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В умовах глобальної економічної кризи, спаду економічної активності 

підприємств захист їх діяльності від зовнішніх та внутрішніх загроз часто стає 

умовою забезпечення існування на ринку. Економічна безпека -  поняття 

багатоаспектне. Вона забезпечується на економічному, комерційному, науково-

технічному, інформаційному, кадровому, фізичному, соціальному рівнях. 

Навіть поверхневий аналіз стану економіки України свідчить про вкрай 

негативні тенденції розвитку підприємницьких структур. А саме: зменшення 

кількості підприємств, скорочення обсягів виробництва, збільшення частки 

збиткових підприємств, підвищення рівня зносу основних засобів і т. ін.  Це є 

наслідком недостатньої захищеності підприємств від дії комплексу негативних 

чинників підвищеної загрози. Одним з таких факторів, що формує економічну 

безпеку промислового підприємства, є нездатність підприємства за своїми 

техніко-економічними параметрами виготовлювати продукцію, що здатна 

задовольнити потреби сучасного споживача. Головна умова виживання 

виробничого підприємства у ринкових умовах – підвищення 

конкурентоспроможності його продукції. Це складна проблема для 

підприємства в умовах активних кризових процесів. Продукція вітчизняних 

товаровиробників мусить відповідати потребам ринку за показниками якості і 

за цінами, що сформувалися на ньому. Наразі спостерігається неготовність 

більшості українських підприємств до виробництва продукції відповідно до 

згаданих параметрів, що обумовлено високим рівнем зносу основних засобів, 

використанням застарілих технологій виробництва, високими цінами на 

ресурсну складову продукції та багатьма іншими причинами. У зв’язку з цим 

перед підприємствами постає низка проблем, що потребують першочергового 

вирішення: модернізація, модифікація, розвиток виробництва з врахуванням 

досягнень науково-технічного прогресу і т.п. Їх вирішення потребує залучення 

додаткового обсягу інвестицій. В умовах обмеженого фінансування це часто 

викликає необхідність залучення позикових коштів, що погіршує показники 

фінансового стану підприємства, підвищує рівень ризику та впливає на рівень 

економічної безпеки підприємства. Підприємства знаходяться у складній 

ситуації, коли для забезпечення своєї економічної безпеки вони повинні 

розвивати виробництво, але для цього потрібні значні інвестиції. При цьому 

власні засоби для розвитку воно може отримати тільки при виготовленні 

конкурентоспроможної продукції. Отже, метою забезпечення економічної 

безпеки є комплексна та збалансована протидія потенційним та реальним 

загрозам, усунення або мінімізація яких гарантує суб’єкту господарювання 

успішність функціонування в нестабільних умовах зовнішнього та 

внутрішнього середовища. 


