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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 

 

Стійкість розвитку національного господарства значною мірою залежить 

від рівня економічної безпеки як держави в цілому, так і певних суб’єктів 

господарювання. Таким чином, високий рівень економічної безпеки бізнесу є 

запорукою соціального та економічного розвитку держави в цілому. 

Розглядаючи сутність економічної безпеки підприємства (далі ЕБП) 

звернемо увагу на визначення, надане автором Покропивним С.Ф.: 

«Економічна безпека фірми (підприємства, організації) – це такий стан 

корпоративних ресурсів (ресурсів капіталу, персоналу, інформації і технології, 

техніки та устаткування, прав) і підприємницьких можливостей, за якого 

гарантується найбільш ефективне їхнє використання для стабільного 

функціонування та динамічного науково-технічного й соціального розвитку, 

запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним впливам (загрозам)» [1]. 

До головних цілей формування ЕБП належать: забезпечення фінансової 

стійкості та незалежності, досягнення лідерства у технологіях, забезпечення 

високого конкурентного статусу, підвищення ефективності менеджменту, 

оптимізація використання потенціалу підприємства, мінімізація руйнівного 

впливу зовнішнього середовища, забезпечення функціонування підприємства у 

межах правового поля, захист власної комерційної таємниці [2]. 

Серед основних складових економічної безпеки підприємства частіше за 

все виділяють такі: фінансові; інтелектуальні і кадрові; техніко-технологічні; 

політико-правові; інформаційні; екологічні; силові. 
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Забезпечення економічної безпеки виробничої діяльності вимагає 

створення на підприємстві власної системи безпеки, яку можна визначити як 

взаємозв’язану сукупність спеціальних структур, засобів, методів і заходів, які 

забезпечують безпеку бізнесу від внутрішніх і зовнішніх загроз. 

Найважливішим етапом забезпечення ЕБП є стратегічне планування і 

прогнозування його економічної безпеки. На цьому етапі розробляється 

стратегічний план забезпечення ЕБП, проводиться оперативна оцінка рівня 

забезпечення і поточне тактичне планування ЕБП. На основі оцінки 

ефективності заходів із запобігання збиткам і розрахунку функціональних і 

сукупного критеріїв ЕБП аналізується її рівень. 

На основі оперативної оцінки рівня ЕБП і вироблених рекомендацій з 

поточного планування діяльності підприємства здійснюється оперативне 

планування фінансово-господарської діяльності підприємства, після чого 

робиться практична реалізація розроблених планів [3]. 

Сьогодні головними проблемами в сфері ЕБП виступають: 

неконтрольована приватизація, банкрутство неефективних підприємств, які не 

витримують ринкової, зокрема й недобросовісної, конкуренції, відсутність 

прозорої податкової системи. Крім того, потреба в ефективній кадровій 

політиці є першочерговою для функціонуючих підприємств. 

Один з найістотніших впливів на формування економічної безпеки 

підприємства здійснює держава. Основна проблема взаємодії держави та 

підприємств полягає у тому, що під час створення основи для економічної 

безпеки державі потрібно не завдати шкоди діяльності підприємства. 

Отже, економічна безпека підприємства у сучасних умовах 

господарювання набуває особливого значення і аналіз ЕБП є невід’ємною 

частиною ефективного управління господарською діяльністю будь-якого 

підприємства.  
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