components of 

economic security enterprise. The resource-functional approach is offered by 

composition of economic security enterprise. The system of components of 

economic security of enterprise is built on this approach. Three levels in the system 

of components of economic security enterprise are formed. The decoupling of 

economic security of enterprise is conducted on the brought levels over. A 

specification is carried out and maintenance of components is exposed first and 

second levels making to economic security of enterprise. The basic differences of 

this system of economic security of enterprise are distinguished from existing. This 

going is reasonable near the construction of economic security of enterprise.  

Keywords: economic security of enterprise, going near components, local 

components, levels of components, system of components, specification of 

components. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Функціонування 

сучасної національної економіки України, на ряду з невизначеністю 

ринкового середовища та значним динамізмом, супроводжується 

нестабільністю в економічній та фінансовій політиці управління на 

макрорівні, відсутністю економічної самостійності та              

самофінансування, що характеризується продовженням падіння 
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виробництва, згортанням інвестиційного процесу, зниженням рівня життя 

населення, зростанням безробіття.  В таких умовах, розвиток більшості 

суб’єктів господарювання полягає у виживанні та існуванні. Дослідження [1] 

демонструє те, що більша частина підприємницьких структур держави 

обрали вид економічної діяльності – торгівлю, де зайнята чверть 

працездатного населення України, але третина торговельних підприємств у 

державі – збиткові. Таким чином, сучасні торговельні підприємства 

потребують застосування таких механізмів управління, які б забезпечили їх 

економічну безпеку. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Протягом останніх 

років інтерес науковців до складових економічної безпеки підприємства 

набуває все більшого розвитку. Серед науковців варто відзначити праці: 

Бойкевича О.Р., Васильчака С.В., ВеселовськогоА.І.; Гапоненко В.Ф., 

Беспалко А.Л., Власкова А.С.; Дем'яненко Г.Є.; Дмитрієва І. А,  Близнюка А. 

О.; Довбні С.Б., Гічової Н.Ю.; Єрмошенко М. М., ГорячевоїК.С.; Журавки 

Ф.О., Илляшенко С.М., Камишникової Е.В.,  Капітули С.В.; Ковальова Д., 

Сухорукової Т.; Корольова М.И., Корчевської Л.О., Малюти Л.Я., 

НусіновоїО.В., Олейникова Е.А.; Ортинського В.Л., Керницького І.С., Живко 

З.Б.; ПетровичаЙ.М., Кіт А.Ф., Семенів О.М.; Пономарьова В.П., Руда Т.В., 

Фролової Л.В., Хомів О.В. та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. 

Забезпечення економічної безпеки торговельного підприємства є складним та 

комплексним процесом. Дослідження понятійного апарату, показників 

оцінювання та методів управління підприємством за умови забезпечення 

економічної безпеки дозволило дійти до висновків, що в економічній 

літературі немає одностайної думки серед авторів з цих питань. Багато 

наукових праць висвітлюють окремі складові економічної безпеки 

підприємства або пропонують дуже велику їх кількість, що в свою чергу 

ускладнює процес оцінки та забезпечення економічної безпеки підприємства. 

Постановка завдання. Дослідження наукових підходів щодо 

складових економічної безпеки підприємства та обґрунтування її складових, 

вдосконалення теоретичних аспектів побудови економічної безпеки 

підприємства.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Незважаючи на те, що 

питання складових економічної безпеки підприємства 
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досліджується багатьма науковцями, воно залишається дискусійним. 

Дослідження думок вчених про складові економічної безпеки підприємства 

демонструє розшарування наукового підґрунтя з цих питань та відсутність 

одностайної думки, а саме існування декількох підходів до складових 

економічної безпеки підприємства, зокрема таких як: системний, ресурсний 

та підхід за функціональними складовими.  

