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АНОТАЦІЯ
У статті проведено аналіз ключових термінів, що характери-

зують поняття економічної безпеки підприємства. За результа-
тами дослідження визначень науковців виділено дуалістичний 
підхід до вивчення суті економічної безпеки підприємства, який 
має статичну та динамічну складові. Розглянуто особливості ка-
тегорій статичності та динамічності. Визначено, що стан еконо-
мічної безпеки підприємства у поточному періоді зіставляють з 
якістю, а стан у перспективі – з дією. Дослідження поняття еко-
номічної безпеки підприємства з позицій двох зазначених під-
ходів сприяє більш глибшому розумінню її сутності.

Ключові слова: статика, динаміка, стан, розвиток, еконо-
мічна безпека підприємства.

АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ ключевых терминов, характери-

зующих понятие экономической безопасности предприятия. 
По результатам исследования определений ученых выделен 
дуалистический подход к изучению сути экономической без-
опасности предприятия, который имеет статическую и дина-
мическую составляющие. Рассмотрены особенности катего-
рий статичности и динамичности. Определено, что состояние 
экономической безопасности предприятия в текущем периоде 
сопоставляют с качеством, а состояние в перспективе – с дей-
ствием. Исследование понятия экономической безопасности 
предприятия с позиций двух указанных подходов способствует 
более глубокому пониманию ее сущности.

Ключевые слова: статика, динамика, состояние, разви-
тие, экономическая безопасность предприятия.

АNNOTATION
The article is dedicated to analysis of key terms characterizing 

a concept of enterprise economic security. Having researched the 
definitions of scientists, the author highlights the dualistic approach 
to studying the enterprise economic security sense. The approach 
encompasses static and dynamic components. Peculiarities of cat-
egories of static nature and dynamic nature were considered. The 
author determined that the enterprise economic security position in 
a current period is compared to the quality and the prospect posi-
tion is compared to an action. The research of the enterprise eco-
nomic security concept from the standpoint of the two above-men-
tioned approaches conduces to a more thorough understanding 
of its sense.

Keywords: statics, dynamics, position, development, enter-
prise economic security.

Постановка проблеми. Діяльність суб’єктів 
господарювання в умовах ринкової економіки 
характеризується багатьма дестабілізуючими 
зовнішніми та внутрішніми факторами. Без-
печне, стабільне функціонування вітчизняних 
підприємств, конкурентоспроможність та їх 
економічний розвиток у майбутньому безпосе-
редньо залежать від забезпечення економічної 
безпеки підприємства. Тому у сучасних мінли-
вих умовах господарювання проблема вивчення, 

розвитку та вдосконалення питань економічної 
безпеки підприємства є актуальною і потребує 
подальшого дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження теоретичних основ економічної 
безпеки підприємства відображені у багатьох 
працях вітчизняних та зарубіжних науковців, 
серед них А. Козаченко[4], О. Ляшенко [9], 
О. Мороз [8], І. Чумарін [12], А. Коган [16] та 
інші. Але варто зазначити, що серед науковців 
не існує єдиного визначення сутності поняття 
«економічна безпека підприємства», що свід-
чить про складність вирішення даної проблеми, 
необхідність подальших досліджень, спрямова-
них на розв’язання питань, пов’язаних із забез-
печенням економічної безпеки підприємства.

Мета статті – дослідити та описати 
взаємозв’язок між ключовими термінами, що 
характеризують суть економічної безпеки під-
приємства.

Основна частина. Аналізуючи теоретичні 
основи економічної безпеки підприємств та 
питання, пов’язані з цією проблемою, варто 
зазначити, що простежується відсутність 
єдності у поглядах вчених щодо визначення її 
сутності. З досліджень науковців можна виді-
лити основні аспекти, що характеризують 
суть економічної безпеки підприємства: ефек-
тивність використання ресурсів підприємства, 
наявність конкурентних переваг, стабільність 
функціонування підприємства, стійкість і про-
гресивність розвитку підприємства, захище-
ність життєво важливих інтересів підприємства 
від внутрішніх і зовнішніх загроз, міра гармо-
нізації в часі й просторі економічних інтересів 
підприємства. Але загальним серед науковців 
є розуміння економічної безпеки підприємства 
як стану суб’єкта господарювання, при якому 
забезпечується безпека його діяльності у поточ-
ному періоді та у перспективі.

