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Досліджено історичні передумови формування понятійного апарату в сфері економічної безпеки підприємства. Роз-
глянуто підходи вчених-економістів сучасності до сутнісного наповнення поняття економічної безпеки. Проведено 
критичний аналіз основних визначень із зазначенням їх сильних та слабих сторін. Здійснено узагальнення існуючих 
підходів до визначення сутності економічної безпеки та запропоновано авторське бачення даного поняття. Окреслено 
основні напрямки подальших досліджень в сфері економічної безпеки підприємства.
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Постановка проблеми. В умовах ринкової еко-
номіки суб'єкти господарювання організують 

свою діяльність в умовах невизначеності та неперед-
баченості. Економічна криза ще більше загострила 
та сформувала передумови для виникнення різного 
роду небезпек і загроз діяльності підприємств. Си-
туація, яка виникла потребує від господарюючих 
суб'єктів швидкої реакції на зміни, що відбувають-
ся у зовнішньому середовищі та вирішення питань, 
пов'язаних із фінансовою, виробничою, технологіч-
ною, інвестиційною та інформаційною сферами ді-
яльності. Отже, забезпечення економічної безпеки 
стає необхідною умовою для успішної діяльності під-
приємств, його виживання та розвитку.

Економічна безпека наразі є одним із пріоритет-
них функціональних напрямків безпеки. Глобалізація 
та загострення конкурентної боротьби актуалізують 
питання пов'язані з визначенням сутності економіч-
ної безпеки, що в кінцевому підсумку дадуть мож-
ливість точно встановити методи та інструменти її 
забезпечення. Таким чином, точне розуміння сутнос-
ті поняття економічної безпеки стає необхідною умо-
вою для забезпечення нормального функціонування 
та розвитку господарюючих суб'єктів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемам, пов'язаним із економічною безпекою під-
приємства присвячені праці таких видатних ві-
тчизняних та зарубіжних вчених, як: О. Арєф'єва,  
Л. Бендіков, В. Забродський, О. Ляшенко, Є. Олей-
ніков, Т. Соколенко, Т. Сухорукова, В. Тамбовцев, 
В. Шликов, В. Ярочкін та ін. В той же час, питан-
ня щодо розуміння сутності економічної безпеки 
підприємства потребують більш детального дослі-
дження через відсутність єдиного підходу до її ро-
зуміння, а й отже залишаються актуальними і по-
требують подальшого наукового дослідження.

Мета дослідження. Виходячи із актуальності 
наукового дослідження, метою статті є узагальнен-
ня досвіду існуючих підходів до визначення сут-
ності поняття «економічна безпека підприємства», 
із характеристикою основних етапів її еволюції.

Виклад основного матеріалу. Історичні пере-
думови формування понятійного апарату в сфері 
економічної безпеки підприємства обумовлені на-
буттям Україною незалежності та розпадом Ра-
дянського Союзу. Адже за умов командно-адміні-
стративної економіки, коли не існувало ринкових 
відносин, держава установлювала плани підприєм-
ствам, закріплювала за ними господарські зв'язки, 
виступала у ролі інвестора і кредитора усіх підпри-
ємств, взагалі не виникало потреби і не поставало 
питань щодо забезпечення економічної безпеки на 
рівні суб'єктів господарювання. І тільки, з набуттям 
Україною незалежності, роздержавленням та при-

ватизацією, розвитком ринкової економіки почала 
виникати потреба у забезпеченні економічної без-
пеки підприємств.

Перше визначення сутності економічної безпеки 
підприємства, сформувалося на терені вітчизняної 
науки у 90-ті рр. ХХ ст., і було пов'язано безпо-
середньо із забезпеченням його комерційної таєм-
ниці [1; 4; 7; 10; 12; 16; 19; 22]. Даний підхід, як 
вже зазначалося, обумовлений низкою економіч-
них перетворень в країні, а саме: розвитком різ-
них форм власності та видів підприємницької ді-
яльності, виходом підприємств на відкритий ринок, 
конкуренцією тощо. На підприємствах гостро по-
стало питання захисту внутрішньої інформації, яка 
стосується впровадження новітніх технологій, зни-
ження витрат, виробництва конкурентоспроможної 
продукції та інших конкурентних переваг, одним 
словом – інтелектуальної власності, від конкурен-
тів. Саме тому, забезпечення економічної безпеки 
підприємства спочатку прирівнювався до захисту 
його інформації [2; 3; 8; 9; 11; 16; 25; 29; 30]. 

