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У статті проведено аналіз зарубіжного 
досвіду формування системи економічної 
безпеки суб’єктів підприємницької діяльності 
та систематизовано важливі напрацювання 
у законодавчій сфері. Досліджено особли-
вості формування нормативно-правового 
регулювання у сфері економічної безпеки 
розвинутих країн і України. Для оцінювання 
ефективності системи економічної та наці-
ональної безпеки окремих країн проведено 
аналіз одного з ключових її індикаторів −  
індексу економічної свободи. Запропоновано 
класифікувати інструменти забезпечення 
економічної безпеки на міжнародному рівні на 
сім основних груп. Досліджено, що поєднання 
різних типів інструментів підвищення рівня 
економічної безпеки дасть змогу поліпшити 
ефективність взаємодії підприємств на між-
народних ринках, дасть змогу вітчизняним 
суб’єктам господарювання підвищити рівень 
їхньої конкурентоспроможності та вийти на 
новий рівень економічного розвитку. 
Ключові слова: суб’єкти підприємницької 
діяльності, економічна безпека, зарубіжний 
досвід, індекс економічної свободи, інстру-
менти підвищення економічної безпеки, між-
народний рівень, розвинуті країни.

В статье проведен анализ зарубежного 
опыта формирования системы экономиче-

ской безопасности субъектов предпринима-
тельской деятельности и систематизиро-
ваны важные наработки в законодательной 
сфере. Исследованы особенности форми-
рования нормативно-правового регулирова-
ния в сфере экономической безопасности 
развитых стран и Украины. Для оценки 
эффективности системы экономической 
и национальной безопасности отдельных 
стран проведен анализ одного из ключевых 
ее индикаторов − индекса экономической 
свободы. Предложено классифицировать 
инструменты обеспечения экономической 
безопасности на международном уровне на 
семь основных групп. Доказано, что сочета-
ние различных типов инструментов повы-
шения уровня экономической безопасности 
позволит обеспечить эффективность вза-
имодействия предприятий на международ-
ных рынках, а также будет сопутствовать 
повышению уровня конкурентоспособности 
отечественных субъектов хозяйствования 
и ускорению их экономического развития.
Ключевые слова: субъекты предприни-
мательской деятельности, экономическая 
безопасность, зарубежный опыт, индекс 
экономической свободы, инструменты 
повышения экономической безопасности, 
международный уровень, развитые страны.

The article deals with the foreign experience of forming the business entities' economic security system as well as the important developments in the legisla-
tive sphere have been systematized. The key issues faced by the economic security regulatory system in the developed countries and Ukraine  have been 
investigated. The key indicator – index of economic freedom has been analized in order to evaluate the effectiveness of the individual countries economic 
and national security system. Economic freedom is one of the main components of the entrepreneurial activity security and is defined as the fundamental 
right of the social system to manage labor and property. It was investigated that within the limits of this index, three indicators of Ukraine are estimated worse 
than last year – property rights, government conscientiousness and freedom of trade. It is worthwhile to note significant positive changes in the assessment 
of monetary freedom and investment freedom. Instead, there is a need to fight corruption, to develop capital markets, to privatize state-owned enterprises, 
and to improve the legislative framework and the rule of law. The results of the investigation of the world experience of developed countries regarding the 
organization of enterprises' economic security at the international level have shown that the most effective tools for its implementation are international 
agreements on mutual cooperation and their effective implementation, the formation of a favorable competitive environment, the creation of a legal basis 
for the protection of information and property resources. The article proposes to classify the instruments of economic security at the international level for 
seven main groups. The study leads to the conclusion that the combination of economic, marketing, socio-economic, technological, environmental and 
political-legal instruments to increase the level of economic security and to improve the efficiency of the enterprises' interaction in international markets, to 
allow domestic economic entities to increase their competitiveness and to reach a higher level of economic development.
Key words: subjects of entrepreneurial activity, economic security, foreign experience, index of economic freedom, tools for increasing economic security, 
international level, developed countries.

