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РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ 

 

У результаті тривалої економічної кризи, яка спостерігається в Україні, відбулося істотне зниження 

виробничого, технологічного та інвестиційного потенціалу більшості вітчизняних підприємств, що негативно 

відбилося на рівні їх економічної безпеки. В умовах обмеженості державних можливостей щодо фінансування 

розвитку всієї економіки виникає необхідність виділення основних пріоритетних об’єктів, що складають базис 

вітчизняної економіки, а забезпечення їх економічної безпеки гарантує відносну економічну безпеку країни в 

цілому. Однак, вкрай важливим є вивчення та адаптація світового досвіду забезпечення економічної безпеки 

підприємницької діяльності. 

Метою дослідження є розробка теоретичних засад і методичних підходів з розвитку концепції економічної 

безпеки державних підприємств. 

Важливість вивчення теоретичних засад та розробка прикладних рекомендацій зі зміцнення економічної 

безпеки підприємництва в нових країнах з ринковою економікою, як правило, зумовлена призупиненням темпів 

розвитку малого і середнього бізнесу, зниженням рівня ділової активності населення, що не дозволяє поліпшити 

основні показники розвитку підприємництва, досягнути рівня розвинених держав, забезпечити належний та рівний 

доступ кожного громадянина до підприємницької діяльності. 

Разом з тим, варто зазначити, що в економічно розвинених державах світу більше приділяється увага питанням 

розробки теоретико-прикладних засад розвитку підприємництва, формуванню сприятливого економіко-правового 

середовища для ведення підприємницької діяльності. Натомість, питання, що стосуються забезпечення 

безпосередньо економічної безпеки підприємництва, актуальні в країнах, які докорінно змінюють систему 

державного устрою (зокрема, перебувають на стадії ринкової трансформації економіки) та/чи перебувають у 

кризовому стані (наприклад, у післявоєнний період, період гострих соціальних конфліктів чи економічних криз). 

Традиційні (характерні для економіки ринкового типу) дії органів державного управління є недостатніми для 

забезпечення належного регулювання ринку, не відповідають вимогам часу та не спроможні усувати вади 

перехідних етапів. В таких умовах суб’єкти підприємницької діяльності, виконуючи свою вагому соціальну та 

економічну місії у суспільстві, опиняються у ситуації неналежного рівня захищеності свого майна та інтересів від 

впливу чинників зовнішнього середовища та інколи навіть органів влади (державного контролю) тощо. Отже, 

проблема забезпечення економічної безпеки підприємництва набуває актуальності в умовах критичного зростання 

рівня ризику ведення бізнесу, недостатнього, неадекватного (щодо загострення умов функціонування підприємств) 

виконання органами влади своїх функцій. Проте світова практика (в тому числі країн, які пройшли період ринкової 

трансформації економіки та/чи успішно здійснюють економічні реформи) має позитивний досвід щодо 

забезпечення економічної безпеки бізнесу, формування сприятливих умов для підприємництва (навіть незважаючи 

на те, що у багатьох країнах, як правило, не розробляються цільові стратегічні планові документи щодо зміцнення 

економічної безпеки підприємств), національної, регіональної та галузевої економічної безпеки. Тому цей досвід 

являє собою значний інтерес як для розвитку системи безпеки вітчизняних суб’єктів господарської діяльності, так і 

безпеки національної економіки загалом [1, с. 55-57]. 

Уряди багатьох розвинених країн (в тому числі Японії, США) офіційно (у програмних документах органів 

державного управління) визнають об’єктивне існування ризиків (навіть для конкурентоспроможних підприємств), 

пов’язаних з посиленням агресивності ринкового середовища та загостренням конкуренції у різних сферах 

діяльності на внутрішньому і світовому ринках. Це вимагає спеціальних організаційних та ресурсних заходів 

підтримки та забезпечення стійкості підприємств, зокрема, сектора малого і середнього підприємництва в цих 

екстремальних ситуаціях. Уряд Японії визнає, що в умовах глобалізації економіки, швидких та масштабних змін 

саме підприємства цього сектора економіки більшою мірою, ніж великі потребують допомоги та державної 

підтримки. 

