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жет рассматриваться в качестве предпосылки для заключения об 
экономической безопасности предприятия. Исследования поня-
тия экономической безопасности предприятия показали, что как 
объект управления экономическая безопасность предприятия об-
ладает специфическими, присущими только ей особенностями.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

У сучасних ринкових умовах підприємницький сектор Украї-
ни розвивається у надзвичайно складних умовах та не має достат-
ньо прогнозованих та досконалих шляхів розвитку, тому питання 
забезпечення безпеки підприємництва в таких умовах є досить ак-
туальним. Українське підприємництво, як відкрита система, функ-
ціонує у складному, нестабільному і динамічному зовнішньому 
середовищі, особливо в сучасних умовах, коли світова економіка 
переживає одну з найбільш глибоких фінансово-економічних криз.

Для вітчизняного підприємництва становлення ринкової еко-
номіки України призвело до ряду перед ряд проблемних питань 
щодо забезпечення стабільного розвитку і безпеки, які можуть бути 
вирішені тільки на рівні з завданнями внутрішньої і зовнішньої по-
літики держави [1]. В умовах, що склалися, одним з ефективних і 
перспективних напрямів протидії існуючим загрозам на макроеко-
номічному та мікроекономічному рівнях, перш за все, є об’єднання 
зусиль суб’єктів взаємодії — держави з правовим регулюванням 
такої взаємодії і високопрофесійним кадровим забезпеченням.
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У зв’язку з інтеграцією України до регіональних та світових 
економічних ринків потрібна швидка адаптація до нових умов 
ведення підприємства в більш жорсткому конкурентному серед-
овищі із збереженням при цьому наявних позицій на ринках збуту, 
захистом власних інтересів, забезпеченням стабільного розвитку.

Для ефективного функціонування підприємства є необхідною 
оцінка його рівня економічної безпеки за всіма основними функ-
ціональними складовими: фінансовій, інтелектуальній і кадровій, 
техніко-технологічній, політико-правовій, екологічній, інформа-
ційній, які є потенціалом його конкурентоспроможності, стійкості 
та стратегічного розвитку.

Проблеми економічної безпеки можна розділити на дві групи: 
зовнішні та внутрішні. До зовнішніх належать:

− законодавча нестабільність;
− необґрунтовані зміни у системі державного регулювання 

підприємницької та господарської діяльності;
− протизаконна діяльність конкурентів;
− безвідповідальність ділових партнерів;
− корупція;
− негативні макроекономічні тенденції: інфляція, підвищен-

ня відсоткових ставок, зниження рівня ділової активності та купі-
вельної спроможності населення тощо.

До внутрішніх проблем відносять:
− дії чи бездіяльність працівників, які суперечать інтересам 

комерційної діяльності підприємства, наслідком чого може бути 
втрата інформаційних ресурсів (розголошення комерційної таєм-
ниці чи конфіденційної інформації);

− низький рівень підготовки фахівців ВНЗ України;
− втрата економічних зв’язків з партнерами, постачальника-

ми, підрив ділового іміджу підприємства на ринку.
Для того, щоб підвищити рівень економічної безпеки підпри-

ємств, доцільно вжити таких заходів:
– комплексний підхід до забезпечення та розвитку основних 

складових економічної безпеки підприємства з використанням 
удосконаленої технології захисту від різноманітних проявів криз 
та ризиків у сучасних умовах ведення підприємницької діяльності;

– підвищення професіонального рівня, більш якісне забезпе-
чення силової складової економічної безпеки підприємства шля-
хом кадрового поповнення її стуктур професіональними фахів-
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цями з відповідною підготовкою щодо перспективного розвитку 
безпеки підприємництва;

– подальше зближення представників недержавного та дер-
жавного секторів безпеки щодо створення механізмів взаємодії, 
запровадження методів, заходів, засобів і загальновизнаних між-
народних стандартів забезпечення безпеки підприємництва;

– розвиток безпеки підприємництва, пов’язаний з інформа-
ційним забезпеченням її заходів (так званої «конкурентної або мар-
кетингової розвідки,»), і інтелектуальної та кадрової безпеки [2];

– розвиток страхової сфери, що є дієвим механізмом зни-
ження ризиків, пов’язаних із підприємницькою діяльністю.

Таким чином, усунути вищевказані проблеми, враховую-
чи особливості соціально-економічної ситуації в Україні, можна 
шляхом розробки концепції функціонування системи безпеки під-
приємства за умови структуризації приватних суб’єктів з надан-
ня послуг у різних сферах підприємств, впровадження в Україні 
загальновідомих міжнародних стандартів і створення ефективної 
взаємодії з найбільш відомими міжнародними компаніями.
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ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ІНСТИТУТУ 
ВІДЧУЖЕННЯ ДЛЯ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ

З розвитком суспільства поступово трансформуються соці-
альні, культурні, економічні, правові та інші відносини між людь-
ми. Розвиток суспільства в цілому зумовлює зміну уже існуючих 
та створення нових потреб індивіда. Так, у своїй праці вчений 
К. Маркс відзначав, що джерелом розвитку потреб є взаємозв’язок 
між виробництвом та споживанням матеріальних та духовних благ, 


