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Вступ. Успішне, повноцінне та
ефективне вирішення завдань, що сто
ять як перед економікою держави, так і
окремими господарюючими суб’єктами,
багато в чому залежить від результатив
ності їхньої діяльності. Поява значної
кількості підприємств різноманітних
організаційно-правових форм, що базу
ються на різних формах власності, різ
номанітних способів конкурентної бо
ротьби, недосконалість законодавчонормативної бази, недосконалість ме
тодів державного регулювання, кримі
налізація фінансової діяльності і багато
інших причин поставили господарюю
чі суб’єкти в умови, коли вони змушені
приділяти значну увагу питанням забез
печення своєї економічної безпеки.
У сучасних умовах підприємства
самі визначають свою економічну полі
тику, формують портфель замовлень, ор
ганізовують виробництво і збут продук
ції, відповідають за формування оборот
них коштів та погашення зобов’язань.
Усе це актуалізує і загострює пробле
му забезпечення економічної безпеки їх
діяльності і потребує створення на під
приємстві власної системи безпеки, що
не може бути шаблонною. Вона унікаль
на на кожному підприємстві, оскіль
ки залежить від рівня розвитку і струк
тури виробничого потенціалу, ефектив
ності його використання і спрямованос
ті діяльності, кваліфікації кадрів, вироб
ничої дисципліни, від стану навколиш
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нього середовища, виробничих зв’язків,
конкурентного середовища, ризикова
ності виробництва тощо.
Досить часто забезпечення еконо
мічної безпеки суб’єктів господарюван
ня зводять до протистояння, захисту від
різного роду економічних злочинів (кра
діжки, шахрайство, підробки, підпа
ли, несумлінна конкуренція і промис
лове шпигунство, інформаційна безпека
тощо), але це поняття набагато ширше і
потребує досконалого вивчення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням економічної безпеки
присвячено наукові праці зарубіжних та
вітчизняних учених, серед яких слід на
звати таких, як: Г. Азоєв, О. Ареф’єва,
О. Барановський, В. Бєлов, В. Гав
риш, В. Деружинський, В. Заброд
ський, Д. Ковальов, А. Полянський,
Е. Соловйов, Т. Сухорукова, А. Шаваєв,
В. Ярочкіна.
Проте на сьогодні відсутній єдиний
підхід до трактування економічної без
пеки суб’єктів господарювання, що під
тверджує актуальність теми досліджен
ня.
Постановка завдання. Метою дослі
дження є вивчення основних підходів до
визначення поняття «економічна безпе
ка підприємства».
Результати. Початкове поняття еко
номічної безпеки, запропоноване на по
чатку 90-х років минулого сторіччя та
кими авторами, як Г. Азоєв [1], В. Бє
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лов, А. Полянський [2], В. Гавриш [3],
В. Деружинський [4] та Е. Соловйов [5],
розглядалося як забезпечення умов збереження комерційної таємниці та інших
секретів підприємства (рис. 1). Забез
печення економічної безпеки розгля
далось, насамперед, як захист інфор
мації, чому присвячено багато публіка
цій, серед яких необхідно назвати пра
ці В. Ярочкіна [6], А. Шаваєва [7] та де
яких інших [8–11]. Проблему економіч
ної безпеки підприємства в зазначено
му контексті пропонувалося вирішува
ти, виходячи з передумови, що ступінь
надійності всієї системи захисту інфор
мації визначається рівнем безпеки най
слабкішої її ланки, якою вважався пер
сонал організації.
Забезпечення економічної безпеки
підприємства будувалося у формі дво
рівневої системи захисту інформації:
– перший рівень передбачав збере
ження секретів засобами служби безпе
ки підприємства;
– другий – передбачав формуван
ня психологічної атмосфери «пильності
й відповідальності» персоналу організа
ції за допомогою так званих координа
торів, які призначалися з осіб середньої
управлінської ланки, що користуються
авторитетом серед співробітників.

Визнаючи, що збереження інфор
мації є одним з важливих аспектів еко
номічної безпеки підприємства, необ
хідно відзначити, що віднесення про
блеми економічної безпеки підприєм
ства тільки до захисту комерційної та
ємниці являє собою занадто спрощений
варіант вирішення такої проблеми. Ціл
ком очевидно, що настільки вузьке ро
зуміння економічної безпеки страждає
надмірною «економічністю» і не врахо
вує всього спектра впливу зовнішньо
го середовища як основного джерела за
гроз для діяльності підприємства.