Постановка проблеми. У сучасному швидко-
змінному та динамічному бізнес-середовищі суб’єкти 
підприємницької діяльності функціонують в умовах 
нестабільності, непередбачуваності економічної, 
соціальної та політичної ситуації. За таких умов зна-
чно зростає роль зміцнення економічної безпеки під-
приємницької діяльності як однієї з провідних систем 
міжнародного співробітництва, що, своєю чергою, 
забезпечує значне зниження ризику виходу та функ-
ціонування підприємств на міжнародних ринках.

У зв'язку із цим виникає необхідність розро-
блення дієвого механізму управління формуван-
ням економічної безпеки, що спрямований на 
підвищення конкурентоспроможності суб'єктів 
міжнародних бізнес-процесів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченням питань формування системи економіч-
ної безпеки займалися велика кількість вітчизня-
них та закордонних учених-економістів: Т. Василь-
ців [1], В. Геєць [2], З. Герасимчук, Я. Жаліло, 
М. Єрмошенко, В. Кириленко, А. Козаченко [3], 
О. Кузьмін, Л. Малюта, Л. Мельник, В. Мунтіян, 
В. Нижник, С. Покропивний, О. Сороківська [4], 
С. Шкарлет.

Незважаючи на велику кількість опрацьованих 
теоретико-прикладних питань розвитку міжнародної 
економічної безпеки, слід зазначити, що недостат-
ньо дослідженими залишаються питання форму-
вання дієвих інструментів управління рівнем еконо-
мічної безпеки суб’єктів підприємницької діяльності.
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Постановка завдання. Основним завданням 
статті є проведення аналізу зарубіжного досвіду 
формування системи економічної безпеки підпри-
ємницької діяльності та розроблення інструмен-
тів його впровадження у діяльність вітчизняних 
суб’єктів господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сьогодні система економічної безпеки розвинутих 
країн базується на великій кількості ґрунтовних 
нормативно-законодавчих актів у сфері дотри-
мання національної безпеки, захисту економічної 
конкуренції, інтелектуальних та майнових інтер-
есів підприємства. Систематизований перелік 
нормативно-правових актів регулювання у сфері 
економічної безпеки України та розвинутих євро-
пейських країн представлено в табл. 1.

Таким чином, можемо зазначити, що процес 
законодавчого регулювання у сфері забезпечення 
економічної безпеки охоплює як загальнодержавні, 
так і локальні аспекти діяльності суб’єктів госпо-
дарювання. Найбільше результатів у цій сфері 
вдалося досягти наднаціональним утворенням 
(ООН, ЄС), а також урядам таких розвинутих євро-
пейських країн, як Німеччина, Великобританія та 
Польща. Україна сьогодні має власні досягнення у 
сфері регулювання економічної безпеки на макро- 
та мікрорівнях. Зокрема, на загальнодержавному 
рівні діють концепції, закон та стратегія забезпе-
чення національної безпеки. На рівні забезпечення 
економічної безпеки підприємства правове поле 
представлено низкою законодавчих актів, спрямо-
ваних на захист інформаційних та майнових ресур-
сів фінансових, наукових та виробничих установ.

Аналізуючи позитивний досвід розвинутих євро-
пейських країн у сфері забезпечення економічної 
безпеки, можемо зазначити, що державні органи 
Франції, співпрацюючи з приватними правоохорон-
цями, спрямовують свої зусилля на боротьбу зі зло-
вживаннями торговою маркою, виявлення фактів 
недобросовісної конкуренції, на промислове шпи-
гунство та контр-шпигунство, а також заходи безпеки 
в банківській системі. У сфері безпеки персональних 
комп’ютерів і боротьби з комп’ютерною злочинністю 
діють десятки правових актів, які детально регу-
люють статус суб’єктів інформаційної діяльності, 
режим інформаційного обміну і підключення до 
загальних інформаційних систем, автоматизованих 
банків даних. При цьому високий рівень технічної 
оснащеності дає змогу систематично виявляти акти 
промислового шпигунства відносно компаній – іно-
земних конкурентів французьких фірм.

