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КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ТАКТИЧНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

Полозова Т.В. 

Харківський національний університет радіоелектроніки 

The necessity of providing of tactical economic security is substantiated. That 

characterizes the efficiency of the organization of economic production and commercial 

activity of the enterprise, rational use of its economic potential. Key tasks to providing of the 

production and technical, personnel, commercial and legal components of enterprise tactical 

economic security are proposed. 

 

Для підтримання належного рівня економічної безпеки в практичній діяльності 

підприємство має забезпечувати максимальну ефективність та безпеку кожної 

функціональної частки своєї діяльності.  

Тактична економічна безпека відображає здатність підприємства до відтворювання 

у процесі реалізації ним господарської діяльності, що досягається при певному рівні 

ефективності використання ресурсів підприємства. Ця складова економічної безпеки 

характеризує ефективність організації виробничо-господарської й комерційної 

діяльності підприємства, раціональність використання його економічного потенціалу.  

Підприємство може певний час функціонувати при низькому рівні тактичної 

безпеки. Однак, недостатня ефективність виробничого процесу, високі комерційні 

ризики, низький рівень правового забезпечення обов’язково призведуть до втрати 

платоспроможності підприємства. 

Тактична економічна безпека підприємства охоплює виробничо-технічну, 

кадрову, комерційну та правову безпеку. 

Виробничо-технічна безпека відображає ефективність використання основних і 

оборотних засобів підприємства у процесі здійснення ним виробничо-господарської 

діяльності. Ключовими задачами по забезпеченню виробничо-технічної безпеки мають бути: 

- проведення продуктивної політики ресурсозбереження; 

- забезпечення стійкості збутової діяльності; 

- забезпечення максимального завантаження виробничих потужностей; 

- дотримання належного рівня якості продукції тощо. 

Кадрова безпека характеризує ефективність використання виробничо-

промислового персоналу підприємства. Підвищення ефективності роботи персоналу – 

головна задача по забезпеченню кадрової безпеки. Персонал є однією з найважливіших 
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складових будь-якої виробничо-господарської системи, а отже і потребує особливої 

уваги. Плануванням та управлінням людськими ресурсами мають займатись відповідні 

кадрові служби підприємства. 

Комерційна безпека відображає ефективність маркетингової та постачальної 

тактики підприємства, надійність взаємодії з економічними контрагентами. Рівень 

безпеки за цією складовою залежить від ступеня ризику діяльності підприємства, що 

пов'язаний із реалізацією готової продукції (взаємодія з торговельними і збутовими 

посередниками, споживачами), закупівлею сировини й матеріалів (взаємодія з 

постачальниками) та іншим. 

До ключових задач по забезпеченню комерційної безпеки варто віднести наступні: 

- проведення продуктивної політики ресурсного забезпечення; 

- підвищення рівня лояльності клієнтів; 

- забезпечення надійності взаємодії з економічними контрагентами; 

- забезпечення своєчасності виконання зобов’язань за всіма контрактами. 

Правова безпека характеризує правову захищеність інтересів підприємства і 

його співробітників. Для забезпечення конкурентоспроможності керівництво сучасних 

вітчизняних підприємств має забезпечувати підтримування належного рівня правової 

безпеки. Для цього необхідно виконувати певні задачі: систематичне відстеження змін 

у діючому законодавстві; юридичне пророблення договірної документації; правове 

навчання персоналу; контроль за виконанням діючого законодавства; підтримання 

високого рівня кваліфікації працівників юридичної служби підприємства; 

прогнозування тенденцій розвитку економіко-політичного процесу; належне 

фінансування юридичної служби підприємства; всебічне правове забезпечення всіх 

функціональних складових економічної безпеки підприємства тощо. 

Слід зазначити, що виконання ключових задач по забезпеченню виробничо-

технічної, кадрової, комерційної та правової безпеки має бути пріоритетною задачею 

керівництва сучасних вітчизняних підприємств. Це закладе підґрунтя для створення 

надійної системи забезпечення тактичної економічної безпеки підприємств. 
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Підписано до 01.09.2014. Формат 60х84 1/8. Друк – ризографія. 
Умов. друк. арк. 13,2. Облік-вид. арк. 12,0. Папір офсетний. 
Ціна договірна. Наклад 300 прим. 
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