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Метою дослідження виступає аналіз теоретичних і практичних аспектів управління 
економічною безпекою будівельного підприємства. У статті надано характеристику 
особливостей забезпечення економічної безпеки підприємств будівельної галузі, визначено 
складові системи управління економічною безпекою будівельних підприємств. 
Охарактеризовано особливості функціонування будівельних підприємств та їх зв'язок з 
іншими напрямами та сферами діяльності. Приділено увагу визначенню функціональних 
складових економічної безпеки будівельного підприємства та виявленню напрямів 
забезпечення економічної безпеки будівельного підприємства. Надано характеристику 
етапам процесу управління економічною безпекою будівельних підприємств. Визначено 
чотири рівні оцінювання економічної безпеки будівельного підприємства, представлено 
основні завдання із забезпечення економічної безпеки. Визначено інструментарій управління 
економічною безпекою будівельного підприємства для забезпечення ідентифікації та 
нейтралізація економічних загроз і ризиків та забезпечення фінансової стабільності. 
 
The aim of the study is to analyze the theoretical and practical aspects of managing the economic 
security of a construction company.  The article describes the features of ensuring the economic 
security of construction companies, identifies the components of the management system of 
economic security of construction companies. Peculiarities of functioning of construction 
enterprises and their connection with other directions and spheres of activity are characterized. 
Attention is paid to determining the functional components of economic security of the construction 
company and identifying areas for economic security of the construction company. The 
characteristics of the stages of the process of economic security management of construction 
enterprises are given. Four levels of assessment of economic security of the construction enterprise 
are defined, the basic tasks on maintenance of economic safety are presented. The tools for 
managing the economic security of a construction company to ensure the identification and 
neutralization of economic threats and risks and ensure financial stability are identified. Functional 
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areas of economic security of the construction company are the protection of trade secrets and 
confidentiality of information; computer security; internal security; security of buildings and 
structures; physical and technical security; communication security; security of economic and 
contractual activities; safety of cargo and persons transportation; security of advertising events, 
business meetings and negotiations; fire safety; ecological safety; competitive intelligence; 
information and analytical work. Construction companies need to use modern tools for economic 
security management, as the construction business is attractive and competitive. To increase the 
efficiency of the economic security system of a construction company, it is advisable to combine 
several approaches to assessing economic security and management tools.  
 
Ключові слова: економічна безпека; управління економічною безпекою; будівельне 
підприємство; будівництво; загроза; ризик. 
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Постановка проблеми. Будівельна галузь на сьогоднішній день має достатньо специфічних особливостей. 

В сучасних умовах діяльність будівельних підприємств характеризується високим рівнем ризику у порівнянні із 
іншими напрямками та сферами діяльності. Це можна поясними специфічними рисами розвитку будівельного 
комплексу і, відповідно, потребує особливої уваги щодо моніторингу та забезпечення економічної безпеки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальність вивчення питань управління економічною 
безпекою будівельного підприємства визначається низкою певних складових, які забезпечують стабільний 
розвиток. Взаємодія  факторів впливу, складнощі оцінювання, галузеві особливості, нормативно-правове 
забезпечення та регулювання визначають коло досліджуваних проблем.  Серед наукових праць, в яких 
досліджуються питання економічної безпеки, управління економічною безпекою, доцільно виділити 
дослідження таких вчених: В. Алкема [1], О. Васильєв [4], Т. Момот [7], Б. Корецький [10],               І. Фоміченко 
[15] та інші. Науковці проводять моніторинг, аналіз факторів впливу на економічну безпеку, дослідження 
методик оцінювання, показників економічної безпеки, але не приділяють достатньої уваги вивченню 
особливостей управління економічною безпекою будівельних підприємств. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є визначення особливостей управління економічною  
безпекою підприємства будівельної галузі.  

Виклад основного матеріалу. Управління економічною безпекою підприємства визначається 
складовими управління. Під управлінням економічною безпекою підприємства фахівці розуміють систему 
принципів і методів розробки та реалізації управлінських рішень, що пов’язані із забезпеченням захисту його 
економічних інтересів від внутрішніх і зовнішніх загроз [1; 6; 7].  

