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Анотація. У статті здійснено оцінку структурних змін, що відбуваються 

у фармацевтичній галузі України, визначено напрямки управління системою 

економічної безпеки фармацевтичних компаній на стратегічному та 

оперативному рівні, розкрито інвестиційний та маркетинговий потенціал при 

забезпеченні належного рівня економічної безпеки, запропоновано 

класифікацію організаційних та економічних методів управління системою 

економічної безпеки, сформульовано основні передумови та завдання з 

посилення ефективності управління системою ЕБП в умовах 

висококонкурентного ринку.  
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Аннотация. В статье осуществлена оценка структурных изменений 

происходящих в фармацевтической отрасли Украины, определены 

направления управления системой экономической безопасности 

фармацевтических компаний на стратегическом и оперативном уровне, 

раскрыты инвестиционный и маркетинговый потенциал при обеспечении 

надлежащего уровня экономической безопасности, предложено 

классификацию организационных и экономических методов  управления 

системой экономической безопасности, сформулированы основные 

предпосылки и задачи по усилению эффективности управления системой 

безопасности предприятия в условиях высококонкурентного рынка. 
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A. Olasiuk. Internal economic tools of management of economic security 

system of pharmaceutical enterprises of Ukraine 

 

Summary.This article assesses the structural changes that take place in the 

pharmaceutical industry of Ukraine, strategic and operational directions of 

economic security management system of pharmaceutical companies have been 

generalized, investment and marketing potential is disclosed, classification of 

organizational and economic methods of management of economic security of 

enterprise are defined, basic prerequisites and objectives of efficient management 

of economic security system in competitive environments are formulated. 
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