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Особливості наукових підходів до визначення поняття «економічна безпека підприємства»

Питання економічної безпеки підприємства набувають актуальності як у науково-дослідницькому, так і в практичному аспекті. Зростає кількість 
публікацій, науково-практичних конференцій, семінарів, що присвячені проблемам економічної безпеки підприємства. Аналізуючи різні роботи на-
уковців, можна відстежити зміну підходів до визначення суті поняття «економічна безпека підприємства». У статті проведено аналіз існуючих 
наукових підходів до визначення поняття «економічна безпека підприємства», згруповано та систематизовано існуючі визначення в економіці за 
двома напрямами: на основі досягнення підприємством основних цілей його функціонування та на основі поняття захищеності підприємства від 
внутрішніх і зовнішніх загроз. Також автором уточнено, доповнено та поглиблено зміст поняття на підставі врахування основних функціональних 
цілей підприємства та мінливості внутрішнього і зовнішнього середовища.
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Шумило О. С. Особенности научных подходов к определению  

понятия «экономическая безопасность предприятия»
Вопросы экономической безопасности предприятия приобретают 
актуальность как в научно-исследовательском, так и в практиче-
ском аспекте. Растет количество публикаций, научно-практических 
конференций, семинаров, посвященных проблемам экономической 
безопасности предприятия. Анализируя различные работы ученых, 
можно отследить изменение подходов к определению понятия «эко-
номическая безопасность предприятия». В статье проведен анализ 
существующих научных подходов к определению сути понятия «эко-
номическая безопасность предприятия», сгруппированы и систе-
матизированы существующие определения в экономике по двум на-
правлениям: на основе достижения предприятием основных целей его 
функционирования и на основе понятия защищенности предприятия 
от внутренних и внешних угроз. Также автором уточнено, дополнено 
и углублено содержание понятия на основе учета основных функцио-
нальных целей предприятия и изменчивости его внутренней и внеш-
ней среды.
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Issues associated with economic security of an enterprise tend to gain in  rel-
evance both in terms of science and research and practical application. The 
number of published works, research-to-practice conferences, seminars deal-
ing with problems of economic security of enterprises is currently on the in-
crease. By analyzing various scientific works, it is possible to detect a shift in 
the approaches to defining the essence of the term «economic security of an 
enterprise». The article analyzes the existing scientific approaches to defining 
the term «economic security of an enterprise», systematizes and classifies the 
existing economic definitions into two groups: those based on the enterprise’s 
fulfillment of its basic operational goals and those based on the concept of 
protectability of the enterprise against internal and external threats. Also, the 
author clarified, extended, and enhanced the essence of the term by taking 
into account primary operational goals of an enterprise and variability of the 
internal and external context.
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Вступ. В умовах трансформації української еконо-
міки до європейського простору перспективи успішної 
роботи підприємств ускладнюються дестабілізуючим 
впливом важкопрогнозованих внутрішніх і зовнішніх 
факторів різних сфер. Розвиток суб’єкта господарюван-

ня відбувається в умовах підвищеного ризику. У зв’язку 
з цим, для безпечного, сталого функціонування та розви-
тку вітчизняних підприємств виникає необхідність поси-
лювати контроль за їх діяльністю та забезпеченням мож-
ливості протидіяти загрозам. Забезпечення економічної 
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Економічну безпеку підприємства розглядають як 
складову поняття «безпека». Кожен збиток на підприєм-
стві або затрати на організаційні заходи безпеки можна ви-
разити в грошових одиницях, що являє собою економічну 
складову, тому виникає проблема дослідження та створен-
ня системи гарантування безпеки підприємства, яка б за-
безпечувала його економічний розвиток. 

Деякі науковці розглядають економічну безпеку як 
сукупність властивостей стану виробничої підсистеми 
економічної системи, яка забезпечує можливість досягнен-
ня цілей всієї системи [2].

Слід зазначити, що останнім часом існуюча в еко-
номічній літературі кількість підходів щодо визначення 
економічної безпеки підприємства постійно оновлюється 
і  розширюється. Безпека розглядається як стан захище-
ності діяльності підприємства від різних видів існуючих 
загроз [23].

Пропонуємо серед існуючих підходів до визначення 
сутності економічної безпеки підприємства виділити два 
основні напрями. 

