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У цілому майбутнє села залежить від людей, які в ньому проживають та 
трудяться. Не буде людей – не буде села, а не буде села – не буде держави. То-
му державна політика на селі повинна базуватися на концепції людського капі-
талу, визначенні його пріоритетності й визначальної ролі у відродженні села і 
припиненні його деградації. Проблема стабілізації трудових ресурсів у сільсь-
кому господарстві може бути успішно розв’язана тільки при врахуванні держа-
вою дій усіх соціально – економічних факторів в їх діалектичному поєднані та 
взаємозв’язку. 
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УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ 
 

За ринкових умов господарювання дуже важливого, якщо не вирішального 
значення набуває економічна безпека всіх суб’єктів підприємницької та інших 
видів діяльності. Економічна безпека підприємства — це такий стан корпорати-
вних ресурсів (ресурсів капіталу, персоналу, інформації і технології, техніки та 
устаткування, прав) і підприємницьких можливостей, за якого гарантується 
найбільш ефективне їхнє використання для стабільного функціонування та ди-
намічного науково-технічного й соціального розвитку, запобігання внутрішнім 
і зовнішнім негативним впливам (загрозам). 

Необхідність постійного забезпечення економічної безпеки зумовлюється 
об’єктивно наявним для кожного суб’єкта господарювання завданням забезпе-
чення стабільності функціонування досягнення головних цілей своєї діяльності. 
Рівень економічної безпеки фірми залежить від того, наскільки ефективно її ке-
рівництво і спеціалісти (менеджери) будуть спроможні уникнути можливих за-
гроз і ліквідувати шкідливі наслідки окремих негативних складових зовнішньо-
го і внутрішнього середовища. 

Джерелами негативних впливів на економічну безпеку можуть бути: 
1) свідомі чи несвідомі дії окремих посадових осіб і суб’єктів господарювання 
(органів державної влади, міжнародних організацій, підприємств (організацій)-
(конкурентів); 2) збіг об’єктивних обставин (стан фінансової кон’юнктури на 
ринках даного підприємства, наукові відкриття та технологічні розробки, форс-
мажорні обставини тощо). Залежно від суб’єктної обумовленості негативні 
впливи на економічну безпеку можуть мати об’єктивний і суб’єктивний харак-
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тер. Об’єктивними вважаються такі негативні впливи, які виникають не з волі 
конкретного підприємства або його окремих працівників. Суб’єктивні впливи 
мають місце внаслідок неефективної роботи підприємства в цілому або окре-
мих його працівників (передовсім керівників і функціональних менеджерів). 

Головна мета економічної безпеки підприємства полягає в тім, щоб гаран-
тувати його стабільне та максимально ефективне функціонування тепер і висо-
кий потенціал розвитку в майбутньому. До основних функціональних цілей 
економічної безпеки належать: 

1. забезпечення високої фінансової ефективності роботи, фінансової 
стійкості та незалежності підприємства (організації); 

2. забезпечення технологічної незалежності та досягнення високої 
конкурентоспроможності технічного потенціалу того чи того суб’єкта господа-
рювання; 

3. досягнення високої ефективності менеджменту, оптимальної та 
ефективної організаційної структури управління підприємством (організацією); 

4. досягнення високого рівня кваліфікації персоналу та його 
інтелектуального потенціалу, належної ефективності корпоративних НДДкР; 

5. мінімізація руйнівного впливу результатів виробничо-господарської 
діяльності на стан навколишнього середовища; 

6. якісна правова захищеність усіх аспектів діяльності підприємства 
(організації); 

7. забезпечення захисту інформаційного поля, комерційної таємниці і до-
сягнення необхідного рівня інформаційного забезпечення роботи всіх 
підрозділів підприємства та відділів організації; 

8. надійне забезпечення безпеки персоналу підприємства, його капіталу і 
майна, а також комерційних інтересів. 

Головна та функціональні цілі підприємства зумовлюють формування 
необхідних структуроутворюючих елементів і загальної схеми забезпечення 
економічної безпеки. Загальна схема процесу забезпечення економічної безпеки 
включає такі дії (заходи), що здійснюються послідовно та одночасно: 

1) формування необхідних корпоративних ресурсів (капіталу, персоналу, 
прав, інформації, технології та устаткування); 

2) загальностратегічне прогнозування і планування економічної безпеки за 
функціональними складовими; 

3) стратегічне планування фінансово-господарської діяльності 
підприємства (організації); 

4) загальнотактичне планування економічної безпеки за функціональними 
складовими; 

5) тактичне планування фінансово-господарської діяльності підприємства 
(організації); 

6) оперативне управління фінансово-господарською діяльністю 
підприємства (організації); 

7) здійснення функціонального аналізу рівня економічної безпеки; 
8) загальна оцінка досягнутого рівня економічної безпеки. 
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Тільки за здійснення в необхідному обсязі зазначених дій (заходів) можна 
буде досягти належного рівня економічної безпеки. 

Економічна наука розробила, а господарська практика випробувала загаль-
ну методологію оцінки рівня економічної безпеки підприємства (організації). 
Його пропонується оцінювати на підставі визначення сукупного критерію через 
зважування й підсумовування окремих функціональних критеріїв, які обчис-
люються із допомогою порівняння можливої величини шкоди підприємству та 
ефективності заходів щодо запобігання цій шкоді. Сукупний критерій 
економічної безпеки будь-якого суб’єкта господарювання (kсеб) можна розраху-
вати, користуючись формулою 
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де kі — величина окремого (поодинокого) критерію за і-ю функціональною 

складовою; di — питома вага значущості і-ї функціональної складової; п — кі-
лькість функціональних складових економічної безпеки підприємства. 

