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Постановка проблеми. Тривалий кризовий
стан економіки, непослідовність дій у проведенні
радикальних економічних реформ, загальна не"
ефективність процесу соціально"економічних
трансформацій в Україні призвели до значних
економічних і соціальних втрат у суспільстві та
державі. Негативні економічні наслідки еко"
номічних реформ перетворились у вагомі загрози
національній безпеці країни у всіх сферах, особли"
во в економічній та соціальній. За оцінками і ук"
раїнських, і зарубіжних вчених, Україна перевер"
шила майже по всіх порогових показниках, визна"
чених світовою практикою, небезпечну межу з
точки зору економічної безпеки держави. Така си"
туація стала каталізатором, що спричинило актив"
не дослідження та розвиток питань, пов'язаних з
економічною безпекою держави та підприємства.
Наслідком даного процесу стало формування са"
мостійних наукових напрямків екосестейту — еко"
номічної безпеки держави та екосекенту — еко"
номічної безпеки підприємства [1]. Відповідно
постає проблема дослідження цих наукових нап"
рямків. Одне із актуальних питань — це загроза
економічній безпеці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи"
тання економічної безпеки підприємства останнім
часом почали активно досліджуватися. Збіль"
шується кількість кандидатських та докторських
робіт, захищених з даної тематики, а відповідно й
кількість літератури. Останні роботи за даною те"
матикою присвячені економічній безпеці торго"
вельного підприємства, формуванню механізму
забезпечення економічної безпеки підприємства,

затвердженої постановою Кабінету Міністрів Ук"
раїни від 13 квітня 2011 року №471, продовження
роботи зі створення галузевих норм часу на вико"
нання Указу Президента України від 25 грудня
2000 року №1375 та оновлення національної нор"
мативної бази з праці та професійної класифікації
сприятиме удосконаленню нормативної бази з
ціноутворення у будівництві. Це полегшить роз"
робку нових ресурсних елементних кошторисних
норм і надасть змогу здійснювати контроль та пе"
ревірку відповідності норм розроблених стан"
дартів оптимальним затратам на виконання техно"
логічних операцій.

Кінцевий результат із створення нормативної
бази у будівництві залежить від усіх учасників
інвестиційного процесу незалежно від форм влас"
ності. При пасивному відношенні до цього проце"
су діюча система ціноутворення буде неефективна
або взагалі втратить свою значущість. 
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економічній безпеці підприємства: сутності та ме"
ханізму забезпечення, механізму досягнення і
підтримки економічної безпеки підприємства,
плануванню економічної безпеки підприємства в
умовах ринкової економіки, формуванню еко"
номічної безпеки підприємства засобами ак"
тивізації їх інноваційного розвитку тощо. У
кожній роботі велика увага приділена не лише за"
собам забезпечення економічної безпеки, а й заг"
розам цій економічній безпеці .

Мета. Сформулювати основні загрози еконо"
мічній безпеці підприємства, зокрема будівельно"
го. Визначити, який саме підрозділ підприємства
відповідальний за створення тих чи інших загроз.

Виклад основного матеріалу. У даній роботі під
поняттям економічна безпека підприємства розу"
міємо стан захищеності підприємства від небажа"
них впливів зовнішнього та внутрішнього характе"
ру з максимально ефективним використанням ре"
сурсів цього підприємства.

Економічна безпека галузі економіки та держа"
ви в цілому є похідною від економічної безпеки
підприємства, але в той самий час економічна без"
пека підприємства залежить від впливу держави
через систему податків, зборів, цін, субсидій тощо.
Основне при створенні бази для економічної без"
пеки держави є створення належних умов господа"
рювання підприємства, але кінцеві задачі, які став"
лять перед собою підприємство та держава, не
завжди збігаються, але загальним індикатором
стану підприємства та держави може бути їх еко"
номічна безпека. 

Дії керівництва підприємства, які спрямовані
на забезпечення належного рівня економічної без"
пеки, формують головну мету підприємства, яка
згідно з Господарським кодексом України [2] по"
лягає у максимізації прибутку, але з точки зору
підприємства головна його мета — це забезпечення
гарантій стабільного та максимально ефективного
функціонування на сучасному етапі господарю"
вання та забезпечення високого потенціалу роз"
витку в майбутньому.

