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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА 

 
В умовах трансформаційних та глобалізаційних змін у світі в економічній 

сфері досить часто піднімається питання створення безпечних умов економічної 

діяльності підприємства. За таких умов, фактори та чинники, що впливають на 

економічну безпеку підприємства можуть бути як зовнішніми, так і 

внутрішніми. Але, зважаючи на сучасну нестабільну ситуацію у вітчизняній 

економіці, вважаємо, що актуально розглядати, перш за все,питання внутрішніх 

шляхів забезпечення економічної безпеки підприємства. 

Питанням щодо економічної безпеки підприємства займались такі 

науковці, як: Т. Гордієнко, А. Заїчковський, Т. Іванюта, В.Малащенко, 

Д. Никифорчук, С. Ніколаюк, О. Орлик, С. Пономарьов, Т. Соколенко, 

В. Третяк, І. Троц, Л. Шваб. Проте, незважаючи на численні дослідження, 

питання щодо шляхів забезпечення економічної безпеки підприємства 

залишається відкритимі дискусійним та такими, що потребують подальших 

досліджень. 
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Перш за все, необхідно визначитись зі значенням категорії «економічна 

безпека підприємства». Так, під економічною безпекою підприємства розуміють 

захищеність діяльності підприємства від негативних впливів зовнішнього і 

внутрішнього середовища, його спроможність швидко усунути різноманітні 

загрози або пристосуватися до зовнішніх умов без негативних наслідків для 

себе. До того ж, економічна безпека підприємства – це найефективніше 

використання ресурсів, яке здатне забезпечити стабільне функціонування та 

розвиток підприємства[1, с.235].  

Подібною є думка І. Бланка, який вважає, що економічна безпека 

підприємства – це становище найбільш ефективного використання ресурсів для 

запобігання загроз і забезпечення стабільного функціонування підприємства на 

теперішній час і в майбутньому [4, с. 219].  

На думку, М.Бєндікова підекономічною безпекою підприємства слід 

розуміти захищеність його науково-технічного, технологічного, виробничого 

такадрового потенціалу від прямих або непрямих загроз[2, с.7-13]. 

Т. Соколенко пропонує розглядати економічну безпеку як такий стан 

підприємства, при якому його стратегічний потенціал знаходиться поряд з 

межею адаптивності. При цьому загроза втрати економічної безпеки наростає 

тим сильніше, чим ближчим є ступінь адаптивності стратегічного потенціалу до 

граничної зони [3]. 

Погоджуючись з авторами, на нашу думку, можна доповнити, що 

економічна безпека – це комплекс усіх можливих заходів для забезпечення 

стабільного функціонування та розвитку підприємства в умовах нестабільності 

економіки. Для забезпечення ефективності діяльності та конкурентоздатності 

підприємства на ринку його необхідно, перш за все, забезпечити власну 

економічну безпеку на внутрішньому рівні. 

Що стосується шляхів щодо забезпечення економічної безпеки в умовах 

сьогодення можна виділити наступні ланки, а саме: техніко-технологічну, 

фінансову та кадрову (табл. 1) [5]. Безумовно, шляхів забезпечення економічної 

безпеки набагато більше, оскільки, загрози, як основні чинники в умовах 
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нестабільності ринку зростають.   

Таким чином, контролюючи ці ланки діяльності, підприємство має 

можливість забезпечити безперебійне, стабільне функціонування та спрямувати 

ресурси на подальший розвиток. 

Таблиця 1 – Шляхи забезпечення економічної безпеки підприємства 

Техніко-

технологічний 
Фінансовий Кадровий 

 використання 

основних 

фондів;  

 збільшення 

ресурсовіддачі; 

 зменшення 

рівня 

морального і 

фізичного зносу 

тощо 

 збільшення 

кількості 

ліквідних 

активів. Це дасть 

змогу вчасно 

оплачувати 

борги та 

уникнути 

банкрутства 

 зменшення 

вимушених 

відпусток;  

 стимулювання 

трудової 

активності 

(премії, грамоти);  

 залучення до 

роботи тільки 

кваліфікованих 

працівників тощо 

Джерело: складено авторами на основі [5] 

Таким чином, економічна безпека, є комплексом заходів, що сприяють 

стабільному функціонуванню підприємства в умовах економічної 

нестабільності як в країні, так і за її межами. Основні шляхи забезпечення 

економічної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів та нестабільності 

ринку, є: техніко-технологічна, фінансова та кадрова. Отже, якщо контролювати 

кожну ланку на внутрішньому рівні, вважаємо, що підприємство буде 

спроможне та конкурентоздатне на зовнішньому рівні. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА  

НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД  ПІД ЧАС 
МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ 

ОКРЕМИХ ВИДІВ КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИХ ТА 
ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ 

 
Найпоширенішою формою міжнародного співробітництва у сфері 

боротьби зі злочинністю, у тому числі під час розслідування  корисливо-

насильницьких та економічних злочинів, є надання правової допомоги. Одним з 

основних видів такої допомоги є видача осіб (екстрадиція) [1]. Так, згідно зі 

статистичними даними Офісу Генерального прокурора, за 2012 – 2019 р.р. до 


