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Постановка проблеми. В умовах сьогодення еко-
номіка нашої країни проходить достатньо складний 
період. Економічна криза в світовому масштабі, не-
досконалість законодавства, економічні реформи 
уряду, морально та фізично застарілі основні засоби 
і технологія, низький рівень фахової підготовки пер-
соналу, вплив кримінальних угруповань – всі ці чин-
ники залишають свій відбиток на функціонуванні 
підприємства в цілому і, безперечно, на його розви-
тку зокрема. Успішна діяльність і економічний роз-
виток вітчизняних підприємств напряму залежать 
від покращення їх діяльності у напрямі забезпечення 
економічної безпеки. Суттєвим аспектом для покра-
щення управління підприємством є розуміння еко-
номічної безпеки як складного комплексного яви-
ща. Враховуючи таку ситуацію, проблема пошуку та 
впровадження в практику діяльності підприємства 
нових форм управління та розробка стратегії еконо-
мічної безпеки підприємств є вкрай важливою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розви-
ток дослідження феномену економічної безпеки роз-
почався недавно. Слід відзначити, що стосовно трак-
тування самого змісту поняття «економічна безпека 
підприємства» на сучасному етапі існує велика кіль-
кість думок. Серед українських авторів, що займа-
ються питаннями економічної безпеки підприємства, 
варто виділити таких, як: О.І. Барановський [1], 
І.О. Бланк [2], К.С. Горячева [3], О.І. Судакова [4], 
Р.С. Папехин [5], Т.Ю. Загорельська [6] та ін.

Постановка завдання. Не зменшуючи важливість 
наукових досліджень, можна відмітити, що в них 
недостатньо відображені деякі питання щодо страте-
гії забезпечення економічної безпеки підприємства, 
проблеми комплексного підходу до системи еконо-
мічної безпеки та проблеми практичної реалізації ді-
євих заходів щодо захисту суб’єкта господарювання 
від зовнішніх та внутрішніх загроз.

Виклад основного матеріалу дослідження. За умов 
глобальної економічної кризи, особливістю якої є ви-
сокий рівень невизначеності зовнішнього середови-
ща діяльності підприємств, система управління під-
приємством повинна відповідати критеріям ринкової 

системи господарювання. В умовах сьогодення одним 
з головних чинників, що визначає економічну стра-
тегію і тактику підприємства, є вплив зовнішнього 
середовища. Фундаментом побудови системи еконо-
мічної безпеки підприємства виступає законодавча 
та нормативна база, спрямована на формування зо-
внішніх умов діяльності підприємства. У 2003 році в 
Україні був прийнятий Закон України «Про основи 
національної безпеки України», в якому сформульо-
вано основні положення щодо забезпечення безпеки 
на рівні держави [7]. Пізніше, у 2007 році, вступив 
в дію Указ Президента України «Про стратегію на-
ціональної безпеки України» [8].

Провівши аналіз трактувань економічної безпеки 
підприємства українськими вченими, можна відмі-
тити, що під економічною безпекою підприємства в 
цілому розуміють комплексну характеристику, тобто 
рівень захищеності усіх різновидів потенціалу під-
приємства від зовнішніх та внутрішніх загроз, що га-
рантує стабільну діяльність та ефективний розвиток. 
При вирішенні задач своєї економічної безпеки, в 
режимі сталого функціонування, підприємство при-
діляє головну увагу підтримці стійкого ритму вироб-
ництва і збуту продукції, запобіганню збитків, недо-
пущенню доступу до службової інформації, протидії 
недобросовісній конкуренції та характерним кримі-
нальним проявам.

Значну загрозу економічній безпеці вітчизняних 
фірм становить велика небезпека захоплення інозем-
ними інвесторами контрольного пакету акцій провід-
них вітчизняних підприємств. У випадку заволодін-
ня контрольним пакетом акцій вони здатні зупинити 
виробництво конкурентоспроможної продукції та пе-
рекрити вихід не тільки на міжнародний ринок, а 
також на національний ринок.

Корумпованість чиновників, криміналізація усіх 
сфер життя суспільства, агресивність мафіозних 
структур, загрози особистій безпеці керівництва та-
кож значною мірою впливають на економічну безпе-
ку суб’єктів господарювання.

В основу розробки системи комплексного забезпе-
чення економічної безпеки фірми доцільно закласти 
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відповідну концепцію, яка б включала в себе мету, 
завдання, принципи діяльності, об’єкт і суб’єкт, 
стратегію та тактику. У свою чергу, метою системи 
забезпечення економічної безпеки є мінімізація зо-
внішніх і внутрішніх загроз економічній діяльнос-
ті підприємства, в тому ж числі його матеріальним, 
фінансовим, кадровим та інформаційним ресурсам 
на основі комплексу розроблених заходів економіко-
правового та організаційного характеру.