Власники промислово-торговельних та фінан-
сово-кредитних установ Франції формують системи 
безпеки через створення власних або залучення 
підприємницьких детективно-охоронних агентств 
та комплектування штату приватних агентств осо-
бами з числа громадян Франції або ж Євросоюзу, 
що унеможливлює здійснення розвідувальних захо-

дів представниками інших країн. Окрім цього, на спе-
ціалістів служб безпеки покладено перевірку та від-
бір персоналу, що приймається на роботу, збирання 
відомостей про родинні, дружні та інші зв’язки пра-
цівників, контроль над звільненим персоналом, осо-
бливо якщо він мав доступ до конфіденційної інфор-
мації. Працівники служб безпеки досить ретельно 
проводять моніторинг міри ризику інформаційної 
діяльності насамперед там, де існує небезпека 
несанкціонованого проникнення в масиви даних, 
визначення та перевірку осіб, що мають можливість 
такого доступу, об’єкти їхнього впливу і використо-
вувані при цьому методи, а також розробляють спо-
соби протидії та мінімізації широкого спектру загроз і 
небезпек французькому бізнесу [5, с. 24].

Урядом Німеччини створено національні спец-
служби для контролю над ситуацією на економічно 
важливих об’єктах країни. При цьому населення своїм 
громадянським обов’язком уважає поінформувати 
відповідні органи про правопорушення й отримує за 
це належну грошову винагороду. На рівні німець-
ких підприємств діють контрольно-розвідувальні  
підрозділи, які у взаємодії з приватними охоронно-
детективними агентствами виконують функції без-
пеки як щодо фірми, так і щодо її керівництва й окре-
мих працівників і клієнтів. Також відчутною є допомога 
приватних агентств в отриманні оперативно значущої 
інформації про вчинені чи ті, що плануються, право-
порушення як на фірмі, так і на загальнодержавному 
рівні. У цій країні співробітники спецслужб і детектив-
них агентств здійснюють постійний моніторинг ситу-
ації на спільних підприємствах і вивчають поведінку 
іноземних громадян щодо дотримання ними вимог 
закону та інтересів бізнесу [6, c. 32].

У розвинутих країнах Європейського Союзу, які 
посідають провідні позиції у рейтингах за рівнем 
сприятливості економіко-правового середовища під-
приємництва, створено та належно функціонують 
профільні державні органи (адміністрації), за якими 
закріплено відповідне фінансування і повноваження 
щодо реалізації державної політики у сфері під-
тримки та забезпечення економічної безпеки підпри-
ємництва. Зазначені державні інституції виконують 
як стратегічні, так і оперативні функції, пов’язані з 
розробленням та реалізацією стратегічних і тактич-
них програм підтримки підприємництва і форму-
вання сприятливого середовища його функціону-
вання; реалізацією заходів з адаптації підприємств 
до умов конкурентної боротьби; розробленням сек-
торально-територіальних програм розвитку підпри-
ємництва та забезпечення його економічної безпеки.

Важливу роль щодо забезпечення економіч-
ної безпеки підприємництва у розвинених країнах 
відіграє страхова сфера, яка виступає системот-
ворчим чинником розвитку підприємництва й є 
вагомим джерелом венчурного капіталу. Основні 
потоки капіталу страхових компаній спрямовуються 
у галузі з високими темпами зростання. У розвитку 
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Таблиця 1
Систематизований перелік нормативно-правових актів регулювання  

у сфері економічної безпеки України та розвинутих європейських країн
Країна 

(територія) 
дії закону

Перелік законодавчих актів і дати їх прийняття Рівень регулювання  
та сфера впливу

1 2 3

Україна

«Концепція (основи державної політики) національної безпеки 
України», 16 січня 1997 р.

