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Основою забезпечення достатнього рівня економічної безпеки підприємства як підприємницької струк-
тури є підтримка його сталого і максимально ефективного функціонування сьогодні і нагромадження до-
статнього потенціалу для збалансованого розвитку і стабільного зростання в майбутньому. Критерієм 
розвитку повинні бути показники діяльності підприємства, значення яких у майбутньому мають бути не 
гіршими, ніж у сьогоденні. Результати діяльності підприємства значною мірою визначаються зовнішнім 
середовищем, а саме підприємство як відкрита система залежить від атмосфери у відносинах постачань 
ресурсів, енергії, кадрів, а також від споживачів та конкурентів. При цьому виникають два принципові типи 
загроз, пов’язаних як із самим протіканням процесу виробничо-господарської діяльності та зумовлених 
взаємин підприємства з постачальниками, споживачами та конкурентами, так і з природною відповідною 
реакцією контрагентів підприємства на його активні дії. Розроблено концепцію управління безпекою вза-
ємодії підприємства з контрагентами, що діють у загальному життєвому просторі. Запропоновано сис-
тему управління економічною безпекою підприємства на основі відтворювального підходу з урахуванням 
впливу економічних суперечностей.

Ключові слова: система управління економічною безпекою підприємства, економічна безпека підпри-
ємства, контрагенти, постачальники, економічна безпека розвитку підприємства.

Основой обеспечения достаточного уровня экономической безопасности предприятия как предпринима-
тельской структуры является поддержка его постоянного и максимально эффективного функционирова-
ния в настоящее время и накопление достаточного потенциала для сбалансированного развития и ста-
бильного роста в будущем. В качестве критерия развития должны выступать показатели деятельности 
предприятия, значения которых в будущем должны быть не хуже, чем в нынешнем времени. Результаты 
деятельности предприятия в значительной степени определяются внешней средой, а именно предприя-
тие как открытая система зависит от атмосферы в отношениях поступлений ресурсов, энергии, кадров, 
а также от потребителей и конкурентов. При этом возникают два принципиальных типа угроз, связан-
ных как с самим протеканием процесса производственно-хозяйственной деятельности и обусловленных 
взаимоотношений предприятия с поставщиками, потребителями и конкурентами, так и с естественной 
соответствующей реакцией контрагентов предприятия на его активные действия. Разработана концеп-
ция управления безопасностью взаимодействия предприятия с контрагентами, действующими в общем 
жизненном пространстве. Предложена система управления экономической безопасностью предприятия на 
основе воспроизводительного подхода с учетом влияния экономических противоречий.
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Постановка проблеми. Підвищення агре-
сивності зовнішнього середовища привело до 
виникнення нових загроз і посилення їх впливу на 
результативність діяльності підприємств. запо-
бігання негативному впливу комплексу зовніш-
ніх і внутрішніх загроз можливе шляхом забез-
печення своєчасної реакції на них і створення 
умов для безпечного розвитку через ефективне 
управління економічною безпекою в межах 
загальної системи управління суб’єктом гос-
подарювання. Прийняття оптимальних рішень 
у галузі управління і забезпечення економічної 
безпеки підприємств потребує вирішення низки 
питань, пов’язаних з урахуванням сучасних тен-
денцій налагодження та розширення стратегіч-
ної взаємодії підприємств із суб’єктами зовніш-
нього середовища для забезпечення реалізації 
власних стратегічних інтересів. у зв’язку з цим 
перед економістами і менеджерами постало 
завдання перегляду принципів і підходів до 
управління економічною безпекою та їх удоско-
налення з урахуванням нових вимог, які вису-
ває нестабільне зовнішнє середовище функці-
онування підприємств. одними з таких вимог 
є оперативність і результативність управлін-
ських рішень, що можна забезпечити, викорис-
товуючи сучасні інструменти управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
сьогодні в науковій літературі значна увага при-
діляється питанню економічної безпеки підпри-
ємств. вагомий внесок у дослідження, пов’язані 
з проблемами економічної безпеки, зробили такі 
вітчизняні і зарубіжні науковці, як н.с. безугла, 
о.р. бойкевич, т.Г. васильців, Г.б. веретенникова, 
о.а. Грунін, с.о. Грунін, я.а. жаліло, а.в. іванов, 
а.в. кірієнко, р.М. качалов, Г.б. клейнер, Г.в. коза-
ченко, т.б. кузенко, в.а. ліпкан, в.я. Пригунов, 
а.с. соснін, а.Г. Шаваєв, в.в. Шликов, в.і. яроч-
кін, в.М. ячменьова та ін. [1–9].

