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Актуальність. Економічна безпека є найважливішою умовою діяльності 

сучасного підприємства, а пріоритетна  мета керівництва -  забезпечення умов його 

економічного зростання.. 

Методи та матеріали. Питання економічної безпеки підприємства активно 

почали досліджуватись в останні тридцять років. Серед відомих авторів, необхідно 

відмітити: В. Бєлокурова, Г. Жосана, Г. Козаченка, С. Меламедоа, В. Шликова, та ін. 

Економічна безпека підприємства є складною та неоднозначною категорією, адже 

відсутня чітка наукова позиція щодо сутності та змісту цієї категорії. 

Результати. За сучасних умов господарювання, коли ситуація в країні 

характеризується фінансово-економічною нестабільністю, підприємства знаходяться 

в умовах безперервної зміни середовища його існування. Ця нестабільність вимагає 

від господарюючих суб’єктів постійної адаптації, а саме, пошук нових та 

вдосконалення наявних засобів забезпечення економічної безпеки. «Безпека» в 

перекладі з грецької означає «володіти ситуацією», тобто, безпека – це такий стан 

суб’єкта, при якому ймовірність зміни його зовнішнього середовища є незначною [1].  

Найважливішими факторами, що впливають на економічну безпеку 

підприємства, є ступінь досконалості законодавчої бази, рівень оподаткування, 

доступ на світові ринки збуту, інвестиційна привабливість регіону, держави. 

Передусім, економічна безпека підприємства залежить від економічної безпеки 

регіону, держави, тому що базується на їх фінансовому, сировинному та 

виробничому потенціалі. Забезпечити передбачуваність зовнішніх загроз 

підприємствам допомагає наявність багаторівневої концепції економічної безпеки 

господарюючих суб'єктів усіх рівнів. 

Отже, рівень економічної безпеки підприємства, перш за все, залежить від 

здатності керівництва передбачати та запобігати можливим загрозам, а також швидко 

вирішувати проблеми, що виникають на підприємстві [2]. Забезпечувати  контроль 

всіх бізнес-процесів, з точки зору їх безпеки від очевидних і потенційних загроз, є 

основним обов’язком керівника компанії. А кількість і різновиди загроз 

збільшуються пропорційно розширенню штату, зростанню обсягів виробництва і 

продажів підприємства. 

Висновок Для забезпечення економічної безпеки підприємства від впливу 

негативних суб'єктивних і об'єктивних причин, керівництву необхідно приймати 

рішення з такою ж швидкістю, з якою виникають ці зміни і вміти їх передбачати. Для 

найбільш якісної захищеності слід впровадити особисту службу економічної безпеки 

підприємства. Отже, вузи відповідного профілю повинні займатися випереджаючою 

підготовкою кадрів, оскільки потреба у фахівцях з економічної безпеки 

діагностується вже сьогодні. 
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