Різкий спад виробництва наприкін
ці ХХ ст. в цілому по країні, а головне –
зміна економічних функцій держави, що
перестала бути основним інвестором і
споживачем продукції, змусили набага
то ширше подивитися на проблему еко
номічної безпеки підприємств. Відпо
відно до цього погляду економічна без
пека підприємства обумовлена впливом
зовнішнього середовища, що у ринковій
економіці увесь час змінюється, ніколи
не залишається стабільним, постійним
або незмінним. Саме з позицій впливу
зовнішнього середовища, захисту під
приємств від його негативного впливу і
розглядається зміст категорії «економіч
на безпека підприємства», у тому числі й

як забезпечення
умов збереження
комерційної таємниці
як захист від
несприятливого впливу
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Рис. 1. Класифікація підходів до трактування поняття «економічна безпека підприємства»
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у нечисленних поки публікаціях вітчиз
няних учених-економістів.
При визначенні поняття «еконо
мічна безпека» стала переважати дум
ка, що його зміст відображає такий стан
підприємства, який забезпечує здатність
протистояти несприятливим зовніш
нім впливам. У зв’язку з цим економіч
на безпека підприємства стала розгляда
тися набагато ширше – як можливість
забезпечення його стабільності в різно
манітних, у тому числі й у несприятли
вих, умовах, які виникають у зовніш
ньому середовищі, незалежно від харак
теру його впливу на діяльність підпри
ємства, масштабу і характеру внутріш
ніх змін. Так, Д. Ковальов та Т. Сухо
рукова визначають поняття «економічна
безпека підприємства» як «захищеність
його діяльності від негативних впли
вів зовнішнього середовища, а також як
здатність швидко усунути різноманіт
ні загрози або пристосуватися до існую
чих умов, які не позначаються негатив
но на його діяльності» [12, с. 48]. Такої
ж точки зору дотримується В. Заброд
ський, який трактує економічну безпе
ку як «кількісну і якісну характеристи
ку властивостей фірми, що відображає
здатність «самовиживання» і розвитку в
умовах виникнення зовнішніх та внут
рішніх економічних загроз» [13, с. 35].
Відповідно до точки зору В. Забродсько
го, економічна безпека фірми визнача
ється сукупністю факторів, що відобра
жають незалежність, стабільність, мож
ливості зростання, забезпечення еконо
мічних інтересів тощо. Аналогічна дум
ка В. Шликова, який розглядає еконо
мічну безпеку підприємства як «...стан
захищеності життєво важливих інтересів
підприємства від реальних і потенційних
джерел небезпеки або економічних за
гроз» [14, с. 33]. Слід зазначити, що при
підході, запропонованому В. Шлико
вим [15], до визначення сутності еконо
мічної безпеки підприємства втрачаєть
ся бачення перспектив його розвитку,
оскільки це поняття є синонімічним з
поняттям адаптації підприємств, із чим
навряд чи можна погодитися. Крім того,
спроба визначити економічну безпеку
підприємства в такому аспекті страждає

механістичністю, тому що створює ви
димість, що підприємство і загрози його
діяльності та існуванню є розрізнени
ми явищами, не пов’язаними між собою
за своєю природою. Насправді ж загро
зи діяльності підприємства виникають у
тому ж середовищі, в якому функціонує
і саме підприємство.
Розглядаючи сутність поняття «еко
номічна безпека підприємства (органі
зації)», Г. Мінаєв вказує, що під цим
терміном доцільно розуміти «захище
ність життєво важливих інтересів орга
нізації від загроз в економічній сфері»
[16, с. 359]. Дотримуючись, по суті, та
кої точки зору, Т. Соколенко наводить
таке трактування терміна: «економіч
на безпека – це стан, при якому стра
тегічний потенціал фірми знаходить
ся поблизу меж адаптивності, а загро
за втрати економічної безпеки наростає
в міру наближення ступеня адаптивнос
ті стратегічного потенціалу до гранич
ної зони. Інакше кажучи, якщо страте
гічний потенціал фірми в існуючому ви
гляді вичерпав можливості пристосуван
ня до зростаючої нестабільності зовніш
нього середовища у рамках самої місії,
то можна говорити про загрозу еконо
мічної безпеки фірми. Ця загроза може
виявитися у вигляді втрати рівня кон
курентного статусу фірми або істотно
го погіршення фінансового стану фір
ми, або втрати позитивного іміджу фір
ми» [17].
