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АНОТАЦІЯ
В статті розглянуто та проаналізовано теоретичні аспекти 

формування системи економічної безпеки підприємництва, 
проведено розмежування понять «економічна безпека підри-
ємництва» та «економічна безпека підприємства». Аналізуючи 
різні підходи вчених до визначення сутності поняття «еконо-
мічна безпека» зроблено висновок, що переважна їх частина 
представляє два підходи: перший підхід базується на викорис-
танні поняття загрози, а другий – на економічних поняттях до-
сягнення прибутку. З погляду автора другий підхід більш чітко 
відображає сутність економічної безпеки підприємництва. Від-
повідно до такого підходу під економічною безпекою підпри-
ємництва будемо розуміти сукупність принципів, методів та 
способів, за яких забезпечується економічний розвиток, конку-
рентоспроможність і стійкість суб’єкта підприємницької діяль-
ності, захист його ресурсів, здатність адекватно і без суттєвих 
втрат реагувати на зміни внутрішнього та зовнішнього серед-
овища.

Ключові слова: управління підприємством, економічна 
безпека підприємництва, ризики діяльності, економічна без-
пека підприємства.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены и проанализированы теоретические 

аспекты формирования системы экономической безопасности 
предпринимательства, проведено разграничение аргумента-
ции понятий «экономическая безопасность предприниматель-
ства» и «экономическая безопасность предприятия». Анали-
зируя различные подходы ученых к определению сущности 
понятия «экономическая безопасность», сделан вывод, что 
подавляющая их часть представляет два подхода: первый 
подход базируется на использовании понятия угрозы, а второй 
– на экономических понятиях достижения прибыли. С точки 
зрения автора второй подход более четко отражает сущность 
экономической безопасности предпринимательства. Согласно 
такому подходу под экономической безопасностью предприни-
мательства будем понимать совокупность принципов, методов 
и способов, при которых обеспечивается экономическое раз-
витие, конкурентоспособность и устойчивость субъекта пред-
принимательской деятельности, защиту его ресурсов, способ-
ность адекватно и без существенных потерь реагировать на 
изменения внутренней и внешней среды.

Ключевые слова: управление предприятием, экономиче-
ская безопасность предпринимательства, риски деятельности, 
экономическая безопасность предприятия.

ANNOTATION
The article discusses and analyzes the theoretical aspects of 

the formation of the economic security of entrepreneurship, differ-
entiates argumentation of the concepts of “economic security of 
entrepreneurship” and “economic security”. By analyzing different 
approaches of scholars to defining the essence of the concept 
“economic security”, it was concluded that the majority of them 
presents two approaches: The first approach is based on the use 
of the concept of threat, and the second – on the economic terms 
of achieving profits. From the point of view of the author, the sec-
ond approach more clearly reflects the essence of economic secu-
rity of entrepreneurship. According to this approach, the economic 
security of business is understood as a set of principles, methods 
and techniques, which provide economic development, competi-

tiveness and sustainability of the business entity, the protection of 
the resources, the ability to adequately and without significant loss-
es respond to changes in the internal and external environment.

Keywords: enterprise management, economic security of en-
trepreneurship, operational risks, economic security of enterprise.

Постановка проблеми. Забезпечення еконо-
мічної безпеки підприємництва в АПК є для 
України порівняно новим явищем, але разом 
з тим з часом воно набуло дуже серйозної ак-
туальності. Становлення та розвиток вітчизня-
ного підприємництва відбувається під впливом 
різного роду факторів, здебільшого негативно-
го характеру. Відсутність належного захисту 
підприємницької діяльності з боку держави, 
недосконалість правового регулювання взаємо-
відносин у сфері безпеки бізнесу не утворює 
передумов для ефективного його розвитку, що 
у свою чергу примушує підприємців шукати 
шляхи виживання, акцентуючи увагу на власні 
можливості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сутність поняття економічної безпеки підприєм-
ництва, їі загальна характеристика, класифіка-
ція складових безпеки розглянута в працях та-
ких учених, як: О.І. Барановський, І.О. Бланк, 
Т. Гладченко, В. Забродський, Н. Капустін 
О.І. Захаров, І. Гнибіденка, А. Колота, О. Нові-
кова, В. Ортинський, П. Пригунов, В. Єрмошен-
ко, Д. Ковальова, В. Мунтіян, Т. Сухорукової, 
М. Камлик, В. Геєць, М. Кизим, Т. Клебанова, 
О. Черняк, С. Шкарлет та ін. 