Під економічною безпекою будемо розуміти динамічний стан підприємства при якому воно забезпечує 
стабільні результати діяльності, адаптуючись до різноманітних змін. Економічна безпека будівельного 
підприємства передбачає захищеність специфічних ресурсів будівельного підприємства від можливих загроз 
зовнішнього і внутрішнього середовища. Для будівельних підприємств велике значення має організація 
управління економічною безпекою у зв’язку з тим, що під час виробничих процесів виникають нетрадиційні для 
інших видів підприємницьких структур ризики і загрози, які необхідно відслідковувати і контролювати.  

Враховуючи особливості діяльності підприємств  в сфері будівництва, під системою економічної 
безпеки будівельного підприємства будемо розуміти взаємодію елементів діяльності, яка дозволяє здійснювати 
результативну діяльність будівельного підприємства шляхом зменшення впливу загроз [3; 13]. 

Будівельна галузь має важливий вплив на розвиток економіки. Будівельні підприємства взаємопов'язані 
з іншими галузями та сферами діяльності. Переважним завданнями будівельної галузі виступає збільшення 
обсягів і покращення якості будівельних робіт завдяки застосуванню інноваційних технологій, реконструкції та 
модернізації, інтенсифікації будівельних робіт. 

Будівельна галузь є одним із напрямів діяльності в Україні, в якому спостерігається зростання [2], що 
пов’язано із покращенням економічного стану промислових та торговельних підприємств, із вдосконаленням 
інфраструктури і поліпшенням інвестиційної привабливості. Будівельна галузь зосереджена на формуванні 
основних фондів виробничого і невиробничого призначення, а також їх відновленні [5]. Будівельна 
промисловість сприяє створенню значної кількості робочих місць, розвиткові малого бізнесу та 
підприємництва. Успішне функціонування будівельної галузі сприяє розвитку регіонів та держави. Таким 
чином, розвиток будівельних підприємств потребує якісного забезпечення фінансовими, трудовими, 
технологічними, енергетичними та інформаційними ресурсами. В той же час, розвиток будівництва залежить 
від розвитку інших галузей економіки і досягнення збалансованості сфер виробництва. Оскільки розвиток 
будівництва пов’язаний з іншими галузями виробництва та споживання, будівельна галузь сприяє розвитку 
економіки країни. Чинниками, які сповільнюють розвиток будівельної діяльності виступають фінансові 



обмеження та недостатній попит. Істотною проблемою будівельної галузі є втрата професійних кадрів. Тобто 
діяльність підприємств будівельної галузі має певні особливі риси та характеризується доволі проблематичним 
розвитком. 

Перейдемо до аналізу та оцінку особливостей діяльності будівельних підприємств та, відповідно, їх 
економічної безпеки (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.  Особливості економічної безпеки будівельного  підприємства 

Особливості забезпечення економічної безпеки будівельного підприємства 

 – діяльність підприємств є ліцензованою та відповідно  
регламентується та контролюється державою; 

 – залежність від державних структур та місцевої влади; 

 – залежність від природних факторів зумовлює  
тривалість та послідовність робіт, специфіку силової безпеки; 

 – для більшості підприємств будівництво засноване на 
 державних та приватних замовленнях; 

 – значна вартість об’єкта будівництва та велика  
тривалість його експлуатації; 

 – необхідність залучення великих обсягів фінансових ресурсів; 

 – значний обсяг технічної, фінансової та облікової документації; 

 – необхідність дотримання під час будівництва великого обсягу різних 
 норм, нормативів, процедур та вимог, регламентованих державою; 

 – можливість використання продукції лише за місцем виробництва. 

