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Статтю присвячено встановленню теоретикоQметодологічних засад визначення сутності, характеру

проявів та складових економічної безпеки підприємства у системі категорій економічної науки. ПроанаQ

лізована еволюція дефініції економічної безпеки та охарактеризовані основні підходи до її трактування

у науковій літературі. Охарактеризовано  передумови трактування економічної безпеки з погляду масшQ

табу її функціонування, поставлених цілей та характеру її прояву. Установлено, що важливу роль у гаQ

рантуванні економічної безпеки держави відіграє зміцнення економічної безпеки підприємств як базоQ

вих одиниць структури національної економіки. Висунута гіпотеза про дуальну природу феномена екоQ

номічної безпеки, яка має статичний і динамічний прояви, врахування яких сприятиме економічному

розвитку підприємства та зростанню результатів його діяльності у часі. Запропоновано авторське виQ

значення економічної безпеки підприємства та структуру її компонентів.

The article is devoted to the establishment of the theoretical and methodological principles for determining

the essence, nature of manifestations and components of economic security of the enterprise in the system of the

categories of economic science.

The essence of national security and the place of economic security in its provision are revealed. The evolution

of the definition of economic security in the world is analyzed and the main approaches to its interpretation in

the scientific sources of the domestic scientists are characterized.

It is established that economic security is considered as a process of meeting public needs, protection of the

national interests of the state, economic persistence and stability of the economic system, state of the national

economy in which the state does not lose its sovereignty, state of protection against a certain type of threats.

The prerequisites for the interpretation of economic security in terms of the scale of its functioning, the goals

set and the nature of its manifestation are described. It is established that strengthening economic security of

the enterprises as the basic units of the national economy structure plays an important role in ensuring economic

security of the state.

The hypothesis about the dual nature of the phenomenon of economic security, which has static and dynamic

manifestations, which will contribute to the economic development of the enterprise and the growth of its

performance over time, is brought forward.

The author's proposed definition of economic security of the enterprise, which means a system of mutually

interdependent and mutually agreed methods, tools and management decisions, which, synthesized with available

resources and adequate level of information support, allow timely counteraction to risks, threats and fluctuations

of the environment of the enterprise's functioning, support the development of its economic potential and growing
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Останнім часом економічна безпека все частіше стає

об`єктом наукових досліджень вітчизняних і зарубіж$
них економістів, оскільки є індикатором рівня захище$
ності підприємства, галузі чи економіки країни в ціло$
му від ризиків, які особливо загострюються в період
економічних криз. Глибинність та неоднозначність
змісту категорії "економічна безпека" обумовлює не$
обхідність установлення її витоків та еволюції дефініції
у системі категорій  економічної науки.

В умовах відсутності єдиного підходу до трактуван$
ня економічної безпеки та виокремлення її компонентів
неможливий об`єктивний і точний розрахунок її рівня
та прийняття управлінських рішень щодо її зміцнення.
Саме тому розробка теоретико$методологічних засад
трактування сутності економічної безпеки підприєм$
ства, характеристика її проявів та складових є актуаль$
ною проблемою економічної науки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Економічна сутність та змістовне наповнення кате$

горії "економічна безпека" досліджувалися низкою на$
уковців, серед яких: Л. Абалкін, Н. Аванесова, Н. Архі$
рейська, О. Бандурка, Є. Білоусов, І. Бінько, Л. Воло$
щук, О. Гапонюк, Д. Грицишен, Я. Жаліло, Т. Іванюта,
С. Кавун, С. Мочерний, Є. Овчаренко, В. Ортинський,
Г. Пастернак$Таранушенко, А. Пилипенко, Я. Соколов,
В. Ткачук С. Урба, Є. Чупрін, В. Шлемко та ін. Проте
багатоукладний та неоднозначний характер феномена
економічної безпеки потребує більш глибоких дослід$
жень щодо встановлення її сутності, проявів та складо$
вих на рівні підприємств.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є встановлення теоретико$ме$

тодологічних засад визначення сутності, характеру про$
явів та складових економічної безпеки підприємства у
системі категорій економічної науки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Згідно із Законом України "Про національну безпе$
ку України", державна безпека — захищеність держав$
ного суверенітету, територіальної цілісності і демокра$
тичного конституційного ладу та інших життєво важ$
ливих національних інтересів від реальних і потенцій$
них загроз невоєнного характеру. Водночас національ$
на безпека України — захищеність державного сувере$
нітету, територіальної цілісності, демократичного кон$
ституційного ладу та інших національних інтересів Ук$
раїни від реальних та потенційних загроз [1].