Взагалі, стан – це абстрактний термін, що 
означає деяку кількість стабільних значень 
змінних параметрів об’єкта. Стан характеризу-
ється тим, що описує змінні властивості об’єкта. 
Стан стабільний доти, поки над об’єктом не буде 
здійснене дію, якщо дія здійснена то, його стан 
може змінитися [18]. На думку В. Лямця, стан 
об’єкта характеризується переліком (звичайно 
статичним) усіх властивостей даного об’єкту 
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та поточними (динамічними) значеннями пара-
метрів цих властивостей. Той факт, що кожен 
об’єкт має стан, означає, що кожен об’єкт 
займає визначений простір (фізичний або вірту-
альний) [1]. Економічна безпека підприємства, 
відносно зазначеного, при дослідженні може 
розглядатися як об’єкт, який перебуває у вір-
туальному стані і має як статичну, так і дина-
мічну складові, що є підставою використання 
дуалістичного підходу щодо її визначеності. 
Зазначимо, що двоїстість притаманна багатьом 
економічним об’єктам і процесам, а дуалістич-
ний підхід дозволяє виявити основні супереч-
ності, сприяє збалансованості й якісному вдо-
сконаленню процесу або об’єкта дослідження. 
При визначенні сутності поняття економічної 
безпеки підприємства деякі науковці застосо-
вують статичні і динамічні підходи. Для глиб-
шого розуміння економічної безпеки підприєм-
ства як стану об’єкта, що підлягає дослідженню 
у поточному періоді та у майбутньому, розгля-
немо категорії статичності та динамічності та 
зазначимо їх особливості.

З метою виявлення зв’язків між зазначеними 
аспектами щодо визначення поняття «еконо-
мічна безпека підприємства» передусім необ-
хідно провести термінологічний аналіз понять 
статика та динаміка, який дозволить розкрити 
їх сутність. Адже поняття є думкою, яка відби-
ває суттєві ознаки й характерні риси досліджу-
ваного предмета, зазначає О. Ляшенко. Обсяг 
поняття характеризується сукупністю знань 
про коло предметів, суттєві ознаки й характерні 
риси яких відбито в поняттях. Термін є точним 
відбиттям змісту поняття, так би мовити, його 
ім’ям [2].

Таким чином, понятійну категорію стану 
зіставляють з категоріями якості і дії, адже у 
дослідженнях науковців зазначалося, що пози-
ція стану знаходиться поміж якістю та дією. 
Кількісна визначеність явищ – це те, що робить 
їх стійкими, тобто якість – це постійна власти-
вість. Основна відмінність якості від стану і дії 
полягає в тому, що якість не залежить від часу. 
Для вияву характеру співвідношень стану і дії 
необхідно розглянути співвідношення статич-
ність – динамічність. Дія – це прояв якої-небудь 
енергії, діяльності, а також сама діяльність. Дія 
пов’язана з такими поняттями, як зміна, рух, 
процес, динаміка. Але найбільша різниця між 
дією та станом пов’язана з їх співвідношенням 
до понять «динаміка» і «статика» [3].

Під динамікою часто розуміють будь-який 
рух, зміну, темпоральність, інакше – «зміна 
взагалі», пов’язане з загальними взаємоді-
ями об’єктів різного роду. За змістом поняття 
«динаміка», звичайно, ближче всього до понять 
руху, зміни і часу. Динаміка – це стан чого-
небудь, що рухається, розвивається та перспек-
тиви його змін. Статика – це відсутність руху, 
розвитку, нерухомість, незмінність. Динаміка, 
динамічність припускає розвиток у часі, ста-
тика – це відсутність такого розвитку [3]. Від-

повідно до зазначеного, економічну безпеку 
підприємства можна розглядати як статичний 
об’єкт, тобто стан підприємства у поточному 
періоді, та об’єкт у динаміці – стан підприєм-
ства у перспективі.

Більшість науковців вважають економічну 
безпеку статичним об’єктом, інші, навпаки, 
динамічним [4; 5], але існує й інший погляд. 
Так, О. Ляшенко у своїх дослідженнях сутності 
економічної безпеки виділяє і поєднує статичну 
і динамічну складові «…економічна безпека під-
приємства як поєднання статичної і динамічної 
її складових. При такому підході до сутності 
економічної безпеки статичною складовою є 
захищеність підприємства від загроз, оскільки 
тут не враховується чинник часу, а динаміч-
ною – процес взаємоузгодження його інтересів, 
оскільки досягнення певного стану захищеності 
підприємства триває постійно» [2].

Статичний підхід до вивчення поняття еко-
номічної безпеки підприємства передбачає 
дослідження поняття з позицій стабільності, 
стійкості, конкурентоспроможності.

