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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ 

МЕБЛЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

В даний час, більш ніж будь-коли, економічні відносини між державами 

визначають загальний характер відносин між ними та перспективність розвитку тої чи 

іншої галузі. В умовах глобалізації перед підприємствами меблевої промисловості 

виникає низка проблем, пов’язаних з пристосуванням до нових умов, що диктуються 

світовим ринком. В Україні нині існує неефективна модель економічного розвитку, 

що стримує входження наших підприємств у світовий економічний простір. 

Продукція вітчизняного виробництва не є високотехнологічною у порівнянні з 

продукцією світових лідерів, таких як Ashley, IKEA та Steelcase, де 

конкурентоспроможність продукції забезпечується впровадженням досягнень 

науково-технічного прогресу. Для українських підприємств це породжує ряд небезпек 

економічного характеру. Саме тому, забезпечення економічної безпеки в умовах 

глобалізації для підприємств меблевої промисловості України є досить актуальним. 

Економічна безпека підприємства являє собою стан корпоративних та 

підприємницьких можливостей, за якого забезпечується їх ефективне 

функціонування, а також здійснюється запобігання внутрішнім та зовнішнім загрозам 

[1].  

Економічну безпеку доцільно досліджувати в розрізі її складових: матеріальна, 

фінансова, інтелектуальна, кадрова, інформаційна, екологічна, соціальна, силова, 

політико-правова, виробничо-технічна. Систему забезпечення економічної безпеки 

підприємства можна розглядати як процес реалізації її функціональних складових [3].  

Головною метою усіх складових економічної безпеки є забезпечення стабільного 

та ефективного функціонування підприємства і його прогресивний розвиток в 

майбутньому. Це забезпечується реалізацією ряду функціональних цілей: адаптація 

підприємства до потреб зовнішнього середовища, максимально ефективне 

використання ресурсів та потенціалу, законне здійснення діяльності, використання 

найновітніших технологій виробництва, а головне – захист підприємства від дії загроз 

внутрішнього та зовнішнього середовища, що забезпечить його прогресивний 

розвиток.  

Меблевий ринок України є перспективним для розвитку, що пояснюється 

значною сировинною базою, вигідним географічним розташуванням, яке сприяє 

зростанню експорту продукції та створення економічних зв’язків з іноземними 

партнерами, також наявна висока забезпеченість трудовими ресурсами. Незважаючи 

на це, у 2015-2016 рр. ринок меблів зазнав значних втрат: відбулося зниження 

продажів меблів та втрата Криму як основного споживача продукції на внутрішньому 

ринку; також відбулося зростання імпорту продукції даної галузі: у 2015 році – 162,1 

млн. дол. США, а у 2016 році – 213,3 млн. дол. США [2].  

Вітчизняний ринок представлений значною кількістю середніх підприємств. 

Основними лідерами ринку є ТзОВ «Гербор-холдінг» (Волинська область), ТзОВ 

«Сокме» (Львівська область), ТОВ «Мебель Сервіс» (Львівська область), фабрика 

меблів «Елегант» (Тернопільська область), Котовська меблева фабрика (Одеська 



область), ТзОВ «БРВ-Україна» (Волинська область). Усі підприємства здійснюють 

зовнішньоекономічну діяльність, однак, мають проблеми пов’язані з такими 

складовими економічної безпеки як матеріальна (залежність від постачання іноземної 

сировини), виробничо-технічна (значний знос обладнання, низький рівень 

прогресивності технологій виробництва), фінансова (наявність збитків як результат 

значної конкуренції з боку іноземних виробників).  

Для вирішення підкреслених проблем пропонуємо використання наступної 

системи забезпечення економічної безпеки підприємств меблевої промисловості 

України (рис. 1). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Система забезпечення економічної безпеки підприємств меблевої 

промисловості України (розроблено на основі [3]) 

 

 

 

 

З метою досягнення цілей управління економічною безпекою підприємства 

доцільно враховувати групи факторів внутрішнього і зовнішнього впливу, 

представлені в таблиці 1. 

 

Таблиця 1. 

Фактори впливу на економічну безпеку підприємства 
Фактори Вплив на економічну безпеку підприємства 

Економічні - складна податкова система; 

Управління економічною безпекою 

підприємства 

Внутрішні фактори Зовнішні фактори 

Мета: забезпечення стабільного функціонування сьогодні та прогресивний розвиток в 

майбутньому 

Цілі:  

- адаптація до умов мінливого ринкового середовища; 

- ефективне використання ресурсів; 

- використання НДДКР; 

- законна діяльність підприємства; 

- захист від наявних загроз, мінімізація їх впливу. 

Принципи:  

- законність; 

- ефективність; 

- комплексність; 

- унікальність для 

підприємства. 

Об’єкти, на які направлений захист: матеріальні, кадрові, фінансові, інформаційні та 

інноваційні ресурси. 

Результати забезпечення економічної безпеки: зниження втрат в процесі 

господарювання та управління діяльністю підприємства 

Функції управління 

Організація системи управління економічною безпекою; 

Планування і прогнозування діяльності підприємства; 

Діагностика економічної безпеки; 

Моніторинг та контроль економічної безпеки; 

Здійснення заходів мінімізації ризиків. 

 



- значний рівень інфляції; 

- складність ведення бізнесу; 

- нестабільний курс гривні; 

- низький рівень захисту інвесторів; 

- тиск з боку конкурентів; 

- складність ведення міжнародної торгівлі. 

Соціальні 

- низька заробітна плата; 

- відтік висококваліфікованих кадрів; 

- значний рівень безробіття; 

- низький рівень життя. 

Політичні 

- нестабільне законодавство; 

- недосконала нормативно-правова база; 

- антитерористичні дії на Сході України; 

- відсутність державної підтримки. 

Технологічні 

- низький рівень науково-технічного прогресу; 

- застаріла технологія деревообробки; 

- використання іноземних дизайнів меблів. 

 

Для  визначення ступеня впливу факторів на економічну безпеку підприємства 

меблевої промисловості доцільно здійснювати діагностику рівня економічної безпеки. 

Загалом виділяють три основні підходи до діагностики економічної безпеки 

підприємства: ресурсний, структурний та цільовий. Проте, доцільніше 

використовувати їх у комплексі, що дозволить мінімізувати вірогідність 

неправильного розрахунку. Такий підхід дозволить значно мінімізувати ризики та 

забезпечити ефективне функціонування підприємств. 

Отже, необхідність забезпечення економічної безпеки підприємств меблевої 

промисловості в умовах глобалізації визначається вимогами суб’єкта господарювання 

щодо забезпечення стабільної роботи, динамічного розвитку та реалізації поставлених 

цілей. Вона потребує запровадження такої системи управління економічною 

безпекою підприємства, яка забезпечить зниження втрат в процесі господарювання 

шляхом створення умов для модернізації виробництва, диверсифікації матеріальних 

потоків, підвищення рівня фінансової стабільності.  
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