Макрорівень, регулювання 
економічної безпеки 
держави

Закон «Про основи національної безпеки України», 19 червня 2003 р.
«Стратегія національної безпеки України», 12 лютого 2007 р.
«Концепція економічної безпеки споживчої кооперації України», 12 
листопада 2008 р.
Закон «Про банки та банківську діяльність», 7 грудня 2000 р. Мікрорівень, захист 

інформаційних ресурсів 
фінансових, наукових  
та виробничих установ

Закон «Про інформацію», 2 жовтня 1992 р.

Закон «Про науково-технічну інформацію», 2 серпня 1993 р.

Закон «Про захист від недобросовісної конкуренції», 10 липня 1996 р.
Мікрорівень, захист  
та регулювання сфери 
економічної конкуренції

Закон «Про власність», 7 лютого 1991 року Мікрорівень, захист  
та регулювання сфери 
майнової безпеки суб’єктів 
господарювання

Закон «Про господарські товариства», 19 вересня 1991 року
Закон «Про акціонерні товариства», 17 вересня 2008 року, вступив у 
дію з 29 квітня 2009 року

Закон «Про державну таємницю», 21 січня 1994 року

Макрорівень, захист 
державної таємниці, 
регулювання економічної 
безпеки держави

Франція «Декларація прав людини і громадянина», 26 серпня 1789 р.

Макрорівень, захист  
та регулювання економічної 
безпеки особи, побудова 
підвалин демократичного 
суспільства

5 країн-
учасниць Версальський мирний договір і створення Ліги Націй, 28 червня 1919 р.

Макрорівень, регулювання 
зовнішньоекономічної 
діяльності суб’єктів 
господарювання у просторі 
міждержавних утворень

32 країни-
учасниці Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ), 30 жовтня 1947 р.

6 країн-
учасниць

Римський договір про створення Європейського економічного 
співтовариства та Євроатому, 25 березня 1957 р.

Країни – 
члени ООН

Заключний акт Женевської конференції «Принципи, що визначають 
міжнародні торгові відносини і торгову політику, сприяючі розвитку», 
15 червня 1964 р.
«Декларація про новий міжнародний економічний порядок» 
(резолюція 7-ї спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН),  
1 травня 1974 р.
«Хартія економічних прав та обов’язків держав» (резолюція 29 сесії 
Генеральної Асамблеї ООН), 12 грудня 1974 р
«Міжнародна економічна безпека» (резолюція 40-ї сесії Генеральної 
асамблеї ООН), 17 грудня 1985 р.
«Міжнародна економічна безпека» (резолюція 42-ї сесії Генеральної 
асамблеї ООН), 11 грудня 1987 р.

33 країни-
учасниці

«Заключний акт Наради з безпеки і співпраці в Європі»,  
1 серпня 1975 р.

12 країн-
учасниць

Маастрихтський договір або «Договір про Європейський Союз»,  
7 лютого 1992 р.

Польща

Закон «Про основи польської політики безпеки»,  
Закон «Політика безпеки і оборонна стратегія республіки Польща»,  
2 листопада 1992 р.

Макрорівень, регулювання 
та захист економічної 
безпеки держави«Стратегія національної безпеки Республіки Польща»,  

21 жовтня 2014 р.

Закон «Про боротьбу з недобросовісною конкуренцією»,  
16 квітня 1993 р. 

Мікрорівень, захист  
та регулювання сфери 
економічної конкуренції
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страхової сфери є прихований резерв економічного 
сприяння підприємництву та зміцненню економіч-
ної безпеки суб’єктів підприємницької діяльності. 
У стратегічних документах органів державного 
управління страхування розглядається як інсти-
туціональний чинник забезпечення національної 
конкурентоспроможності, стабільності і зміцнення 
економічної безпеки країни та сектору підприєм-
ництва; передбачено заходи щодо відновлення 
позицій держави як суб’єкта страхової діяльності та 
механізми сприяння входженню на ринок великих 
провідних іноземних страхових компаній [7, c. 61]. 