Виходячи із головної мети підприємства, фор"
муються основні функціональні цілі діяльності
підприємства: 

– забезпечення високої фінансової ефектив"
ності роботи, фінансової стійкості та незалежності
підприємства;

– забезпечення технологічної незалежності
підприємства;

– досягнення високої конкурентоспроможності
технічного потенціалу підприємства;

– досягнення високого рівня кваліфікації пер"
соналу та його інтелектуального потенціалу;

– забезпечення ефективного менеджменту на
підприємстві;

– створення належної ефективності корпора"
тивних НДДКР;

– мінімізація руйнівного впливу результатів ви"
робничо"господарської діяльності підприємства на
стан навколишнього середовища; 

– патентна чистота усіх аспектів діяльності
підприємства;

– забезпечення захисту інформаційного поля,
комерційної таємниці і досягнення необхідного рів"
ня інформаційного забезпечення роботи всіх під"
розділів підприємства та відділів організації;

– ефективна організація безпеки персоналу під"
приємства, його капіталу та майна, а також комер"
ційних інтересів.

Головна та функціональні цілі зумовлюють фор"
мування необхідних структуроутворюючих еле"
ментів і загальної схеми організації економічної
безпеки.

Як зазначалося раніше, на економічну безпеку
підприємства впливають фактори як внутрішньо"
го, так і зовнішнього характеру. Ці фактори нази"
вають функціональними складовими. Функціо"
нальні складові економічної безпеки — це су"
купність основних напрямів його економічної без"
пеки, істотно відмінних один від одного за своїм
змістом (рис. 1).

Кожна з наведених функціональних складових
економічної безпеки підприємства характеризуєть"
ся власним змістом, набором функціональних кри"
теріїв і способами забезпечення. Та наведена кла"
сифікація є не єдиною з точки зору класифікації
складових економічної безпеки підприємства.

Деякі з авторів поділяють саму економічну без"
пеку підприємства на внутрішньовиробничі та по"
завиробничі складові. При цьому до внутрішньови"
робничих функціональних складових відносяться:
фінансова, інтелектуальна (кадрова), технологічна,
правова, інформаційна, екологічна та силова. А до
позавиробничих: ринкову та інтерфейсну.

Кожна з перелічених функціональних складо"
вих має своє значення для економічної безпеки
підприємства. Фінансова складова — досить важ"
лива, оскільки є "двигуном" будь"якої економічної
системи. Належний рівень економічної безпеки



значною мірою залежить від інтелекту, профе"
сіоналізму та складу працюючих на підприємстві
кадрів, що безпосередньо впливає на рівень еко"
номічної безпеки на підприємстві. Технологічна
складова характеризує наскільки технології, що
застосовуються на підприємстві, відповідають най"
кращим світовим аналогам з оптимізації витрат.
Правова складова — всебічне правове забезпечен"
ня діяльності підприємства, дотримання чинного
законодавства. Інформаційна складова "здійснен"
ня ефективного інформаційно"аналітичного забез"
печення господарської діяльності підприємства.
Екологічна складова відображається у дотриманні
діючих екологічних норм, мінімізації втрат від заб"
руднення навколишнього середовища. Силова скла"
дова — в забезпеченні фізичної безпеки праців"
ників фірми (перш за все керівників) і збереженні
її майна. Ринкова складова економічної безпеки
характеризує ступінь відповідності внутрішніх
можливостей розвитку підприємства зовнішнім,
які генеруються ринковим середовищем. Інтер"
фейсна складова характеризує надійність
взаємодії з економічними контрагентами. 

Кожна із функціональних складових еко"
номічної безпеки має свої загрози та ознаки цих
загроз (табл. 1).

Кожна служба підприємства, яка відповідає за
ту чи іншу функціональну складову, повинна звер"
тати уваги на зміну зазначених показників. За
умови виявлення негативної динаміки вживати за"
ходів щодо її усунення.

Оскільки кожна зі складових економічної без"
пеки має загрози, відповідно існують й джерела
цих загроз. Джерелами негативних впливів на еко"
номічну безпеку підприємства можуть бути: 

– свідомі чи несвідомі дії окремих посадових
осіб і суб'єктів господарювання (органів держав"
ної влади, міжнародних організацій, підприємств"
конкурентів); 

– збіг об'єктивних обставин (стан фінансової
кон'юнктури на ринках даного підприємства, нау"
кові відкриття та технологічні розробки, форс"ма"
жорні обставини тощо). 