В той же час в науковій літературі немає єди-
ної та чіткої аргументації щодо розмежування 
понять «економічна безпека підриємництва» та 
«економічна безпека підприємства». Особлива 
значимість економічної безпеки обумовлюється 
рядом факторів як зовнішнього, так і внутріш-
нього характеру.

Постановка завдання. Визначення сутнос-
ті поняття «економічної безпеки підприємни-
цтва». 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Проблематика безпеки досліджувалася ще в ан-
тичні часи. Так, видатний мислитель і філософ 
Платон трактував безпеку як відсутність небез-
пеки для людини [2], а його учень Арістотель 
вважав, що суть безпеки полягає в самозбере-
женні, та зазначав: «...безпека визначається як 
природна властивість людини природа наділила 
кожну істоту почуттям любові до себе...» [3].
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Демокріт вважав безпекою можливість лю-
дини пристосовуватися до умов проживання, 
вказував, що причиною виникнення суспіль-
ства є потреба в підвищенні захищеності кож-
ної особистості [4].

Взаємозв’язок між безпекою людини, дер-
жави та власності було закладено видатним ні-
мецьким філософом Г. Гегелем (1770–1831) [2].

А. Качинський вважає безпекою стан за-
хищеності як людини та її життєдіяльності, 
так і держави: «безпека – це стан захищеності 
життєво важливих інтересів особистості, сус-
пільства і держави, а також довкілля в різних 
сферах життєдіяльності від внутрішніх та зо-
внішніх загроз» [5].

На думку Я. Жаліло, яка протилежна визна-
ченню А. Качинського, категорію безпеки не 
можна трактувати як відсутність загроз [6].

Цікавим можна назвати твердження В. Вась-
ковської, яка відносить категорію безпеки до 
вищих цінностей, що, в свою чергу, має дві ха-
рактерні риси: соціальну та індивідуальну [6].

Група вчених у складі І. Гнибіденка, А. Ко-
лота, О. Новікова дали своє визначення катего-
рії безпеки, яке можна вважати надбанням для 
економічної науки. Так, науковці зазначають, 
що «безпека – це стан захищеності суспільства, 
який дозволяє йому визначати політику держа-
ви відносно його громадянського і демократич-
ного становлення та розвитку через реалізацію 
й підвищення своїх прав і свобод» [2].

Таким чином, узагальнюючи вищезазначені 
погляди, можемо стверджувати, що безпека –  
це відсутність загрози, стан захищеності, це 
поняття можна застосовувати як до людини, її 
життя, так і до держави та її діяльності.

Згодом із метою досягнення стабільності у 
суспільстві, до поняття безпеки було введено 
категорію «національна безпека», гарантування 
якої стояло перед людством у всі часи. Понят-
тя національна безпека одержало офіційне ви-
знання після закінчення Першої світової війни, 
коли було створено Лігу Націй. Згідно зі ста-
тутом Ліги Націй її засновниками вважалися 
держави – переможці у Першій світовій війні 
1914- 1918 років, а також новостворені країни 
Польща, Чехословаччина і Хіджаз).

Серед зарубіжних учених існують дві школи 
щодо підходу до характеристики терміна націо-
нальної безпеки. Прихиль-
ники першої школи аналі-
зують суть її через поняття 
національних інтересів.

Г. Браун, колишній мі-
ністр оборони СІІІА, вка-
зував, що національна 
безпека – «здатність збері-
гати фізичну цілісність та 
територію, підтримувати 
економічні відносини з ін-
шими країнами світу, на 
різних рівнях захищати 
від зовнішнього негативно-

го впливу свої інтереси і систему управління, 
контролювати свої кордони» [2].

Прихильники іншої школи (А. Васкес, 
К. Норр, Д. Кауффман, А. Архарія, Уолферс та 
інші) розглядають національну безпеку через 
призму найбільш значимих цінностей суспіль-
ства, що здається більш логічним і правильним.