На підставі аналізу теоретичних положень 
зазначимо, що економічна стійкість підприєм-
ства – це комплекс властивостей організацій-
ної, інноваційної логічної, виробничої, фінан-
сово-кредитної діяльності з урахуванням їхньої 
взаємодії і взаємовпливу, а також кількість 
продукції, яка випускається, та її новаторські 
властивості, науково-технічна розвиненість 
матеріальної бази, стабільність усього спектра 
ресурсного забезпечення розвиненість кадро-
вого і інтелектуального потенціалів, наявність 
інноваційного менеджменту. Іншими словами, 
це захищеність усіх сторін діяльності підприєм-
ства від негативних впливів зовнішнього серед-
овища, а також здатність до швидкого усу-
нення різноманітних загроз, пристосовуваність 
до зовнішніх умов, яка не має відображати 
негативного впливу на діяльність підприємства 
[10; 11]. О. Мороз наголошує, що стійкість є 
здатністю підприємства сприймати вплив як 
зовнішніх так і внутрішніх дестабілізуючих 
факторів і повертатися до рівноважного стану, 
а безпека є абсолютною основою забезпечення 
стійкості підприємства [8].

Аналізуючи визначення науковців, треба 
зазначити, що тотожним поняттям щодо стій-
кості є стабільність, але вони не є ідентичними. 
І. Чумарін відзначає, що головною метою забез-
печення економічної безпеки підприємства є 
досягнення максимальної стабільності функці-
онування, а також створення основи і перспек-
тив зростання для виконання цілей діяльності, 
незалежно від об’єктивних і суб’єктивних 
загрозливих чинників (негативних впливів, 
чинників ризику) [12]. У своєму дослідженні 
О. Мороз чітко розмежує поняття, стійкості 
та стабільності, він уточнює, що стійкість – це 
здатність функціонувати, знаходячись в рівно-
вазі, а стабільність – це здатність підтримувати 
сталість у часі [8]. Як вже зазначалося, стабіль-
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ним стан об’єкта буде доти, поки над ним не 
буде здійснено дію. Таким чином, якщо розгля-
дати стан економічної безпеки підприємства у 
поточному періоді як такий, що має визначе-
ний рівень, то у часі, в період розвитку підпри-
ємства, він може змінюватися – покращитися, 
або погіршитися. Тому важливим для господа-
рюючого суб’єкта є організація процесу забез-
печення та гарантування економічної безпеки 
підприємства.

Критерієм економічної безпеки підпри-
ємства, що слід віднести, також до статичної 
складової є конкурентоспроможність. Дослі-
джуючи категорії конкурентоспроможності та 
економічної безпеки, можна стверджувати про 
їхній взаємовплив. Так, Д. Ковальов, Т. Сухо-
рукова та А. Градов розглядають конкуренто-
спроможність як прямий наслідок міцної еко-
номічної безпеки підприємства, яка є одним із 
вагомих чинників стійкої ринкової позиції під-
приємства – дозволяє її утримувати протягом 
певного часу[13]. І. Рзаєв наголошує, що еко-
номічна безпека – характеристика рівня конку-
рентоспроможності підприємства, що гарантує 
відповідну результативність функціонування 
суб’єкта господарювання, яка обумовлює без-
пеку функціонування підприємств на рівні 
галузі, сприяє оптимальному процесу форму-
вання показників активів, витрат, доходів, та 
фінансових результатів [14].

Кінцевою метою в процесі розвитку та забез-
печення економічної безпеки і стійкості підпри-
ємства є досягнення ефективності діяльності 
підприємства, тому суть категорії «ефектив-
ність», також є підґрунтям для розуміння еко-
номічної безпеки підприємства.

У словнику С. Ожегова «ефективний» визна-
чають як «дає ефект, дієвий», а «ефект» – у 
формі дії як результат чого-небудь, наслідки 
чого-небудь [15]. Як категорія економічної 
науки ефективність у розширеному понятті 
відображає співвідношення різних аспектів 
діяльності: результату та витрат, результату 
та цілей, результату та потреб, результату 
та цінності. А. Коган і Н. Болдирева розгля-

дають ефективність як відносний показник, 
який характеризує позитивну динаміку роз-
витку суб’єкта економіки в певний момент 
часу і рівний відношенню результату (ефекту) 
до витрат, що зумовили його отримання [16]. 
Протилежним по сенсу до поняття «ефектив-
ність» є поняття «деструктивність» – відносний 
показник, що характеризує негативну дина-
міку діяльності суб’єкта економіки в певний 
момент часу і рівний відношенню результату 
(деструкції) до витрат, здійснених суб’єктом 
[8]. Ефективність є показником, що характе-
ризує динаміку діяльності, виходячи з того, 
що динаміка і розвиток близькі до розуміння 
поняття, визначають зв’язок розвиток – ефек-
тивність. Економічна безпека підприємства від-
носно ефективності розглядається як стан ефек-
тивного використання його ресурсів та наявних 
ринкових можливостей, що дозволяє підпри-
ємству уникнути внутрішніх і зовнішніх загроз 
та забезпечує йому стійкий розвиток на ринку 
відповідно обраної місії [17].