На початку ХХ ст. розпочалося умовне відмежову$
вання економічної компоненти економічної безпеки. Так,
у 1904 р. Президент США Т. Рузвельт вводить поняття
"національної безпеки", а однією із причин посилення
державного регулювання її економічного блоку стала
"Велика депресія" у США, що тривала з 1929 по 1933 рр.

Пік досліджень сутності та особливостей еконо$
мічної безпеки припадає на другу половину ХХ ст., де вона
розглядається у політичному контексті. На 40$й сесії
ООН у 1985 р. прийнято відповідну резолюцію, де виз$
начено, що економічна безпека — такий стан, за якого
народ може суверенно, без втручання і тиску зовні, виз$
начати шляхи й форми свого економічного розвитку.

of the competitive advantages. The classification of the economic security components of the enterprise is

substantiated, including the financial, personnel and social, investment and innovative, technological and energy,

resource, informational, ecological, legal and managerial components.

Ключові слова: економічна безпека підприємства, національна безпека, дефініція, сутність, економічна
категорія, теоретико�методологічні засади, прояв.

Key words: economic security of the enterprise, national security, definition, essence, economic category,
theoretical and methodological principles, manifestation.

У країнах Західної Європи концепція економічної
безпеки формувалась на базі усвідомлення поняття
"безпека", яке з'явилось наприкінці XХ ст. і трактува$
лось як стан відсутності або нейтралізації загроз, не$
безпеки, а також створення умов та соціальних інсти$
тутів, що його забезпечують [3].

Нині існують різні підходи до трактування еконо$
мічної безпеки, серед яких  її розглядають як процес
задоволення суспільних потреб, захист національних
інтересів держави, економічну стійкість та стабільність
економічної системи, стан національної економіки, за
якого держава не втрачає суверенітету, стан захище$
ності від певного виду загроз [4].

Теорія економічної безпеки у сучасній Україні по$
чала розвиватися на початку 1990$тих рр. та базується
на теоріях західних економістів. За визначенням Енцик$
лопедії сучасної України, економічна безпека — це
складна багатофакторна категорія, що характеризує
здатність національної економіки до розширеного
відтворення з метою задоволення на визначеному рівні
потреб населення і держави; протистояння дестабілі$
зації дії чинників, які створюють загрозу стійкому зба$
лансованому розвиткові країни; забезпечення конку$
рентоспроможності національної економіки у світовій
системі господарювання [5].

Уперше на теренах колишнього СРСР грунтовне
трактування економічної безпеки знайшло відображен$
ня у працях академіка Л. Абалкіна, який наголошував
на її взаємозв`язку зі станом економічної системи, що
дозволяє реалізовувати незалежну та ефективну
економічну політику [6]. Поглиблюючи дослідження,
В.Т. Шлемко та І.Ф. Бінько наголошують на трактуванні
економічної безпеки з погляду протистояння
внутрішнім і зовнішнім загрозам і здатності задовольни$
ти потреби особи, сім'ї, суспільства, держави [7]. Відтак
розпочалося розмежування двоякої природи економіч$
ної безпеки — яка поєднує ознаки статистичного стану
стійкості (рівноваги) економічної системи та можливість
нівелювання негативного впливу загроз та ризиків.

В українській економічній енциклопедії С.В. Мочер$
ного безпека пояснюється як стан, у якому певний
суб'єкт захищений від різних загроз та наявність комп$
лексу відповідних заходів для усунення таких загроз [2,
с. 50]. З наведеного визначення простежується діалек$
тична нерозривність безпеки та її загроз (тобто стану
небезпеки).

Попередній аналіз теоретичних аспектів об'єкта
дослідження показав, що в цей час існують різні підхо$
ди до трактування економічної безпеки. Її розглядають
як процес задоволення суспільних потреб, захист на$
ціональних інтересів держави, економічну стійкість і
стабільність економічної системи, стан національної
економіки, при якому держава не втрачає суверенітету,
стан захищеності від певного виду загроз. Розглянемо
теоретичні погляди щодо економічної безпеки на основі
аналізу наукових праць вітчизняних учених$економістів
(табл. 1).

Наведені аспекти дефініції економічної безпеки у
науковій літературі дозволяють зробити висновок про
вплив таких передумов:

— варіативність рівня трактування економічної без$
пеки (держава, галузь чи конкретні підприємства);

— прояв економічної безпеки з врахуванням часо$
вого фактора (статичний чи динамічний);
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— конкретні цілі, на досягнення яких спрямовують$
ся зусилля щодо зміцнення економічної безпеки (захист
від загроз, мобілізація ресурсів, підвищення конкурен$
тоспроможності, сталий розвиток підприємств).

