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Висновки. Стратегічний підхід до реалізації політики структурної моде-

рнізації української економіки має передбачати обґрунтування основної секто-

ральної структури відповідно перспективних оцінок економічного потенціалу 

держави і тенденцій світового економічного розвитку. Необхідно здійснити 

обґрунтування економічного зростання у високотехнологічних галузях на ос-

нові застосування проектного підходу щодо розвитку інвестиційних процесів. 

Головним орієнтиром структурних перетворень економіки України у довго-

строковій перспективі має стати усунення структурних диспропорцій, цілесп-

рямоване формування захисних і стабілізаційних антициклічних механізмів і 

дієвих важелів управління економічною системою, що сприяє забезпеченню 

стійкого збалансованого економічного розвитку.  
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ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

Пристемський О.С. – к.е.н., доцент, Херсонський ДАУ 
 

Постановка проблеми. З розвитком ринкових відносин в Україні вітчи-

зняні підприємства зіткнулися з істотним зменшенням прямої державної підт-

римки їх діяльності і необхідністю створення умов для свого безпечного роз-

витку власної силою. Стабільне функціонування, зростання економічного по-

тенціалу будь якого підприємства в умовах ринкових відносин багато в чому 

залежить від наявності надійної системи економічної безпеки. Сучасне підпри-

ємство знахо диться в умовах безперервної зміни зовнішнього середовища 

його існування. Ця нестабільність вимагає від господарюючих суб'єктів пос-

тійної адаптації, зокрема пошуку нових і вдосконалення вже відомих засобів 

забезпечення системи економічної безпеки заради досягнення економічної і 

соціальної мети діяльності підприємства. 

Економічну безпеку підприємства можна розглядати, як одну з складо-

вих загального поняття «безпека». Для створення надійної системи безпеки 

підприємства необхідно провести комплекс підготовчих заходів. Від цієї робо-
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ти багато в чому залежить те, які рішення будуть прийняті в цій області, яким 

чином будуть сформовані органи безпеки, які будуть виділені фінансові, мате-

ріальні та людські ресурси, а в остаточному підсумку - ефективність забезпе-

чення безпеки бізнесу. Перш ніж ухвалювати рішення, розробляти концепцію, 

складати систему планів і т.д., необхідно об'єктивно оцінити ситуацію, в якій 

перебуває підприємство. Але, слід зауважити, що розуміння збитку або прибу-

тку як фінансової категорії не відбиває реальний стан економічної безпеки 

підпри ємства, через те, що вона характеризує лише поточний стан фінансової 

діяльності підприємства. 

Стан вивчення проблеми. Поняттю економічної безпеки підприємства 

та чинникам впливу на діяльність підприємства приділена увага в працях віт-

чизняних вчених, таких як: О.І. Барановський, І.О. Бланк, О.І. Захаров, П.Я. 

Пригунов, В.С. Сідак, М.І. Камлик, В.М. Геєць, М.О. Кизим, Т.С. Клебанова, 

О.І. Черняк, С.М. Шкарлет. Серед російських вчених загальним питанням еко-

номічної безпеки приділили увагу В.К. Сенчагов, О.А. Грунін, С.О. Грунін.  

Методика досліджень. Методологічною базою дослідження стали нау-

кові праці вітчизняних та зарубіжних учених. Методичною базою стали зага-

льнонаукові методи та механізми забезпечення економічної безпеки підпри-

ємств.  

Результати досліджень. Забезпечення економічної безпеки підприємст-

ва будується у формі дворівневої системи захисту інформації. Перший рівень 

передбачав збереження секретів силами служби безпеки організації, а другий 

— формування психологічної атмосфери "пильності і відповідальності" персо-

налу організації за допомогою так званих координаторів, що призначаються з 

осіб середньої керівної ланки і мають серед співробітників авторитет. Так як 

збереження інформації є одним з важливих аспектів економічної безпеки підп-

риємства, необхідно відзначити, що зведення проблеми економічної безпеки 

підприємства лише до захисту комерційної таємниці є дуже спрощеним варіа-

нтом вирішення такої проблеми.  