В той час превалювала думка, що захист інфор-
мації визначається рівнем безпеки «самої слабої лан-
ки» – персоналу підприємства. На початку 90-тих рр. 
на підприємствах була впроваджена дворівнева сис-
тема захисту інформації. Перший рівень забезпечу-
вався збереженням комерційної таємниці службою 
безпеки підприємства. Другий рівень – створенням 
колективних настанов за допомогою засобів організа-
ційної культури щодо формування атмосфери «пиль-
ності та відповідальності». Таке ставлення до захисту 
економічної безпеки як до збереження його інформа-
ції та комерційної таємниці є досить вузьким та одно-
боким, адже існує ще низка внутрішніх та зовнішніх 
факторів задіяних у її забезпеченні.

Перехід до ринкової економіки наприкінці 
ХХ ст. змусили під іншим кутом розглядати пи-
тання економічної безпеки підприємств. На зміну 
першому прийшов підхід, який передбачав те, що 
економічна безпека підприємства знаходиться під 
безперервним впливом зовнішнього середовища, 
яке за умов ринкової економіки є досить мінливим 
та невизначеним. Економічну безпеку почали роз-
глядати як стан, що обумовлений впливом зовніш-
нього середовища.

За такого підходу під сутністю «економічної без-
пеки» розуміли такий стан суб'єкта господарюван-
ня, який забезпечував йому здатність протистояти 
несприятливим зовнішнім впливам. Таким чином, 
економічною безпекою вважали спроможність гос-
подарюючого суб'єкта забезпечити стабільність сво-
го існування та розвиток за різних, навіть неспри-
ятливих, умов зовнішнього середовища, незалежно 
від характеру впливу даного середовища на діяль-
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ність підприємства, а також масштабу і характеру 
внутрішніх змін [14, с. 35; 15, с. 48; 26, с. 33]. 

На думку В. Забродського економічна безпе-
ка визначається сукупністю сукупність якісних 
та кількісних характеристик, і, саме головне, які  
«…відображають здатність «самовиживання» і роз-
витку в умовах виникнення зовнішніх та внутрішніх 
економічних загроз» [14, с. 35]. Як ми бачимо, автор 
виділяє спроможність підприємства розвиватися в 
процесі адаптації до внутрішніх та зовнішніх загроз.

Т. Соколенко розглядає економічну безпеку під-
приємства з точки зору адаптивності його стратегіч-
ного потенціалу. За умови неможливості стратегіч-
ного потенціалу пристосуватися до умов зовнішнього 
середовища виникає загроза втрати економічної без-
пеки, яка полягає у втраті конкурентних позицій на 
ринку, погіршення фінансово-економічного стану 
тощо [21]. Т.Г. Сухорукова у своїй роботі [15] наго-
лошує на тому, що економічна безпека є складовою 
конкурентоспроможності підприємства. У даному 
випадку ми погоджуємося із автором, адже еконо-
мічна безпека може бути вагомою конкурентною пе-
ревагою, спроможною забезпечити конкурентоспро-
можність підприємства на ринку.

В рамках «імовірності настання небажаної змі-
ни», а отже впливу на діяльність суб'єкта госпо-
дарювання зовнішніх та внутрішніх факторів 
розглядає економічну безпеку В. Тамбовцев [24], 
характеризуючи її певним набором внутрішніх па-
раметрів життєздатності підприємства. Зміна ком-
бінації даних параметрів визначає ступінь «небажа-
ності змін» зовнішнього середовища. Таким чином, 
автор припускає те, що зовнішнє середовище може 
лишатись стабільним протягом довгого періоду 
часу, що само по собі неможливо. Адже мінливість 
зовнішнього середовища характеризує його постій-
ний стан, а стабільність – навпаки є тимчасовою 
характеристикою. У процесі господарювання майже 
неможливо спрогнозувати ймовірність настання не-
бажаних змін, які крім того потрібно ще ретельно 
дослідувати та чітко окреслити. 

Під подібним кутом зору розглядають економіч-
ну безпеку Д. Ковальов та Т. Сухорукова, а саме під 
«…захищеністю всіх боків діяльності підприємства 
від негативних впливів зовнішнього середовища, а 
також здатністю швидкого усунення різноманітних 
загроз та пристосованість до умов, що створилися, 
які не позначається негативно на діяльності підпри-
ємства» [15, с. 48]. Проте, незрозумілим у даному 
визначенні вбачається необхідність пристосовува-
тись до умов «…які не позначається негативно на 
діяльності підприємства».

