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Розглянуто методи оцінювання рівня
економічної безпеки підприємства, що
дозволяє визначити характеристику рів-
ня суб’єкта господарювання в умовах
конкуренції.

Methods for evaluating the economic
security that to determine the

characteristics sub-level facility
management in competition.

Прагнення суб’єкта економічної діяльності стабільно та успіш-
но розвиватися зіштовхується зі складністю оцінки рівня еконо-
мічної безпеки підприємства або її цілковитою відсутністю. Тому
оцінка економічної безпеки підприємства останнім часом має
особливу актуальність. Формування методики оцінки стійкої еко-
номічної безпеки підприємства потребує з’ясування визначеності
з набором складових економічної безпеки підприємства, визна-
ченості складу оціночних критеріїв складових економічної безпе-
ки, а також їхньою градацією для різних рівнів безпеки.

Економічна наука розробила, а господарська практика випро-
бувала загальну методологію оцінки рівня економічної безпеки
підприємства [5]. Його пропонується оцінювати на підставі ви-
значення сукупного критерію через зважування й підсумовуван-
ня окремих функціональних критеріїв, які обчислюються із до-
помогою порівняння можливої величини шкоди підприємству та
ефективності заходів щодо запобігання цій шкоді [8].

Теоретичним питанням економічної безпеки підприємства та
проблемам вимірювання її рівня присвятили свої дослідження
науковці Е.А. Олєйніков, Р. Дронов, І.Євдокимов, О.А. Бородіна,
В. Забродський, І.І. Нагорна.

Е. Олєйніков пропонує оцінювати рівень економічної безпеки
на основі семи складових, використовуючи сукупний критерій
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економічної безпеки підприємства. В розрахунку цього критерію
задіяна суб’єктивна думка експертів, а також дуже складно пе-
редбачити й розраховувати сукупні втрати стосовно функціональ-
них складових.

Р. Дронов, І. Євдокимов, О. Бородіна, В. Забродський пропо-
нують різні підходи до оцінки стану економічної безпеки з вико-
ристанням інтегрального показника — рівня економічної безпе-
ки, системи показників за частковими функціональними критері-
ями економічної безпеки, індикаторів економічної

Однак усі ці підходи не завжди можна пристосувати до сучас-
них умов, оскільки деякі обчислювання є складними, а їх практич-
не застосування викликає сумніви.

Привертає увагу робота І. Нагорної, яка виділяє десять скла-
дових економічної безпеки: фінансову, інтелектуальну, кадрову,
техніко-технологічну, політико-правову, екологічну, інформацій-
ну, силову, інноваційну, ретроспективну. Дані складові економіч-
ної безпеки запропоновано вимірювати за шкалою порядку, яка
застосовується для опису належності об’єкта до певного класу та
встановлення пріоритетів і порівнянь. Ця шкала широко викорис-
товується при експертному оцінюванні. Для визначення кожної
складової обираються ті показники, які найбільше відповідають
характеристиці даної складової (наприклад, рівень інтелектуаль-
ної складової пропонується визначати за допомогою таких кое-
фіцієнтів: кваліфікації працівників, інтелектуальної озброєності
та норми доходності співробітників підприємства від викорис-
тання інтелектуальної власності). Статистичним методом визна-
чають верхні та нижні границі показників кожної складової еко-
номічної безпеки. За допомогою експертів визначають вагомість
кожного показника відповідної складової. Після визначення рівня
стану економічної безпеки за показниками відповідної складової
кожному показнику призначають відповідне число. Для визна-
чення узагальненого показника відповідної складової використо-
вується формула середньозваженості [6].

Проведений аналіз дозволяє говорити про те, що проблема ме-
тодики оцінювання економічної безпеки перебуває на стадії роз-
роблення і потребує комплексного вирішення з урахуванням су-
часних умов ведення бізнесу та використанням новітніх інформа-
ційних технологій.

Аналіз вітчизняного і закордонного досвіду з методів вимірю-
вання економічної безпеки підприємства свідчить, що запропо-
новані вченими системи індикаторів економічної безпеки підпри-
ємства, безумовно, мають велику цінність, але не дають можли-
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вості оцінити забезпечення економічної безпеки підприємства в
цілому і порівняти різні підприємства за цією ознакою.

Російські вчені пропонують розрахувати величину рівня еко-
номічної безпеки підприємства за допомогою так званого «сукуп-
ного критерію економічної безпеки підприємства», що не має
конкретного кількісного вираження (прагне до максимуму) і не
може бути в повному розумінні критерієм економічної безпеки
підприємства. Слід відмітити, що його розрахунок є дуже важ-
ким, трудомістким і може бути виконаний на підставі експертних
оцінок.

Тому необхідно визначити такий інтегральний показник еко-
номічної безпеки підприємства, який би задовольняв вимогам:
наявність чітких фіксованих меж; можливість порівняння різно-
термінових оцінок рівня економічної безпеки одного підприємст-
ва, а також підприємств різних галузей; простота і доступність
методики розрахунку.
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