
Станкевич Н.А.,ст. викл., 

Карплюк О.О., магістрант 

Житомирський державний технологічний університет 

СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

В кризових умовах функціонування підприємств та їх ефективна господарська діяльність знаходяться 

в прямій залежності від системи економічної безпеки. Саме через те, що підприємства самостійно несуть 

відповідальність за результати своєї господарської діяльності, економічна безпека стала однією з 

найважливіших проблем сьогодення. 

Проаналізувавши наукові роботи вітчизняних та закордонних авторів ми прийшли до висновку, що 

не існує єдиного правильного визначення терміну «економічна безпека», хоча ми не знайшли і 

принципових розходжень щодо його суті.  

Перед тим як дати узагальнення щодо сутності економічної безпеки, дослідимо сутність поняття 

«безпека». «Безпека» - грецьке слово, дослівний переклад якого «володіти ситуацією» [4]. Тому, з 

економічної точки зору, безпекою можна назвати такий стан підприємства, за якого можливість погіршення 

якісних та кількісних параметрів у зовнішньому середовищі мінімальна. 

Таким чином, економічною безпекою підприємства вважатимемо стан ефективного функціонування 

суб’єкта господарювання в існуючому ринковому середовищі, спрямований на запобігання внутрішніх і 

зовнішніх негативних чинників та забезпечення його тривалого виживання і стійкого розвитку відповідно 

до запланованих завдань.  

Головні функціональні задачі економічної безпеки:  

 формування високих показників ліквідності та платоспроможності, ділової активності та 

автономності на підприємстві; 

 створення технологічної незалежності і забезпечення конкурентоспроможності ресурсного 

потенціалу підприємства; 

 забезпечення найбільшої ефективності управління, створення оптимальної організаційної 

структури управління підприємством; 

 забезпечення підприємства висококваліфікованими кадрами з метою формування 

інтелектуального потенціалу; 

 застосування екологічної політики підприємством для мінімізації негативного впливу процесами 

виробництва на навколишнє середовище; 

 підтримка юридично-правової захищеності господарської діяльності підприємства; 

 захист інформації, застосування комерційної таємниці та формування необхідної бази 

інформаційного забезпечення для всіх структурних підрозділів підприємства [1; 3]. 

Мета та головні задачі економічної безпеки вимагають сформувати необхідні структуроутворюючі 

елементи та загальну схему її функціонування. Економічна безпека вимагає проведення аналізу та 

діагностики існуючих загроз за кожною функціональною складовою та розробки протидіючих та 

застережних заходів. 

Механізм управління економічною безпекою кожного підприємства цілком індивідуальна. Його 

повнота та дієвість залежать від існуючої в державі законодавчої бази, від обсягу матеріально-технічних та 

фінансових ресурсів, виділених керівниками підприємств, від розуміння кожним з працівників важливості 

забезпечення безпеки бізнесу, а також від досвіду роботи керівників служб безпеки підприємств. Алгоритм 

побудови такого механізму полягає у розробці надійного економічного механізму управління економічною 

безпекою, який дасть змогу підприємству здійснювати свою діяльність пристосовуючись до всіх перешкод 

та загроз [2; 3].Економічний механізм управління економічною безпекою підприємства – це комплекс 

організаційно-управлінських, режимних, технічних, профілактичних и пропагандистських заходів, 

спрямованих на кількісну реалізацію захисту інтересів підприємства від зовнішніх та внутрішніх загроз. 

Таким чином, економічна безпека підприємства - це універсальна категорія, яка відображає захист 

суб’єкта господарювання на всіх рівнях економічних відносин, починаючи з держави і закінчуючи кожним 

її громадянином. 
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