Таку саму загрозу можуть нести також наступні
два фактори:

1) відсутність внутрішньої стратегії розвитку
підприємства, яка може бути причиною спаду чи
повної зупинки виробництва, а також прямого
розкрадання засобів підприємства;

2) поступова приватизація, яка призводить до
розриву господарських зв`язків, втрати своєї ніші
на ринку (розпродаж найбільш цінних підприємств
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Рис. 1. Типовий перелік функціональних складових економічної безпеки підприємства (організації)
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під виглядом приватизації).
Залежно від суб'єктної обумовленості нега"

тивні впливи на економічну безпеку можуть мати

об'єктивний і суб'єктивний характер. Об'єктивни"
ми вважаються такі негативні впливи, які виника"
ють не з волі конкретного підприємства або його

Таблиця 1. Характеристика функціональних складових економічної безпеки



окремих працівників [3]. Суб'єктивні впливи ма"
ють місце внаслідок неефективної роботи під"
приємства в цілому або окремих його працівників
(перш за все керівників і менеджерів).

Незважаючи на те, що форми прояву загроз
економічної безпеки на різних рівнях ієрархії ор"
ганізаційно"економічних структур (держава, ре"
гіон, підприємство) мають відмінності, спільність
дії дестабілізуючих факторів в умовах єдиного
економічного простору простежується досить чіт"
ко. До числа таких глобальних факторів варто
віднести: спад виробництва, розлад фінансової си"
стеми, ріст соціальної напруженості, криміналі"
зацію суспільства й економіки, подальше ослаб"
лення конкурентоздатності тощо.

Як економічна безпека будь"якого підприємст"
ва економічна безпека будівельного підприємства
має свій перелік функціональних складових, який
дещо відрізняється від типового. Проаналізував"
ши запропоновані переліки, був розроблений пе"
релік функціональних складових економічної без"
пеки будівельного підприємства. 

Даний перелік включає внутрішні функціо"
нальні складові (технологічна, ресурсна, технічна,
кадрова, фінансова, силова, інформаційна, еко"
логічна та правова) та зовнішні функціональні
складові (ринкова та інтерфейсна).

До переліку запропонованого раніше були до"
дані такі функціональні складові, як ресурсна та
технічна, хоча варто зауважити, що технічна функ"
ціональна складова запропонованої класифікації,
яка розглядається окремо, у класифікації, запро"
понованій раніше, входила до складу техно"
логічної складової.

Під технологічною функціональною складовою
розуміємо ступінь відповідності застосовуваних
на підприємстві технологій найкращим світовим
аналогам з оптимізації витрат. Ресурсна складова
відповідає за якість продукції, яка надходить на
підприємство для подальшої переробки, вчасність
поставок та відповідність цієї продукції міжнарод"
ним стандартам. Технічна складова відображає
рівень забезпечення підприємства передовим та
якісним обладнанням. 

Так само, ті функціональні складові, які були до"
дані до типового переліку, мають свої загрози, що го"
ворить про необхідність доопрацювання таблиці 1.
Тобто, для технологічної функціональної складової,
за яку відповідає технологічна служба, будуть харак"
терні дві загрози: дії, спрямовані на підрив техно"

логічного потенціалу підприємства; порушення тех"
нологічної дисципліни. Моральне старіння техно"
логій — це загроза, яка характерна для технічної
складової, за яку відповідає відділ матеріально"
технічного забезпечення. Цей самий відділ
відповідає і за ресурсну складову, для якої характерні
такі загрози, як: низька якість продукції, що викорис"
товується на виробництві, використання простроче"
них матеріалів, зберігання матеріалів у несприятли"
вих кліматичних умовах. Для будівельного
підприємства вважаємо за доцільне об'єднати кадро"
ву та інтелектуальні складові та до їх загроз додати
наявність нещасних випадків на виробництві.

Висновки
1. Визначені функціональні складові еконо"

мічної безпеки підприємства та загрози, характер"
ні саме для цих складових. 

2. Приділена особлива увага функціональним
складовим будівельного підприємства та загрозам,
характерним саме для них. 

3. Визначені джерела негативних впливів на
економічну безпеку підприємства. 

4. Визначено, які впливи мають суб'єктивний, а
які об'єктивний характер.
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АННОТАЦИЯ
Определены угрозы экономической безопаснос"

ти предприятия, в частности строительного, в зави"
симости от функциональной составляющей, оха"
рактеризованы функциональные составляющие.
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строительное предприятие, угрозы, источники уг"
роз, функциональные составляющие.

ANNOTATION
Identified threats to economic security companies,

including construction, depending on the functional
component, described functional components.

Keywords: economic security, construction compa"
ny, threats, sources of threats functional components.
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