Одним з підходів щодо складових економічної безпеки підприємства є 

системний, за яким прихильники [2, с.48] виділяють таки складові: 

технологічну, ресурсну, фінансову та соціальну. За цим підходом автор [3, с.63] 

вирізнив замість технологічної – внутрішньо економічну складову та відтінив 

соціально-економічну. Також за системним підходом запропоновано види 

економічної безпеки торговельного підприємства у роботі [4,с.10]: 

економіко-правова, податкова, економіко-соціальна безпека, економічна 

безпека внутрішньої діяльності, економічна безпека зовнішньої діяльності, 

організаційно-економічна, ресурсна. 

Розкриття структури економічної безпеки підприємства через призму 

системної складової набуває лише системних ознак, доводиться що 

економічна безпека підприємства – це складна, динамічна, ієрархічна 

система, яка складається з елементів та підсистем. Але, одночасно, ця 

структуризація економічної безпеки підприємства не досить конкретна та 

мають місце повторення змісту декількох складових.    

Ресурсний підхід до складових економічної безпеки підприємства, за 

яким виокремлює безпеку капіталу, персоналу, інформації і технології, техніки і 

обладнання, прав [5, с.139]. 

З позиції ресурсного підходу, економічна безпека підприємства 

розглядається як певний склад ресурсів, цінностей та можливостей, які 

використовуються в господарській діяльності підприємства та дають змогу 

функціонувати. Але, таке бачення  економічної безпеки підприємства значно 

звужує межі цього поняття, так як не приділяється увага саме функціональності 

та результативності, а лише наявність певного складу ресурсів на вказану дату, 

що може швидко змінюватись за недбалим господарюванням. 

Логічним продовженням перших двох підходів до складових 

економічної безпеки підприємства на сучасному етапі став 
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функціональний підхід, представники якого [5,с.139; 6,с.69], запропонували 

сім функціональних складових: фінансова, інтелектуально-кадрова, політико-

правова, екологічна, інформаційна, силова, техніко-технологічна. 

Саме цей підхід отримав активний подальший розвиток серед 

науковців.  

Подальші пропозиції щодо складових економічної безпеки 

підприємства за функціональним підходом - автора Іляшенко С.М. [7, с.12], 

які містили, поряд з існуючими, додатково ще дві складові: ринкову та 

інтерфейсну. У роботі [8] поряд з названими попередниками 

функціональними складовими також мають місце соціальна, енергетична та 

ресурсна складові економічної безпеки підприємства. 

Наведений перелік складових економічної безпеки підприємства 

науковець Довбня С.Б. [9, с.91] представив за трьома рівнями: поточна 

безпека – фінансово-економічний стан; тактична безпека – інтелектуально-

кадрова, виробничо-технічна, комерційна; стратегічна безпека – екологічна, 

інноваційно-технологічна, ринкова, соціальна, сировинна, техногенна й 

енергетична. 

В роботі [10] виділено такі функціональні складові: з традиційних – 

фінансова, інформаційна, технологічна; та своєрідні – людська, матеріальна, 

інституційна, організаційна, продуктова (товарна). 

Група науковців на чолі з Ортинським В.Л. в роботі [11] зазначили, що 

є доцільність запропоновані у [7, с.12] функціональні складові 

диференціювати на внутрішньовиробничі та поза виробничі, до першої групи 

увійшли: фінансова, кадрова, правова, екологічна, інформаційна, силова, 

технологічна; до другої групи – ринкова та інтерфейсна. В роботі [12,с.101] 

уточнено склад економічної безпеки підприємства за цими ж двома групами: 

першу доповнено інтелектуальною складовою, а друга група представлена як 

ринкова та інформаційна складові. 

Автор Камишникова Е.В. погоджується з попередниками в плані 

фінансової, інтелектуально-кадрової, виробничої, екологічної та 

інвестиційно-технологічної складових та пропонує додати збутову складову 

та матеріально-технічного забезпечення [13, с.8]. 

Відмітним є перелік складових економічної безпеки підприємства,  

який наведений у [14, с.140], де виділено фінансова, 
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виробничо-технічна і інвестиційна складові. 