 – вид діяльності має сезонний та аритмічний характер; 

Джерело: складено за матеріалами [2, 3, 5, 7, 9, 11-17] 
 
Отже, система економічної безпеки будівельного підприємства охоплює його фінансову, інформаційну, 

кадрову, силову, екологічну, техніко-технологічну, правову і політичну складові. Розглянемо функціональні 
складові економічної безпеки будівельного підприємства (табл. 1). 

 
Таблиця 1. 

Функціональні складові економічної безпеки будівельного підприємства 
Складові економічної 

безпеки Характеристика складових економічної безпеки будівельного підприємства 

Фінансовий Досягнення найбільш ефективного використання фінансових ресурсів будівельного 
підприємства 

Інтелектуальний та 
кадровий 

Збереження та розвиток інтелектуального потенціалу підприємства; ефективне 
управління персоналом 

Технічний Рівень забезпечення підприємства передовим та якісним обладнанням 
Наявність на підприємстві необхідної техніки, використання  ним нових прогресивних 
технологій 



Ресурсний Відповідає за якість продукції, що надходить на підприємство для подальшої 
переробки, своєчасність поставок та відповідність цієї продукції міжнародним 
стандартам 

Технологічний Характеризує, наскільки технології, що застосовуються на підприємстві, відповідають 
найкращим світовим аналогам  

Правовий Правове забезпечення діяльності підприємства, дотримання чинного законодавства 

Інформаційний Здійснення ефективного інформаційно-аналітичного забезпечення господарської 
діяльності підприємства 
Захищеність від посягань на комерційну таємницю підприємства 

Екологічний Дотримання діючих екологічних норм, мінімізації втрат від забруднення 
навколишнього середовища 

Силовий Забезпечення фізичної безпеки працівників   і збереження  майна 

Ринковий Ступінь відповідності внутрішніх можливостей розвитку підприємства зовнішнім, які 
генеруються ринковим середовищем 
Захист від зовнішніх та внутрішніх загроз ринковій позиції підприємства: 
недобросовісної конкуренції, іміджу фірми, торговій марці, будь-яких дій, що можуть 
призвести до зниження частки підприємства на ринку 

Інтерфейсний Надійність взаємодії з економічними контрагентами 
Джерело: складено за матеріалами [10, 15] 

 
Основними складовими системи управління економічною безпекою будівельних підприємств є: об'єкт, 

суб'єкт, нормативно-правове забезпечення, функціональні складові, механізм функціонування та методики 
оцінки стану будівельного підприємства. Під об'єктом управління системи економічної безпеки будівельного 
підприємства розуміємо персонал будівельного підприємства, фінансову сферу, інформаційне забезпечення, 
тощо. Стабільний економічний стан будівельного підприємства є об'єктом управління системи економічної 
безпеки. 

Суб'єктів управління системою економічної безпеки будівельного підприємства можна класифікувати 
за двома критеріями - внутрішні (забезпечує власне підприємство) та зовнішні - державні структури України та 
недержавна система безпеки. Передбачення можливих небезпек і загроз  на будівельних підприємствах 
здійснюють наступні суб'єкти: органи державної влади; спеціалізовані приватні і громадські структури; 
внутрішні служби та підрозділи підприємства [15]. Будівельні підприємства відрізняються низькою оборотністю 
капіталу та тривалим господарським циклом; високою індивідуалізацією споживача об’єкта будівництва; 
відстанню та територіальною роз’єднаністю об’єктів; специфікою ведення управлінського та бухгалтерського 
аудиту;  функціонуванням в умовах тісної взаємодії з іншими галузями економіки; необхідністю дотримання 
різноманітних державних норм та нормативів. 

Функціональними напрямами забезпечення економічної безпеки будівельного підприємства 
вважаються захист комерційної таємниці та конфіденційності інформації; комп'ютерна безпека; внутрішня 
безпека; безпека будинків і споруд; фізична та технічна безпека; безпека зв'язку; безпека господарсько-
договірної діяльності; безпека перевезень вантажів та осіб; безпека рекламних заходів, ділових зустрічей та 
переговорів; протипожежна безпека; екологічна безпека; конкурентна розвідка; інформаційно-аналітична робота 
тощо. 

