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Мета і завдання. Метою дослідження є визначення чинників впливу в контексті
забезпечення економічної безпеки вітчизняних підприємств в умовах глобалізації.
Завданням дослідження є формування системи глобальних чинників в контексті
забезпечення економічної безпеки вітчизняних підприємств в умовах глобалізації.
Об’єкт дослідження. Об‘єктом дослідження виступає економічна безпека
підприємства в сучасних умовах глобальних викликів.
Предметом дослідження є глобальні чинники впливу на забезпечення рівня
економічної безпеки підприємства.
Методи та засоби дослідження. Аналіз і синтез, індукція, дедукція,
узагальнення.
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. Набуло
подальшого розвитку питання економічної безпеки вітчизняних підприємств,
узагальнені чинники впливу на забезпечення економічної безпеки підприємств в
умовах глобальних викликів.
Результати дослідження. Розвиток підприємства в сучасних умовах
обумовлюється впливом багатьох чинників, одними з яких є глобальні чинники. Процес
глобалізації впливає на ефективність діяльності вітчизняних підприємств через систему
п‘яти груп глобальних чинників:
1. Глобальні економічні чинники: формування нових суб‘єктів господарювання –
транснаціональних
компаній
та
транснаціональних
банків;
формування
міжрегіональних об‘єднань – ЄС; експортна експансія країн та регіональних утворень;
періодичні глобальні фінансово-економічні кризи; посилення взаємозалежності між
«багатими» і «бідними» країнами та інші чинники.
2. Глобальні техніко-технологічні чинники: розробка та впровадження нових
інформаційних технологій – глобальна комп‘ютерна, радіо- та телевізійна мережа
розвиток міжнародної інфраструктури, нових поколінь зв'язку; науково-технічна
революція та прискорення науково-технічного прогресу та інші.
3. Глобальні суспільні чинники: експансія та поширення ліберальнодемократичних цінностей західного суспільства; зростання населення в одних країнах і
його катастрофічне зменшення в інших; нелегальна міграція населення та інші.
4. Глобальні природно-географічні чинники: зміна природно-географічного
середовища під впливом науково-технічного прогресу; нестача продовольства та питної
води; забезпечення людства сировиною, енергією та інші.
5. Глобальні політико-силові чинники: провідна роль США на світовому ринку;
гонка озброєнь і розповсюдження зброї масового ураження; загроза світової
термоядерної війни та забезпечення миру загроза світової термоядерної війни та
забезпечення миру та інші.
Процес глобалізації спричинив суттєві зміни у функціонуванні сучасних
підприємств, які стали для нього глобальними викликами. Вплив глобалізаційних
чинників може бути позитивним, що прискорює розвиток підприємства або
негативним, що в свою чергу призупиняє розвиток або доводить підприємство до
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банкрутства. Глобалізація відкрила перед підприємствами величезні можливості для
розширення масштабів виробництва, вхід на нові ринки збуту, реалізації та обміну
товарами, послугами, технологіями, капталом, інформацією. Разом з тим, для всіх без
виключення підприємств вона стала процесом, що несе в собі нові раніше не відомі
виклики та загрози, потребує пристосування та трансформації системи економічної
безпеки. Саме тому актуальним постає дослідження питання забезпечення економічної
безпеки підприємства в умовах впливу глобальних чинників.
У перекладі з грецького «безпека» означає «володіти ситуацією», тобто, безпека
– це такий стан суб‘єкта, при якому ймовірність зміни властивих цьому суб‘єкту
якостей та параметрів його зовнішнього середовища незначна, менше певного
інтервалу [1].
Забезпечення економічної безпеки розглядається дослідниками як безперервний,
системний процес, метою якого є попередження можливих збитків. Забезпечення
економічної безпеки підприємства – це процес реалізації функціональних складових
економічної безпеки з метою запобігання можливих збитків і досягнення
максимального рівня економічної безпеки в даний час і в майбутньому [2].
Економічну безпеку підприємства розглядають на таких рівнях, як: глобальний,
міжнародний, національний, регіональний рівні.
Глобальна економічна безпека – це сукупність заходів, спрямованих на
забезпечення сталого світового економічного розвитку, метою якого є досягнення
максимальної безпеки та високого рівня життя для кожної особистості, незалежно від
нації або національності, за умови збереження світу для майбутніх поколінь.
Економічна глобалізація є об‘єктивним етапом розвитку світової економіки, якому
притаманні яскраво виражені суперечності. Велика кількість суперечностей процесу
глобалізації та наявність позитивних та негативних чинників у сукупності формують
джерело загрози для безпеки рівноваги економічних систем, у тому числі і підприємств.
Під економічною безпекою підприємства розуміють стан найбільш ефективного
використання його ресурсів для запобігання загрозам і забезпечення стабільного
функціонування як у теперішній час, так і в майбутньому.
Надійний захист економічної безпеки підприємства можливий лише за
комплексного і системного підходу до її організації, що забезпечує система
економічної безпеки підприємства. Ця система визначає можливість оцінки перспектив
зростання підприємства, усунення або нейтралізації впливу глобалізаційних чинників
на діяльність підприємства, розробки тактики і стратегії його розвитку.
Висновки. Отже, рівень економічної безпеки підприємства насамперед залежить
від здатності керівництва передбачити та запобігти не тільки можливим внутрішнім
загрозам, а й передбачити та запобігти впливу зовнішніх глобальних викликів.
Ключові слова: економічна безпека підприємства, глобальні чинники,
забезпечення економічної безпеки підприємств.
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