Використовуючи слово «загроза» у
визначенні економічної безпеки, авто
ри, на жаль, не мають однозначної дум
ки щодо його трактування. Так, В. Там
бовцев поняття «загроза» розглядає як
«такі зміни в зовнішньому або внутріш
ньому середовищі, які приводять до не
бажаних змін предмета безпеки (підпри
ємства)» [18, с. 4]. На думку Є. Олейни
кова, загрозу слід розуміти як «найбільш
конкретну і безпосередню форму не
безпеки або сукупність умов і факторів,
що створюють небезпеку інтересам різ
них суб’єктів» [19, с. 10]. О. Бандурка,
В. Духов, К. Петрова та І. Черв’яков [20,
с. 10] розглядають економічну загрозу як
потенційну можливість завдання шко
ди суб’єктам господарюючої діяльності
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з боку окремих факторів внутрішнього
та зовнішнього середовища, тобто поя
ва загрози визначає потенційну можли
вість економічних втрат для підприєм
ства. Реакція останнього на появу за
грози має проявлятись у формуванні пе
редумов для відбиття можливої небез
пеки. Під загрозою безпеки підприєм
ству, на думку С. Дубецької [21, с. 157],
слід розуміти потенційну чи реальну по
дію, процес чи явище, яке здатне пору
шити його стійкість та розвиток чи при
звести до припинення його діяльності.
Д. Зеркалов під поняттям «загрози еко
номічній безпеці підприємства» розу
міє дію дестабілізуючих природних і/або
суб’єктивних факторів, пов’язаних з не
добросовісною конкуренцією та пору
шенням законів і норм, що може спри
чинити потенційні або реальні втрати
для організації [22, с. 272].
Дещо інше розуміння економіч
ної безпеки підприємства, але в рамках
впливу зовнішнього середовища, наво
дить В. Тамбовцев [18], визначаючи її
як стан підприємства, при якому ймо
вірність небажаної зміни якихось якос
тей, параметрів належного йому майна і
впливу на нього зовнішнього середови
ща невелика (менше певної межі). За
лежно від того, взаємозв’язок яких па
раметрів життєдіяльності підприєм
ства є для нього бажаним, буде зміню
ватись і конкретне наповнення поняття
«небажані зміни». У загальному вигляді
до них належать ті, що віддаляють під
приємство від його стратегічно запла
нового стану. Наведене розуміння еко
номічної безпеки підприємства припус
кає і практично ґрунтується на визнанні
можливості стабільності зовнішнього
середовища, із чим не можна погоди
тися, оскільки саме мінливість зовніш
нього середовища слід розглядати як її
постійний стан, а його сталість протя
гом деякого часу – як тимчасовий стан.
Крім того, у практичній діяльності під
приємств досить важко визначити ймо
вірність небажаних змін, які ще необхід
но чітко сформулювати.
У рамках підходу до економіч
ної безпеки підприємства як стану,
що обумовлений впливом зовнішньо
40

го середовища, слід зазначити ресурснофункціональний підхід [19]. Автори цьо
го підходу економічну безпеку підпри
ємства розглядають як «стан найбільш
ефективного використання корпора
тивних ресурсів для запобігання загроз
і забезпечення стабільного функціо
нування підприємства у певний час і
в майбутньому» [19, с. 38]. Із цією ме
тою Є. Олейников розглядає сукуп
ність процесів, що відбуваються в ор
ганізації, з усіма їхніми характерними
рисами і взаємозв’язками, які станов
лять єдину родинну групу з погляду їх
ньої функціональної ролі в забезпеченні
економічної безпеки підприємства і, ра
зом узяті, відіграють важливу роль у за
безпеченні економічної безпеки підпри
ємства. У ресурсно-функціональному
підході як основні напрямки еконо
мічної безпеки підприємства розріз
няють сім функціональних складових:
інтелектуально-кадрову, фінансову, тех
ніко-технологічну,
політико-правову,
екологічну, інформаційну і силову [19,
с. 39].
