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Питання економічної безпеки підприємства в сучасних ринкових умовах 

набувають особливого значення, коли для виявлення потенційних загроз та 

забезпечення захисту діяльності від них має бути застосований цілий комплекс 

різних заходів. Серед різнорідних загроз економічній безпеці можна виділити 

такі, що безпосередньо пов'язані з реалізацією маркетингових аспектів 

діяльності. Це комплекс економічних загроз, пов'язаних з некомпетентністю 

управлінців в маркетингових, комерційних і комунікаційних питаннях, в тому 

числі також некомпетентні дії в сфері просування продукції, слабка 

маркетингова стратегія [3]. 

Маркетингова безпека підприємства, як складовий елемент економічної 

безпеки, полягає в захисті підприємства від неефективно обраної моделі 

поведінки на ринку шляхом уникнення помилок в продуктовій, збутовій, 

комунікаційній або ціновій політиці [4]. 

З позиції впливу на економічну безпеку підприємства сутність 

маркетингу може бути розглянута як система концепцій і підходів, 

спрямованих на досягнення захищеності нормального процесу функціонування 

підприємства від внутрішніх і зовнішніх загроз, обумовлених його ринковою 

діяльністю в умовах об'єктивної мінливості економіки. Маркетингову безпеку у 

цьому аспекті розглядають як систему виявлення, аналізу та запобігання 

загрозам, що надходять від внутрішніх і зовнішніх елементів комплексу 

маркетингу підприємства. До внутрішніх елементів комплексу маркетингу 

відносять товар, ціну, розміщення, просування. Зовнішні фактори впливу на 

економічну безпеку включають стан світової та вітчизняної економіки, 

інституціональні умови господарювання, підприємницький клімат, баланс 

попиту на галузевому ринку і т.п. [1]. 

Вихідним моментом використання маркетингу в цілях забезпечення 

економічної безпеки є те, що жодне підприємство не може відчувати себе в 

економічній безпеці, якщо його продукція не затребувана ринком. Тому точний 

маркетинговий прогноз, правильна збутова політика, дієві заходи з просування 

продукції - все це ключові елементи забезпечення економічної безпеки 

підприємства [1]. Особливе місце в забезпеченні економічної безпеки займає 

маркетингова аналітична діяльність та маркетинговий аналіз. Розглядаючи 

поняття «маркетинговий аналіз», слід визначити його як сукупність методів 
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дослідження і оцінки ринкового середовища і діяльності фірм в ній. Основним 

завданням такої роботи є виявлення ризиків і можливості настання кризи для 

впровадження заходів щодо їх запобігання [2]. Активне застосування 

інструментів маркетингу у забезпеченні ринкової діяльності сучасного 

підприємства дозволяє детально вивчити ринок, потреби клієнтів, регулювати 

виробництво в залежності від потреб, що зменшує господарський ризик і 

допомагає досягти фірмі бажаних цілей. 

Значна частина загроз функціонуванню підприємства може бути 

викликана недосконалістю роботи різних підсистем і сфер управління. 

Відсутність комплексу перевірки ринкової спроможності партнерів; 

недостовірність оцінки рівня конкурентоспроможності продукції; несвоєчасне 

виведення продукту на ринок; неприйняття нового продукту споживачами; 

низька якість продукції; неправильно обрана позиція товару на ринку; 

переоцінка місткості ринку; помилкове позиціонування товару на ринку; 

невдало обраний цільовий сегмент; неточність орієнтації підприємства на 

споживчі очікування і запити; спотворенням системи показників та індикаторів 

ринкової діяльності підприємства; нерегулярність моніторингу роботи 

конкурентів і аналізу ситуації на ринку; недбале ставлення персоналу до своїх 

обов'язків при взаємодії з клієнтами, низький рівень сервісу, що надається при 

недостатньому рівні уваги до них стають серйозними чинниками ризику [5]. 

Отже, у забезпеченні економічної безпеки підприємства маркетингова 

складова націлена на забезпечення збуту його продукції, що гарантує його 

існування в довгостроковій перспективі і можливість прогресивного розвитку 

[1]. 
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