Перший включатиме визначення, які базуються на 
досягненні підприємством основних цілей функціонуван-
ня. Серед основних цілей підприємства, за якими пропону-
ємо класифікувати визначення науковців, виділимо такі: 

ефективність використання ресурсів; 
стабільність функціонування; 
стійкість і прогресивність розвитку; 
конкурентоспроможність. 

Основною, загальною метою підприємства є досяг-
нення кількісного і якісного стану бажаних планових по-
казників, що безпосередньо повинно виконуватися за умов 
гарантування стану економічної безпеки підприємства зо-
вні. За умов впливу дестабілізуючих чинників внутрішньо-
го стану підприємства, що керуються здебільшого самим 
підприємством, і зовнішнього керованого середовища, яке 
має значний вплив на господарчу діяльність, підприємство 
все одно досягає своїх цілей. Для досягнення конкретних 
цілей підприємством необхідно мати визначені параметри 
економічної безпеки, тобто розробляти та реалізовувати 
заходи запобігання загрозам і забезпечувати успішність 
основної економічної функції підприємства.

Економічна успішність та економічна безпека зна-
ходяться у відносинах взаємної обумовленості. Прибут-
ковість справи, успішність бізнесу звичайним чином акту-
алізує інтереси щодо стійкості та безпеки господарюван-
ня  [3].

При розгляді сутності поняття економічної безпеки 
до першого напрямку систематизації визначень віднесемо 
визначення таких науковців: Т.  Кузенко [5], Н. Гічової [6], 
Є. Олейникова [7], О. Груніна [8], В. Воробьева [9], Н. По-
длужної [11], В. Мунтіян [12], Р. Дацків [4] та інші (табл. 1).

Основою другого напрямку вивчення існуючих під-
ходів щодо визначення сутності економічної безпеки під-
приємства є поняття захищеності підприємства від вну-
трішніх і зовнішніх загроз.

Для будь-якого суб’єкта господарювання з визначе-
ними параметрами конкурентоспроможності, ефективнос-
ті, стабільності функціонування, прогресивності розвитку 
та іншими, що відповідають його цілям незалежно від роз-

безпеки підприємства стає однією із ключових економіч-
них проблем.

Постановка проблеми. Рівень економічної безпеки 
діяльності підприємства у сучасних умовах господарюван-
ня є однією зі складових національної економічної безпеки 
взагалі. Також від рівня економічної безпеки підприємства 
залежить економічна ефективність діяльності підприєм-
ства, його конкурентоспроможність і стійкість розвитку 
у поточному періоді та у перспективі. Сучасні умови гос-
подарювання підприємств, сповнені небажаних змін, спо-
нукають підприємців для забезпечення їх економічної без-
пеки з метою ефективного функціонування бізнесу. В еко-
номіці проводиться багато досліджень стосовно проблем 
економічної безпеки, як теоретичних, так і практичних, що, 
у свою чергу, потребує їх аналізу та критики. Не є виклю-
ченням і визначення науковців щодо розкриття сутності 
поняття «економічна безпека підприємства».

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідженню концептуальних засад і проблем еко-

номічної безпеки підприємства приділяли увагу багато ві-
тчизняних та зарубіжних науковців. Серед них такі відомі 
вчені-економісти, як Р. Дацків [4], Т. Кузенко [5], Н. Гічова 
[6], Є. Олейніков [7], О. Грунін [8], І. Волкова [9], В. Воро-
бьев [10], С. Довбня [13], В. Белокуров [14], Д.Ковальов 
[15], В. Тамбовцев [16], М. Бендиков [17] та ін. Але, незва-
жаючи на значний обсяг досліджень та публікацій, низка 
положень теоретичного характеру залишається поза ува-
гою науковців, що й обумовлює подальші дослідження цієї 
теми.

Мета статті. Систематизувати існуючі наукові по-
гляди до визначення поняття «економічна безпека підпри-
ємства», уточнити, доповнити та поглибити його зміст на 
основі проведеного деталізованого аналізу підходів фа-
хівців до визначення сутності даного поняття, згрупувати 
визначення на підставі існуванні у об’єкта дослідження 
конкретних цілей функціонування та розумінні поняття 
«загроза».

Виклад основного матеріалу дослідження. На да-
ний час в економіці існує багато теоретико-методичних 
підходів щодо визначення економічної безпеки підпри-
ємства. Аналізуючи наукові роботи з проблем у цьому 
напрямку і виходячи з того, що поняття «економічна без-
пека» в економічній науці синтезують безпосередньо з по-
няття «безпека», доречним буде почати дослідження саме 
з цього поняття.