У країнах світу, які посідають провідні позиції у рейтингах за рівнем сприятливості економіко-правового 

середовища щодо ведення підприємництва створено та належно функціонують профільні державні органи 

(адміністрації) (досвід США, Японії та практично всіх країн ЄС). Більше того, за ними закріплено відповідне 

фінансування та повноваження щодо реалізації державної політики у сфері підтримки і забезпечення економічної 

безпеки підприємництва. Зазначені державні інституції виконують як стратегічні, так і оперативні функції, 

пов’язані з розробкою та реалізацією стратегічних і тактичних програм підтримки підприємництва і формування 

сприятливого середовища його функціонування; реалізацією заходів з адаптації підприємств (зокрема малого і 

середнього бізнесу) до умов конкурентної боротьби; розробкою секторально-територіальних програм розвитку 

бізнесу та забезпечення його економічної безпеки). 

До основних операційних завдань стратегії внесено посилення фінансової підтримки, поліпшення умов 

створення нових підприємств, розвиток загальнонаціональної системи забезпечення економічної безпеки та ін. [2]). 

Особлива увага приділяється захисту підприємств, які здійснюють діяльність у несприятливих щодо ведення 

підприємницької діяльності зонах, інноваційних малих підприємств, функціонування яких пов’язане зі значними 

технічними та комерційними ризиками. 

Крім того, створення структурних підрозділів ведення політики у сфері економічної безпеки підприємництва за 

галузево-територіальною ознакою (досвід США, де крім Адміністрації малого бізнесу питання забезпечення 



економічної безпеки підприємництва покладено на регіональні відділення Міністерства внутрішньої безпеки серед 

малих підприємств [3]). 

Також це здійснення систематичного моніторингу внутрішнього та зовнішнього ринків та розробка 

рекомендацій як для органів державного управління, так і безпосередньо підприємств щодо заходів, метою 

реалізації яких є посилення конкурентних позицій національних підприємств, захисту їх економічних інтересів 

(досвід США, Японії, Німеччини, Великобританії та Франції [4]).  

Важливу роль щодо забезпечення економічної безпеки підприємництва у розвинених країнах відіграє страхова 

сфера, яка виступає системотворчим чинником розвитку підприємництва і є вагомим джерелом венчурного 

капіталу. Основні потоки капіталу страхових компаній спрямовуються у галузі з високими темпами зростання. У 

розвитку страхової сфери є прихований резерв економічного сприяння підприємництву (особливо малому та 

середньому, інноваційним проектам підприємств) та зміцненню економічної безпеки суб’єктів підприємницької 

діяльності. У стратегічних документах органів державного управління страхування розглядається як 

інституціональний чинник забезпечення національної конкурентоспроможності, стабільності і зміцнення 

економічної безпеки країни та сектора підприємництва; передбачені заходи щодо відновлення позицій держави як 

суб’єкта страхової діяльності та механізми сприяння входженню на ринок великих провідних іноземних страхових 

компаній [3]. 

Позитивним аспектом світового досвіду зміцнення економічної безпеки підприємництва вважаємо 

забезпечення ефективного захисту майнових інтересів підприємств-страхувальників запровадженням інституту 

обов’язкового державного страхового нагляду за діяльністю страхових компаній (практика більшості країн 

Європи).  

Окремим інституційним засобом забезпечення економічної безпеки підприємництва в багатьох країнах світу 

виступає діяльність асоціативних і громадських підприємницьких організацій, зокрема, у напрямі гарантування 

фізичної та економічної безпеки суб’єктів підприємницької діяльності, поліпшення відносин з органами влади, 

участі у прийнятті рішень та розробці політики регулювання підприємництва. У країнах ЄС на державному рівні 

прийнято рішення, спрямовані на розширення спектра послуг у сферах регулювання незалежних недержавних 

інститутів, враховуючи оцінку власності, інспекцію та проведення досліджень ринку, захисту прав споживачів, 

охорони навколишнього середовища, техніки безпеки праці, охорони здоров’я, сертифікації та стандартизації 

товарів. 

Імплементація позитивних аспектів світового досвіду зміцнення економічної безпеки підприємництва дозволяє 

значно удосконалити традиційні механізми державного сприяння розвитку підприємництва і сприяє зміцненню 

економічної безпеки суб’єктів підприємництва, їх можливостей щодо доступу до зовнішніх ринків, розвитку 

венчурних компаній та страхової сфери як дієвого механізму зниження ризиків підприємств, а також соціального 

капіталу, зокрема, в системі міжнародних міграційних процесів. 
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