У розвинених країнах страхова сфера бере 
участь у забезпеченні доступу підприємств до фінан-
сово-кредитних ресурсів та конкурентних позицій на 
зовнішніх ринках. Одним із механізмів ефективного 
захисту майнових інтересів суб’єктів підприємницької 
діяльності – страхувальників у розвинених державах 
є створення страхових гарантійних фондів у формі 
неприбуткових державних чи комунальних організа-
цій. Водночас ці інституції відіграють роль додатко-
вого елемента системи фінансово-кредитного спри-
яння розвитку підприємництва. Фінансові ресурси 
цих фондів формуються за рахунок обов’язкових 
відрахувань від сум, які надходять до страхових ком-
паній від того чи іншого виду страхування. Управ-

ління фондами та прийняття рішень щодо переліку 
економічних ризиків суб’єктів підприємницької діяль-
ності, які підлягають відшкодуванню, а також рішень 
щодо виплат страхових сум здійснюються страховою 
радою гарантійного фонду (сформованою представ-
никами державних органів управління та органів міс-
цевого самоврядування). Витрати на адміністрування 
діяльності гарантійних фондів покриваються за раху-
нок їхньої інвестиційної діяльності. Вагомою є роль 
страхових гарантійних фондів у зміцненні безпеки 
підприємницької діяльності шляхом покриття таких 
ризиків, як утрата прибутку, збитки від виробничих 
перерв, неплатежі контрагентів, неповернення кре-
диту чи позики, ризики, пов’язані із зовнішньоеконо-
мічною діяльністю підприємств [8, c. 13]. 

Суттєвою перевагою більшості розвинених 
європейських держав є передача значного обсягу 
функцій регулювання у сфері економічної безпеки 
на місцевий рівень. Місцеві органи державного 
управління об’єктивно спроможні більш ефективно 
проводити цю політику та забезпечувати найбільш 
раціональний розвиток підприємництва, оскільки 
глибше усвідомлюють територіально-галузеву, 
історичну, ресурсну, технологічну специфіку роз-
витку бізнесу в регіоні. З огляду на це, у більшості 
економічно розвинених країн світу забезпечено 

Продовження таблиці 1
1 2 3

Німеччина

«Біла книга з питань політики безпеки Німеччини і 
майбутнього бундесверу», 15 квітня 1994 р.

Макрорівень, регулювання та 
захист економічної безпеки 
держави

Закон «Про заборону обмежень конкуренції», 19 жовтня 1992 р. Мікрорівень, захист та 
регулювання сфери економічної 
конкуренції

Закон «Про заборону недобросовісної конкуренції»,  
7 липня 1909 р., зараз діє у редакції 2008 р.
Патентний закон Німеччини, 16 грудня 1980 р.  
(зі змінами, внесеними законом від 6 вересня 1998 р.)

Мікрорівень, захист 
інтелектуальної власності та 
наукових винаходівЗакон «Про винаходи службовців», 25 червня 1957 р.

Болгарія «Концепція національної безпеки Республіки Болгарія»,  
16 квітня 1998 р. Макрорівень, регулювання та 

захист економічної безпеки 
державиЧехія «Конституційний закон про безпеку Чеської республіки»,  

13 грудня 1998 р.
Румунія «Стратегія національної безпеки Румунії», 18 червня 1999 р

54 країни-
учасниці «Хартія європейської безпеки», 19 листопада 1999 р.

Макрорівень, регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності 
суб’єктів господарювання у 
просторі міждержавних утворень

Болгарія
«Стратегія національної безпеки республіки Болгарія»,  
8 березня 2011 р.

Макрорівень, регулювання та 
захист економічної безпеки 
держави

Закон «Про захист конкуренції» Мікрорівень, захист  
та регулювання сфери 
економічної конкуренції

Великобританія

Закон «Про обмеження торгової практики», 18 липня 1976 р. 
Закон «Про арбітраж», 24 листопада 1996 р.

