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У статті розглянуто підходи різних авто-
рів, що нині існують у науковій літературі, 
до трактування терміна «економічна без-
пека», а також виділено найбільш актуаль-
ний з них. Узагальнено наукові підходи до 
визначення поняття економічної безпеки 
підприємства та основних факторів, що 
впливають на механізм її формування.
Ключові слова: безпека, економічна безпека 
підприємств, підхід, функціональна складова, 
розвиток, фактори впливу.

В статье рассмотрены подходы разных 
авторов, которые в настоящее время 
существуют в научной литературе, к 
трактовке термина «экономическая без-
опасность», а также выделен наиболее 
актуальный из них. Обобщены научные под-
ходы к определению понятия экономической 

безопасности предприятия и основным 
факторам, влияющим на механизм ее фор-
мирования.
Ключевые слова: безопасность, экономи-
ческая безопасность предприятий, подход, 
функциональная составляющая, развитие, 
факторы влияния.

The article deals with the coverage of the 
approaches of different authors, which now exist 
in the scientific literature, to the interpretation of 
the term “economic security” and highlight the 
most relevant of them. Scientific approaches to 
the definition of the concept of economic security 
of an enterprise and the main factors affecting 
the mechanism of its formation are summarized.
Key words: security, economic security of the 
enterprises, approach, functional component, 
development, factors of influence.

Постановка проблеми. Сучасні умови нової 
інноваційної економіки вимагають розробки нових 
підходів і методів щодо забезпечення економічної 
безпеки підприємства. Це не могло не привести до 
того, що ціла низка чинників, які раніше забезпе-
чували стабільний і стійкий режим роботи підпри-
ємств, були замінені новими чинниками або част-
ково втратили здатність до функціонування дії на 
підприємстві. Цей стан спричинив потребу розро-
блення такої системи управління підприємствами, 
яка б забезпечила економічну безпеку як самих 
підприємств, так і країни та її громадян на основі 
єдиної державної стратегії. Пошук шляхів правиль-
ного дослідження проблем економічної стійкості та 
результативної роботи підприємств, оцінювання 
наявних загроз та ризиків, а також його функцій із 
забезпечення економічної безпеки господарської 
діяльності підприємства виходять в рівень найваж-
ливіших завдань сучасного розвитку економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження системи та механізму забезпечення 
економічної безпеки підприємств відображено 
в наукових працях вітчизняних та закордонних 
вчених, зокрема в роботах О. Ареф’євої, О. Бон-
даренко, Ю. Герасимчука, К. Гелбрейта, М. Джен-
сена, С. Демінського, Н. Єршової, А. Землянкіна, 
О. Козаченко, О. Ляшенко, Дж. Мінза, М. Міллера, 
І. Репіної, А. Чорної, В. Пономарьова, А. Штан-
грета, А. Нікітіної. Наукові здобутки зазначених 
дослідників стосуються загальних принципів, тео-
ретичних та методичних підходів до оцінювання 
рівня економічної безпеки підприємств, форму-
вання обліково-аналітичного забезпечення еконо-
мічної безпеки підприємств.

Незважаючи на значний науковий доробок вче-
них, теоретична база для формування концепту-

альних основ економічної безпеки та методичний 
інструментарій забезпечення економічної без-
пеки мають все ще недостатній ступінь розробки. 
Понятійний та категорійний апарати потребують 
подальшого опрацювання.

Постановка завдання. Метою статті є узагаль-
нення наукових підходів до трактування сутності 
поняття «економічна безпека», визначення осно-
вних факторів її забезпечення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У перекладі з грецької «безпека» означає «воло-
діти ситуацією», тобто безпека – це такий стан 
захищеності від постійної загрози посягання на 
устрій, уклад, свободу, життя та господарські 
надбання [2; 20; 24]. Тобто безпека за цього під-
ходу розглядається тільки із силової точки зору. 
Таке трактування поняття «безпека» збереглося 
в новому тлумачному словнику української мови 
та словниках В. Даля, С. Ожегова, а також в нор-
мативних актах та підручниках зі спеціальних 
дисциплін [6; 19]. Сьогодні найбільш відомими є 
два підходи до трактування категорії «безпека», 
запропоновані С. Шкарлет, а саме статичний та 
діяльнісний (рис. 1). За статичного підходу без-
пека розглядається як стан чого-небудь, за діяль-
нісного – як діяльність [26–28]. Український вче-
ний В. Ліпкан також описав діяльнісний підхід 
за модельно-ланцюговими зв’язками і зазначив, 
що категорія «безпека» є об’єктивною дійсністю 
суб’єкта в певних умовах і ґрунтується на активній 
взаємодії суб’єкта та середовища.