У роботі [15, с.198] наведена така сукупність функціональних 

складових економічної безпеки торговельних підприємств: з вищеназваних – 

фінансова, екологічна, інформаційна, технологічна, соціальна, ресурсна та 

вперше запропоновані – фіскальна та кримінальна. 

Перелік елементів економічної безпеки торговельного підприємства в 

роботі [16,с.177] погоджений з їх початковим переліком з семи складових та 

доповнює його продуктовою складовою, для того щоб підкреслити та 

виділити галузеву належність. 

В роботі [17] також класичний перелік функціональних складових 

доповнюється – корпоративною складовою. 

Дослідник Нусінова О.В. висуває певну сукупність складових 

економічної безпеки підприємства за двома напрямами: репутаційна безпека 

– безпека праці, кадрова безпека, екологічна, інформаційна;  та фінансово-

економічна безпека: ринкового стану, майнового стану, фінансового стану, 

присудковості підприємства (ефективності діяльності) [18, с.99]. 

Науковець Журавка Ф.О. бачить набір складових економічної безпеки 

підприємства, що складається з семи складових, спочатку запропонованих за 

цим підходом і ринкової та ресурсної. [19, с.20]. 

В роботі [20, с.49] пропонується перелік складових економічної 

безпеки підприємства за двома групами: ендогенні – фінансова, 

інтелектуально-кадрова, операційна правова, інформаційна, силова; екзогенні 

– екологічна, ринкова, соціально-демографічна, зовнішньоекономічна, 

економічна. 

Автором Малюта Л.Я. виділено такі складові економічної безпеки: 

фінансово-економічна. Інтелектуально-кадрова, інстутиційно-правова, 

інформаційна, силова, техніко-технологічна  [21, с.98]. Вченим Руда Т.В. 

економічна безпека підприємства досліджується за таким набором 

складових: фінансова, кадрово-інноваційна, виробничо-технологічна, 

політико-правова, екологічна, інформаційна, силова, ринкова,        

корпоративна [22, с.70]. 

Концепція функціонального підходу визначає економічну безпеку 

підприємства як можливості і здатність до реалізації його господарських 

завдань на різному рівні суспільного відтворення.                               

Сукупність запропонованих складових багатьма авторами є досить 

ввввввввввввв 
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насиченою змістом та широкою,  але не систематизованою. Найчастіше, 

окремим думкам не вистачає переваг інших. Представлені точки зору не 

відображують оптимального поєднання і використання ресурсів на кожному 

етапі функціонування підприємства. 

Спираючись на те, що будь-який елемент підприємства та зовнішнього 

середовища може як становити загрозу, так і бути використаним для 

економічного убезпечення підприємства [23, с.42], треба більш конкретно 

назвати та згрупувати ці елементи, від цього і залежить, на нашу думку, 

сукупність складових економічної безпеки підприємства. 

Таким чином,  пропонується склад економічної безпеки підприємства 

розглядати з точки зору ресурсно-функціонального підходу, за яким 

представлена трьохрівнева система складових економічної безпеки 

підприємства. На першому рівні – пропонуються ресурсна та функціональна 

складові.  На другому рівні – виокремлено такі складові: в рамках ресурсної 

безпеки - безпека фінансових ресурсів, трудових, матеріальних та 

нематеріальних;  у складі функціональної міститься безпека управління, 

маркетингу та виробництва (торгівлі). Третій рівень конкретизує складові 

другого рівня, рисунок 1.   

Таке декомпозиціювання  економічної безпеки підприємства, за 

наведеними рівнями, є доцільним, так як підґрунтям та базою діяльності  

будь-якого підприємства є його ресурсний потенціал - виділено така складова 

економічної безпеки підприємства, як ресурсна безпека, та засобом існування 

підприємства є здійснення ним господарських функцій, за безліччю яких 

автори пропонують на першому рівні складових економічної безпеки 

підприємства - функціональну безпеку. 