В. Даль у словнику визначив безпеку як відсутність 
небезпеки, збереження, надійність. Словник С. Ожегова 
трактує безпеку як «стан, при якому не загрожує небез-
пека, тобто є захист від небезпеки». Деякі автори розумі-
ють під безпекою надійне існування соціальної системи. 
Г.Форд надає більш розширене визначення безпеці: «…
стан захищеності життєво важливих інтересів особис-
тості, суспільства та держави від внутрішніх та зовнішніх 
загроз» [1]. Існує ще багато підходів до визначення без-
пеки, але якщо їх узагальнити, то «безпека» – це окрема 
категорія, нерозривно пов’язана з діяльністю людини, що 
характеризує стан і ступінь захищеності суб’єкта і його 
спроможність протистояти мінливим умовам функціону-
вання.
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Таблиця 1 
Систематизація підходів до визначення сутності економічної безпеки підприємства

Визначення поняття «економічна безпека підприємства» Автори

Напрям 1. Досягнення підприємством основних цілей функціонування

ефективність 
використан-
ня ресурсів

найбільш ефективне використання корпоративних ресурсів підприємства, необхідних для 
виконання цілей бізнесу, яке досягається шляхом запобігання загрозам підприємства і до-
сягнення функціональних цілей економічної безпеки підприємства

кузенко т. [5]

Стан підприємства, що досягається найбільш ефективним використанням ресурсів, 
які знаходяться в розпорядженні підприємства, в умовах макроекономічних та інших 
зовнішньогосподарських умовах, які визначають наявність, склад та інтенсивність викори-
стання цих ресурсів

гічова н. [6]

Стан найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів для подолання загроз 
і забезпечення стабільного функціонування підприємства тепер і в майбутньому олейников Є. [7]

такий стан суб’єкта господарювання, в якому він за найбільш ефективного використання 
корпоративних ресурсів досягає запобігання, послаблення або захисту від існуючих  не-
безпек та загроз або непередбачених обставин і в основному забезпечує досягнення цілей 
бізнесу в умовах конкуренції та господарчого ризику

грунин о. [8]

Стан ефективного використання його ресурсів та існуючих ринкових можливостей, які до-
зволяють відвернути внутрішні і зовнішні загрози та забезпечити його тривале виживання 
і  стійкий розвиток на ринку відповідно до обраної місії

волкова і. [9]

Стабільність 
функціону-
вання

Сталість соціально-економічної системи, спроможність її до саморозвитку і взаємодії в умо-
вах глобалізації господарського життя. воробьев в. [10]

це характеристика системи, що самоорганізовується та саморозвивається, стан, за якого 
економічні параметри дозволяють зберегти основні її властивості: рівновагу і стійкість за 
мінімізації загроз.

Подлужна н. [11]

такий стан юридичних, виробничих відносин і організаційних зв’язків, матеріальних та 
інтелектуальних ресурсів, при якому забезпечується стабільність його функціонування, 
фінансово-комерційний успіх, прогресивний науково-технічний і соціальний розвиток.

мунтіян в. [12]

Стійкість 
і  прогресив-
ність  роз-
витку

такий стан економічного розвитку суб’єктів господарювання (особи, держави, організації), 
який забезпечує йому гармонійний розвиток та ефективне використання шансів і усунення 
загроз оточуючого середовища .

дацків р. [4]

Здатність підприємства до ефективного функціонування (тепер) і успішного розвитку (в май- 
бутньому) при  найефективнішому використанні ресурсів, що перебувають у розпоряджен-
ні підприємства, а також відповідності напряму розвитку суб’єкта господарювання основ-
ним тенденціям зовнішнього середовища.

довбня С.