В історії української економічної теорії термін 
«економічна безпека» з’явився нещодавно, однак 
багато науковців визначають його і як пробле-
матику безпеки, і як економічну безпеку підпри-
ємств.
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Під економічною безпекою підприємства варто 
розуміти захищеність його науково-технічного, 
технологічного, виробничого та кадрового потен-
ціалу від прямих (активних) або непрямих (пасив-
них) економічних загроз.

Економічну безпеку підприємства можна роз-
глядати як одну зі складових загального поняття 
«безпека».

Загалом можна виділити декілька підходів різ-
них авторів до визначення економічної безпеки 
підприємства (рис. 2) [16].

Кожен із виділених підходів характеризується 
окремими відмінними та водночас спільними 
параметрами. Безперечно, всі вони мають право 
на життя і є фактично найбільш сконцентрованим 
поглядом авторів на це поняття.

 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО 
ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЯ 

««БЕЗПЕКА»» 
 

 
СТАТИЧНИЙ 
(СЕМАНТИКА) 

 
ДІЯЛЬНІСНИЙ 

(МОРФОЛОГІЯ) 
 

БЕЗПЕКА ЯК СТАН  
К. МЕНГЕР 
А. МАРШАЛЛ 
А. ПІГУ 

 

БЕЗПЕКА ЯК ДІЯЛЬНІСТЬ 
Г.ІВАЩЕНКО  
С.ШКАРЛЕТ  
В.ЛІПКАН  

 
Рис. 1 Концептуальні підходи до визначення сутності категорії «безпека»

Джерело: узагальнено авторами
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Рис. 2. Підходи до визначення поняття «економічна безпека підприємства» [16]

Джерело: узагальнено авторами
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Таблиця 1
Підходи до трактування поняття «економічна безпека підприємства»

Назва підходу Автори Визначення поняття «економічна безпека підприємства»

Ресурсно-
функціональний

Є. Олейников  
[12, с. 139]

Стан найбільш ефективного використання корпоративних ресур-
сів для подолання загроз i забезпечення стабільного функціону-
вання підприємства тепер i в майбутньому.

С. Ілляшенко [9],  
Т. Кузенко [82, c. 12]

Стан ефективного використання його ресурсів та наявних ринко-
вих можливостей, що дає змогу запобігати внутрішнім i зовнішнім 
загрозам i забезпечувати його тривале виживання i стійкий розви-
ток на ринку відповідно до вибраної місії.

С. Покропивний  
[12, c. 466]

Стан корпоративних ресурсів (ресурсів капіталу, персоналу, 
інформації і технології, техніки та устаткування, прав) і підприєм-
ницьких можливостей, за якого гарантується найбільш ефективне 
їх використання для стабільного функціонування та динамічного 
науково-технічного й соціального розвитку, запобігання внутрішнім 
і зовнішнім негативним впливам (загрозам).

Стійкість та розвиток

В. Тамбовцев [23]
Сукупність властивостей стану виробничої підсистеми економіч-
ної системи, яка забезпечує можливість досягнення цілей всієї 
системи.

Ю. Лисенко [9]
Стан виробничо-економічної системи, за якого функціонують 
механізми запобігання чи зменшення ступеня впливу погроз ста-
більності функціонування та розвитку підприємства.

О. Судакова [22]

Такий стан розвитку економічної системи, який забезпечує її ефек-
тивне функціонування засобом належного використання внутріш-
ніх та зовнішніх чинників, а також здатність результативного проти-
стояння негативному зовнішньому впливу.

