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ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ ЗОВНІШНІМ ТА ВНУТРІШНІМ ЗАГРОЗАМ
ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Сучасні умови господарювання, що
характеризуються значним впливом
фінансової кризи, вимагають обов’язкового
включення в стратегію стійкого розвитку
промислових підприємств заходів, які
дозволяють мінімізувати зовнішні та
внутрішні загрози економічній безпеці
підприємства.

Проблемні питання, пов’язані з
функціонуванням промислових підприємств
у складних сучасних умовах, розглянуто в
наукових працях багатьох авторів, серед яких
слід виділити О.Ф. Балацького, Н.П. Бо-
рецьку, О.А. Карлова, О.М. Ложачевську [1-
4] та інших. Проте серед значної кількості
публікацій недостатньо конкретизованим є
зміст заходів щодо запобігання внутрішнім
та зовнішнім загрозам економічній безпеці
промислових підприємств з огляду на
необхідність забезпечення їх стійкого
розвитку.

Трактування «стійкого розвитку»
протягом останніх років не зазнало суттєвих
змін і подається у сучасній економічній
літературі як «…можливість забезпечення
кращої якості життя людей, які живуть зараз,
а також – для майбутніх поколінь» [3, 40]. На
сьогодні виділяють три основних підходи до
виявлення сутності розвитку [4, 289]: за пер-
шим підходом передбачається інтегральна
стійкість системи з погляду збалансованості
її підсистем, стабільності динаміки
показників, позитивності структурних змін;
за другим – стійкий розвиток тісно
пов’язаний з питаннями економічної
безпеки; за третім – основним критерієм
виступає рівень досягнення екологічної
безпеки.

Метою статті є пошук шляхів запобі-
гання внутрішнім та зовнішнім загрозам еко-
номічній безпеці промислових підприємств з
огляду на необхідність забезпечення їх стій-
кого розвитку в розрізі окремих складових –

техніко-технологічної, фінансової та
кадрової, що дозволить установити повноту
й ефективність їх застосування.

Ураховуючи безперечну наявність
взаємозв’язку між переліком внутрішніх і
зовнішніх загроз та функціональних
складових економічної безпеки
промислового підприємства, стає можливим
визначення напрямів зміцнення останньої,
що передбачатиме основні шляхи
запобігання внутрішнім загрозам, спрямовані
на досягнення основної мети – зміцнення
рівня економічної безпеки підприємства.

Слід зазначити, що шляхи запобігання
внутрішнім та зовнішнім загрозам
економічній безпеці відрізнятимуться (рис.
1). Зокрема, до основних шляхів запобігання
внутрішнім загрозам економічній безпеці
промислового підприємства належать:

для зміцнення економічної безпеки
такої функціональної її складової, як техніко-
технологічна, – зростання інтенсивності
використання активів, скорочення рівня
морального та фізичного зносу основних
фондів, збільшення ресурсовіддачі та
прискорення оборотності коштів,
інвестованих в активи;

для скорочення небезпеки фінансової
складової передбачається вжиття заходів,
спрямованих на забезпечення достатнього
рівня ліквідності, підвищення ефективності
використання власного капіталу через
збільшення до достатнього рівня величини
отримуваного чистого прибутку, скорочення
залежності від кредиторів;

зростання економічної безпеки
кадрової складової забезпечуватиметься
шляхом скорочення кількості вимушених
відпусток персоналу, зменшення частки
працівників пенсійного віку, стимулювання
трудової активності персоналу, залучення
кваліфікованої робочої сили.
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Рис. 1. Основні шляхи запобігання внутрішнім загрозам економічній безпеці
промислового підприємства

Реалізація означених шляхів
запобігання внутрішнім загрозам
економічній безпеці промислового
підприємства передбачає відповідні заходи.
Заходи для реалізації шляхів запобігання
внутрішнім загрозам також розрізнятимуться
в межах кожної окремої складової
економічної безпеки промислового
підприємства.

