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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ГАРАНТ ОТРИМАННЯ ВИСОКИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Економічна безпека як новий напрямок науки, а забезпечення економічної 

безпеки як особливий вид економічної діяльності підприємства вимагають 

особливої уваги промислових підприємств, діяльність яких спрямована на 

отримання високих економічних результатів. Сучасна потреба обґрунтування 

основ економічної безпеки підприємства, а також розробки стратегічних і 

операційних засобів формування ефективних механізмів державно-приватного 

партнерства, інституційного громадського та державно-правового регулювання 

розвитку підприємництва за участю органів державної влади та суб’єктів 

господарської діяльності, розгалуженої мережі недержавних інституцій 

сприяння розвитку підприємництва в реалізації заходів політики забезпечення 

економічної безпеки підвищує вимоги до розвитку теорії безпеки з урахування 

пристосування до умов глобалізації сучасного ринку.  

Безпека будь-якої економічної системи характеризується великою 

кількістю ознак стану зовнішнього і внутрішнього середовища її 

функціонування, які впливають на загальний економічний розвиток: його 

стабільність, стійкість, прогресивність. Економічна безпека характеризує стан, 

здатність і можливості системи протидіяти деструктивним чинникам, 

незалежно від їх середовища, внутрішнього чи зовнішнього. Економічна 

безпека підприємства - це такий стан корпоративних ресурсів і 

підприємницьких можливостей, за якого гарантується найефективніше їх 

використання для стабільного функціонування та динамічного науково-

технічного й соціального розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім 

негативним впливам.  

Особливо гостро проблема забезпечення економічної безпеки 

підприємства виникає в ситуації, що пов’язана з підприємницьким та іншими 
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видами ризику, недобросовісною конкуренцією, а також слабкістю або 

відсутністю необхідної законодавчої бази діяльності суб’єктів господарювання. 

Гарантуючи економічну безпеку, підприємство створить необхідні 

передумови динамічного зростання економічного ефекту. Серед найбільш 

загальних показників до оцінювання функціонування системи економічної 

безпеки такі результати економічної діяльності: здатність підприємства досягти 

поставленої мети й виконувати власну місію в стратегічному вимірі, 

продуктивність - співвідношення кількості виробленої продукції до кількості 

витрачених ресурсів, економічний ефект і економічна ефективність 

виробництва продукції та діяльності підприємства та інші. 

Для попередження загроз економічної безпеки найважливішим є 

визначення кола завдань. Багатофакторність явищ, які впливають на 

економічну безпеку настільки велика, що потребує вибору найголовніших 

завдань. На жаль, на сьогодні вони розглядаються тільки в практиці деяких 

підприємств як найпріоритетніші. При цьому розкриваються як загалом на 

підприємстві, так і за функціональним обов’язком менеджерів і економістів, які 

ним управляють. 

Перед промисловими підприємствами постають такі основні проблеми 

забезпечення економічної безпеки: 

- визначення моделей та їх систем комплексного управління економічною 

безпекою підприємства, а також методів забезпечення безпеки; 

- визначення структури управління та контролю економічної безпеки, 

кваліфікаційних характеристик та функціональних обов’язків її працівників; 

- забезпечення комунікації працівників служб економічної безпеки з 

працівниками управління фінансово-господарської діяльності підприємства. 

Забезпечення економічної безпеки є одним з основних принципів 

нормального функціонування підприємства, реалізація якого передбачає 

використання комплексного науково-практичного системного підходу та 

гарантує отримання високих економічних результатів діяльності підприємства. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗЕКИ 

 

Економічна безпека - це складна багатофакторна категорія, яка дозволяє 

зберігати стійкість до зовнішніх та внутрішніх загроз, характеризує здатність 

національної економіки до розширеного самовідтворення для задоволення 

потреб громадян, суспільства і держави на якомусь визначеному рівні. 

Якщо розглядати економічну безпеку підприємства, то до її складових 

більшість науковців відносять такі, як: 

- фінансова (досягнення найбільш ефективного використання ресурсів);  

- політико - правова (дотримання чинного законодавства, всебічне правове 

забезпечення правової діяльності підприємства); 

- інтелектуальна і кадрова (збереження і розвиток інтелектуального 

потенціалу підприємства, ефективне управління персоналом); 

- техніко - технологічна (ступінь відповідності застосованих на 

підприємстві технологій сучасним світовим аналогам за умови оптимізації 

витрат ресурсів); 

- інформаційна (ефективне інформаційно-аналітичне забезпечення 

господарської діяльності підприємства); 

- екологічна (дотримання чинних екологічних норм); 

- силова (забезпечення фізичної безпеки працівників підприємства) [1]. 

Пропонуємо до основних складових економічної безпеки внести не менш 

важливу складову – інвестиційну складову. Інвестиційна діяльність 

підприємства забезпечує його зростання та розвиток. Оскільки інвестування є 

ризиковим видом підприємницької діяльності, в процесі формування 