Повнота й дієвість економічної безпеки будівельного підприємства залежить від матеріально-технічних 
і фінансових ресурсів самого підприємства, законодавчої бази держави,  розуміння працівниками підприємства 
важливості забезпечення безпеки. Надані взаємозв’язки складають комплекс внутрішніх та зовнішніх небезпек 
економічній безпеці будівельного підприємства.  

При неефективному управлінні економічною безпекою слабшає рівень економічної захищеності 
підприємства, знижуються результи діяльності, погіршуються умови та середовище діяльності підприємства. 
Такі наслідки визначають неотримання економічних вигід, погіршення фінансового стану та можливе 
банкрутство підприємства. 

В процесі забезпечення економічної безпеки будівельного підприємства доцільно. По-перше, вивчити 
специфіку підприємства, його ринкових сегментів. По-друге, провести аналіз зовнішніх і внутрішніх загроз 
економічній безпеці будівельного підприємства та вивчити інформацію про кризові ситуації, причини їх 
виникнення та можливі шляхи врегулювання. По-третє, слід провести аудит наявних засобів забезпечення 
економічної безпеки та  проаналізувати їх відповідність виявленим загрозам. По-четверте, змоделювати систему 
управління економічною безпекою будівельного підприємства, а саме розробити план мінімізації небезпек, 
сформувати бюджет щодо забезпечення економічної безпеки. Надалі слід проводити оцінювання діяльності 
системи управління економічною безпекою підприємства та здійснювати заходи щодо її удосконалення.  

Бізнес-середовище представляє собою значну кількість загроз, виникнення яких пов’язано з 
підвищеним рівнем ризику комерційного і некомерційного характеру, що потребує дієвого управління 



будівельним підприємством з метою попередження негативних ситуацій. Метою управління економічною 
безпеки будівельного підприємства є попередження негативних подій в діяльності будівельного підприємства та 
прийняття необхідних управлінських рішень щодо захисту та протидії загроз. Виходячи з поставленої мети 
основними завданнями управління економічною безпекою слід вважати оцінювання стану та тенденцій 
розвитку будівельного підприємства; визначення деструктивних процесів діяльності підприємства; визначення 
причин, джерел, характеру можливих небезпек; прогнозування наслідків загроз на діяльність підприємства; 
розробка заходів щодо протидії небезпечних явищ. 

Управління економічною безпекою будівельного підприємства повине відповідати загальним 
принципам: системність, об’єктивність, адекватність, комплексність, взаємоузгодженість, універсальність, 
однозначність, результативність тощо  [8]. Методичними підходами з управління економічною безпекою  
будівельного підприємства є: ресурсно-функціональний підхід, за яким управління економічною безпекою 
здійснюється відповідно до наявності ресурсів  [10]; програмно-цільовий підхід, що базується на розрахунку 
сукупності показників, які визначають економічну безпеку  [12]; ситуаційний підхід, який  дозволяє 
здійснювати управління конкретною ситуацією та приймати відповідні управлінські рішення  [16].  

Управління економічною безпекою будівельного підприємства реалізується через відповідні підходи, 
формує певні результати діяльності, здійснює оцінювання потенціалу підприємства, визначає напрями 
поліпшення проблем та подолання небезпек. Процес управління економічною безпекою будівельних 
підприємств наведемо в табл. 2. 

Таблиця 2. 
Процес управління економічною безпекою будівельних підприємств 

Етап управління Характеристика 

1 етап  Визначення стратегії розвитку будівельного підприємства 

2 етап  Здійснення фінансово-господарського аналізу будівельного підприємства, виявлення 
загроз  

3 етап  Зниження ризиків в господарській діяльності будівельних підприємств 

4 етап  Обґрунтування руху грошових потоків на будівельних підприємствах.  