На думку Н.В. Архірейської, економічна безпека —
це не лише дієздатність самої держави, тобто її спро$

можність реалізовувати власні владні рішення, а й мож$
ливість для економічних суб'єктів різних рівнів діяти
відповідно до своїх базових інтересів, проте у загаль$
ному руслі зміцнення економічної безпеки країни. Та$
ким чином, автор узагальнює поняття економічної без$
пеки індивідуума, суб'єктів господарської діяльності і

держави [4], що дозволяє зробити висновок про ком$
плексність проблем, які вирішує управління еконо$
мічною безпекою на всіх рівнях.

Відтак зазначимо, що важливу роль у гаранту$
ванні національної економічної безпеки держави
відіграє зміцнення економічної безпеки підприємств
як базових одиниць структури національної еконо$
міки. Саме від досягнутого рівня їх розвитку та мож$
ливості протидіяти загрозам і ризикам залежить
економічне становище на мезо$, макро$ та нанорів$
нях економічної безпеки.

Звернемось до аналізу дефініції економічної без$
пеки підприємства. Так, науковець Є.М. Білоусов під
економічною безпекою підприємства вважає такий
стан захищеності ресурсного потенціалу, за якого
підприємство може протистояти впливу зовнішніх
та внутрішніх загроз, підтримувати та покращувати

Рис. 1. Діалектика взаємозв`язку економічної безпеки
та розвитку підприємства

Джерело: авторська розробка.

Таблиця 1. Теоретичні погляди щодо дефініції економічної безпеки

Джерело: систематизовано автором на основі джерел [6; 8—16].

Автори Рік публі-
кації Визначення сутності економічної безпеки 

Є.А. Олейников [8] 1993 Такий стан економіки та інститутів влади, за яким забезпечений гарантований 
захист національних інтересів, соціальна направленість політики, достатній 
оборонний потенціал навіть за несприятливих умов розвитку внутрішніх і 
зовнішніх процесів 

Л.І. Абалкін [6] 1994 Сукупність вимог і факторів, що забезпечують незалежність національної 
економіки, її стабільність і стійкість, здатність до постійного оновлення і 
самовдосконалення 

Г.А. Пастернак-
Таранушенко [9] 

1994 Стан держави, що забезпечує можливість створення і розвитку умов для 
плідного життя її населення, перспективного розвитку економіки в 
майбутньому та зростання добробуту її мешканців 

Я.В. Соколов [10] 1996 Економічна безпека підприємства – забезпечення умов збереження 
комерційної таємниці підприємства 

В.Т. Шлемко,  
І.Ф. Бінько [7] 

1997 Такий стан національної економіки, який дозволяє зберігати стійкість до 
внутрішніх і зовнішніх загроз і здатен задовольнити потреби особи, сім’ї, 
суспільства, держави 

В.І. Мунтіян [11] 1999 Стан захищеності економічних інтересів особи, суспільства та держави, 
розвитку достатнього оборонного потенціалу, що сприятиме стійкому й 
ефективному функціонуванню економіки в режимі розширеного відтворення; 
створення передумов для підтримки та покращання рівня життя громадян, 
задоволення інтересів у виробничо-економічній, фінансовій, 
зовнішньоекономічній, технологічній, енергетичній, продовольчій та інших 
субекономічних сферах 

Я.А. Жаліло [12] 2001 Економічна безпека – складна багатофакторна категорія, що характеризує 
спроможність національної економіки до розширеного самовідтворення з 
метою збалансованого задоволення потреб населення країни, протистояння 
дестабілізуючому впливу внутрішніх і зовнішніх чинників, забезпечення 
конкурентоспроможності національної економіки у світовій системі 
господарювання 

В.Л. Ортинський 
та ін. [13] 

2009 Економічна безпека – стан і здатність економічної системи протистояти 
небезпеці руйнування її оргструктури і статусу, а також перешкодам у 
досягненні цілей розвитку 

Д.О. Грицишен  
[14] 

2016 Економічна безпека підприємства – стан діяльності підприємства, який 
характеризується високим рівнем функціонування внутрішніх економічних 
підсистем управління, ефективністю використання економічних ресурсів 
підприємства та реагування на зміни у зовнішньому середовищі, що 
забезпечує безперервність функціонування підприємства та сталий розвиток в 
умовах загроз внутрішнього та зовнішнього середовища фінансово-
економічного стану 