Дослідження вітчизняних та зарубіжних вче-
них показують, що для підприємства більш важ-
ливим є не уникнення загрози взагалі, а вміння 
її вчасно і точно передбачити для того, щоб 

вжити необхідних заходів. це стосується як під-
приємств, що знаходяться у кризовому стані, 
так і підприємств, що успішно працюють.

однак залишилася невирішена проблема – 
протидія загрозам, що виникають під час вза-
ємодії підприємства з контрагентами, що діють 
у загальному життєвому просторі, оскільки 
метод прийняття управлінських рішень на 
основі лише інтуїції не може в сьогоднішніх умо-
вах забезпечити максимально ефективне функ-
ціонування суб’єктів господарювання.

Мета статті – розроблення концепції протидії 
загрозам, що виникають під час взаємодії під-
приємства з контрагентами, що діють у загаль-
ному життєвому просторі в умовах нестабіль-
ного економічного середовища.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. сьогодні більшість науковців погоджу-
ються з необхідністю врахування впливу фак-
торів внутрішнього і зовнішнього середовища 
на рівень економічної безпеки підприємства. 
управління економічною безпекою підприєм-
ства є складним, динамічним, інерційним про-
цесом, а отже, вимагає виокремлення груп стра-
тегічних і тактичних заходів. Підприємство, як 
і будь-яка виробнича система, неминуче залу-
чається до взаємин із ринками факторів вироб-
ництва через необхідність використання пев-
ного набору ресурсів, що спричиняє відповідні 
витрати. в умовах насиченості ринку закупки, 
здійснені підприємством, можуть значно впли-
нути на зростання його прибутку поряд із про-
дажами продукції. водночас витрати, що вини-
кають у сфері постачання та розподілу, також 
досить великі й інколи порівнянні з витратами 
у виробничій сфері. саме тому завданням еко-
номічної безпеки підприємства стає нейтралі-
зація загроз, що виникають у процесі боротьби 
за обмежений обсяг матеріальних ресурсів 
у межах життєвого простору підприємства.

При цьому під час формування економічної 
безпеки підприємства необхідно враховувати, 
що безпосередні стосунки підприємства з поста-

Ключевые слова: система управления экономической безопасностью предприятия, экономическая без-
опасность предприятия, контрагенты, поставщики, экономическая безопасность развития предприятия.

The basis for ensuring an adequate level of economic security of an enterprise as an entrepreneurial structure 
is to support its sustainable and maximum effective functioning at present and to accumulate sufficient potential for 
balanced development and stable growth in the future. The criterion for development should be the performance 
indicators of the enterprise, the value of which in the future should be no worse than in the present. The results of the 
enterprise are largely determined by the external environment, namely, the enterprise as an open system depends 
on the atmosphere in the supply of resources, energy, personnel, as well as from consumers and competitors. In 
this case, there are two principal types of threats which are associated with the very course of the process of pro-
duction and economic activity and the relationship of the enterprise with suppliers, consumers and competitors, as 
well as with the natural corresponding reaction of the contractors of the enterprise on its active actions. The concept 
of management of safety of interaction of the enterprise with contractors operating in the general living space has 
been developed. The system of management of economic security of the enterprise is proposed on the basis of the 
reproductive approach taking into account the influence of economic contradictions.