5 етап  Оцінка показників прибутковості та ділової активності будівельних підприємств 

6 етап  Формування  та визначення показників економічної безпеки будівельних підприємств 

7 етап  Обґрунтування виявлених характеристик незадовільної діяльності будівельного 
підприємства, коригування стану 

8 етап  Проведення моніторингу економічної безпеки на будівельних підприємствах 

9 етап  Прийняття ефективних управлінських рішень для створення задовільного рівня 
економічної безпеки  

Джерело: складено за матеріалами [2, 3, 5, 7, 9, 11-17] 
 
Управління та моніторинг діяльності будівельного підприємства призначені для виявлення 

нестабільності та прийнятті ефективних управлінських рішень. 
Найпоширенішими підходами до управління та оцінювання економічної безпеки будівельних 

підприємств є індикаторний, економіко-математичний, ресурсний, функціональний, прибутковий та 
інвестиційний, системний [14]. Кожен з підходів має свої недоліки та переваги. З метою отримання 
реалістичних результатів доцільно використовувати декілька підходів для одночасно. Забезпечення економічної 
безпеки будівельного підприємства реалізується через досягнення відповідних критеріїв і показників. 
Критеріями оцінювання рівня економічної безпеки є основні економічні показники та індикатори загроз. При 
здійсненні управління економічною безпекою будівельного підприємства необхідно знижувати можливі ризики 
впливу щодо матеріальної безпеки.  

Економічна безпека будівельних підприємств характеризується чотирма рівнями: стабільний рівень – 
для діяльності будівельного підприємства достатньо власних ресурсів, підприємство має можливості 
протистояти внутрішнім та зовнішнім загрозам;  нестабільний рівень – для досягнення економічної безпеки 
будівельному підприємству не вистачає власних ресурсів, підприємство використовує позичкові кошти, система 
безпеки має можливість протистояти небезпекам;  критичний рівень – для забезпечення економічної безпеки 
будівельного підприємства не вистачає власних та позикових коштів, підприємство має значні загрози 
діяльності, існує можливість протистояти лише незначним ризикам; кризовий рівень – економічна безпека 
відсутня, підприємство може стати банкрутом. 

Економічною безпеку будівельних підприємств доцільно оцінювати за наступними елементами: 
ефективності кожного будівельного продукту; фінансовий стан підприємства; ефективність використання 
інформаційних технологій у будівельній галузі; інноваційність будівельного підприємства; використання 
сучасних технологій та охоплення будівельних ринків; загальний рівень економічної безпеки на підприємстві, 
виявлення небезпек та загроз; прийняття ефективних управлінських рішень щодо забезпечення економічної 



безпеки будівельного підприємства. Дієве управління економічною безпекою будівельних підприємств формує  
сприятливі умови діяльності підприємства, потребує значних ресурсів, інновацій, фінансових інвестицій. 
Ефективний розвиток та функціонування будівельного підприємства  мають залежність від його економічної 
безпеки. Економічна безпека будівельних підприємств неможлива без охоплення всіх можливих стратегічних та 
тактичних інтересів підприємства на основі використання можливостей зовнішнього середовища із 
застосуванням результативної взаємодії із суб’єктами зовнішнього середовища (рис. 2).  

 

 
Завдання з управління економічною безпекою будівельного підприємства 

 захист законних прав і інтересів власників підприємства та його співробітників;  
 

  збір, аналіз, оцінка даних щодо розвитку ситуації на будівельному ринку;  

 
збір та вивчення даних про партнерів, клієнтів, конкурентів, працівників;   

 
забезпечення збереження матеріальних цінностей та документів;   

 

 виявлення, попередження і припинення можливої протиправної та іншої  
негативної діяльності співробітників підприємства на шкоду його безпеці;   

 забезпечення фінансової стабільності та фінансової незалежності; високої 
конкурентоспроможності будівельної продукції на основі ефективного 
менеджменту те маркетингу підприємства; 

 

 

 
Рис. 2. Завдання з управління економічною безпекою будівельного підприємства 

отримання необхідної інформації для розробки управлінських рішень з питань 
стратегії і тактики економічної  діяльності підприємства.  

