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УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ НА РІВНІ 

ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

ст. викладач Тютюник І. В., студент гр. Ф-51, Головко А. Г. 

Сумський державний університет 

Ефективне функціонування підприємств малого та середнього бізнесу 

є потужним важелем у вирішенні низки фінансових та соціальних 

проблем країни, зокрема: створення розвиненого конкурентного 

середовища, забезпечення зростання податкових надходжень до 

регіональних та державного бюджетів, зростання валового внутрішнього 

продукту, тощо. Однак, на сьогоднішній день,  підприємства здійснюють 

свою діяльність в умовах нестабільності та невизначеності. Динамічність 

переважної більшості процесів не залишають шансів для тих учасників 

ринкових відносин, що не змогли адаптуватися до їх швидких змін.  

Функціонування у глобальному конкурентному середовищі, вимагає 

слідування новітнім тенденціям, які нерідко несуть певні ризики і загрози, 

та змушує вітчизняне підприємство до пошуку нових підходів до 

економічно безпечного існування на міжнародних ринках та подальшого 

зміцнення його потенціалу та конкурентоспроможності.  

У зв’язку зі зростанням числа збиткових підприємств, недостатньою 

кількістю фахівців у галузі антикризового управління для України, як для 

держави з перехідною економікою, актуальним є всебічне дослідження 

питань теоретико-методичного забезпечення управління економічною 

безпекою.  

 Найбільш актуальною проблема економічної безпеки є для країн, що 

знаходяться на перехідному етапі свого розвитку, оскільки для них 

головним протиріччям є, з одного боку, необхідність інтеграції у 

світогосподарські структури, а з іншого - потреба забезпечення 

захищеності від наслідків ймовірних криз. У таких умовах питання 

економічної безпеки підприємства є значущим на всіх рівнях 

функціонування економіки [1]. 

До традиційних складових системи економічної безпеки підприємства 

можна віднести: фінансову, екологічну, виробничу, інтелектуальну 

безпеки. Крім того, через можливий ризик шпигунства, завдяки 

використанню мережі спеціальних пристроїв та розробок, застосуванню 

інноваційних технологій, новітніх виробів та високого ступеня 

комп’ютеризації всіх процесів виробництва, важливу роль відіграє 

інформаційна складова. 

Не менш важливою для успішного функціонування підприємства є 

правова безпека, оскільки саме вона визначає умови та поле його 

функціонування. З огляду на це, слід враховувати недосконалість 
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нормативно-правової, методичної та методологічної баз. В умовах 

глобальних трансформацій для створення сприятливого клімату в області 

економічної безпеки необхідно забезпечити відповідність та узгодженість 

вітчизняного законодавства з міжнародними нормами, що в кінцевому 

підсумку призведе до інвестиційної привабливості як окремих 

господарюючих суб’єктів, так і економіки України в цілому, посилення 

конкурентоспроможності, більшої прозорості підприємницької діяльності 

та уможливить вихід українських підприємств на нові іноземні ринки.  

У багатьох аспектах рівень економічної безпеки підприємства визначає 

професіоналізм управлінського персоналу. Це пояснюється тим, що 

інформація про можливі ризики ще не забезпечує вірогідність їх 

вирішення. Саме від професійних якостей керівництва залежить наскільки 

фірма підготовлена до загроз, ефективно може їх нейтралізувати, 

ліквідовувати шкідливі наслідки без серйозних втрат. 

Зважаючи на вищесказане, можна зробити висновки про наявність 

певних проблем у сфері забезпечення економічної безпеки суб’єктів 

господарювання в Україні і відсутність практичної методології їх 

вирішення. Однією з причин є те, що наша країна поки що знаходиться на 

перехідному шляху до ринкової економіки через різноманітні перепони і 

трансформації. У нинішній ситуації не всі вітчизняні підприємства здатні 

убезпечити себе від загроз і ризиків, що породжує внутрішнє та зовнішнє 

середовище, та швидко адаптуватися. З огляду на це, виникає 

необхідність удосконалення вже наявних механізмів управління 

економічною безпекою чи створення нових. Ми вважаємо, що досить 

доцільним є звернення до міжнародного досвіду, беручи до уваги ті 

країни, що вдало подолали подібні труднощі та створили успішний 

механізм щодо ефективного управління економічною безпекою. 
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