У нашій країні вивчення національної без-
пеки розпочалося лише в перші роки незалеж-
ності створенням Національного інституту стра-
тегічних досліджені, при Президентові України 
(НІСД). Пояснюється такий пізній підхід до 
широкого вивчення національної безпеки тим, 
що в колишньому СРСР поняття національної 
безпеки зводилося до державної безпеки, або 
ступеня обороноздатності країни.

О. Шнипко відштовхується від того, що од-
нією із складових національної безпеки є еко-
номічна безпека [7]. Учені В. Білоус, Г. Ситник 
і Н. Нижник стверджують, що першоосновою 
національної безпеки є інтереси людей, тобто 
інтереси суспільства й держави [8].

Сучаснішим і яке відповідає вимогам ниніш-
нього часу є визначення, запропоноване Фондом 
міжнародної безпеки ЮНЕСКО: «Стан суспіль-
ства, у якого сукупність державних і суспіль-
них гарантій забезпечує його стійкий розвиток, 
захист базових інтересів нації, джерел його ду-
ховного і матеріального благополуччя від зо-
внішньої та внутрішньої загрози» [2]. Згідно 
із Законом України «Про основи національної 
безпеки України» визначено, що «національна 
безпека – захищеність життєво важливих інтер-
есів людини і громадянина, суспільства і дер-
жави, за якої забезпечуються сталий розвиток 
суспільства, своєчасне виявлення, запобігання 
і нейтралізація реальних та потенційних загроз 
національним інтересам ...при виникненні нега-
тивних тенденцій до створення потенційних або 
реальних загроз національним інтересам» [9].

Національна безпека в свою чергу складаєть-
ся з різних видів безпеки (рис. 1).

Розглядаючи економічну безпеку як один 
із видів забезпечення безпеки підприємництва 
необхідно зазначити, що вона займає провідне 
місце серед всіх інших видів безпеки. Особлива 
значимість економічної безпеки обумовлюється 
рядом факторів як зовнішнього, так і внутріш-
нього характеру. По-перше, необхідність і важ-
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Рис. 1. Види національної безпеки
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ливість економічної безпеки випливає з наявної 
різноманітності інтересів суб’єктів ринку, їх 
прагнення до збільшення прибутків, що заго-
стрює конкурентну боротьбу, а остання, в свою 
чергу, завжди знаходилась в площині економіч-
ної безпеки.

По-друге, обмеженість фінансових ресурсів 
суб’єктів підприємництва та джерел їх форму-
вання вимагає від них розробки досить ефек-
тивних технологій виробництва, застосування 
економічних інструментів підтримання на необ-
хідному рівні ліквідності та конкурентноздат-
ності, якісного використання їх ресурсної бази.

По-третє, нестабільна економічна ситуація 
в державі, досить несподівані і різкі її зміни 
обумовлюють готовність суб’єктів господарю-
вання в деякі періоди своєї діяльності до робо-
ти в майже кризових умовах, з досить високим 
ступенем ризику, іноді на межі втрати своєї 
ліквідності. 

По-четверте, зростання економічної злочин-
ності ставить підприємницьку діяльність в ряд 
досить ризикових і тим самим обумовлює висо-
ку взаємовідповідальність суб’єктів підприєм-
ництва у взаємовідносинах між собою та своїми 
клієнтами, партнерами, контрагентами, акціо-
нерами [1].

В той же час в науковій літературі немає 
єдиної та чіткої аргументації щодо розмежуван-
ня понять «економічна безпека підриємництва» 
та «економічна безпека підприємства». 

Згідно визначення за економічною енцикло-
педією С. Мочерного економічна безпека під-
приємництва – це незалежність суб’єктів під-
приємницької діяльності від недобросовісної 
конкуренції підприємств монополістів, непе-
редбачуваних договорами дій підприємств по-
стачальників і торговельних організацій, від 
нераціональної економічної, правової політики 
держави та інших чинників, яка дає змогу при-
власнювати більшу частину законних прибут-
ків [10, с. 411]. 