Джерело: складено за матеріалами [2, 3, 5, 7, 9, 11-17] 
 
Досягнення завдань з управління економічною безпекою можливе, якщо буде виконуватися поетапність 

дій.  
Основними елементами управління економічною безпекою будівельного підприємства є мета, об’єкт, 

предмет, суб’єкти та завдання управління (рис. 3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Елементи управління економічною безпекою будівельного підприємства  
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Рис. 3. Елементи управління економічною безпекою будівельного підприємства 
Джерело: складено за матеріалами [2, 3, 5, 7, 9, 11-17] 

 
Отже, основним завданням з управління економічною безпекою будівельного підприємства є 

визначення механізмів адаптації підприємства на виникнення загроз та забезпечення ефективного та 
стабільного його  функціонування. Своєчасне та точне оцінювання загроз економічній безпеці будівельного 
підприємства, розробка методів мінімізації негативного впливу потребують формування інструментарію 
управління економічною безпекою будівельного підприємства, який охоплює наступні процеси: планування, 
регулювання, контроль, стимулювання (рис. 4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Захист економічних інтересів від загроз і небезпек 
 та забезпечення високого рівня  економічної безпеки 

 для стабільного  функціонування будівельного  
підприємства 

Об’єкт  Економічний стан будівельного підприємства 

Предмет  Матеріальні, трудові, фінансові, інформаційні 
ресурси, що забезпечують економічну безпеку 

Суб’єкти Особи, підрозділи, служби, органи, 
які безпосередньо забезпечують економічну безпеку 

Завдання - формування дійового механізму управління;  
-  захищеність економічних інтересів;  

- виявлення, прогнозування, ідентифікація  
та попередження кризових явищ;  

- обґрунтування системи заходів щодо усунення 
 та мінімізації ймовірних ризиків і оцінка 

 ефективності їх реалізації  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Планування:  
 прогнозування;  

розробка стратегічних та оперативних  
програм та планів;  

розробка та прийняття програм економічної 
 діяльності  і загальної концепції розвитку 

 будівельного підприємства 

Стимулювання:  
використання соціально-економічних  

методів управління;  
підвищення ефективності управлінської  

праці;  
матеріальна мотивація  

Інструментарій управління економічною безпекою будівельного підприємства

Регулювання:  
 обґрунтування та впровадження  

управлінських рішень;  
 використання сучасних економічних  

інструментів  

Контроль:  
аналіз виконання програм та  

планів діяльності будівельного підприємства; 
оцінка фінансового стану підприємства;  

 аудит  

Рис. 4. Інструментарій управління економічною безпекою будівельного підприємства 
Джерело: складено за матеріалами [2, 3, 5, 7, 9, 11-17] 

 
Спираючись на складові механізму управління економічною безпекою будівельного підприємства, буде 

забезпечуватися ідентифікація та нейтралізація фінансово-економічних загроз і ризиків та забезпечення 
фінансової стабільності в довгостроковому періоді.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Підводячи підсумки, можна стверджувати, що на 
сучасному етапі  підприємства будівельної галузі потребують використання сучасних інструментаріїв 
управління економічною безпекою, оскільки будівельний бізнес є привабливим та конкурентоспроможнім.  

Будівельним підприємствам доцільно здійснювати управління економічною безпекою, розподілом 
завдань, повноважень, відповідальності між окремими ланками управління.  

Будівельні підприємства працюють у швидко змінюваному зовнішньому та внутрішньому середовищі, 
яке відрізняється нестабільністю та  динамічним розвитком. Мінливі умови діяльності будівельних підприємств 
змушують керівництво швидко адаптуватися, потребують визначення шляхів розвитку в ситуації зміни 
зовнішнього середовища. Фактори впливу по-різному впливають на економічну безпеку будівельних 
підприємств та її функціональні складники.  

Для підвищення ефективності системи економічної безпеки будівельного підприємства доцільним є 
поєднання декількох підходів до оцінювання економічної безпеки та інструментаріїв управління.  
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