Keywords: management system of economic security of the enterprise, economic safety of the enterprise, con-
tractors, suppliers, economic security of the enterprise development.
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чальниками та споживачами зумовлюють виник-
нення певного виду ризиків, пов’язаних із самим 
процесом виробничо-господарської діяльності. 
водночас функціонування підприємства може 
привести до виникнення загроз рівню без-
пеки його контрагентів, що викликає в них при-
родну відповідну реакцію та наступне зниження 
загального рівня безпеки самого підприємства. 
це положення проілюстроване на рис. 1.

оскільки стосунки з постачальниками ресур-
сів є одним зі значних факторів-загроз, саме 
раціоналізація політики вибору постачальни-
ків і нормалізація подальшої взаємодії з ними 
повинні стати основою для підтримки достат-
нього рівня економічної безпеки. основою для 
цього повинна стати концепція зон стратегічних 
ресурсів (зср).

зони стратегічних ресурсів – це сукупність 
постачальників основних ресурсів, здатних 
забезпечити виведення на ринок того чи іншого 
товарного асортименту фірми. з огляду на 
наявність різних цін на однакові ресурси у різ-
них постачальників принцип вибору оптималь-
ної ціни сировини і матеріалів та їх застосу-
вання визначається більшою мірою мотивацією 
одержання достатнього прибутку (максимально 
можливого) за мінімальних витрат.

основу процесу вибору постачальників пови-
нні становити певні базові критерії, застосування 
яких дасть змогу створити попередній перелік 
постачальників, який буде деталізуватися під 
час проведення більш поглибленого аналізу. 
усіх постачальників, що відповідають базовим 

критеріям, доцільно розподілити за категорі-
ями відповідно до потенційного рівня загроз, 
який вони можуть становити для підприємства. 
це дасть змогу правильно вибрати методи, які 
застосовуються під час роботи з постачальни-
ками. До найбільш важливих із них відносять 
сертифікацію постачальників, партнерство 
(альянс) з постачальниками та рейтингування 
постачальників.

з погляду на забезпечення економічної без-
пеки вибір постачальника доцільно зобразити 
у вигляді двоступінчатої процедури з попере-
днім формуванням критеріїв оцінки та вибору 
постачальників і ранжируванням їх за категорі-
ями. загальна послідовність вибору постачаль-
ників представлена на рис. 2.

крім цього, необхідно сформулювати низку 
вимог до процесу вибору постачальників, що 
враховують критерії безпеки, такі як стабільність 
і конкурентноспроможність групи постачальників; 
їх оптимальна вертикальна інтеграція; розподіл 
закупівель серед постачальників; забезпечення 
максимального впливу на обраних постачаль-
ників; організація співробітництва не з одним, а 
з декількома постачальниками ресурсів однієї 
групи; наявність резервних страхових фондів; 
гнучка структура підприємства, яка дає змогу 
ефективно змінювати її профіль; налагоджена 
мережа від постачальників до підприємства.

закупівлі товару необхідно розподілити 
між альтернативними постачальниками таким 
чином, щоби збільшити вплив на них. частка, 
яку одержить кожен окремий постачальник, 
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Рис. 1. Схема виникнення загроз під час взаємодії підприємства з контрагентами
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повинна бути досить великою, щоб йому було 
невигідно її втрачати. однак значний розподіл 
закупівель не дасть підприємству структур-
них переваг. водночас закупівлі всього товару 
в одного постачальника можуть значно впли-
вати на підприємство. все це зумовлює необхід-

ність стимулювання альтернативних постачаль-
ників до входу на ринок за рахунок невеликих 
обсягів закупівель.

інший аспект нормалізації взаємин з поста-
чальниками – розроблення системи контролю 
за їхньою діяльністю, яка також інтегрована 
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Формування процедур моніторингу й набору правил для роботи з постачальниками

Рис. 2. Механізм управління економічною безпекою розвитку підприємства  
(елемент «взаємодія з постачальниками»)
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в механізм управління безпекою. Приклад такої 
системи представлений на рис. 3.