Таким чином, можна відмітити, що під системою 
економічної безпеки суб’єкта господарювання ро-
зуміють комплекс управлінських, організаційних, 
профілактичних та технічних заходів, що спрямова-
ні на реалізацію захисту інтересів господарюючого 
суб’єкта від внутрішніх і зовнішніх загроз.

Отже, рівень економічної безпеки підприємства 
визначається ефективністю дій його керівництва, 
тобто настільки вони будуть спроможні уникнути 
можливих загроз і усунути шкідливі наслідки пев-
них негативних складових внутрішнього і зовніш-
нього середовища.

Причинами негативних дій щодо економічної без-
пеки можуть бути: 

1) по-перше – свідомі та несвідомі дії певних поса-
дових осіб, суб’єктів господарювання та конкурентів;

2) по-друге – збіг об’єктивних причин, тобто: на-
укові відкриття та нові технології, стан фінансової 
кон’юнктури на ринках даного підприємства, форс-
мажорні обставини тощо.

Економічна безпека підприємства покликана га-
рантувати його стабільну та максимально ефективну 
діяльність та можливість розвитку в майбутньому.

Визначимо основні цілі економічної безпеки: 
– забезпечення повної технологічної незалежнос-

ті суб’єкта господарювання;
– досягнення належної конкурентоспроможності 

технічного потенціалу господарюючого суб’єкта;
– забезпечення належної фінансової ефектив-

ності в роботі, фінансової незалежності та стійкості 
суб’єкта господарювання;

– досягнення відповідного рівня кваліфікації 
персоналу, його інтелектуального потенціалу;

– досягнення оптимальної та високо ефективної 
організаційної структури управління підприємством, 
високої ефективності менеджменту в цілому;

– гарантування захисту інформаційного поля, зо-
крема комерційної таємниці;

– досягнення високого рівня інформаційного за-
безпечення у роботі всіх підрозділів підприємства;

– зменшення руйнівного впливу наслідків вироб-
ничо-господарської діяльності підприємства на стан 
екології;

– забезпечення правової захищеності усіх аспек-
тів функціонування підприємства.

За умови конкретного підприємства використову-
ються різні комплекси заходів, які адекватно відпо-
відають його внутрішній та зовнішній ситуації. Для 
досягнення поставленої мети вирішують конкретні 
завдання, що об’єднують всі існуючі напрями забез-
печення безпеки.

До завдань, що вирішуються системою забезпе-
чення безпеки, відносять: оптимізація діяльності 
щодо попередження та передбачення можливих за-
гроз економічній безпеці; виявлення, аналіз та оцін-
ка реальних загроз економічній безпеці та прийнят-
тя рішень щодо їх усунення; постійне вдосконалення 
комплексної системи забезпечення економічної без-
пеки суб’єктів господарювання.

У свою чергу, система запобіжних заходів ґрунту-
ється на вивченні контрагентів, аналізі умов догово-

рів, дотриманні правил роботи щодо конфіденційної 
інформації, захисту комп’ютерних систем і т.п. Таку 
діяльність необхідно здійснювати регулярно і без-
перервно, тому що вона забезпечує надійний захист 
економічної безпеки за рахунок постійно функціону-
ючої системи організаційних заходів.

Поряд з тим навіть найкраща комплексна систе-
ма запобіжних заходів не в змозі передбачити і, тим 
більше, одразу подолати раптово виникаючі нестан-
дартні загрози, які можуть завдати значної шкоди 
суб’єкту господарювання, наприклад шахрайського 
характеру. Для протидії в таких ситуаціях доцільно 
застосовувати специфічний механізм.

Перед кожним підприємством виникає пробле-
ма власної економічної безпеки – причому не тільки 
під час кризи, але і під час діяльності підприємства 
при економічній стабільності. Сукупності цільових 
задач, які при цьому розв’язуються, мають істотне 
розходження. До однієї з цілей моніторингу еконо-
мічної безпеки підприємства належить діагностика 
його стану за показниками, що враховують специ-
фічні галузеві особливості, найбільш характерні да-
ному підприємстві і такі, які мають для нього важ-
ливе стратегічне значення.

В Україні бізнес характеризується складністю, по-
стійною боротьбою і гострою конкуренцією фірм. Не 
існує так званих стійких «правил» для партнерів і, 
певною мірою, для держави. Підприємства, які по-
ставлені у такі умови, постійно пристосовуються до 
недосконалості законодавчої бази, бракує кваліфіко-
ваних працівників, виробниче обладнання зношуєть-
ся, часто виникає дефіцит обігових коштів. Недоліком 
при цьому є і жорстка грошова та податкова політика 
держави, неплатоспроможність партнерів та ін.

