
40 
 
Коцага А.О. 
студентка кафедри МЗЕІД 
Одеський національний політехнічний університет 
 

Аверіхіна Т.В. 
к.е.н., доц. кафедри МЗЕІД 
Одеський національний політехнічний університет 
 

ПЕРЕДУМОВИ ТА ЧИННИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
АННОТАЦІЯ. У тезах викладено авторське бачення проблеми 

економічної безпеки підприємницької діяльності. Передумови покращення 
економічного стану держави в цілому, а також перехід на вищий рівень в 
економіці за рахунок  підтримки та розвитку малих, середніх та великих 
підприємств.  
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BACKGROUND AND ECONOMIC FACTORS OF BUSINESS SECURITY 

 
ABSTRACT. In theses contained copyright vision of economic security of 

entrepreneurship. Background improve the economic condition of the state in 
general, and the transition to a higher level in the economy through the support and 
development of small, medium and large enterprises. 
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Економічна безпека підприємства – це стан найбільш ефективного 

використання корпоративних ресурсів для запобігання загрозам і для 
забезпечення стабільного функціонування підприємства в даний час і в 
майбутньому. 

Економічна безпека підприємства – один із основних елементів сучасного 
менеджменту підприємства. Від ефективності організації економічної безпеки 
залежить успіх діяльності підприємств на ринку. 

Показником економічної безпеки підприємницької діяльності є стан 
розвитку підприємств, а саме малих підприємств. Тому доцільно акцентувати 
увагу на проведення ефективних заходів з формування сприятливого 
економічного середовища для ведення підприємницької діяльності. 

Щоб оцінити стан нинішньої економічної безпеки підприємницької 
діяльності необхідно роздивитися їх передумови та чинники, які можуть бути 
як сприятливими, так і негативними. Проаналізувавши їх, буде зрозуміло, де 
відбувається зростання економічної безпеки, а в яких аспектах відбувається 
спад та байдуже ставлення до економічної безпеки підприємницької діяльності, 
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зумовлені чи то недотриманням законів, чи то через незнання та не 
усвідомлення важливості підвищення рівня розвитку економічної безпеки 
підприємницької діяльності, в тому числі малих підприємств. 

До передумов економічної безпеки підприємницької діяльності належить: 
підприємницька активність населення; ставлення людей до підприємницької 
діяльності; кількість і доля людей, зайнятих підприємницькою діяльністю; 
рівень демократизації суспільства; наявність необхідних ресурсів для відкриття 
справи та належна підтримка державою підприємців–початківців; розвиток 
ринкової інфраструктури; наявність конкурентів і конкурентоспроможність; 
ефективність і стабільність податкової системи і системи державного 
регулювання підприємницької діяльності; наявність тіньового сектору тощо. 

Серед усіх передумов існують передумови сприятливі (активізація 
підприємницької діяльності, розвиток середнього класу, підвищення рівня 
доходів населення, зменшення адміністративних бар'єрів доступу 
підприємницької діяльності) та негативні (фінансова і ресурсна обмеженість, 
розвиток тіньового сектору, недосконале законодавство, податкова система та 
конкурентне середовище).  

Чинники економічної безпеки підприємницької діяльності також можуть 
бути як сприятливими (покращення доступу підприємств до фінансово–
кредитних ресурсів, підвищення якості системи управління підприємствами, 
підвищення конкурентоспроможності на ринку, удосконалення системи захисту 
права власності, підвищення фізичної безпеки та захищеності підприємств, їх 
керівництва і персоналу, розвиток інвестиційної діяльності, захист та 
популяризація товарів вітчизняного виробництва) так і несприятливими (втрата 
позицій на ринку унаслідок євроінтеграції країни, зниження 
конкурентоспроможності країни унаслідок неналежної інноваційної діяльності 
вітчизняних підприємств, поширення тіньової економічної активності 
внаслідок недосконалої системи оподаткування). 

Також серед чинників, які впливають на підприємницьку діяльність 
можна виділити внутрішні і зовнішні. До внутрішніх можна віднести такі 
чинники: вид діяльності підприємства, досвід, відповідна кваліфікація 
керівництва і працівників, ефективність керівництва підприємницькою 
діяльністю, форма власності, фінансовий стан, ефективність маркетингу, 
інноваційна діяльність тощо. До зовнішніх чинників можна зарахувати: 
державні органи, частка підприємств, постачальники, покупці, 
конкурентоспроможність на ринку, кон'юнктура ринку, нові технології, 
стабільність економічної системи в країні. 

Тож, для того, щоб частка підприємств у країні збільшувалась, а рівень 
монополізації зменшувався, необхідно подбати про економічну безпеку 
підприємства. Необхідно пам'ятати, що несприятливі чинники призводять лише 
до негативних наслідків: до високого рівня безробіття, небажання займатися 
підприємницькою діяльністю, несплати податків і внаслідок цього незначних 
надходжень до бюджету тощо. 
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