Закон «Про порушення конфіденційності», 10 травня 1984 р.
Мікрорівень, регулювання у сфері 
захисту комерційної таємниці 
суб’єктів господарювання

Швейцарія Федеральний закон «Про недобросовісну конкуренцію»,  
19 грудня 1986 р. Мікрорівень, захист  

та регулювання сфери 
економічної конкуренціїУгорщина Закон «Про заборону недобросовісної ринкової поведінки», 

26 жовтня 1984 р.

Джерело: систематизовано автором на основі інформації з відкритих джерел
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раціональне розмежування функцій між централь-
ними, регіональними і місцевими органами держав-
ної влади з делегуванням належних повноважень 
адміністративно-територіальним одиницям за збе-
реження за центральними органами влади коорди-
наційних функцій. Методологічною основою роботи 
із забезпечення економічної безпеки підприємни-
цтва в економічно розвинених державах є те, що 
місцеве самоврядування та підприємництво явля-
ють собою активні структурні елементи громадян-
ського суспільства. Вони внесені в єдину систему 
цінностей і завдань громадянського суспільства, 
переслідуючи власні функції та завдання. 

Для оцінювання ефективності системи еконо-
мічної безпеки суб’єктів господарювання окремих 
країн проведемо аналіз одного з ключових її інди-
каторів − індексу економічної свободи. Економічна 
свобода є одним з основних складників безпеки 
підприємницької діяльності і визначається як фун-
даментальне право суспільної системи управляти 
працею та майном [9]. Даний показник щорічно 
розраховується Wall Street Journal і Heritage 
Foundation для більшості країн світу з 1995 р. 
Індекс економічної свободи є інструментом для 
поглибленого аналізу економік у всьому світі та 
розраховується на підставі 12 показників (раніше 
цих показників було 10), згрупованих у чотири 
широкі категорії, або стовпи економічної свободи:

– верховенство права (захист прав власності, 
ефективність судової системи, урядова сумлінність);

– обмеження уряду (податковий тягар, дер-
жавні витрати, фіскальне здоров’я);

– регуляторна ефективність (свобода бізнесу, 
свобода ринку праці, монетарна свобода);

– відкритість ринків (свобода торгівлі, свобода 
інвестицій, фінансова свобода).

В економічно вільних суспільствах також уряд 
дає змогу праці, капіталу і товарам вільно пере-
суватися й утримується від примусу і тиску на 
свободи, втручається лише у разі необхідності 
збереження та функціонування самого себе.  

Усі країни світу у цьому індексі розділені на п’ять 
умовних груп: «із вільною економікою», «із пере-
важно вільною економікою», «із помірно вільною 
економікою», «переважно невільною економікою» 
та «з невільною економікою». Повний рейтинг дає 
загальну картину економічних свобод серед країн 
і територій світу.

Відповідно до цьогорічного дослідження, Укра-
їна набрала 51,9 бали зі 100 можливих і посіла 
у рейтингу 150-е місце зі 180 країн світу. Таким 
чином, наша країна належить до групи країн із 
переважно невільною економікою (табл. 2).

Таблиця 2
Місце України в рейтингу індексу  

економічної свободи у 2018 р.

Країна Місце у рейтингу Індекс економічної 
свободи

США 12 76,8
Німеччина 14 76,7
Грузія 16 76,2
Литва 19 75,3
Японія 30 72,1
Польща 45 68,5
Казахстан 41 69,1
Угорщина 55 66,7
Туреччина 58 65,4
Франція 71 63,8
Молдова 105 58,4
Росія 107 58,2
Білорусь 108 58,1
Україна 150 51,9

Джерело: систематизовано автором за даними [9]

Україна оцінена останньою серед 44 країн 
Європи, а її бал нижчий середніх регіонального та 
світового показників. Слід відзначити, що протягом 
усієї історії існування цього рейтингу (починаючи з 
1995 р.) значення індексу України жодного разу не 
перевищувало 56 балів зі 100 можливих (рис. 1).

Рис. 1. Індекс економічної свободи України в динаміці 1999–2018 рр.