Динамічний підхід передбачає дослідження 
об’єкта у процесі змін, розвитку. У результаті 
розвитку виникає новий якісний стан об’єкта, 
що виступає як зміна його складу або струк-
тури. В діалектиці поняття «розвиток» тлума-
читься як процес, у результаті якого відбува-
ється зміна в якості чого-небудь, перехід від 
одного якісного стану до іншого, вищого [6]. 
Проте Ф. Перу у сформульованій концепції 
«теорії полюсів економічного росту» характери-
зує економічний розвиток як процес, нерівно-
мірний у часі та просторі, що передусім обумов-
лено сутністю та просторовими особливостями 
специфічних господарських умов [7].

Розвиток є необхідною умовою досягнення 
економічної безпеки, адже якщо економіка або 
окреме підприємство не розвивається, то сут-
тєво скорочуються й можливості їхнього вижи-
вання, а також опір та спроможність пристосу-
вання до внутрішніх і зовнішніх загроз. Відтак, 
без розвитку підприємства його економічну без-
пеку забезпечити неможливо [8]. Для розви-
тку підприємства необхідним має бути процес 

узгодження його інтересів і 
для кожного підприємства 
існує своє певне конкретне 
поле інтересів та пріори-
тетність їх узгодження. 
Економічна безпека у 
цьому разі означає, що під-
приємство є спроможним 
до вчасного задоволення 
своїх інтересів та потреб 
суб’єктів його внутріш-
нього і зовнішнього серед-
овищ [9]. Безпечний стан 
функціонування підприєм-
ства повинен зберігатися не 
лише в поточному періоді, 
але й забезпечуватися на 
перспективу, тобто підпри-

 «Економічна безпека підприємства» 

Дія 
(динаміка) Стан Якість 

(статика) 

Динамічний підхід 
- розвиток 

підприємства; 
- гармонізація 

інтересів 
підприємства; 

- міра економічної 
свободи 
підприємства. 

Статичний підхід 
- економічна 
стійкість 
підприємства; 
- стабільність 
діяльності; 
- конкурентоспро-
можність 
підприємства; 
- ефективність 
діяльності. 

Рис. 1.1. Термінологічний зв’язок та відповідність існуючих підходів  
до вивчення сутності поняття «економічна безпека підприємства»
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ємство повинно динамічно розвиватися в еконо-
мічному просторі, мати відповідну міру еконо-
мічної свободи, що у свою чергу і визначає стан 
економічної безпеки підприємства.

Таким чином, проаналізувавши визначення 
науковців, можна стверджувати про наявність 
зв’язку між термінами «динаміка» і «статика» 
та наявність взаємодії цих категорій, на яких 
базуються наукові підходи до визначення сут-
ності економічної безпеки підприємства.

Термінологічний зв’язок статика–дина-
міка та відповідність існуючих підходів до 
вивчення сутності поняття «економічна без-
пека підприємства», схематично відображено 
на рисунку 1.1.

Висновки. Відсутність єдності дослідни-
ків щодо визначення економічної безпеки 
підприємства створює необхідність подаль-
шого вивчення даного питання. З досліджень, 
загальною рисою економічної безпеки підпри-
ємства визначено розуміння її в якості стану 
підприємства, що характеризується статичною 
і динамічною складовими, до яких відповідно 
визначають стан захищеності господарської 
діяльності підприємства у поточному періоді та 
у перспективі. Категорія стану зіставляється з 
категоріями якості і дії, що у свою чергу форму-
ють динамічний і статичний підходи до визна-
чення суті економічної безпеки підприємства, 
при дослідженні якої виокремлюється термі-
нологічний зв’язок статика–динаміка. Зазна-
чимо, що стан економічної безпеки підприєм-
ства у поточному періоді зіставляють з якістю, 
а стан підприємства у перспективі – з дією.

Завданнями подальших досліджень щодо 
економічної безпеки підприємства є визначення 
основних рис та розкриття сутності економічної 
безпеки роздрібних торгівельних підприємств з 
урахуванням галузевих особливостей.
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