Захист від загроз 
та негативного 

впливу внутрішнього 
та зовнішнього 

середовища

В. Мунтіян  
[14, с. 23–24]

Економічна безпека – загальнонаціональний комплекс заходів, які 
спрямовані на постійний і стабільний розвиток економіки держави, 
що включає механізм протидії внутрішнім та зовнішнім загрозам.

Ю. Кракос,  
Н. Серик [5, c. 7]

Захищеність виробничо-господарської діяльності підприємства 
від небажаних змін у цих сферах з боку як зовнішніх, так i внутріш-
ніх чинників.

Конкурентний В. Бєлокуров [4]

Наявність конкурентних переваг, зумовлених відповідністю матері-
ального, фінансового, кадрового, техніко-технологічного потенціа-
лів та організаційної структури підприємства до його стратегічних 
цілей i завдань.

Захист та реалізація 
інтересів

Г. Козаченко,  
В. Пономарьов,  
О. Ляшенко [18]

Ступінь гармонізації в часі та просторі економічних інтересів під-
приємства з інтересами пов’язаних з ним суб’єктів навколишнього 
середовища, які діють поза межами підприємства.

В. Шликова [30] Стан захищеності життєво важливих інтересів підприємства від 
реальних та потенційних джерел небезпеки або економічних загроз.

Збереження 
комерційної таємниці

В. Ярочкіна,  
А. Шаваєв [25],  
В. Алексеєнко,  

Б. Сокольський [2]

Ступінь надійності всієї системи збереження інформації визнача-
ється рівнем безпеки найслабшої її ланки, яким є персонал орга-
нізації.

Джерело: узагальнено авторами

Економічна безпека підприємства розгля-
дається як форма розвитку підприємства та як 
форма його протистояння загрозам.

Таким чином, аналіз наукової літератури пока-
зав, що сьогодні існує декілька наукових підходів 
до характеристики економічної безпеки підприєм-
ства (табл. 1).

Проаналізувавши трактування поняття «еко-
номічна безпека підприємства», можемо виділити 
такі спільні риси:

– економічна безпека підприємств поєдну-
ється з необхідністю захисту від внутрішніх та 
зовнішніх загроз;

– рівень економічної безпеки залежить від 
ефективності використання потенціалу підприєм-
ства та ринкових можливостей;

– завдання формування і підтримання пев-
ного рівня економічної безпеки пов’язується з 
об’єктивною необхідністю забезпечення стабіль-
ного функціонування та розвитку суб’єктів бізнесу.

Основні характеристики поняття «економічна 
безпека підприємства» у розрізі критеріїв її фор-
мування представлено на рис. 3.

На думку М. Комлика, економічна безпека під-
приємства є таким станом розвитку господарю-
вання, який характеризується стабільністю еко-
номічного та фінансового розвитку, ефективністю 
нейтралізації негативних фактоpів та протидії їх 
впливу на всіх стадіях його дiяльностi [17].

Розглянувши наявні теоретичні підходи до 
визначення дефініції «економічна безпека під-
приємств», пропонуємо власне бачення сутності 
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цього економічного поняття. Отже, економічна 
безпека підприємства – це стан захищеності інтер-
есів підприємства від негативного впливу зовніш-
ніх та внутрішніх фінансових загроз та найбільш 
ефективного використання його ресурсів, вира-
жений у позитивних значеннях фінансово-еконо-
мічних показників діяльності, що забезпечує його 
стабільний розвиток на короткотермінову та дов-
готермінову перспективу.

Економічна безпека підприємства характери-
зується сукупністю якісних і кількісних показників, 
найважливішим серед яких є рівень економічної 
безпеки [10]. Для того щоб досягти найвищого 
рівня економічної безпеки, підприємство має 
проводити роботу із забезпечення максимальної 
безпеки основних функціональних складових під-
приємства.

Функціональні складові економічної безпеки 
підприємства – це сукупність основних напрямів 
його економічної безпеки, що істотно відрізня-
ються один від одного за своїм змістом.

1) Фінансова складова спрямована на забез-
печення високої фінансової ефективності роботи 
підприємства, його фінансової стійкості та неза-
лежності. Вона посідає центральне місце у підході 
в рамках формування системи управління еконо-
мічною безпекою підприємства, виражає мету та 
узагальнює результати господарської діяльності 
підприємства [15].