Джерело: складено автором за даними [9]
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Водночас за минулий рік індекс економічної 
свободи України виріс на 3,8 пункти, що відбулося 
завдяки позитивним змінам у восьми з 12 показни-
ків. Три показники України оцінені гірше, ніж мину-
лого року: право власності, урядова сумлінність 
та свобода торгівлі. Показник фінансової свободи 
залишився на торішньому рівні. Дослідниками від-
значаються істотні позитивні зміни в оцінці моне-

тарної свободи та свободи інвестування. Нато-
мість наголошується на необхідності боротьби з 
корупцією, розвитку ринків капіталу, приватизації 
державних підприємств і вдосконаленні законо-
давчої бази та верховенства права.

Дослідивши передовий світовий досвід розви-
нутих країн світу у сфері організації економічної 
безпеки підприємницької діяльності, можна ствер-

Рис. 2. Класифікація інструментів підвищення економічної безпеки підприємницької діяльності

 

ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ 

Економічні 

Маркетингові 

Соціально-
економічні 

Технологічні 

Екологічні 

Політичні 

Правові 

−економічна інтеграція та співпраця на усіх рівнях; 
−розвиток міжнародних валютно-фінансових відносин; 
−оптимізування руху виробничих факторів і ресурсів; 
−зниження диспропорцій у розвитку окремих промислових регіонів 

−збалансування споживчих потреб; 
−підвищення конкурентоспроможності суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності та їхньої продукції; 
−розвиток міжнародних комунікацій; 
−розширення масштабів та прискорення руху товарів та послуг на основі 
міжнародної системи розподілу товарів 

−підвищення ефективності взаємовідносин між підприємствами різних 
країн; 
−соціалізація світової економіки та економік окремих країн; 
−формування інтернаціональних відтворювальних комплексів 

−відповідність продукції, що виробляється, вимогам країн –партнерів 
бізнесу; 
−розвиток інформаційно-комунікаційних технологій 

−забезпечення національного суверенітету держави; 
−підвищення рівня відкритості економіки за одночасного захисту 
національного товаровиробника 

−приведення національної правової системи до вимог міжнародної 
спільноти; 
−адаптація правових норм України до єдиного загального міжнародного 
правового поля 

−підвищення рівня соціальної та екологічної відповідальності бізнесу; 
−підвищення рівня екологізації виробничих процесів; 
−впровадження концепції сталого розвитку 
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джувати, що найефективнішими інструментами її 
забезпечення є укладення на міжнародному рівні 
міжнародних угод про співпрацю та ефективна їх 
імплементація, формування сприятливого конку-
рентного середовища, створення правового під-
ґрунтя для захисту інформаційних і майнових ресур-
сів. Загалом уважаємо за доцільне умовно розділити 
інструменти забезпечення економічної безпеки на 
міжнародному рівні на сім основних груп (рис. 2). 

Таким чином, можемо зазначити, що поєднання 
економічних, маркетингових, соціально-економіч-
них, технологічних, екологічних та політико-пра-
вових інструментів дасть змогу підвищити ефек-
тивність взаємодії підприємств на міжнародних 
ринках, дасть змогу вітчизняним суб’єктам госпо-
дарювання підвищити рівень їхньої конкуренто-
спроможності та вийти на новий рівень економіч-
ного розвитку. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, результати проведених досліджень дають 
змогу зробити висновок про те, що для підви-
щення економічної безпеки суб’єктів підприєм-
ницької діяльності дуже важливо враховувати між-
народний досвід, адже світова практика свідчить, 
що можна організувати дієвий комплекс заходів 
та сформувати раціональну правову базу для 
здійснення ефективної діяльності підприємств на 
світових ринках. Для цього розвинуті країни вико-
ристовують низку практичних інструментів у різних 
сферах регулювання процесу набуття економічної 
свободи та побудови ефективної системи еконо-
мічної безпеки як на рівні держави, так і на рівні 
окремих суб’єктів господарювання. Перспективою 
подальших наукових розвідок у цій сфері можуть 

бути питання імплементації елементів світового 
досвіду у систему забезпечення економічної без-
пеки вітчизняних підприємств. 
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