гічова н. [13]

це стан об’єкта в системі його зв’язків з точки зори його стійкості (самовиживання) та роз-
витку в умовах внутрішніх та зовнішніх загроз, дій непередбачуваних та складнопрогнозо-
ваних факторів

дубецька С. [15]

конкурен-
тоспромож-
ність

наявність конкурентних переваг, зумовлених відповідністю матеріального, фінансового, ка-
дрового, техніко-технологічного потенціалів і організаційної  структури підприємства його 
стратегічним цілям і завданням

Белокуров в. 
[14]

Напрям 2. Стан захищеності від внутрішніх і зовнішніх загроз

це захищеність діяльності підприємства від негативних впливів зовнішнього середовища, а також здатність 
швидко усувати різноваріантні загрози або пристосовуватися до існуючих умов, що не позначаються нега-
тивно на його діяльності

ковальов д.,  
Сухорукова т. 
[15]

це стан суб’єкта, за якого ймовірність небажаної зміни суб’єкта, майна, яке належить йому і зачіпає його зо-
внішнє середовище, невелика (менша від певної межі)

клейнер г.,  
тамбовцев в., 
качалов р. [16]

це захищеність його науково-технічного, технологічного, виробничого і кадрового потенціалу від прямих та 
непрямих економічних загроз, що пов’язані з неефективною науково-промисловою політикою держави або 
формуванням несприятливого зовнішнього середовища, та здатність підприємства до відтворення

Бендиков м. [17]

це стан захищеності життєво важливих економічних інтересів підприємства від внутрішніх і зовнішніх дже-
рел небезпеки колосова а. [18]

Авторська розробка
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міру і сфери діяльності, завжди існує загроза негативного 
впливу, нанесення шкоди із зовні або зсередини підприєм-
ства. Якщо підприємство не реагує вчасно на загрози, то 
їх кількість може підвищуватися і наслідком бездіяльності 
може бути відсутність досягнення цілей, погіршення ре-
зультативних показників.

Визначення науковців Д. Ковальова [15], Т. Сухору-
кова [15], Г. Клейнера [16], В. Тамбовцева [16], Р. Качалова 
[16], М. Бендикова [17],  Е. Хрустальова [16], А. Колосова 
[18] та інших віднесемо до другого напрямку. 

Наведемо систематизацію визначення економічної 
безпеки підприємства стосовно двох визначених напрям-
ків (табл. 1).

Визначенням, в якому втілюються елементи майже 
всіх охарактеризованих підходів, можна вважати визначен-
ня Т. Васильцева, згідно з яким економічною безпекою під-
приємства вважають такий стан функціонування, за якого 
підприємство і його продукція є конкурентоспроможними 
на ринку та одночасно гарантується: найбільш ефективне 
використання ресурсів, інтелектуального та кадрового по-
тенціалу; стабільність функціонування, стійкість та про-
гресивність розвитку; можливість протидіяти негативним 
впливам зовнішнього і внутрішнього середовища його 
функціонування [19].

Аналізуючи роботи науковців, можна стверджувати, 
що в економічній літературі використовуються різноманіт-
ні підходи до визначення суті економічної безпеки підпри-
ємства, і кожне з них характеризує певні її аспекти.

Так, особливостями підходів до тлумачення еконо-
мічної безпеки підприємства, що віднесені до першого 
напрямку, є відповідність економічним поняттям досяг-
нення конкретних цілей підприємства. Автори вважають 
ефективне використання ресурсів підприємства умовою 
його функціонування, що забезпечує якнайшвидше на-
ближення підприємства до конкретних цілей. Безпе-
речно, економічна безпека підприємства залежить від 
ефективного використання ресурсів, але, на нашу думку, 
потрібно спиратися на загальне поняття ефективності. 
Чинниками, що сприяють ефективності, є не тільки за-
ходи щодо ефективного використання ресурсів, а й захо-
ди щодо підвищення результату діяльності підприємства 
взагалі. Також у визначеннях дослідженнях немає чіткого 
пояснення, які саме ресурси характеризують рівень еко-
номічної безпеки, не розглядаються корпоративні ресур-
си, що забезпечують економічну безпеку, не завжди при-
бічники цього підходу вживають поняття загрози еконо-
мічній безпеці. Ефективне використання ресурсів взагалі 
не відбиває сутності економічної безпеки, а є лише засо-
бом її досягнення.

Деякі науковці вважають, що економічна безпека 
підприємства є основою забезпечення стабільності функ-
ціонування підприємства, стійкості і прогресивності роз-
витку, а це визначальні риси функціонування економіки 
підприємства. Стійкість підприємства – це стан, при яко-
му забезпечується високий результат його функціонуван-
ня за рахунок швидкого реагування на вплив зовнішнього 
і внутрішнього середовища. А якщо підприємство не роз-
вивається, то воно втрачає можливість пристосування до 

мінливого середовища, в якому знаходиться, і піддається 
впливу зовнішніх і внутрішніх загроз. Ці підходи значно 
відрізняються за своєю суттю від інших, вони надають ви-
значення у більш ширшому розумінні.