Оцінка рівня економічної безпеки здійснюється порівнюванням розрахун-
кових значень kсеб з реальними величинами цього показника по підприємству 
(організації), що аналізується, а також (коли це можливо) по аналогічних 
суб’єктах господарювання відповідних галузей економіки. 

Після розрахунку впливу функціональних складових на зміну kсеб здійсню-
ється функціональний аналіз заходів із забезпечення необхідного рівня еконо-
мічної безпеки за окремими складовими з використанням відповідного алгори-
тму. Результати функціонального аналізу оформляються у вигляді спеціальної 
таблиці-карти. Заповнюючи таку таблицю-карту негативні явища, що вплива-
ють одразу на кілька складових економічної безпеки, ураховують окремо для 
кожної з них, натомість вартість заходів, які повторюються стосовно різних фу-
нкціональних складових, ураховується в бюджеті підприємства (організації) 
лише один раз. 

Оцінка ефективності діяльності відповідних структурних підрозділів підп-
риємства (організації) з використанням даних про витрати на запобігання мож-
ливим негативним впливам на економічну безпеку та про розміри відверненої і 
заподіяної шкоди дає об’єктивну (підкріплену економічними розрахунками) 
панораму результативності діяльності всіх структурних підрозділів (відділів, 
цехів) з цього питання. Конкретна оцінка ефективності роботи структурних 
підрозділів того чи того суб’єкта господарювання щодо економічної безпеки 
здійснюється з використанням таких показників: 1) витрати на здійснення захо-
ду; 2) розмір відверненої шкоди; 3) розмір заподіяної шкоди; 4) ефективність 
здійсненого заходу (як різниця відверненої та заподіяної шкоди, поділеної на 
витрати на здійснення заходу). Для більшої наочності та зручності користуван-
ня зазначені показники доцільно подавати у формі нескладної таблиці. 

Серед функціональних складових належного рівня економічної безпеки 
фінансова складова вважається провідною й вирішальною, оскільки за ринко-
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вих умов господарювання фінанси є «двигуном» будь-якої економічної систе-
ми. Спочатку оцінюються загрози економічній безпеці, що мають політико-
правовий характер і включають: 

1. внутрішні негативні дії (неефективне фінансове планування та 
управління активами; малоефективна ринкова стратегія; помилкова цінова й 
кадрова політика); 

2. зовнішні негативні дії (спекулятивні операції на ринку цінних паперів; 
цінова та інші форми конкуренції; лобіювання конкурентами недостатньо ви-
важених рішень органів влади); 

3. форс-мажорні обставини (стихійне лихо, страйки, військові конфлікти) 
та обставини, наближені до форс-мажорних (несприятливі законодавчі акти, 
ембарго, блокада, зміна курсу валют тощо). 

У процесі оцінки поточного рівня забезпечення фінансової складової 
економічної безпеки підлягають аналізу: 

1. фінансова звітність і результати роботи підприємства (організації) — 
платоспроможність, фінансова незалежність, структура й використання 
капіталу та прибутку; 

2. конкурентний стан підприємства (організації) на ринку — частка ринку, 
якою володіє суб’єкт господарювання; рівень застосовуваних технологій і ме-
неджменту; 

3. ринок цінних паперів підприємства (організації) — оператори та 
інвестори цінних паперів, курс акцій і лістинг. 

Важливою передумовою забезпечення фінансової складової економічної 
безпеки є планування (включаючи й бюджетне) комплексу необхідних заходів 
та оперативна реалізація запланованих дій у процесі здійснення тим чи тим 
суб’єктом господарювання фінансово-економічної діяльності. 

Забезпечення інтелектуальної та кадрової складових економічної безпеки 
охоплює взаємозв’язані і водночас самостійні напрями діяльності того чи того 
суб’єкта господарювання: 

1) зорієнтовано на роботу з персоналом фірми, на підвищення 
ефективності діяльності всіх категорій персоналу; 

2) другий націлено на збереження й розвиток інтелектуального потенціалу, 
тобто сукупності прав на інтелектуальну власність або на її використання (у тім 
числі патентів і ліцензій), та на поповнення знань і професійного досвіду 
працівників підприємства (організації). 

Важливою ланкою встановлення нормального рівня економічної безпеки є 
також оцінка ефективності заходів, яка здійснюється через зіставлення 
загальної величини витрат на запобіжні заходи і витрати, які могло б зазнати 
підприємство. 
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РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Перехід української економіки на інноваційний шлях розвитку вимагає ра-

дикальних змін на торговельних підприємствах, з метою забезпечення  
конкурентоспроможності  на світових ринках в умовах глобалізації економіки. 
До радикальних змін відносяться процеси реструктуризації, що відбуваються у 
рамках стратегічного планування. 

В якості основної проблеми реструктуризації суб’єктів господарювання 
слід виділити значне зниження їх стійкості в процесі радикальних перетворень. 
У зв’язку з цим необхідно проаналізувати механізм управління 
реструктуризацією, що забезпечить збереження стійкості в період розвитку 
підприємства. 

Теоретичні та практичні аспекти реструктуризації підприємств досліджу-
валися в працях зарубіжних і вітчизняних науковців, а саме М.Д. Аістової, О.І. 
Амоші, С.А. Афоніна, О.І. Гарафонової, А.В. Шегди, А.В. Лібермана, М. Пор-
тера, Р. Фатхутдінова та інших. У працях цих учених знайшли вирішення такі 
важливі питання реструктуризації, як сутність, види, форми, напрями реструк-
туризації та етапи її здійснення. Разом з тим, багато із зазначених питань вима-
гають подальшого дослідження.  

Метою  статті є розгляд реструктуризації підприємств як основи підви-
щення їх конкурентоспроможності, виявлення основних відмінностей від інших 
форм перетворення. 

Процес реструктуризації характеризується різною спрямованістю і 