2) Організаційно-управлінська складова забез-
печує високу ефективність менеджменту підпри-
ємства, оптимальність та ефективність його орга-
нізаційної структури.

Це складний комплекс пов’язаних між собою 
механізмів різної природи, а саме організаційно-
правових, економічних, мотиваційних, соціально-
психологічних. Кожна із зазначених складових має 
специфічний набір важелів, заходів, форм впливу 
на діяльність підприємства, що роблять її унікаль-
ним явищем.

3) Інтелектуально-кадрова складова передба-
чає високий рівень кваліфікації персоналу підпри-
ємства, збереження, розвиток потенціалу підпри-
ємства та ефективне управління персоналом.

Н. Швець також пропонує до основних функціо-
нальних складових економічної безпеки підприєм-
ства віднести кадрову складову, під якою пропонує 
розуміти процес запобігання негативним впливам 
на економічну безпеку підприємства через ризики 
та погрози, пов’язані з персоналом, його інтелек-
туальним потенціалом і трудовими відносинами 
загалом [27, с. 56].

4) Техніко-технологічна складова відповідає за 
забезпечення технологічної незалежності підпри-
ємства і досягнення високої конкурентоспромож-
ності його технологічного потенціалу.

5) Політико-правова забезпечує якісну правову 
захищеність усіх аспектів діяльності підприємства 
та дотримання чинного законодавства.

6) Інформаційна складова економічної без-
пеки відповідає за забезпечення захисту інфор-
маційного середовища підприємства, комерційної 
таємниці. Основними завданнями інформатизації 
є всебічне інформаційне забезпечення потреб 
суб’єктів інформаційних відносин, створення єди-
ного безпечного інформаційного простору, ство-

Рис. 3. Основні характеристики поняття «економічна безпека підприємства»  
у розрізі критеріїв її формування

Джерело: узагальнено авторами
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рення, впровадження та використання інфор-
маційних систем, інформаційних технологій, 
інформаційних продуктів загального значення, 
підготовка кадрів, підвищення їх кваліфікації у 
сфері інформатизації [3].

7) Екологічна складова відповідає за високий 
рівень екологічності роботи підприємства, мінімі-
зацію руйнівного впливу результатів виробничої 
діяльності на стан навколишнього середовища.

8) Силова складова економічної безпеки поля-
гає у забезпеченні безпеки персоналу підприєм-
ства, його капіталу, майна, комерційних інтересів.

А. Полянська та Т. Трощенкова пропонують 
замість поняття «силова безпека» використову-
вати поняття «трудова безпека та безпека жит-
тєдіяльності», під якою розуміють охорону праці 
на підприємстві [31, с. 20]. Таким чином, можемо 
узагальнити наявні підходи до визначення осно-
вної складової економічної безпеки з урахуванням 
наявних ключових положень (рис. 4).

Формування чіткого переліку складових еконо-
мічної безпеки підприємства з урахуванням спе-
цифіки його галузевої належності дає в подаль-
шому можливість для проведення достовірного 
оцінювання рівня економічної безпеки підпри-
ємства шляхом врахування найбільш впливових 
чинників.

Для формування дієвої системи забезпечення 
рівня економічної безпеки передусім необхідно 
з’ясувати фактори, які впливають на її дотримання, 
як її елементи можуть бути скоординовані у своєму 
розвитку. Наявність великої кількості аспектів еко-
номічної безпеки підприємства, складність вибору 
оптимального варіанта її гарантування об’єктивно 
викликають потребу застосування комплексного 
підходу до її забезпечення [5; 8; 18]. Загроза еко-
номічної безпеки – це сукупність зовнішніх і вну-
трішніх чинників, що створюють небезпеку нор-

Рис. 4. Основні складові економічної безпеки підприємства

Джерело: узагальнено авторами

мальному функціонуванню підприємства та його 
існуванню (рис. 5).

Вчені зазначають, що забезпечення економіч-
ної безпеки підприємства базується на певному 
механізмі. Механізм забезпечення економічної 
безпеки підприємства – це система організацій-
них, фінансових та правових засобів впливу, які 
мають на меті своєчасне виявлення, поперед-
ження, нейтралізацію та ліквідацію загроз еконо-
мічній безпеці підприємства [10].