Л. Бендіков вбачає економічну безпеку підпри-
ємства під захищеністю складових його потенціа-
лу від «прямих та непрямих економічних загроз, 
що пов'язані з неефективною науково-промисло-
вою політикою держави або формуванням неспри-
ятливого зовнішнього середовища та здатністю до 
відтворення» [6, с. 9]. Даний підхід дає можливість 
розглядати економічну безпеку з точки зору захи-
щеності складових його потенціалу від зовнішніх та 
внутрішніх загроз. 

У вище перелічених визначеннях відсутнє трак-
тування поняття загроза. Таким чином, незрозумі-
ло що таке загрози, яким чином вони виникають 
та який механізм та інструменти боротьби із ними. 
Адже загрози є неодмінним атрибутом ринкового се-
редовища, і, підприємство в процесі функціонування 
неодмінно стикається з ними. Ще менше ясним ви-
дається формулювання «захищеність підприємства», 
адже незрозумілим залишаються також інструмен-
ти, механізми та результати захищеності.

В межах захисного підходу (стану суб'єкта, 
який обумовлений впливом зовнішнього середови-
ща) окремо виділяють ресурсно-функціональний 
[14, с. 38]. Його сутність полягає в тому, що еконо-
мічна безпека розглядається як стан найефективні-
шого використання ресурсів, внутрішнього потенці-
алу суб'єкта господарювання, який дає можливість 
протистояти зовнішньому впливу на підприємство, 
забезпечуючи при цьому стабільне господарювання 
та розвиток. Згідно даного підходу виділяють сім 
функціональних складових забезпечення економіч-
ної безпеки: інтелектуально-кадрову, фінансову, 
техніко-технологічну, політико-правову, екологіч-
ну, інформаційну і силову [14, с. 39]. 

До основних переваг ресурсно-функціонально-
го підходу можна віднести його комплексність, яка 
передбачає дослідження факторів впливу на неї та 
процесів її забезпечення, встановлення індикаторів 
рівня забезпечення функціональної складової еко-
номічної безпеки тощо. Поряд із тим, дана перевага 
може розглядатися як основний недолік даного під-
ходу через широту охоплення основних складових 
даного визначення. Адже економічна безпека під-
приємства визначається і з точки зору пристосу-
вання до мінливих умов зовнішнього середовища, 
і в якості забезпеченості ресурсами та управлін-
ня ними. При такому багатогранному визначенні 
втрачається сенс самої безпеки, і, вона набуває рис 
ефективності підприємства.

Автор не погоджується із точкою зору Є. Олей-
нікова, який під економічною безпекою розуміє «…
стан найбільш ефективного використання корпора-
тивних ресурсів» [19, с. 138]. Все ж таки на нашу 
думку, економічна безпека повинна поєднувати у 
собі й інші механізми й складові елементи.

Також існують спроби описати економічну без-
пеку з інших точок зору. Подальші дослідження  
В. Шликова [26] дають змогу зробити висновок, про 
розширення його погляду на економічну безпеку як 
«…мінімізацію затрат та збереження контролю над 
власністю» [27, с. 62; 28, с. 39], що забезпечується 
шляхом «боротьби з несумлінною конкуренцією, за-
безпеченням інформаційної безпеки і правового за-
хисту інтелектуальної власності» [26, с. 48]. Даний 
підхід вважається неоднозначним, адже незрозумі-
ло яким чином, якими способами та за допомогою 
яких інструментів має відбуватися боротьба під-
приємства із недобросовісною конкуренцією. Автор 
вважає, що дана боротьба повинна відбуватися на 
державному рівні.

Інші ж розглядають економічну безпеку як на-
явність конкурентних переваг або систему мір що 
забезпечує конкурентну стійкість та економічну ста-
більність підприємства [5; 13; 23]. На нашу думку, 
це дещо спрощене трактування економічної безпеки. 
Адже неможливо економічну безпеку порівнювати 
із конкурентними перевагами здатними забезпечити 
стійкість та економічну стабільність підприємства. 
Дійсно, як вже зазначалося, вона може виступити 
в якості конкурентної переваги, проте забезпечити 
конкурентну стійкість вона може лише у поєднанні 
із іншими конкурентними перевагами.

