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Функціонуючи в умовах динамічного внутрішнього та зовнішнього середовища, особливо 

нестабільного за останні роки, поглиблюються протиріччя, які існують в економічних відносинах 

вітчизняних підприємств та з’являються все нові загрози стабільному та ефективному їх розвитку. 

Для з’ясування змісту поняття «економічна безпека підприємства» звернемось до загальнонаукових 

методів розробки та уточнення понять, першоджерел та думок науковців, які надають тлумачення 

суті і складових понять. Термінологічний принцип передбачає вивчення історії термінів, розробку 

або уточнення змісту та обсягу понять, встановлення взаємозв’язку і субординації понять, їх місце в 

понятійному апараті теорії, на базі якої базується дослідження. Вирішити це завдання допомагає 

метод термінологічного аналізу і метод операціоналізації понять.   

З метою чіткого усвідомлення значення категорії «економічна безпека підприємства» 

вважаємо за необхідне спочатку надати характеристику терміну «безпека», визначити його сутність 

та окреслити притаманні йому ознаки. 

Узагальнюючи існуючі визначення категорії «безпека», відзначаємо наступні положення: 

– безпека – це стан; 

– ключовими для існуючих визначень безпеки є терміни «захищеність», «відсутність небезпеки», 

«збереження», «надійність», «захист від небезпеки (загроз)», «спокій», «незалежність», 

«стабільність»,«допустимі межі», «безпечні та контрольовані умови», «механізм запобігання або 

зменшення впливу загроз»;    

– опосередкованими категоріями є «існування», «цілісність», «розвиток», «впевненість». 

Виокремивши основні характеристики безпеки в розрізі багатоманітності наведених 

тлумачень категорії «безпека», вважаємо за необхідне дослідити сутність категорії «економічна 

безпека», враховуючи її широку спектральність, без розмежування на рівні господарювання (як 

системи) та з розмежуванням: на мега-, макро-, мезорівнях з поступовим уточненням на мікрорівні.  

Відтак, за визначенням багатьох науковців, економічна безпека системи – це кількісна та якісна 

характеристика властивостей системи, що відображає здатність до самовиживання та розвитку в умовах 

виникнення зовнішньої або внутрішньої економічної загрози.  

Подальші дослідження сутності економічної безпеки підприємства з позиції багаторівневості 

обумовлені тим, що підприємства здійснюють діяльність в умовах макро-, мезо- і мікросередовища, 

котрі постійно змінюються, створюючи загрози для їх існування.  

Економічна безпека на мегарівні розкривається як комплекс міжнародних умов співіснування, 

домовленостей та інституціональних структур, за яких кожній державі – члену світового суспільства 

забезпечується можливість вільно обирати та здійснювати свою стратегію економічного розвитку, не 

зазнаючи зовнішнього впливу й розраховуючи на невтручання, розуміння, взаємоприйнятне та 

взаємовигідне співробітництво з боку інших держав. Економічна безпека на мезорівні має за мету 

забезпечення захисту особистості та окремих соціальних груп від зовнішніх та внутрішніх небезпек 

та забезпечення економічної стійкості регіону.   

Відносно сутності поняття «економічна безпека» на макрорівні, то враховуючи існування 

достатньої кількості різнопланових та багатогранних різноманітних визначень, розкриємо дану 

категорію в контексті декількох поглядів, згідно з якими економічна безпека на макрорівні 

розглядається як: стан захищеності економіки, а також  економічних та життєвих інтересів від 

впливу несприятливих факторів; стан економіки; здатність, можливість, готовність інститутів влади 

до захисту; сукупність умов і факторів, які забезпечують незалежність, стабільність і стійкість, 



здатність до розвитку; загальнонаціональний комплекс заходів із забезпечення розвитку економіки; 

стан економічного механізму країни; складова національної безпеки; стабільність та якість 

життєдіяльності суспільства; стан держави; незалежність країни та економічної політики; місце 

країни у світі. 

