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МІСЦЕ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Романчик Т.В.   

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 
 

Аналіз ситуації, що склалася в економіці України, свідчить про наявність 

серйозних проблем в діяльності окремих господарюючих суб’єктів. 

Підприємство знаходиться в стані невизначеності, непередбачуваності, зміни як 

внутрішніх умов господарювання, так і зовнішніх обставин: політичних, 

макроекономічних, екологічних, правових. Будь-яка шкода рано чи пізно може 

отримати оцінку в грошовому вираженні, тобто може бути виділена чисто 

економічна складова збитку. Тому економічна безпека - це матеріальна база 

безпеки підприємства в цілому, одна зі складових загального поняття 

«безпека».  

Залежно від пріоритетної важливості певного виду небезпеки, 

середовища її формування та можливих наслідків, а також політики 

підприємства щодо захисту від шкоди їх дії, сутність економічної безпеки 

підприємства вчені переважно розглядають як:  

- стан захищеності від загроз і небезпек;  

- відсутність загроз і небезпек;  

- систему заходів, спрямованих на створення певних безпечних умов;  

- дотримання певних параметрів та норм, від забезпечення яких 

безпосередньо залежить безпека. 

Як правило, економічна безпека підприємства розглядається як стан 

організації у теперішній часу та як її здатність завдяки ефективному 

використанню ресурсів протистояти негативним тенденціям ринку та 

забезпечувати стале функціонування закладу у майбутньому. 

В контексті забезпечення економічної безпеки у майбутньому важливим є 

не тільки реагування на ситуацію, що склалася, але й розробка мір 

превентивного характеру, спрямованих на відстеження потенційно негативних 

чинників та тенденцій, здатних нанести економічну шкоду діяльності закладу. 

Забезпечення економічної безпеки підприємства можливо завдяки 

комплексній протидії потенційним і реальним загрозам, усунення та мінімізація 

яких гарантують суб'єкту господарювання постійне і максимально ефективне 

функціонування в мінливих умовах зовнішнього і внутрішнього середовища в 

даний час, а також забезпечення високого потенціалу розвитку підприємства в 

майбутньому. 
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