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З початком становлення незалеж�
ності в Україні почали створюватися
приватні підприємства і разом з тим з'я�
вилася необхідність юридичного визна�
чення підприємства і підприємництва.
Для врегулювання всіх спірних питань
Верховною Радою України були зат�
верджені такі нормативні документи,
як Конституція України [1], Госпо�
дарський кодекс України [2], Цивіль�
ний кодекс України [3], які замінили
морально застарілі Цивільний кодекс
Української РСР, прийнятий у 1963
року, Закони "Про підприємства в
СРСР" 1990 року та "Про підприємниц�
тво" 1991 року.

Згідно нині чинного Господарського
кодексу підприємство — це самостійний
суб'єкт господарювання, створений ком�
петентним органом державної влади або
органом місцевого самоврядування, або
іншими суб'єктами для задоволення сус�
пільних та особистих потреб шляхом си�
стематичного здійснення виробничої,
науково�дослідної, торговельної, іншої
господарської діяльності в порядку пе�
редбаченому цим (Господарським) ко�
дексом та іншими законами.

Окрім позитивних змін, що почали�
ся з процесом становлення незалеж�
ності України, цей час характеризуєть�
ся ще й негативними явищами, значна
кількість яких відбувалася в еко�
номічній сфері. До цих явищ можна
віднести тривалий кризовий стан, не�
послідовність дій у проведенні еконо�
мічних реформ, загальна неефек�
тивність соціально�економічних змін. У
зв'язку з усіма цими проблемами з'яв�
ляється необхідність захисту націо�
нальної безпеки держави в цілому й
економічної безпеки зокрема.

За оцінками українських і зарубі�
жних вчених, Україна досягла межі
майже по всіх показниках соціально�
економічного розвитку, визначених
світовою практикою як небезпечні з
точки зору економічної безпеки сусп�
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ільства. Така ситуація виступила ката�
лізатором, яка вимагала прискорення
активного дослідження проблем та
розвитку вимог, пов'язаних з економі�
чною безпекою суспільства та підприє�
мства. Наслідком активізації процесу
стало формування новітніх само�
стійних наукових напрямів: екосестей�
ту (ecosestate, economic security of state)
— економічної безпеки держави (сус�
пільства) та екосекенту (ecosecent,
economic security of enterprise) — еко�
номічної безпеки підприємства [4].

Серед вітчизняних і закордонних
науковців не існує єдиного підходу до
визначення понять "економічна безпе�
ка суспільства" та "економічна безпека
підприємства". Підходи науковців до
визначення поняття "економічна безпе�
ка підприємства" наведено у табл. 1.

Більшість авторів сходяться в тому,
що економічна безпека підприємства —
це певний стан системи господарюван�
ня, який, окрім того, ще й спрямований
на мобілізацію всіх наявних на
підприємстві корпоративних ресурсів з
метою захисту його (підприємства) від
небажаних впливів у теперішньому та
майбутньому часі та найефективнішо�
го використання цих ресурсів. Тобто
система здатна самоорганізовуватися і
самореалізуватися, зберігаючи рівно�
вагу і стійкість при мінімізації загроз.

Не дивлячись на відсутність серед
науковців єдності у визначенні понять,
економічної безпеки суспільства та еко�
номічної безпеки підприємства методо�
логічні засади у підходах до визначен�
ня цих понять єдині (загальні). Ключо�
вим для кожного з цих визначень є по�
няття захищеності, саме через таку
призму всі науковці дивляться й на еко�
номічну безпеку, й на економічну без�
пеку підприємства.

Базуючись на вищенаведених виз�
наченнях та розумінні того, що безпе�
ка — це захищеність чогось або когось,
можна підсумувати, що серед науковців

країни економічна безпека суспільства
трактується як стан захищеності націо�
нальної економіки кожного суб'єкта
(від держави до окремого громадянин)
від кризових (проблемних) явищ у її
політичних, соціальних, фінансових та
інших проявах, спрямований на забез�
печення конкурентоспроможності; а
економічна безпека підприємства — це
стан захищеності підприємства від не�
бажаних впливів як зовнішнього, так і
внутрішнього характеру, з максималь�
но ефективним використанням наявних
ресурсів (потенціалу підприємства).

Питанням економічної безпеки
підприємства з кожним роком цікав�
ляться все більше й більше у всьому
світі, у т.ч. і в країнах СНД. Так, за
інформацією Українського інституту
науково�технічної інформації [19],
сайтів Російської державної бібліоте�
ки [20] та Національного наукового
порталу Республіки Казахстан [21], в
період 2000—2009 років було захище�
но 20 дисертацій в Україні, 108 в
Російській Федерації та 2 в Республіці
Казахстан. На рис. 1 наведена динамі�
ка захисту робіт з економічної безпе�
ки підприємства в цих країнах. За да�
ними Грузинського інституту науково�
технічної інформації [22], за темати�
кою "економічна безпека" в Грузії була
захищена лише робота у 2004 році з
економічної безпеки суспільства в ціло�
му, тому Грузія не включена до динам�
іки робіт, яка зображена на рис. 1

У загальній структурі захищених
дисертацій (рис. 2) кількість робіт з еко�
номічної безпеки підприємства більша
в Україні й складає 24 %, тоді як в
Російській Федерації цей показник
складає 20 %, в той час як в Республіці
Казахстан цей відсоток значно нижчий
і складає близько 13%.

Кількість докторських дисертацій з
питань економічної безпеки підприєм�
ства, які були захищені у вищевказаний
період в Україні, в Російській Федерації
і в Республіці Казахстан, незначна. Для
трьох країн ця кількість складає 5 робіт,
з них 3 захищено в Російській Федерації
й 2 — в Україні, відповідно в Республіці
Казахстан не було захищено жодної
докторської з подібної тематики.

Питанням економічної безпеки
підприємств будівельної галузі присвя�
чено 6 робіт в Російській Федерації, в
Україні та Республіці Казахстан дано�
му питанню до цього часу не присвячу�
валася належна увага.

Виходячи з наведеного вище, мож�
на зробити висновок, що питання еко�
номічної безпеки підприємства є до�
сить актуальним в цілому питання еко�
номічної безпеки підприємств буді�
вельної галузі зокрема. Про це свідчить
постійне збільшення кількості робіт, які
захищаються з цих питань. Відповідно
дане питання необхідно вирішувати
якомога швидше.

Питанням економічної безпеки
підприємства потрібно приділити на�
лежну увагу не лише на рівні вузів та
їхніх кафедр, а й на рівні держави. По�
трібно розробити програми, які були б
спрямовані на захист вітчизняних
підприємств в цілому та їх економічної
безпеки зокрема. Досить важливо, щоб
в основу цих програм були покладені
останні досягнення науки та техніки, а
відповідно обраний інтенсивний шлях
розвитку виробництва.
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Рис. 1. Динаміка захисту робіт з економічної безпеки підприємства в Україні,
Російській Федерації та Республіці Казахстан у період 2000—2009 років

а                                                           б)                                                                 в)

  Роботи з питань економічної безпеки дерави (суспільства)
  Роботи з питань економічної безпеки підприємства

Рис. 2. Структура захищених робіт з питань економічної безпеки підприємства в
Україні (а), Російській Федерації (б) та Республіці Казахстан (в)