Т.М.Іванюта,  
А.О. Заїчковський 
[15] 

2017 Економічна безпека підприємства – система створення механізму мобілізації й 
найбільш оптимального управління корпоративними ресурсами даного 
підприємства з метою найбільш ефективного їх використання і забезпечення 
стійкого функціонування того чи іншого підприємства, його активної протидії 
будь-яким негативним чинникам впливу на свою економічну безпеку 

С.І. Урба,  
І.О. Івончак [16] 

2018 Стан економіки, що забезпечує незалежність та самостійність, здійснюється 
для ефективної державної влади, надає статус захищеного соціального стану, є 
вагомим складником національної безпеки та реалізується за допомогою 
економічного механізму шляхом використання комплексу заходів для 
стабільності та розвитку країни 
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стійкий розвиток за основними
напрямами, реалізовувати
власні економічні інтереси та
забезпечувати економічну не$
залежність від залучення
коштів для функціонування.
Водночас основне спрямуван$
ня економічних інтересів
підприємства узагальнюється в
обсязі прибутку від усіх видів
діяльності, що необхідний як
для розвитку, так і для задово$
лення цілей власника [17].

Багато науковців [17—21]
однією із вихідних передумов га$
рантування економічної безпе$
ки розуміють стійкий та сталий
розвиток підприємства. Відтак
саме здатність до розвитку
підприємства може підтримува$
тись лише в умовах належного
рівня економічної безпеки.

На рисунку 1 відображене
спроба інтерпретації діалектич$
ної послідовності впливу еконо$
мічної безпеки як стану безпеки
та системи захисту від загроз та
ризиків на стійкість та конку$
рентоспроможність, внаслідок
чого можливий поступальний
розвиток підприємства. Окрім
цього, погоджуємося з тверд$
женням Є.І. Овчаренка, який
розглядає економічну безпеку
підприємства з погляду систем$
ного підходу і її функціонуван$
ня у просторово$часовому кон$
тинуумі [22]. Відтак саме враху$
вання часового параметра урів$
новажує стратегічний і тактич$
ний рівні управління підприєм$
ством із врахуванням феномена
економічної безпеки.

Проведений критичний аналіз дефініції економічної
безпеки дозволяє висунути гіпотезу про її дуальну при$
роду, яка має статичний і динамічний прояви, врахуван$
ня яких для розробки напрямів зміцнення економічної
безпеки сприяють економічному розвитку підприємства
та зростанню результатів його діяльності у часі (рис. 2).

Економічна безпека господарюючих суб'єктів скла$
дається з декількох функціональних складових, які для кож$
ного конкретного підприємства можуть мати різні пріори$
тети залежно від характеру існуючих загроз та галузі [23].

На сьогодні досить багато різних думок щодо склад$
ників економічної безпеки. Зокрема науковці виділяють
фінансову, ринкову, техніко$технологічну, кадрову,
природно$кліматичну, матеріально$сировинну, інфор$
маційну, інтелектуальну, політико$правову, екологічну,
силову, демографічну, ресурсну, енергетичну, цінову,
кримінальну, господарсько$договірну, інвестиційно$
інноваційну, юридично$управлінську та низку інших
складових економічної безпеки підприємства. Пропо$
нуємо виокремлювати такі компоненти економічної без$
пеки підприємств (див. рис. 3).

Вважаємо, що лише за умови синергетичного підхо$
ду до управління кожною із наведених складових еко$
номічної безпеки підприємства можливе досягнення по$
ставлених цілей розвитку господарюючого суб'єкта на
тактичному та стратегічному рівнях.

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз поглядів науковців стосовно

дефініції економічної безпеки свідчить про різносторонній
спектр її трактування, що залежить від рівня її існування

(держава, галузь, регіон, підприємство, індивід) та форм
прояву (стан економіки, захист від загроз та небезпек).

Таким чином, під економічною безпекою підприєм$
ства пропонуємо розуміти систему взаємозумовлених
та взаємоузгоджених способів, інструментів та управ$
лінських рішень, які синтезуючись із наявними ресур$
сами та належним рівнем інформаційного забезпечен$
ня дозволяють вчасно протидіяти ризикам, загрозам та
флуктуаціям середовища функціонування підприєм$
ства, забезпечують його фінансову стійкість,  сприяють
розвитку його економічного потенціалу та зростанню
конкурентних переваг. Вважаємо що саме таке визна$
чення враховує дуальну природу феномена економіч$
ної безпеки та дозволяє розробити якісно новий мето$
дологічний підхід до удосконалення управління нею.
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