На нашу думку найбільш точним є визначення 
О.М. Ляшенко, який під економічно безпекою під-
приємства вбачає «стан ефективного використання 
його ресурсів та існуючих ринкових можливостей, 
що дозволяє запобігти внутрішні і зовнішні за-
грози і забезпечує його тривале виживання і стій-
кий розвиток на ринку відповідно до обраної мі-
сії» [17, с. 98]. На відміну від інших підходів даний 
акцентує увагу на тому, що неможливо повністю 
стовідсотково захистити діяльність підприємства 
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від впливів зовнішнього середовища, адже воно ха-
рактеризується високим ступенем невизначеності, 
динамізму та складності.

У подальших розробках Ляшенко О.М. приділя-
ється окрема увага наявності взаємозв'язку та вза-
ємозалежності між розвитком підприємства та його 
економічною безпекою, тож зауважимо, що розвиток 
та економічна безпека дійсно є важливими характе-
ристиками підприємства як відкритої системи. Про-
те, в той же час відмітимо, економічна безпека по 
своїй природі відіграючи захисну (охоронну функ-
цію) може негативним чином впливати на розвиток 
підприємства, істотно гальмуючи його темпи.

Автор цілком погоджується із думкою науков-
ців [18, с. 94-94], які економічну безпеку підприєм-
ства вбачають її як «…міру економічної свободи», 
під якою розуміють «…можливості економічного 
вибору, що визначається набором доступних аль-
тернатив, при цьому, відсутність або обмеженість 
можливостей вибору свідчить про низький рівень 
економічної свободи».

Виділяють також вузькофункціональні підходи, 
які розглядають окремі аспекти економічної безпе-
ки. На сьогоднішній день широкого розвитку набули 
підходи щодо визначення сутності економічної без-
пеки підприємств в залежності від сфери діяльнос-
ті, форм власності та розмірів. Безперечно виділен-
ня вузькофункціональних напрямків є необхідною, 
адже вони дають змогу більш детальніше зрозуміти 
сутність економічної безпеки певного виду діяль-
ності та чітко окреслити механізм її забезпечення. 
Недоліком даних напрямків є неузгодженість авто-

рів у розумінні сутності економічної безпеки, тому 
виникає велика розбіжність між засобами її забез-
печення для різних видів діяльності.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. В ході дослідження встановлено, що понят-
тя економічної безпеки має досить широкий спектр 
трактувань, адже почало досліджуватися на терені 
вітчизняної науки недавно. Вважаємо що економічна 
безпека є комплексним поняттям, яке безпосеред-
ньо пов'язане із впливом зовнішнього та внутріш-
нього середовища підприємства. А стан економічної 
безпеки відображає взаємозв'язок між внутрішніми 
інтересами господарюючого суб'єкта та інтересами 
суб'єктів зовнішнього середовища. Отже, економіч-
на безпека господарюючого суб'єкта відображає 
взаємозв'язок та взаємозалежність ступеня його 
економічного розвитку та міри економічної свободи. 
Де під економічним розвитком ми розуміємо рівень 
та ефективність використання складових потенціа-
лу підприємства, а під мірою економічної свободи – 
гармонізацію інтересів підприємства із інтересами 
інших господарюючих суб'єктів.

Забезпечення прибутковості, конкурентоспро-
можності підприємства, його стійкості до змін рин-
кової кон'юнктури визначають економічні інтереси 
підприємства. Своєчасне виявлення, попередження 
і нейтралізація різних видів загроз які дестабілі-
зують діяльність підприємства і загрожують його 
економічним інтересам, визначення шляхів фор-
мування ефективної системи економічної безпеки, 
механізмів та інструментів її ефективності повинні 
стати перспективами подальших досліджень.
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Аннотация
Исследованы исторические предпосылки формирования понятийного аппарата в сфере экономической безопасно-
сти предприятия. Рассмотрены подходы ученых-экономистов современности к сущностному наполнению понятия 
экономической безопасности. Проведен критический анализ основных определений с указанием их сильных и сла-
бых сторон. Осуществлено обобщение существующих подходов к определению сути экономической безопасности и 
предложено авторское видение данного понятия. Определены основные направления дальнейших исследований в 
области экономической безопасности предприятия.
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Summary
The historical background of the formation of the conceptual apparatus in the area of economic security. The approaches 
of economists of our time to the essential content of the concept of economic security. A critical analysis of the basic 
definitions indicating their strengths and weaknesses. Done generalization of existing approaches to defining the 
essence of economic security and suggests the author's vision of the concept. The basic directions for further research 
in the area of economic security.
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