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У статті розглянуто генезис терміна 
«економічна безпека». Проаналізовано різні 
підходи до визначення сутності поняття 
економічної безпеки підприємства. Вста-
новлено взаємозалежність економічної 
безпеки держави, галузі та підприємства. 
Належний рівень розвитку та безпеки під-
приємства є запорукою створення ефек-
тивної конкурентоспроможної економіки 
галузі. Своєю чергою, захищеність галузі 
забезпечує високу якість життя населення 
та є однією з найважливіших умов економіч-
ної безпеки країни.
Ключові слова: економічна безпека підпри-
ємства, ефективність, конкурентоспро-
можність, загрози, економічний розвиток.

В статье рассмотрен генезис термина 
«экономическая безопасность». Проанали-
зированы различные подходы к определению 
сущности понятия экономической безопас-
ности предприятия. Установлена взаимо-
зависимость экономической безопасности 
государства, отрасли и предприятия. Над-
лежащий уровень развития и безопасности 
предприятия является залогом создания 

эффективной конкурентоспособной эконо-
мики отрасли. В свою очередь, защищен-
ность отрасли обеспечивает высокое каче-
ство жизни населения и является одним из 
важнейших условий экономической безопас-
ности страны.
Ключевые слова: экономическая безопас-
ность предприятия, эффективность, кон-
курентоспособность, угрозы, экономиче-
ское развитие.

The article deals with the genesis of the term 
"economic security". Different approaches to the 
definition of the essence of the concept of eco-
nomic security of the enterprise are analyzed. 
Interdependence of economic security of the 
state, industry and enterprises is established. 
The proper level of development and security of 
the enterprise is the key to creating an effective 
competitive economy of the industry. In turn, the 
security of the industry provides high quality of life 
of the population and is one of the most important 
conditions for the country's economic security.
Key words: economic security of the enterprise, 
efficiency, competitiveness, threats, economic 
development.

Постановка проблеми. Незважаючи на велику 
кількість публікацій, спостерігається відсутність 
системності, координованості та єдиних поглядів 
стосовно категорійно-понятійного апарату еко-
номічної безпеки, яка є основним складником 
захисту від загроз як на рівні держави, так і на рівні 
галузі та підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження проблематики економічної безпеки 
представлені в працях таких українських учених, як:  

О. Барановський, О. Бєлов, О. Власюк, В. Геєць, 
О. Гончаренко, С. Гордієнко, Б. Губський. Р. Дацків,  
Я. Жаліло, А. Качинський, Н. Кизим, В. Мунтіян, Г. Пас-
тернак-Таранушенко, М. Піх, Л. Шемаєва та ін., а також 
зарубіжних науковців, серед яких: Л. Абалкін, А. Архи-
пова, Є. Бухвальд, А. Городецький, Р. Гутман, В. Іван-
ченко, В. Рубанов, В. Сенчагов, В. Тамбовцев та ін.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
узагальнення теоретичних основ економічної без-
пеки підприємства.
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Очевидно, що поняття «економічна безпека» 
бере свій початок із терміна «безпека». У найза-
гальнішому разі безпеку можна визначити як стан 
захищеності від будь-чого, адже поняття «без-
пека» походить від латинського слова securitas, 
що можна перекласти як «без турботи, страху». 
В Оксфордському тлумачному словнику термін 
«безпека» означає свободу чи захист від небез-
пеки чи тривоги; заходи, вжиті для гарантування 
безпеки країни, особи, цінності [23].

Термін «економічна безпека» вперше з’явився 
у 70-х роках ХХ ст. і був охоплений усіма сферами 
знань та набув широкого поширення в економічно 
розвинутих капіталістичних країнах. У міжнародній 
практиці поняття «економічна безпека» з’явилося 
у 80-х роках, а утвердилося і стало загальновиз-
наним з прийняттям 40-ю сесією ГА ООН (1985 р.) 
резолюції «Міжнародна економічна безпека». Це 
стало поштовхом для появи нової науки про еко-
номічну безпеку, яка отримала назву «екосестейт» 
(economic security of state) як науки про державу і в 
подальшому «екосекент» (ecosecent) – науки про 
економічну безпеку підприємства [16]. 