Є. Олєйніков економічну безпеку підприєм-
ницької діяльності розглядає як систему захисту 
економічних інтересів, боротьбу з недобросовіс-
ною конкуренцією, стан найбільш ефективно-
го використання корпоративних ресурсів [11]. 
Більш точно дає визначення економічній безпе-
ці підприємства український економіст С. По-
кропивний і визначає її як стан корпоративних 
ресурсів і підприємницьких можливостей, при 
якому гарантується найбільш ефективне їхнє 
використання для стабільного функціонування і 
динамічного розвитку підприємства, запобіган-
ня внутрішніх і зовнішніх загроз [12, с. 401].

Також пов’язують економічну безпеку під-
приємництва з використанням ресурсів такі ав-
тори, як Ареф’єва О. В. («стан найбільш ефек-
тивного використання корпоративних ресурсів 
для подолання загроз i забезпечення стабіль-
ного функціонування підприємства тепер i в 
майбутньому» [13]; Ілляшенко С. Н. та Кузенко 
Т. Б. («стан ефективного використання його ре-

сурсів i існуючих ринкових можливостей, що 
дозволяє запобігати внутрішнім i зовнішнім за-
грозам i забезпечувати його тривале виживання 
i розвиток на ринку відповідно до обраної місії» 
[14, с. 12]).

Відомий економіст і науковець В. Мунтіян 
економічну безпеку підприємства визначає як 
стан юридичних, виробничих відносин і орга-
нізаційних зв’язків, матеріальних та інтелек-
туальних ресурсів, при якому забезпечується 
стабільність його функціонування, фінансово-
комерційний успіх, прогресивний науково-тех-
нічний і соціальний розвиток [15]. 

Російський вчений А. Одінцов безпеку (за-
хищеність) підприємництва розглядає як стан 
цивілізованого бізнесу, за якого відсутня еконо-
мічна чи інша шкода, якої завдавали б бізнесу 
навмисно фізичні особи чи соціальні організації 
(зокрема юридичні особи) з порушенням закону 
чи етики підприємництва [16, с. 45-46]. У цьо-
му визначенні поняття економічної безпеки 
звужується до забезпечення захисту від кримі-
нальної конкуренції.

У монографії Козаченко Г. В., Пономарьова 
В. П. та Ляшенко О. М. економічна безпека під-
приємства трактується як міра гармонізації в 
часі й просторі економічних інтересів підпри-
ємства з інтересами пов’язаних з ним суб’єктів 
навколишнього середовища, які діють поза 
межами підприємства [17, с. 87].

3 позиції захисту від загроз наводять свої ви-
значення такі автори [18;19; 20; 21; 22; 23; 24; 
25;]. Так, у роботі за загальною редакцією В. 
Коласса економічна безпека підприємства ха-
рактеризується як стан захищеності життєво 
важливих економічних інтересів підприємства 
від внутрішніх i зовнішніх джерел небезпеки, 
який формується адміністрацією та персоналом 
шляхом реалізації системи заходів правового, 
організаційного та інженерно-технічного харак-
теру [22, с. 256]. 

В авторефераті до дисертаційної роботи Плєт-
никової І. Л. економічна безпека підприємства – 
це «стан захищеності його діяльності від зо-
внішніх i внутрішніх загроз, а також здатність 
адаптуватися до існуючих умов, які не вплива-
ють негативно на його діяльність» [23, с. 7]. 

В енциклопедії економічної безпеки робить-
ся акцент на стійкості діяльності підприємства 
до впливу загроз. У цій роботі економічна без-
пека підприємства – «це стан захищеності жит-
тєво важливих інтересів системи від недобро-
совісної конкуренції, протиправної діяльності 
кримінальних формувань та окремих осіб, здат-
ність протистояти внутрішнім та зовнішнім за-
грозам, зберігати стабільність функціонування 
та розвитку відповідно до його стратегічних ці-
лей» [26, с. 445–446]. В. 3абродський трактує 
економічну безпеку підприємства як «кількіс-
ну і якісну характеристику властивостей фір-
ми, що відображає здатність до самовиживання 
i розвитку в умовах виникнення зовнішньої i 
внутрішньої економічних загроз» [20, с. 35].
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Ф. Євдокимов під економічною безпекою під-
приємства розуміє захищеність його потенціалу 
від негативного впливу зовнішніх і внутрішніх 
факторів, прямих чи непрямих економічних 
погроз, а також здатність підприємства до від-
творення. 

