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Недостатня увага до ролі і місця економічної безпеки в системі 

управління підприємствами призводить до неадекватної реакції окремих 

підприємств на небезпеки та загрози, що виникають у сучасному 

економічному середовищі, і, як наслідок, окремі їх рішення виявляються 

помилковими, особливо щодо адаптації до екзо-ендогенного середовища, 

використання технологій поведінки у нестандартних ситуаціях, реакції на 

фактори впливу тощо. Все це сприяє виникненню значних загроз у діяльності 

підприємств, обмеженості їх мобільності і втраті потенціальних 

можливостей. І особливо це позначається на формуванні й розвитку ринку 

будівельної продукції, структурних перетвореннях у цій галузі, членстві 

України у СОТ та перспективах вступу до ЄС в умовах конкурентної 

боротьби. 

Причин депресивного розвитку вітчизняних виробників багато, але 

головні з них криються в інерції структури виробництва, що склалася, його 

технологічній відсталості й фізичному зносі основних фондів, у відсутності 

пріоритетів державної науково-промислової політики. Таке становище 

викликає певну небезпеку як для економіки в цілому, так і для потенціалу 

кожного конкретного підприємства. Адже будівельне підприємство виконує 

не тільки виробничу функцію, але й дає кошти для існування багатьох людей, 

пов'язаних з ним, тобто несе певне соціальне навантаження і 

відповідальність. 

Запровадження ринкових методів господарювання, вступ України до 

СОТ та ЄС потребує усвідомлення зв’язку між конкурентоспроможністю 

підприємства та його економічною безпекою. Адже належний рівень 

конкурентоспроможності передбачає стабільність роботи підприємства, його 

стійке функціонування, незважаючи на вплив та перешкоди зовнішнього та 

внутрішнього середовища, що в свою чергу вимагає необхідності 

запровадження системи управління економічною безпекою підприємства. 

Різноманіття публікацій відображає об'єктивну складність предмета 

дослідження. Це пояснюється тим, що конкурентоспроможність 

підприємства, як і економічна безпека,   низького науково-теоретичного 

рівня забезпечення визначеного напряму, є вкрай низьке коло публікацій, у 

яких піднімалось би питання щодо сутності даного виду управління, змісту, 

особливостей, завдання, мети тощо. Можна вказати лише декілька 

навчальних посібників, статей і монографій. Гранична обмеженість 

публікацій з даної проблематики змушує нас звернути увагу на ті окремі 

положення й точки зору, які можуть слугувати джерелом розвитку 



теоретико-методологічних засад управління економічною безпекою 

будівельного підприємства. 

 