Економічна безпека підприємства обумовлена впливом зовнішнього се-

редовища, яке в ринковій економіці весь час змінюється. Саме з позицій впли-

ву зовнішнього середовища, захисту підприємств від його негативного впливу 

і розглядається вміст категорії економічної безпеки підприємства. Найважли-

вішими факторами, що впливають на економічну безпеку підприємства, є сту-

пінь досконалості законодавчої бази, рівень оподаткування, доступ на світові 

ринки збуту, інвестиційна привабливість регіону, держави. Насамперед, еко-

номічна безпека підприємства залежить від економічної безпеки держави, ре-

гіону, адже ґрунтується на їхньому фінансовому, сировинному та виробничо-

му потенціалі, перспективах розвитку. Наявність багаторівневої концепції 

економічної безпеки господарюючих суб'єктів усіх рівнів дає можливість за-

безпечити передбачуваність зовнішніх загроз підприємствам. Особлива увага 

повинна приділятися вивченню партнерів по ділових зв'язках, їх платоспро-

можності, діловому реноме.  

Серйозна увага повинна бути приділена конкурентам, так як у випадку 

застосування ними методів несумлінної конкуренції для підприємства можуть 

виникнути серйозні небезпеки і загрози з тяжкими економічними наслідками. 

В цілому можна виділити декілька підходів різних авторів до визначення еко-
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номічної безпеки підприємства: а) як захист проти економічних злочинів; б) як 

стан захищеності від внутрішніх і зовнішніх загроз. 

 Підприємство, в першу чергу, є об'єктом економічних відносин. Влас-

ник підприємства ставить результатом діяльності підприємства, в першу чергу, 

досягнення поставленої ним мети, яка, як правило, носить економічний харак-

тер. Боротьба з загрозами, як така, найчастіше не є метою створення і володін-

ня підприємством, ведення ним економічній діяльності. Втім, міркування про 

економічну доцільність ведення боротьби з загрозами напевно викличе інтерес 

власника, оскільки це безпосередньо зачіпає його матеріальні інтереси, оскіль-

ки ведення цієї боротьби вимагає здійснення витрат, а виграш неочевидний. 

До основних функціональних цілей економічної безпеки належать: 

- забезпечення високої фінансової ефективності роботи, фінансової стій-

кості та незалежності підприємства; 

- забезпечення технологічної незалежності та досягнення високої конку-

рентоспроможності технічного потенціалу суб’єкта господарювання; 

- досягнення високої ефективності менеджменту, оптимальної та ефек-

тивної організаційної структури управління підприємством; 

- досягнення високого рівня кваліфікації персоналу та його інтелектуа-

льного потенціалу; 

- мінімізація руйнівного впливу результатів виробничо господарської ді-

яльності на стан навколишнього середовища; 

- якісна правова захищеність усіх аспектів діяльності підприємства; 

- забезпечення захисту інформаційного поля, комерційної таємниці і до-

сягнення необхідного рівня інформаційного забезпечення роботи всіх підроз-

ділів підприємства та відділів організації; 

- ефективна організація безпеки персоналу підприємства, його капіталу 

та майна, а також комерційних інтересів. 

Рівень економічної безпеки підприємства залежить від чітко організова-

ної системи безпеки. Алгоритм забезпечення економічної безпеки підприємст-

ва повинен бути наступний: опис проблемної ситуації, визначення цільової 

установки; побудова системи економічної безпеки підприємства; розробка 

методологічного інструментарію оцінки стану економічної безпеки на підпри-

ємствах; розрахунок сил і засобів, необхідних для забезпечення економічної 

безпеки; розробка заходів щодо реалізації основних положень концепції еко-

номічної безпеки підприємств. 

Вітчизняний і зарубіжний досвід свідчить, що основну роль в забезпе-

ченні збереження комерційної таємниці грають самі підприємства, а не держа-

вні органи. Серед суб'єктів, що забезпечують захист економічної безпеки підп-

риємницької діяльності, найбільше значення має служба власної економічної 

безпеки (звичайно при наявності відповідного суб'єкта підприємництва і фі-

нансових коштів). 

Забезпечення економічної безпеки підприємства — це процес реалізації 

функціональних складових економічної безпеки з метою запобігання можли-

вих збитків і досягнення максимального рівня економічної безпеки в даний час 

і в майбутньому. 