Конкретизацію складових першого рівня представлено наступним 

чином: 

Ресурсна безпека: 

 безпека трудових ресурсів – кадрова, інтелектуальна, соціальна; 

 безпека фінансових ресурсів – фінансова, фіскальна, 

інвестиційна, інноваційна; 

 безпека матеріальних ресурсів – технічна, сировинна й 

енергетична, продуктова (товарна), матеріально-технічного 

забезпечення; 
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 безпека нематеріальних ресурсів – правова, політико-правова, 

інформаційна, технологічна. 

 
Рис. 1. Система складових економічної безпеки підприємства 

 

Функціональна безпека: 

 безпека управління – комерційна, силова, кримінальна, 

інституційна, організаційна, корпоративна, зовнішньоекономічна, 

внутрішньо економічна, ретроспективна, економічна; 

 безпека виробництва (торгівлі) – виробнича, екологічна, 

техногенна; 

 безпека маркетингу – ринкова, інтерфейсна, збутова. 

Згідно трьохвимірної моделі комплексної системи економічної безпеки 

підприємства [24, с.155], перша група складових відповідає за процеси 

формування та вдосконалення ресурсного потенціалу, 

ааааааааааааааааааааааа 
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найефективніше його використання. За другою складовою першого рівня - 

здійснюються процеси формування та вдосконалення взаємовідносин в 

колективі та з контрагентами, тактичних та стратегічних планів 

підприємства. 

Така система складових економічної безпеки підприємства 

відрізняється від існуючих більш чітким формулюванням складових 

економічної безпеки підприємства. Виділення окремо функціональної 

складової обумовлюється розмаїттям процесів, що відбуваються на 

підприємстві, сукупність яких являє собою процес його функціонування, що 

потребує економічного убезпечення. Також запропонований перелік 

складових економічної безпеки підприємства дозволяє зручніше практичне 

застосування у процесі оцінювання, дає змогу проаналізувати його елементи 

на кожному етапі, як формуванні, так і функціонуванні підприємства. Таким 

чином, нарощування ефективності діяльності підприємства здійснюється за 

рахунок правильної побудови економічної безпеки саме на рівні 

функціональної безпеки.  

Висновки і перспективи подальших розробок. Для зручності аналізу, 

отримання більш точних результатів та чітких висновків виділено більш 

узагальнений і укрупнений, в той же час ємний перелік складових 

економічної безпеки підприємства, який за своєю значимістю, змістом та 

комплексністю не буде поступатися попереднім. 

Визначена сукупність складових економічної безпеки підприємства 

виступає основою для оцінки рівня економічного убезпечення підприємства, 

оскільки в залежності від поставленої мети визначає її досягнення. 

Побудова економічної безпеки підприємства є початковою умовою для 

виділення її основних характеристик задля її забезпечення, формування її 

стану, відповідно до поставлених завдань підприємства. 
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Сіташ Тетяна 

 

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я:  

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД  

Стаття присвячена медичному страхуванню та фінансовому 

забезпеченню охорони здоров’я у процесі утвердження ринкової економіки. 

Виокремлено основні  проблеми медичної галузі, які потребують формування 

державної політики щодо побудови моделі системи охорони здоров’я з 

урахуванням сучасних міжнародних підходів та реалій. Проаналізовано 

позитивні та негативні аспекти медичного страхування. Розглянуто форми 

медичного страхування: обов’язкове медичне страхування та добровільне 

медичне страхування. Увагу приділено базовим моделям фінансування 

охорони здоров’я. Запропоновано удосконалення охорони здоров’я з 

урахуванням зарубіжного досвіду за допомогою системи страхової 

медицини, яка дозволить залучити додаткові ресурси у сферу охорони 

здоров’я та сприятиме вирішенню питань гарантованості та доступності 

медичних послуг для широких верств населення. 

 