у процесі проведення моніторингу та ран-
жирування постачальників необхідно приді-
лити особливу увагу розгляду стабільності 
і конкурентоспроможності постачальників, 
оскільки більш доцільно купувати товар у тих 
із них, що поліпшують своє конкурентне ста-
новище, удосконалюючи товари або послуги, 
що надаються. це гарантує підприємству при-
дбання ресурсів відповідної якості за меншими 
цінами. Можливий вибір і таких постачальни-
ків, які зможуть задовольнити більшість вимог 
підприємства, що може поліпшити його конку-
рентне становище.

також важливу роль у подоланні загроз вза-
ємодії з постачальниками (див. рис. 1) відіграє 
можливість встановлення партнерських відно-
син із ними (рис. 4). це дає можливість розвити 
елементи взаємодопомоги постачальника і під-
приємства в питаннях якості, зниження витрат 
і тривалості операційного циклу.

важливу роль у процесі управління заку-
півлями відіграє контроль і управління якістю 
постачань ресурсів, яка охоплює самостійний 
блок загроз, контроль за якими необхідний 
для підприємства, та якісний рівень взаємин із 
постачальниками. у зв’язку з цим для підприєм-
ства принципово важливо мати надійний інстру-
ментарій для оцінки якості, що може бути забез-
печено конкретним постачальником.

з погляду контролю за можливими загрозами 
під якістю варто розуміти спроможність поста-
чальника задовольняти потреби підприємства. 
таким чином, мірилом якості послуги може бути 
тільки задоволеність споживачів. якщо спо-
живач задоволений, то послуга якісна. якість 
у такому розумінні не може мати абсолютної 
оцінки. будь-які кількісні показники якості є від-
носними й існують у формі рейтингів, оцінок 
невідповідностей, оцінок ступеня відповідності 
стандартам тощо.

крім оцінки якості діяльності постачаль-
ника і формування на цій основі оптимального 
для підприємства набору постачальників (див. 
рис. 2), необхідно забезпечити і безпосередню 
оцінку якості послуг та продукції постачальника, 
його здатність поставляти продукцію/послуги, 
які задовольняють потребам підприємства.

у створенні оптимального набору зон страте-
гічних ресурсів та виробленні стратегії поведінки 
підприємства на ринку факторів виробництва 
необхідно оперативно враховувати будь-які 
можливі зміни ситуації, а протидія загрозі нео-
тримання товару-ресурсу від постачальника 
повинна ґрунтуватися на наявності альтерна-
тивних постачальників та можливості вибору 
з їхнього числа інших основних постачальників 
товарів-ресурсів.

іншим елементом загроз взаємин із контр-
агентами, який необхідно враховувати у процесі 
забезпечення економічної безпеки (див. рис. 1), 

. . .

Управління роботою з постачальниками

Формування стратегії управління постачальниками, яка
підтримує загальну стратегію безпечного розвитку
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Рис. 3. Моніторинг діяльності постачальників
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Рис. 4. Нейтралізація загроз шляхом встановлення  
партнерських відносин із постачальником

Підвищення цін
на ТМЦ

Зміна умов
платежів

Зміна умов
постачань

Відсутність або
недолік ТМЦ

Порушення термі-
нів постачань ТМЦ

Низька якість
ТМЦ

Банкрутство
постачальника

Порушення
обсягів постачань

Криза в діяльності
постачальника

Зниження потужно-
стей постачальника

Поліпшення
якості

Скорочення
рівня запасів

Спрощення
процесу

замовлень

Зменшення
ціни й обсягів

закупівель

Скорочення
числа поста-

чальників

Які б критерії ні використовувалися при виборі пос-
тачальника, існує ймовірність того, що ті з них, які
пропонують погану якість товару, не будуть виклю-
чені. Дії ж постачальника-партнера будуть спрямова-
ні на застосування технологій, які підвищують якість

Можна ввести графік постачань, взаємно зручний
для обох сторін, тому що, якщо на підприємстві
відомі терміни надходження матеріалів, можна
скоротити власні запаси.