Важливим елементом забезпечення економіч-
ної безпеки підприємства є обліково-аналітична 
підсистема, яка має містити такі дані: якісні та 
кількісні значення індикаторів економічної без-
пеки, наявність або потенційність ризиків і загроз, 
формалізовані інтереси і стан їхньої реалізації, 
стратегічний план (стратегія) забезпечення еко-
номічної безпеки підприємства, якісні та кількісні 
параметри використання ресурсів, обсяг остан-
ніх, а також джерела їх надходження, фінансовий 
план (бюджет) [7].

Загалом інформаційно-аналітичне забезпе-
чення економічної безпеки підприємства має 
включати такі завдання: визначення мети й осно-
вних задач інформаційно-аналітичного забез-
печення економічної безпеки з огляду на місію, 
інтереси та завдання, що стоять перед підпри-
ємством; вибір із системи показників фінансово-
економічної діяльності підприємства індикато-
рів, які можуть характеризувати кількісний стан 
економічної безпеки підприємства; вибір або 
розрахунок порогових значень індикаторів еко-
номічної безпеки підприємства; оцінка достовір-
ності, повноти й глибини надання інформації з 
фінансово-економічної діяльності за всіма визна-
ченими показниками економічної безпеки підпри-
ємства та чинниками-процесами (внутрішніми і 
зовнішніми), які впливають на її стан, попереднє 
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оброблення отриманих даних; аналітичне обро-
блення індикаторів економічної безпеки підпри-
ємства, оцінювання рівня впливу чинників на 
стан економічної безпеки, вибір з них впливові-
ших для подальшого врахування під час виро-
блення відповідних управлінських рішень щодо 
забезпечення економічної безпеки підприємства. 
Інформаційне забезпечення складається зі ста-
тистичної, економічної, комерційної, фінансової 
та нефінансової, а також іншої інформації.

Джерела надходження інформації поділяються 
на внутрішні та зовнішні. До внутрішніх джерел 
відносяться показники фінансового обліку підпри-
ємства та фінансової й управлінської звітності, 
показники управлінського обліку, а саме інфор-
мація про фінансову та комерційну діяльність 
підприємства (є комерційною таємницею), звітів, 
планів і прогнозів, отриманих у процесах страте-
гічного, тактичного й оперативного планування, 
аналізування, контролювання та бюджетування. 
Зовнішні джерела інформації містять статистичні 
дані, дані підприємств-конкурентів, дані рейтин-
гових та інших агенцій [7]. На основі оброблення 
таких даних формується інформація щодо рівня 
макроекономічного розвитку країни та галузі, до 
якої відноситься підприємство; кон’юнктури ринку; 
діяльності конкурентів та як наявних, так і потен-

ційних партнерів (постачальників, покупців, банків, 
страховиків); галузевих показників діяльності під-
приємств-аналогів; оцінки загроз економічній без-
пеці підприємницької діяльності за джерелом, за 
рівнем тяжкості наслідків, за рівнем вірогідності, 
за сферою і джерелом виникнення, за тривалістю 
впливу, за ступенем розвитку, за ступенем напру-
женості тощо.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, повна, своєчасна та достовірна інформа-
ція дасть змогу приймати ефективні рішення для 
запобігання різних загроз інтересам суб’єктів гос-
подарювання та подолання їх.

Отже, економічна безпека підприємства є комп-
лексною характеристикою, яка відображає ступінь 
захисту від негативного впливу внутрішніх і зовніш-
ніх факторів усіх потенціалів підприємства, що 
дає змогу забезпечити стійку та ефективну діяль-
ність. Завдяки достатньому рівню економічної без-
пеки підприємства можна сформувати сприятливі 
умови для ефективного функціонування підприєм-
ства, а також досягти основної мети за допомогою 
вчасного вираження і послаблення впливу будь-
яких загроз.

Перспективним напрямом подальших дослі-
джень є визначення методів та критеріїв забезпе-
чення економічної безпеки підприємства.
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