Аналізуючи події, які супроводжували виник-
нення поняття економічної безпеки, можна ствер-
джувати, що першоджерелом, яке вплинуло на 
його твердження, була конкурентоспроможність 
національних товарів на внутрішньому та зовніш-
ньому ринках для підтримки демократії і захисту 
прав людини. 

Вперше в Україні поняття «економічна без-
пека» ввійшло до наукового лексичного складу 
наприкінці ХХ ст. у підручнику «Економічна без-
пека держави», написаному Г. Пастернак-Тарану-
шенком [17]. 

Актуальність дослідження даної проблематики 
зумовлена низкою причин [4; 9]:

– поняття економічної безпеки є універсаль-
ним вагомим зв’язуючим компонентом у системі 
співвідносин категорій «економіка» і «безпека». 
З огляду на формування соціально-економічної 
думки, питання безпеки ще в давні часи відігра-
вало важливу роль у будь-якому соціумі, тому їй 
приділяли увагу чимало філософів, економістів і 
політиків (Демократ, Аристотель, Плутарх та ін.);

– без сумнівів, усім сферам процесу життєді-
яльності людини можна надати характеристику за 
допомогою певних індикаторів, що вказували б на 
потенційні небезпеки, які доцільно брати до уваги 
під час постановки та реалізації завдань, висуну-
тих оточенням, підприємствами та особистістю;

– через зростання кількості варіантів та аль-
тернатив поглядів та способів реалізації завдань 
набуває актуальності розкриття сутності категорії 
«безпека».

Більшість науковців надає перевагу думці, що 
економічна безпека держави – це комплекс захо-

дів загальнонаціонального характеру, що має на 
меті забезпечення стійкого, безперервного роз-
витку і посилення економіки країни, який включає 
соціально-політичну стабільність, конкурентоспро-
можність на міжнародному рівні та незалежність 
держави, а також систему захисту від зовнішніх і 
внутрішніх загроз.

Економічна безпека на галузевому рівні є менш 
дослідженою. У процесі вивчення особливос-
тей розвитку галузей із багаторівневим аналізом 
основних чинників, які впливають на діяльність 
галузі, можна виявити прогнозовані та потен-
ційно можливі загрози економічній безпеці галузі. 
Результативність такого дослідження залежить 
від повноти аналізу вибраного об’єкта як єдиного 
цілого з урахуванням його внутрішньої структури і 
системи його взаємозв’язків. 

Науковцями розроблено багато різноманіт-
них підходів до трактування сутності економіч-
ної безпеки підприємства. У літературі економіч-
ного напряму подано різні тлумачення терміна 
«економічна безпека підприємства», які роз-
роблені згідно із загальною стратегією до всіх 
суб’єктів господарювання незалежно від сфери 
діяльності.

На рис. 1 виділено низку підходів до визна-
чення сутності терміна «економічна безпека під-
приємства». 

Аналізуючи різні погляди науковців на визна-
чення сутності економічної безпеки підприємства, 
можна зробити висновок, що це стан виробничо-
комерційної структури, за якого забезпечується 
ефективність використання ресурсів та стійкість 
до негативного впливу внутрішніх та зовнішніх 
дестабілізуючих чинників. 

Забезпечення надійності економічної безпеки 
підприємства можливе тільки за допомогою комп-
лексності і системності її формування. Система 
економічної безпеки кожного суб’єкта господарю-
вання є унікальною, її склад і ефективність зале-
жать від стану галузі у цілому, прийнятої в державі 
нормативної бази, обсягу ресурсів підприємства, 
від сумлінності кожного співробітника у виконанні 
своїх завдань та обов’язків.