В результаті забезпечення економічної безпеки 
підприємства отримуємо: 

– стабільність або надійність його функціону-
вання;

– ефективність фінансово-економічної діяльності 
або прибутковість;

– особисту безпеку персоналу.
Ресурсним забезпеченням надійного існування 

чи прогресивного розвитку підприємства є: персонал 
підприємства, матеріальні, а також інтелектуальні, 
тобто інформаційні ресурси.

Об’єкт-суб’єкт системи забезпечення еконо-
мічної безпеки підприємництва між собою є тісно 
взаємопов’язаними. Об’єктом системи в цілому ви-
ступає стабільний економічний стан суб’єкта підпри-
ємницької діяльності у поточному і перспективному 
періоді. Об’єктами захисту, наприклад, є: фінансові 
ресурси, матеріальні ресурси, інформаційні ресурси, 
кадрові ресурси.

Суб’єктом, що забезпечує захист економічної без-
пеки підприємництва, є служба власної економічної 
безпеки, що має найбільше значення для підприєм-
ницької діяльності.

При зародженні ринкової економіки, утворенні 
підприємництва виникла потреба в появі нового, ра-
ніше невідомого в радянському праві інституту ре-
гулювання та захисту комерційної таємниці. Отже, 
стало очевидним, що в Україні віддавна назріла не-
обхідність у прийнятті закону про комерційну таєм-
ницю, такого, що зміг би ефективно врегульовувати 
необхідні відносини у цій сфері, а також зміг би усу-
нути правові прогалини і колізії. Хоча, при відне-
сенні тієї чи іншої інформації у категорію комерцій-
ної таємниці потрібно враховувати, що під приводом 
охорони комерційної таємниці не можна приховува-
ти документи, що свідчать про різні факти зловжи-
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вань, а також те, що надмірне засекречування інфор-
мації може стати економічно неефективним.

У майбутньому на макрорівні обов’язково потріб-
но розробити і прийняти спеціальний закон про ко-
мерційну таємницю. Саме він при переході до рин-
кових відносин може бути надійним гарантом при 
захисті інтересів окремих фірм і підприємств і усієї 
країни в цілому.

Спеціалісти науково-технічних, виробничих і 
економічних служб підприємства повинні добре на-
вчитися правильно, у вартісній формі, оцінювати пе-
редбачувані та реальні втрати фірми чи підприємства 
при витоку інформації, яка належить до категорії 
комерційної таємниці.

В Україні сьогодні відсутній законодавчий захист 
комерційної таємниці, також не практикується ши-
роке застосування різноманітних впливових заходів 
економічної відповідальності з вирішення цієї про-
блеми. Найгірше те, що не напрацьована відповід-
на судова практика. Напевне, саме тому у реально-
му житті фірм і підприємств процвітає явне і таємне 
безоплатне запозичення інтелектуальної власності і 
комерційної інформації у конкурентів. 

Висновки з проведеного дослідження. У підсум-
ку, з вищенаведеного, зазначимо, що економічна 
безпека підприємства, її управління обов’язково має 
ґрунтуватися на цілях успішного функціонування 
чи розвитку підприємства за усіма сферами його ді-
яльності та впливу, а не на принципі максимізації 
прибутку. Поряд із складовими економічної безпеки 
підприємства, такими як фінансова, техніко-техно-
логічна, інтелектуальна, екологічна, кадрова, полі-
тико-правова, потрібно розглядати інноваційну скла-
дову економічної безпеки підприємства. В сутності, 
інноваційна складова полягає у тому, що вона має 
змогу впливати на інші складові та підвищувати 
рівень їх економічної безпеки в результаті впрова-
дження інновацій у виробництво і управлінську сфе-
ру. Управління економічною безпекою підприємства, 

як і сама економічна безпека підприємства, повинні 
розглядатися керівниками підприємств як динаміч-
ний процес, і ні в якому разі не статичне явище. 
При цьому діяльність служби економічної безпеки, 
її структура, методи роботи повинні визначатися осо-
бливостями самої фірми чи підприємства та зовніш-
нього середовища, з яким вони взаємодіють. Головне 
в роботі служби економічної безпеки повинно ґрун-
туватися на превентивній моделі, тобто з попереджу-
ванням. Якщо ж вплив загрози неможливо попере-
дити, тоді необхідно мінімізувати заподіяні збитки 
при допомозі моделі активного реагування. Потрібно 
на результатах проведених робіт удосконалити і ви-
правити методи попереджувальних заходів для того, 
щоб запобігти збиткам в майбутньому, тому що по-
передити негативні прояви набагато легше, ніж боро-
тися з їх наслідками.
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