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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Визначення поняття системи є ключовим у процедури

ідентифікації категорії системи економічної безпеки як будь(

якого суб'єкта господарювання, так і системи економічної

безпеки будівельного підприємства.

Загалом систему економічної безпеки на прикладному

рівні можна охарактеризувати комплексом управлінських,

страхових, правових, економічних, охоронних, режимних,

судово(правових та інших заходів із захисту бізнесу від не(

законних посягань, мінімізації або уникнення матеріальних

та інших втрат.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням застосування системного підходу до ви(

вчення економічної безпеки різних суб'єктів господарсь(

кої діяльності присвячені праці таких науковців, як: Гру(

нин О.А., Грунин С.О., Мак(Мак В.П., Чернявський А.О.,

Ярочкін В.І., Коробчинський О. Л., Андрієнко В.М., Пой(

да(Носик Н.Н., Шемаєва Л.Г., Франчук В.М., Ляшенко О.М.,

Мігус І.П. та інші.
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Значна частина науковців підходить до розуміння сис(

теми економічної безпеки з позиції позиціонування її як ком(

плексу заходів, тобто є прихильниками комплексного підхо(

ду. Водночас не всі дослідники у своїх визначеннях конкре(

тизують, які саме заходи маються на увазі та якою є кінцева

мета успішної реалізації цих заходів, тобто яке завдання має

вирішити ефективна система економічної безпеки сучасно(

го підприємства.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є встановлення особливостей функ(

ціонування системи економічної безпеки будівельних

підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Діяльність підприємств у сфері будівництва характери(

зується підвищеною ризикованістю порівняно з іншими ви(

дами діяльності. Це пояснюється специфікою будівельного

комплексу і потребує підвищеної уваги до підтримки його

економічної безпеки [1].
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Зважаючи на специфіку робо(

ти підприємств будівельної галузі,

під системою економічної безпе(

ки будівельних підприємств пропо(

нуємо розуміти сукупність еле(

ментів, взаємодія між якими, доз(

воляє здійснювати функціонуван(

ня будівельного підприємства

шляхом мінімізації впливу на ньо(

го загроз.

Основними елементами систе(

ми економічної безпеки будівель(

них підприємств, як будь(якої

іншої системи, є наступні: об'єкт,

суб'єкт, нормативно(правове за(

безпечення, функціональні скла(

дові, механізм функціонування та

методики оцінки стану системи.

Основними об'єктами системи

економічної безпеки будівельного

підприємства вважаються: інфор(

мація, персонал, фінансова сфе(

ра, тощо. Об'єкти економічної без(

пеки взаємозумовлені і взаємопо(

в'язані між собою та іншими об(

'єктами системи. Об'єктом систе(

ми економічної безпеки будівель(

ного підприємства в цілому є його

стабільний економічний стан на

поточний період і в майбутньому.

Суб'єкти системи економічної

безпеки будівельного підприєм(

ства класифіковані за двома гру(

пами — внутрішні (підконтрольні

підприємству і обумовлені його

специфікою) і зовнішні, основні з

яких — державні структури і не(

державна система безпеки, яка формується в Україні.

Попередження реалізації негативних впливів у бу(

дівельному комплексі існуючих та потенційних небезпек і

загроз перебуває у компетенції різних суб'єктів забезпечен(

ня економічної безпеки: органів державної влади; спеціалі(

зованих приватних і громадських структур; внутрішніх служб

та підрозділів підприємства. Тим не менш, основне місце у

системі забезпечення економічної безпеки будівельного

підприємства має відводитися його службі економічної без(

пеки.

Однак при високому рівні тіньових відносин та кримі(

налізації економіки, необхідною є взаємодія служб еконо(

мічної безпеки підприємств та професійних компаній з на(

дання послуг забезпечення економічної безпеки, а також си(

лових структур. Численні проблеми забезпечення економі(

чної безпеки підприємств будівельної індустрії залишають(

ся невирішеними, що гальмує розвиток галузі, яка вимагає

принципово нових підходів до перетворень в будівельному

комплексі, а отже, і в організації систем економічної безпе(

ки її учасників.

Основними функціональними складовими системи еко(

номічної безпеки підприємства деякі вчені називають: за(

хист комерційної таємниці та конфіденційності інформації;

комп'ютерну безпеку; внутрішню безпеку; безпеку будинків

і споруд; фізичну безпеку; технічну безпеку; безпеку зв'яз(

ку; безпеку господарсько(договірної діяльності; безпеку пе(

ревезень вантажів та осіб; безпеку рекламних, культурних,

масових заходів, ділових зустрічей та переговорів; проти(

пожежну безпеку; екологічну безпеку; радіаційно(хімічну

безпеку; конкурентну розвідку; інформаційно(аналітичну

роботу; експертну перевірку механізму системи забезпечен(

ня [2].

Вважаємо, що запропоновані складові можна вважати

швидше напрямами здійснення заходів щодо забезпечення

економічної безпеки підприємства, ніж структурними скла(

довими її будови. У такому контексті, перспективи своїх по(

дальших наукових досліджень деякі сучасні вчені вбачають

у розробці підходів щодо оцінки тісноти зв'язку між основ(

ними структурними складовими економічної безпеки

підприємства на основі попередньо відібраної множини

кількісних та якісних індикаторів, а також вивчення впливу

зміни щільності зв'язків на кінцевий результат.