Способи забезпечення економічної безпеки підприємства — це набір за-

ходів і система організації їх виконання і контролю, які дозволяють досягати 
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найбільш високих значень рівня економічної безпеки підприємства. Створення 

служби власної економічної безпеки представляє на практиці найбільшу труд-

ність, оскільки кожен суб'єкт підприємництва суто індивідуальний, оскільки 

специфічна його діяльність. Однак, можна виділити ряд етапів, рекомендова-

них підприємцям при створенні служби економічної безпеки: 

1. Прийняття рішення про необхідність створення економічної безпеки. 

Питання про створення служби безпеки повинно виникати в момент прийняття 

рішення про організацію фірми, в залежності від обраного виду діяльності, 

обсягу передбачуваної до виробництва продукції, розміру річного обороту і 

прибутку, використання секретів виробництва, кількості працівників тощо. 

Засновники повинні заздалегідь передбачити необхідність створення служби 

безпеки. Після державної реєстрації приймається остаточне рішення про ство-

рення служби економічної безпеки. У разі позитивного вирішення питання 

визначається відповідальна особа, яка буде безпосередньо займатися організа-

цією служби економічної безпеки. 

2. Визначення загальних завдань служби економічної безпеки. 

3. Розробка положення про службу економічної безпеки, визначення 

структури та затвердження штатів. Наявність відповідної законодавчої бази 

дозволяє створити легальну службу безпеки. 

4. Набір кадрів. Працівниками можуть бути люди, які спеціально або по-

стійно займаються цією діяльністю як основною, та залучені спеціалісти (го-

ловний бухгалтер, юрист). При підборі постійних працівників найвагомішим 

виступає професійна підготовка. 

Система економічної безпеки потребує постійного контролю, вдоскона-

лення і управління нею у зв'язку з: - змінами в чинному законодавстві держа-

ви; - розвитком компанії і обранням нею нових напрямів господарській діяль-

ності; - збільшенням кількості персоналу, змінами в штатному розкладі фірми; 

- зміною переліку відомостей, які складають комерційну таємницю і конфіде-

нційну інформацію підприємства; - необхідністю вдосконалення телефонної і 

комп'ютерної мереж компанії; - винаходом недоброзичливцями нових техно-

логій промислового шпигунства і шахрайства; - появою на ринку недобросові-

сних конкурентів і зміною форм і методів їх протиправної діяльності; - поля-

ганням криміногенної обстановки в регіоні і т.д. 

Висновки. Практична діяльність служби економічної безпеки повинна 

ґрунтуватися на використанні типових схем, процедур і дій. Перш за все, слід 

сказати про загальний алгоритм дій, на якому заснована робота служби безпе-

ки. Він включає наступну послідовність операцій: - система запобіжних (пре-

вентивних) засобів; - аналіз і оцінка виниклих погроз; - діяльність по нейтралі-

зації погроз безпеці; - визначення заходів щодо нейтралізації погроз. Підприє-

мці, які не допустили банкрутства, втрат усвідомили необхідність економічної 

безпеки свого бізнесу, вони і склали ядро реальних і потенційних замовників 

послуг у сфері безпеки підприємництва, а також сформували замовлення на 

фахівців з безпеки підприємницької діяльності в Україні. 

Економічна безпека підприємства та його управління повинна ґрунтува-

тися на цілях успішного функціонування і розвитку підприємства за всіма 

сферами його діяльності і впливу. Для забезпечення економічної безпеки підп-

риємства від впливу суб'єктивних і об'єктивних причин, керівництву необхід-
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но приймати рішення з такою ж швидкістю, з якої виникають і негативні змі-

ни, і вміти їх передбачати. Для найбільш якісної захищеності слід впровадити 

особисту службу економічної безпеки підприємства. Проте, яке б організацій-

не рішення не було знайдене, очевидно, що реальна потреба в забезпеченні 

економічної безпеки існує. Отже, вузи відповідного профілю повинні займати-

ся випереджаючою підготовкою кадрів, оскільки потреба у фахівцях з еконо-

мічної безпеки діагностується вже сьогодні. 
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