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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Важливість вивчення теоретичних засад та розробка прикладних
рекомендацій щодо підвищення рівня економічної безпеки підприємства в
країнах, які переходять до ринкових відносин, зумовлена, в першу чергу,
призупиненням темпів розвитку бізнесу в умовах виходу зі світової фінансової
кризи. Відповідно необхідні проведення системно-структурного аналізу та
імплементація позитивного світового досвіду забезпечення економічної безпеки
підприємства.
В економічно розвинених державах світу більше приділяється увага
питанням розробки теоретико-прикладних засад розвитку підприємництва,
формуванню сприятливого економіко-правового середовища для ведення
підприємницької діяльності. Такі фактори вважаються ключовими при
забезпеченні економічної безпеки підприємства як головні чинники її
підвищення. Натомість, питання, що стосуються забезпечення безпосередньо
економічної безпеки підприємства, актуальні в країнах, які докорінно змінюють
систему державного устрою, зокрема, перебувають на стадії ринкової
трансформації економіки, або перебувають у кризовому стані (наприклад, у
післявоєнний період, періоди гострих соціальних конфліктів чи економічних
криз).
У розвинених країнах розробляються цільові стратегічні планові
документи щодо зміцнення економічної безпеки підприємств, регіонів, галузей.
У таких умовах суб’єкти підприємницької діяльності, виконуючи свою вагому
соціальну та економічну місії у суспільстві, опиняються у ситуації належного
рівня захищеності свого майна та інтересів від впливу чинників зовнішнього
середовища. Тому цей досвід становить значний інтерес як для розвитку
системи безпеки вітчизняних суб’єктів господарської діяльності, так і для
безпеки національної економіки.
Усвідомлюючи пряму залежність між сприянням розвитку малого та
середнього бізнесу та рівнем економічної безпеки підприємства, в економічно
розвинутих країнах протягом останніх 15–20-ти років було знято більшість
адміністративно-законодавчих обмежень, створено сприятливі фінансовоекономічні та податкові стимули розвитку підприємництва. Внаслідок
упровадження такого комплексу заходів країни Західної Європи та Японія
посідають на сучасному етапі розвитку світової економіки провідні позиції за
рівнем розвитку бізнесу та показниками економічної безпеки підприємств та
високі місця у міжнародних рейтингах за рівнем сприятливості економіко96

правового середовища для ведення бізнесу. У зв’язку з цим ці країни є
особливо інвестиційно привабливими.
Уряди багатьох розвинених країн (у тому числі Японії, США [3])
офіційно (у програмних документах органів державного управління) визнають
об’єктивне існування ризиків (навіть для конкурентоспроможних підприємств),
пов’язаних з посиленням агресивності ринкового середовища та загостренням
конкуренції у різних сферах діяльності на внутрішньому і світовому ринках. Це
вимагає спеціальних організаційних та ресурсних заходів підтримки та
забезпечення стійкості та безпеки підприємств, зокрема, сектору малого і
середнього бізнесу в цих екстремальних ситуаціях. Уряд Японії визнає, що в
умовах глобалізації економіки, швидких та масштабних змін саме підприємства
цього сектору економіки більшою мірою, ніж великі потребують допомоги та
державної підтримки [2].
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