Загалом, у наукових працях з системотворення в еко(

сесенті виділено декілька ознак структурування системи.

Найрозповсюдженішими є функціональна та видова озна(

ки [3, с. 309].

Актуальні на сьогодні підходи до конкретизації підсис(

тем чи функціональних складових системи економічної без(

пеки підприємства було встановлено Андрієнком В.М. на

основі численних наукових праць знаних сучасних вчених

та наведено в таблиці 1 [4].

Отже, переважна більшість авторів схиляється до не(

обхідності виокремити у складі системи економічної безпе(

ки фінансову, інформаційну, кадрову, силову, екологічну,

техніко(технологічну, правову і політичну функціональні

складові.

Система економічної безпеки кожного підприємства

абсолютно індивідуальна. Її повнота й дієвість багато в

чому залежать від наявної в державі законодавчої бази,

матеріально(технічних і фінансових ресурсів, що виділяє

керівник підприємства, розуміння кожним зі співробітників

важливості забезпечення безпеки бізнесу, а також від

знань і практичного досвіду начальника системи економі(

чної безпеки, що безпосередньо займається формуванням,

Таблиця 1. Підходи до структурного складу системи
економічної безпеки вітчизняних підприємств
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побудовою і підтримкою самої системи. Лише незначна

частка будівельних підприємств виділяє такий елемент

своєї діяльності як система економічної безпеки, частіше

за все цими питаннями займаються менеджери, аналітики,

охорона підприємства. На вітчизняних будівельних підприє(

мствах більшого розвитку отримала силова безпека, але

спеціалісти(практики наголошують на тому, що силова без(

пека підприємства є лише окремою складовою його еко(

номічної безпеки.

Особливістю й, одночасно, складністю при форму(

ванні системи економічної безпеки є той факт, що її

дієвість практично повністю залежить від людського чин(

ника. Навіть при наявності на будівельному підприємстві

професійно підготовленого начальника служби економі(

чної безпеки, сучасних технічних засобів, менеджмент

підприємства не отримає бажаних результатів доти, поки

у колективі кожний співробітник не усвідомить важливість

і необхідність запровадження заходів економічної безпе(

ки [5, с. 41].

Враховуючи існуючі напрацювання, нами були узагаль(

нені основні етапи побудови системи економічної безпеки

будівельних підприємств:

1) вивчення специфіки бізнесу підприємства, сегмента,

який воно займає на ринку, штатного розпису, а також знай(

омство з персоналом;

2) аналіз зовнішніх і внутрішніх загроз економічній без(

пеці підприємства та вивчення інформації про кризові ситу(

ації, їхні причини і шляхи врегулювання;

3) аудит наявних засобів із забезпечення безпеки й

аналіз їх відповідності виявленим загрозам;

4) моделювання нової системи економічної безпеки

підприємства: розробка плану усунення виявлених під час

аудиту недоліків; підготовка пропозицій щодо удосконален(

ня системи економічної безпеки (у т.ч. створення служби

безпеки на підприємстві, якщо такої не існувало, чи систе(

ми безпеки на її базі, визначення механізмів її забезпечен(

ня та розробка організаційної структури управління систе(

мою), розрахунок усіх видів необхідних ресурсів; плануван(

ня щомісячних витрат на забезпечення економічної безпе(

ки (бюджет);

5) затвердження моделі нової системи та бюджету на її

утримання;

6) етап формування нової системи економічної безпе(

ки;

7) оцінка ефективності сформованої системи, її удос(

коналення [6, с. 44].

Під час формування системи економічної безпеки су(

часних будівельних підприємств, їх керівники часто забу(

вають, що питання економічної безпеки входять в обов'я(

зок не тільки працівників економічних служб, а й техніч(

них відділів (головного механіка, енергетика, технолога та

ін.). Економічні служби підприємства планують господарсь(

ку діяльність, здійснюють постачання і реалізацію про(

дукції, організовують працю, фінансову роботу, облік і

контроль господарської діяльності [5, с. 42]. А для буді(

вельних підприємств неабияке значення має і організація

власне процесу будівництва, під час якого виникають не(

традиційні для інших видів підприємницьких структур ри(

зики і загрози, які необхідно відслідковувати і контролю(

вати.

У будівельній галузі підприємство є основою, на якій

грунтується безпека та стабільність галузі загалом. За су(

часним трактуванням економічна безпека будівельного

підприємства повинна базуватися на ефективності діяльності

кожного будівельного підприємства [7, с. 190]. У сучасних

умовах господарювання формуванню системи економічної

безпеки вітчизняних будівельних підприємств необхідно

приділити увагу як на теоретико(методологічному, так і на

прикладному рівнях.

ВИСНОВКИ
На підставі проведеного дослідження можна зробити

наступні висновки:

1. Систематизовано сучасні підходи до трактування

поняття "система економічної безпеки підприємств" та зап(

ропоновано авторське визначення "система економічної

безпеки будівельних підприємств".

2. Встановлено основні елементи системи економічної

безпеки будівельних підприємств, якими стали: об'єкт,

суб'єкт, нормативно(правове забезпечення, функціональні

складові, механізм функціонування та методики оцінки ста(

ну системи.

3. Узагальнено основні етапи побудови системи еконо(

мічної безпеки будівельного підприємства.
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