Також з позиції стійкості функціонування 
подає визначення економічної безпеки підпри-
ємства С. Дубецька («це стан об’єкта в системі 
його зв’язків з точки зору його стійкості (само-
виживання) та розвитку в умовах внутрішніх 
та зовнішніх загроз, дій непередбачуваних та 
складно прогнозованих факторів» і О. Подлуж-
на – «характеристика системи, що самооргані-
зовується й саморозвивається, стан, при якому 
економічні параметри дозволяють зберегти го-
ловні її властивості, рівновагу i стійкість при 
мінімізації загроз» [24; 25]. 

Г. Швиданенко та О. Олексюк під економіч-
ною безпекою підприємства розуміють такий 
стан соціально-технічної системи підприємства, 
котрий дає змогу уникнути зовнішніх загроз і 
протистояти внутрішнім чинникам дезоргані-
зації за допомогою наявних ресурсів, підпри-
ємницьких здібностей менеджерів, а також 
структурної організації та зв’язків менеджмен-
ту [27, с. 161]. Дане визначення є не достатньо 
точно сформульованим, адже економічна без-
пека підприємства не може характеризуватись 
лише соціально-технічною системою. 

Такі автори як: Т. Гладченко, В.Забродський, 
Н. Капустін ототожнюють дані поняття еконо-
мічної безпеки підприємницької діяльності та 
економічної безпеки підприємства [28; 25]. На 
наш погляд таке ототожнення є не коректним і 
не допустимим. 

Висновки. Отже, аналіз понять «економічна 
безпека підприємництва» та «економічна безпе-
ка підприємства», кожне з яких зі своїх пози-
цій розкриває його природу, дозволяє виділити 
в них найбільш істотні міркування [25]:

– частина авторів під економічної безпеки 
підприємництва розуміють стан потенційної 
жертви, об’єкта небезпеки;

– економічна безпека підприємництва дово-
лі часто розглядається як здатність підприєм-
ства ефективно використати ресурси та наявні 
ринкові можливості в умовах цілеспрямованої 
руйнуючої дії ззовні або із самого підприємства;

– економічна безпека підприємництва – по-
няття системне, це властивість підприємства, 
побудованого на принципах стійкості, саморе-
гуляції, цілісності. Вона покликана захистити 
кожну з цих властивостей, оскільки руйнівна 
дія на будь-яку з цих властивостей призведе до 
загибелі підприємства в цілому;

– економічна безпека підприємництва роз-
глядається як вирішальна умова його діяльнос-
ті;

– економічна безпека підприємництва в аб-
солютному своєму виразі – відсутність небезпек 
і загроз;

– існує припущення, що вплив загроз мож-

на нейтралізувати повною мірою, але у біль-
шості випадків це можливо лише частково;

– елементом майже всіх понять виступає 
загроза як реальна ознака небезпеки. Причому 
загроза в цьому контексті набуває якості сут-
нісної характеристики. На основі аналізу всіх 
підходів і розкриття змісту економічної безпе-
ки виявляється, що загроза і боротьба з нею є 
суттю безпеки.

Аналізуючи різні підходи вчених до визна-
чення сутності поняття «економічна безпека» 
можна дійти висновку, що переважна їх час-
тина представляє два підходи: перший підхід 
базується на використанні поняття загрози, а 
другий – на економічних поняттях досягнення 
прибутку. З погляду автора другий підхід більш 
чітко відображає сутність економічної безпеки 
підприємництва. Відповідно до такого підходу 
під економічною безпекою підприємництва бу-
демо розуміти сукупність принципів, методів та 
способів, за яких забезпечується економічний 
розвиток, конкурентоспроможність і стійкість 
суб’єкта підприємницької діяльності, захист 
його ресурсів, здатність адекватно і без суттє-
вих втрат реагувати на зміни внутрішнього та 
зовнішнього середовища.
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