Белокуров В. [20], прихильник конкурентного підхо-
ду до визначення сутності економічної безпеки підприєм-
ства, пропонує вважати наявність конкурентних переваг як 
економічну безпеку, але сама наявність, без застосування 
конкурентних переваг в діяльності підприємства, не може 
гарантувати економічну безпеку.

Щодо особливостей підходів до тлумачення еконо-
мічної безпеки підприємства, які віднесені до другого на-
прямку, то вони згруповані на основі об’єктів впливу на 
економічну безпеку, а саме: зовнішніх та внутрішніх загроз. 
Науковцями не завжди використовується визначення «за-
гроза» для характеристики впливу на систему безпеки – 
його замінюють «негативний вплив», «небажані зміни», 
«мінливе середовище», останнє, на наш погляд, – більш 
коректне визначення. Деякі науковці вважають вплив вну-
трішніх загроз незначним, оскільки підприємство має ре-
гулювати внутрішні негаразди самостійно, а вплив із зовні 
допускають різний [21; 22].

Доцільно відзначити, що окрім виділених вище під-
ходів існують також інші. Серед них – системний підхід, 
який базується на розгляді економічної безпеки як систе-
ми з точки зору стійкості та саморозвитку в умовах вну-
трішніх і зовнішніх загроз та непередбачуваних обставин. 
Вважаємо дослідження на основі системного підходу ак-
туальними, такими, що потребують подальшого розвитку, 
оскільки в них передбачаються основні економічні інтер-
еси підприємства. Досить цікавим є кримінальний підхід, 
де науковці розглядають економічну безпеку як захист від 
економічних злочинів (крадіжки, економічне шпигунство, 
фальсифікації тощо).

Існують досить неординарні визначення. Так, напри-
клад, автори Г. Козаченко, В. Пономарьов та О. Ляшенко 
трактують економічну безпеку як міру гармонізації в часі 
і просторі економічних інтересів підприємства з інтереса-
ми пов’язаних з ним суб’єктів навколишнього середовища, 
які діють поза межами підприємства [23].

Підводячи підсумки дослідження, можна стверджу-
вати, що у науковій економічній літературі не існує єдино-
го чіткого визначення економічної безпеки підприємства. 
Деякі з них відображають сутність у широкому понятті, 
інші – навпаки, дуже стисло розкривають зміст, існують 
і суперечливі думки щодо суті економічної безпеки. Вра-
ховуючи вищезазначене, пропонуємо уточнене визначення 
економічної безпеки підприємства, яке точніше розкриває 
її сутність.

Економічна безпека підприємства – це стан еконо-
мічного розвитку підприємства, який характеризується 
максимальним досягненням основних цілей функціону-
вання підприємства в поточному і майбутньому періодах, 
та його здатність адаптуватися до мінливого зовнішнього 
і внутрішнього середовища.

Це визначення відрізняється від існуючих у науковій 
літературі більш чітким підходом до визначення сутності 
економічної безпеки підприємства, тому що ґрунтується 
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на дослідженнях поняття з двох боків – існуванні у об’єкта 
дослідження конкретних цілей функціонування та розу-
мінні поняття «загроза».

Висновки: Проведений аналіз підходів науковців 
щодо визначення сутності поняття економічної безпеки 
підприємства дозволив зробити висновок, що це поняття 
складне і багатоваріантне. У статті згруповано та систе-
матизовано існуючі визначення в економіці з позиції до-
сягнення підприємством основних цілей функціонування, 
а саме: ефективності використання ресурсів, стабільності 
функціонування, стійкості і прогресивності розвитку; кон-
курентоспроможності та стану захищеності від внутрішніх 
і зовнішніх загроз. Відсутність на сьогодні єдиної думки 
дослідників зумовлює подальше дослідження цієї еконо-
мічної категорії. На основі результатів дослідження запро-
поновано уточнене визначення економічної безпеки під-
приємства з урахуванням основних функціональних цілей 
підприємства та мінливості внутрішнього і зовнішнього 
середовища.

Напрямами подальших досліджень в цій області є 
аналіз проблем сучасного стану економічної безпеки під-
приємств, дослідження загроз підприємства, складових 
економічної безпеки, показників та індикаторів стану еко-
номічної безпеки, розроблення інформаційно-аналітичного 
забезпечення системи економічної безпеки.
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