Спосіб замовлень можна цілком змінити.
Постачальник може надати підприємству можливість
самостійно планувати постачання. Відпадає необхід-
ність прийняття рішень про обсяги замовлень та
необхідність у внутрішньому обслуговуванні товарів

Зменшення обсягів постачань зміщає акцент з ціни,
оскільки підприємству не потрібно замовляти велику
кількість товару для одержання знижки. Зменшені,
більш часті постачання більш зручні, тому що вони
задовольняють безпосередні потреби.

Незалежно від розглянутої необхідності
розподілу закупівель між альтернативними
постачальниками можливе скорочення їхньої
кількості на основі формування альянсів

Загрози

Підприємство в разі потреби може надати
допомогу постачальнику у відповідь на
аналогічні відповідні дії постачальника

Взаємо-
допомога
Переваги  

є взаємини зі споживачами продукції підпри-
ємства й оптимізація рівня дебіторської забор-
гованості. у цьому аспекті треба розглядати 
не тільки прострочену або безнадійну забор-
гованість, але і зайве зростання «нормальної» 
дебіторської заборгованості та супутнє цьому 
«заморожування» активів і зниження швидкості 
оборотності коштів, а також проблеми повер-
нення боргів.

Діяльність у деяких галузях та багато з видів 
підприємництва невигідні або навіть неможливі 
без відстрочки платежів. До них належить і рух 
певних груп товарів, які поставляються оптови-
ками вроздріб, та надання різних послуг і робіт, 
наприклад будівельних та підрядних, орендні 
взаємини тощо.

Механізм управління економічною безпекою 
підприємства повинний забезпечити можливість 
здійснення щоденного контролю за станом роз-
рахунків із дебіторами та передачею необхід-
них даних керівництву підприємства в таблич-
ній формі з розбивкою по клієнтах і термінах. 
такий контроль дуже важливий, тому що стан 
розрахунків із дебіторами впливає на загальну 
безпеку грошових потоків підприємства, забез-
печує можливість проведення своєчасних роз-
рахунків із постачальниками (при цьому зростає 
рівень безпеки підприємства, оскільки, вихо-

дячи з рис. 1, постачальники не будуть застосо-
вувати відповідних заходів), виконання податко-
вих зобов’язань.

Висновки. 1. результати діяльності підпри-
ємства значною мірою визначаються зовнішнім 
середовищем, а саме підприємство як відкрита 
система залежить від атмосфери у відносинах 
постачань ресурсів, енергії, кадрів, а також від 
споживачів та конкурентів. При цьому виника-
ють два принципових типи загроз, пов’язаних як 
із самим протіканням процесу виробничо-гос-
подарської діяльності та взаємин підприємства 
з постачальниками, споживачами і конкурен-
тами, так і з природною відповідною реакцією 
контрагентів підприємства на його активні дії.

2. основою для підтримки достатнього рівня 
економічної безпеки буде раціональна політика 
вибору постачальників та нормалізація подаль-
шої взаємодії з ними. така політика повинна 
ґрунтуватися на аналізі важливості передба-
чуваних закупівель, рівні можливих загроз для 
характеристик виробленої продукції і вироб-
ничих витрат, особливостях ринку постачань 
та зон стратегічних ресурсів, наявності бар’єрів 
на шляху проникнення на ринок, характеру рин-
кової конкуренції, можливості встановлення 
партнерських відносин із постачальниками 
й управлінні якістю постачань ресурсів.
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3. критерій безпеки необхідно накладати на вза-
ємини зі споживачами та стратегії позиціонування 

продукції шляхом контролю договірних відносин 
та оптимізації рівня дебіторської заборгованості.
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