Основні заходи для реалізації шляхів
запобігання внутрішнім загрозам техніко-
технологічної складової слід розділити за
основними та оборотними засобами (рис. 2).

Запобігання внутрішнім загрозам
техніко-технологічної складової в розрізі
основних засобів стає можливим за таких
умов: звільнення підприємства від зайвого
обладнання, машин та інших основних засобів
або здачі їх в оренду; своєчасного і якісного
проведення планово-запобіжних і капітальних
ремонтів; придбання високоякісних основних
засобів; підвищення рівня кваліфікації
обслуговуючого персоналу; своєчасного
оновлення, особливо активної частини,
основних засобів з метою недопущення
надмірного морального і фізичного зносу;
підвищення коефіцієнта змінності роботи
підприємства, якщо в цьому є економічна
доцільність; покращання якості підготовки

сировини і матеріалів до процесу
виробництва; підвищення рівня механізації й
автоматизації виробництва; забезпечення там,
де це економічно доцільно, централізації
ремонтних служб; підвищення рівня
концентрації, спеціалізації і комбінування
виробницт-
ва; впровадження нової техніки і прогресив-
ної технології – маловідходної, безвідходної,
енерго- і паливозберігаючої; удосконалення
організації виробництва і праці з метою
скорочення втрат робочого часу і простою в
роботі машин і обладнання.

Запобігання внутрішнім загрозам
техніко-технологічної складової у розрізі
оборотних засобів стає можливим за таких
умов: забезпечення оптимального
співвідношення між необхідним обсягом
оборотних коштів і їх виробничою потребою;
економне і раціональне розпорядження
товарно-матеріальними цінностями;
мінімізація витрат на створення виробничих
запасів; забезпечення мінімального
надходження оборотних коштів у
виробничих запасах при виконанні
безперервності виробничого процесу;
максимально можливе самофінансування
потреб в оборотних коштах.

Підсумовуючи вищезазначене, можна
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зробити висновок, що основними заходами
для реалізації шляхів запобігання внутрішнім
загрозам техніко-технологічної складової

економічної безпеки на підприємстві є: вико-

Рис. 2. Основні заходи для реалізації шляхів запобігання внутрішнім загрозам техніко-
технологічної складової економічної безпеки (ТТСЕБ)

ристання більш прогресивної техніки і
технології або підтримка наявної у доброму
технічному стані; упровадження
маловідходних і безвідходних технологій
виробництва; закупівля високоякісної
сировини, матеріалів тощо; більш якісна
підготовка сировини і матеріалів до

виробництва; комплексне використання
сировини на підприємстві; упровадження
трудової політики, спрямованої на
раціональне використання наявних матері-
альних ресурсів тощо.

Серед основних заходів для реалізації
шляхів запобігання внутрішнім загрозам
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фінансової складової економічної безпеки
виділяють такі, що спрямовані на
підвищення рівня ліквідності, оптимізацію

зобов’язань, підвищення ефективності
управління капіталом (рис. 3).

Рис. 3. Основні заходи для реалізації шляхів запобігання внутрішнім загрозам
фінансової складової економічної безпеки (ФСЕБ)

Зокрема, у межах підвищення рівня
ліквідності пропонується збільшення
кількості найбільш ліквідних активів.
Оптимізацію зобов’язань пропонується
проводити за такими напрямами:
рефінансування дебіторської заборгованості
(трансформація у більш ліквідні форми
оборотних активів: грошові кошти,
короткострокові фінансові вкладення тощо);
оптимізація інвестування оборотного
капіталу в дебіторську заборгованість.

Підвищення ефективності управління
капіталом пропонується забезпечити

шляхом: примноження величини власного
капіталу через збільшення отримуваного
чистого прибутку; збільшення суми чистого
прибутку за рахунок ефективної податкової
політики, спрямованої на підвищення частки
чистого прибутку в загальній сумі валового
прибутку.

