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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАЦІОНАРНОСТІ

В умовах нестаціонарності зовнішнього та внутрішнього середовища
функціонування національних підприємств постають актуальні питання щодо
збереження ними здатності до виживання та адаптивних якостей. Подальша діяльність
компаній буде залежати від якості побудованої на підприємстві системі економічної
безпеки. Через неналежну увагу до цієї проблеми стає імовірним різке зростання
банкротства підприємства.

Економічна безпеку підприємства слід визначити як такий стан, коли
підприємство захищене вплив з боку як зовнішніх, так і внутрішніх загроз, а також
дестабілізуючих факторів. У цьому стані підприємство забезпечує свою стійку
реалізацію особистих комерційних інтересів , цілей і завдань , які перед нею ставить її
керівництво [1]. Слід зазначити, що кожне підприємство має класифікувати зовнішні і
внутрішні загрози відповідно до специфіки його діяльності. Але існує і єдина
класифікація, категорії та елементи якої прийнятні для практичного застосування на
більшості організацій .

За цією класифікацією, до зовнішніх чинників-загроз можна віднести протиправні
дії кримінальних структур і конкурентів, а також фірм і приватних осіб, які займаються
промисловим шахрайством і шпигунством. Сюди ж відносяться неспроможні ділові
партнери, співробітники, звільнені за різних проступків, правопорушення з боку
державних корумпованих елементів і інших подібних контролюючих органів.

До внутрішніх загроз можна віднести дії або бездіяльність (як умисні, так і не
умисні) співробітників підприємства, які суперечать інтересам його комерційної
діяльності та в наслідок можуть призвести до збитку організації, витоку і втрати
інформації та інших ресурсів, підрив підприємницького та споживчої довіри,
конфліктах з представниками криміналу, конкурентами по ринку , правоохоронними та
контролюючими органами , а також травматизму та загибелі персоналу .

Система економічної безпеки підприємства (СЕБП) у цілому має містити
комплекс економічних, податкових, управлінських, аудиторських та правових заходів,
які на підприємстві дозволяють вести бізнес за всіма діючими нормами і правилами, а
також залишатися прозорим для кожного з наглядових державних органів. Саме тому
процес визначення списку загроз економічної безпеки підприємства є однією з
найважливіших завдань, вирішення яких не потребує зволікань. Зазвичай цим
займаються ще на етапі індивідуального планування концепції економічної безпеки
підприємства. До цього також додається визначення завдань і цілей, які ставляться
перед системою забезпечення економічної безпеки , а також залучених сил і засобів ,
порядок виконання завдань у різноманітних умовах [3].

СЕБП має певний список завдань, які однаково актуальні для всіх комерційних
структур [2]:

- Захист інтересів та законних прав підприємства, а також його співробітників;
- Збір , аналіз і оцінка даних, а також прогнозування на основі цих даних

розвитку обстановки;
- Вивчення клієнтів, партнерів і конкурентів;
- Вивчення кандидатів на роботу в організації;
- Своєчасне і швидке виявлення всіх можливих устремлінь до підприємства

або його співробітникам з боку зовнішніх загроз безпеки;



- Недопущення проникнення розвідувальних структур конкурентів і
злочинних організацій, а також окремих осіб, які зацікавлені у протиправних діях щодо
організації або її співробітників;

- Протидія проникненню технічного характеру в злочинних цілях;
- Виявлення , попередження і припинення будь-якої можливої протиправної і

негативної діяльності з боку співробітників підприємства, які можуть завдати шкоди
безпеці;

- Захист власних співробітників від насильницьких та інших посягань
подібного роду ;

- Видобуток необхідної інформації, яка буде використовуватися при
виробленні оптимальних управлінських рішень з виникаючих питань стратегії і тактики
ведення економічної діяльності компанії;

- Забезпечення збереження всіх матеріальних відомостей і цінностей, які
складають комерційну таємницю підприємства;

- Технічна і фізична охорона будівель і споруд, а також території і
транспортних засобів, які є майном підприємства;

- Формування сприятливого думки про компанію серед своїх партнерів і
населення, що сприятиме реалізації планів щодо забезпечення економічної безпеки
діяльності підприємства;

- Відшкодування матеріальних і моральних збитків, що були нанесені
підприємством або окремими його особами під час неправомірних дій;

- Контроль ефективності функціонування системи економічної безпеки
підприємства, її вдосконалення і модернізація.

Враховуючи всі ці перераховані завдання, а також умови боротьби з
конкурентами і специфіка бізнесу в певному секторі ринку на підприємстві має
будуватися власна система економічної безпеки. Вона суто індивідуальна для кожної
організації, і використання копій може призвести до серйозних проблем в організації та
управлінні цією системою, а також її частих збоїв.
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