Провівши ґрунтовне дослідження сутності економічної безпеки на мега-, мезо- та макрорівнях, 

вважаємо за необхідне сконцентрувати увагу на мікрорівні економічної безпеки, об’єктом якого є 

підприємство як базовий досліджуваний суб’єкт господарювання. Відтак, змістовний аналіз існуючих 

позицій провідних вітчизняних і зарубіжних фахівців щодо трактування категорії «економічна 

безпека підприємства» свідчить про різноманітність та різнобічність виявлених підходів, які 

відрізняються або неповнотою, або перенасиченістю.  

Серед науковців поширені полярні точки зору – від досить вузького тлумачення змісту цього 

терміна з позицій захисту інформації, з позиції наявності конкурентних переваг до більш широкого 

ресурсно-функціонального підходу, який передбачає розгляд економічної безпеки як стану 

найбільш ефективного використання всіх корпоративних ресурсів. Одною групою авторів 

економічна безпека розуміється, виходячи з ідеї визнання визначального впливу зовнішнього 

середовища на діяльність суб’єкта господарювання, і тлумачиться в різних інтерпретаціях або як 

міра гармонізації в часі і просторі економічних інтересів підприємства з інтересами пов’язаних з 

ним суб’єктів навколишнього середовища, що діють поза його межами, або як стан захищеності 

діяльності підприємства від негативних впливів зовнішнього середовища, а також здатності швидко 

усувати різні загрози чи пристосовуватися до наявних умов, котрі не позначаються негативно на 

його діяльності. В той же час іншими дослідниками, навпаки, при розкритті змісту поняття 

«економічна безпека підприємства» підкреслюється необхідність урахування не тільки зовнішніх 

загроз, але й внутрішніх, які знижують можливість економічної стійкості підприємства.  

Поряд із зазначеним деякі науковці ототожнюють економічну безпеку підприємства із 

сукупністю умов і факторів, які забезпечують незалежність, стабільність, стійкість і здатність до 

розвитку, або із станом виробничо-економічної системи підприємства, або із станом стійкості 

підприємства як системи. Водночас спостерігаються і нерозповсюджені погляди, а саме розкриття 

економічної безпеки підприємства як задовільного стану справ на підприємстві, або як стану 

суб’єкта, за якого небажані зміни знаходяться в певних межах, або як сукупність спеціальних 

органів, засобів, методів та заходів. 

З огляду на зазначене, в економічній науці та практиці поки що не існує єдиної думки з 

приводу визначення категорії економічної безпеки підприємства. Окремі підходи, зокрема 

конкурентний, інформаційний, організаційний, діагностичний і зорієнтований на захист 

підприємства від загроз зовнішнього середовища, є фрагментарними, висвітлюють лише один бік 

проблеми, не дозволяють розкрити сутність категорії повністю, решта – підкреслюють цілком 

правильні й суттєві характеристики відповідної категорії, однак потребують певної конкретизації. 

Водночас ресурсно-функціональний підхід є комплексним, оскільки передбачає дослідження 

найбільш вагомих внутрішніх факторів, аналізує розподіл та використання ресурсів підприємства. 

Крім цього цей підхід розкриває економічну безпеку як стан найбільш ефективного використання 

ресурсів, що є фактично ототожненням із ефективністю. Відносно підходу, орієнтованого на захист 

економічних інтересів підприємства, то, на наш погляд, узгодженість та збалансованість інтересів 

підприємства слід ототожнювати із соціально-економічною ефективністю управління, а не 

економічною безпекою. 

Відтак, дослідивши сутність категорії «безпека» та «економічна безпека» на всіх рівнях 

господарювання, вважаємо, що більш грунтовно та комплексно розкриє категорію «економічна 

безпека підприємства» синтез таких підходів, як: орієнтований на захист від загроз, орієнтований на 

відповідну сукупність умов та чинників, діагностичний. Отже, в авторському трактуванні економічна 

безпека підприємства – це стан потенційної та відносної захищеності підприємства, який 

забезпечує незалежність, стабільність, стійкість, здатність до розвитку та спроможність запобігати і 

підтримувати вплив зовнішніх і внутрішніх загроз в певних межах.  

 