Перелік заходів для реалізації шляхів
запобігання внутрішнім загрозам кадрової
складової економічної безпеки складається з
означених на рис. 4.
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Рис. 4. Основні заходи для реалізації шляхів запобігання внутрішнім загрозам
кадрової складової економічної безпеки (КСЕБ)

Визначені заходи для реалізації шляхів
запобігання внутрішнім загрозам кадрової
складової економічної безпеки обмежені
незначною кількістю, поясненням чого
виступає значний вплив запобігання загроз в
техніко-технологічній та фінансовій
складових на кадрову. При цьому
пропоновані заходи є актуальними для
підприємства та адекватними у сучасних
умовах нестійкого ринкового середовища.

Зокрема, при скороченні частки
працівників в економічно активному віці,
зростанні чисельності пенсіонерів та
зменшенні частки спеціалістів у структурі
персоналу залучення випускників профільних
вищих навчальних закладів надасть
підприємству можливість залучити нових
спеціалістів на робочі місця з невисоким
рівнем заробітної плати. Слід зазначити, що в
складних економічних умовах значна частка
випускників ВНЗ зацікавлена не тільки у
матеріальному заохоченні, а і в можливості
отримання певного досвіду та стажу роботи.
Таким чином, можливості досліджуваного
підприємства в багатьох випадках можуть
співпасти із зацікавленістю молодих
спеціалістів.

Слід зазначити, що пропоноване
впровадження системи стимулів – як прямих,
так і непрямих – спрямоване на підвищення
рівня мотивації працівників. Методи

мотивації праці аналогічні методам, що
використовуються в управління персоналом
взагалі. Управління персоналом і мотивацією
праці має ґрунтуватися на принципах
системного підходу й аналізу, що означає
охват всього кадрового складу підприємства,
зв'язок конкретних рішень з урахуванням
впливу їх на всю підсистему, аналіз і
прийняття рішень відносно персоналу з
урахуванням факторів зовнішнього і
внутрішнього середовища.

Таким чином, дослідження характеру
та об’єкта впливу несприятливих умов
господарювання дозволило визначити
основні шляхи запобігання внутрішнім
загрозам через їх дію на основні складові
економічної безпеки підприємства – техніко-
технологічну, фінансову та кадрову. При
цьому важливим фактом є застосування
комплексного підходу, що передбачає
одночасне впровадження заходів,
синергетичний ефект від яких посилить
кожну окрему складову економічної безпеки
та позитивним чином вплине на загальний її
результат.

Зовнішні загрози нівелюватимуться
також у розрізі окремих функціональних
складових економічної безпеки. Шляхи
запобігання зовнішнім загрозам у розрізі
функціональних складових економічної
безпеки наведено на рис. 5.
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Рис. 5. Основні шляхи запобігання зовнішнім загрозам економічній безпеці

Отже, до шляхів запобігання зовнішнім
загрозам у розрізі функціональних складових
економічної безпеки слід віднести такі:

посилення техніко-технологічної
складової економічної безпеки підприємства
досягається шляхом поширення
використання інноваційних технологій у
виробничому процесі, а також впровадження
технологій енергозбереження в
технологічному процесі, що дозволить
скоротити собівартість продукції та
зменшити залежність підприємства від змін
цінової політики постачальників паливно-
енергетичних ресурсів;

фінансова складова економічної
безпеки оптимізується за рахунок активізації
маркетингової діяльності, що передбачає
диверсифікацію ринків збуту, освоєння
нових видів продукції;

зміцнення кадрової складової еконо-
мічної безпеки відбувається шляхом
посилення мотивації працівників через
фінансові та нефінансові стимули
(активізація діяльності в напрямку посилення
соціального захисту працівників, запобігання
поширенню серед працівників соціальних
хвороб).

Таким чином, оптимальне поєднання
зусиль підприємства в напрямку зменшення
негативного впливу зовнішніх та внутрішніх
факторів як очікуваного ефекту надасть
зміцнення рівня економічної безпеки як у
цілому, так і в розрізі окремих складових –
техніко-технологічної, фінансової та
кадрової.
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