Варто зауважити, що успішний розвиток кра-
їни та її національно-господарського комплексу 
ґрунтується, головним чином, на ефективному 
використанні потенціалу стратегічних господар-
ських складників національної економіки, тобто 
базових галузей, які виступають джерелами як 
економічного добробуту, так і стратегічних загроз. 
Взаємозв’язки і взаємовпливи між рівнями управ-
ління економічної безпеки держави, її галузевих 
систем і окремих суб’єктів господарювання (рис. 
2) ілюструють, що в ієрархії ресурси окремого під-
приємства впливають на показники ефективності 
функціонування галузі та стан економічної без-
пеки країни у цілому [18].
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Рис. 1. Підходи до визначення терміну «економічна безпека підприємства» 

Джерело: [3; 8; 12; 15; 18–20] 

Існує тісна залежність між рівнем економічної 
безпеки підприємства та економічною безпекою 
країни. Достатній рівень розвитку та безпеки підпри-
ємства є невід’ємним елементом ринкової системи 
господарювання та сприяє створенню ефективної 
конкурентоспроможної економіки галузі, яка забез-
печує високу якість життя населення та є однією з 
найважливіших умов економічної безпеки країни.

Підґрунтя забезпечення економічної безпеки 
підприємств ринкової системи господарювання 
становлять iдеї структурної й функціональної 
варiативностi як способу забезпечення конкурен-
тоспроможності за фінансового, трудового, товар-
ного та інших рiзновидiв ринкового хаосу; чима-
лої вагомості набуває виокремлення об’єктів та 
суб’єктів економічної безпеки [11]. 



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

104 Випуск 34. 2018

Рис. 2. Взаємозв’язок економічної безпеки держави, галузі та підприємства 

Джерело: [1; 2; 10; 5; 21; 13; 6; 7; 14]

На рис. 3 представлено об’єкти та суб’єкти еко-
номічної безпеки.

Узагальнено можна сказати, що об’єктом еконо-
мічної безпеки підприємства є стабільний економіч-
ний стан підприємства з формуванням ресурсного 
забезпечення підприємства та його розвиток, а 
суб’єктами виступають фізичні та юридичні особи, 
які приймають управлінські рішення, визначають 
мету функціонування підприємства, розробляють 

тактичні та стратегічні плани підприємства та здій-
снюють моніторинг загроз і можливостей.

Зміст категорії економічної безпеки підприємств 
розкривається через забезпечення підтримки та 
гарантування реалізації стратегічних інтересів 
суб’єкта господарювання за допомогою викорис-
тання всіх можливостей зовнішнього середовища із 
застосуванням продуктивної взаємодії із суб’єктами 
внутрішнього середовища (рис. 4).
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Рис. 3. Об’єкти та суб’єкти економічної безпеки

Аналізуючи дослідження категорії економічної 
безпеки, можна зробити висновок, що переважна 
більшість науковців уважає мету та цілі економіч-
ної безпеки підприємства та стратегічні економічні 
інтереси підприємства взаємопов’язаними понят-
тями.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
узагальнено економічну безпеку підприємства 
можна представити як стан суб’єкта господарю-
вання, за якого гарантується реалізація власних 
стратегічних економічних інтересів, а також захи-
щеність від наявних та потенційних загроз. Про-

Рис. 4. Система зв’язку між стратегічними економічними інтересами підприємства  
та його економічною безпекою [22]

аналізувавши різні підходи до визначення поняття 
«економічна безпека держави – галузі – підпри-
ємства», можна зробити висновок, що існує тіс-
ний взаємозв’язок між рівнем економічної безпеки 
підприємства та економічною безпекою країни. 
Достатній рівень розвитку та безпеки підприєм-
ства є невід’ємним елементом ринкової системи 
господарювання та сприяє створенню ефектив-
ної конкурентоспроможної економіки галузі, яка 
забезпечує більш якісне соціальне забезпечення 
та є однією з найважливіших умов економічної 
безпеки країни.
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