Ретельне вивчення сутності ресурс
но-функціонального підходу до розумін
ня економічної безпеки підприємства
дозволяє відзначити його основну пе
ревагу – всеосяжний, комплексний ха
рактер, оскільки в рамках цього підхо
ду досліджуються найважливіші факто
ри, що впливають на стан функціональ
ної складової економічної безпеки під
приємства, вивчаються основні проце
си, що впливають на її забезпечення,
проводиться аналіз розподілу і викорис
тання ресурсів підприємства, розгляда
ються економічні індикатори, що відо
бражають рівень забезпечення функці
ональної складової економічної безпе
ки підприємства, і розробляються захо
ди щодо забезпечення максимально ви
сокого рівня функціональної складової
економічної безпеки підприємства.
Однак ця перевага ресурснофункціонального підходу одночасно є і
його ж недоліком, оскільки економічна
безпека розглядається дуже широко – і в
аспекті адаптації до впливу зовнішнього
середовища, і в аспекті ресурсної забез
печеності підприємства, і в аспекті якос
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ті реалізації функцій управління, таких
як планування, облік і аналіз тощо. При
такому широкому підході губиться саме
бачення економічної безпеки і, по суті,
вона ототожнюється із самою діяльніс
тю підприємства та її ефективністю. Та
кий висновок підтверджує дане Є. Олей
никовим саме визначення економічної
безпеки підприємства – «стан найбільш
ефективного використання корпоратив
них ресурсів» [19, с. 33].
Крім спроб визначити сутність еко
номічної безпеки підприємства, вихо
дячи з визнання впливу, причому не
гативного, на його діяльність зовніш
нього середовища, існують і інші точки
зору щодо розглянутого питання. Так,
В. Шликов [23] економічну безпеку під
приємства розглядає з погляду мінімі
зації втрат і збереження контролю над
власністю. Як спосіб забезпечення еко
номічної безпеки підприємства пропо
нується побудова системи захисту його
економічних інтересів, у якій основна
увага приділена питанням боротьби з
несумлінною конкуренцією, забезпе
ченню інформаційної безпеки і право
вого захисту інтелектуальної власності
[24, с. 48]. Слід відзначити неясність і не
достатньо повне дослідження такого ас
пекту забезпечення економічної безпеки
підприємства, як боротьба з несумлін
ною конкуренцією. Зокрема, незрозумі
ло, яким чином, у яких формах і яки
ми способами підприємство може здій
снювати боротьбу з несумлінною кон
куренцією. Не применшуючи значення
дій підприємств у цій боротьбі, все-таки
хотілося б відзначити, що така боротьба
належить, швидше за все, до прерогати
ви державних або регіональних органів
управління.
Заслуговує на увагу точка зору
В. Шликова [25, с. 62] щодо необхід
ності захисту економічних інтересів господарюючих суб’єктів. У цьому питан
ні важливим є пошук правильного спів
відношення між імовірними втратами
при порушенні економічних інтересів
підприємства і припустимою величи
ною витрат для запобігання або міні
мізації втрат. Однак наведена точка
зору має дещо декларативний характер,

оскільки захист економічних інтересів
автором зводиться до захисту інформа
ції, що містить комерційну таємницю, а
проблема виявлення граничного значен
ня рівня витрат, що поділяє витрати на
ефективні та неефективні, ще до кінця
не визначена.
Окремо хотілося б сказати про під
ходи до економічної безпеки підприєм
ства, які можна назвати вузькофункціо
нальними, тобто такими, які розгляда
ють економічну безпеку підприємства з
позиції окремого аспекту його діяльності.
Так, висловлюється думка, що найваж
ливішим напрямком формування сис
теми економічної безпеки, у тому числі
і підприємств, є створення діючого ме
ханізму фінансової безпеки. Досліджен
ням його сутності займалися І.А. Бланк,
Р.С. Папехін, Ю.Г. Кім, Т.Б. Кузенко,
В.В. Прохорова, Н.В. Сабліна, К.С. Го
рячева та ін. На наш погляд, особливої
уваги заслуговує визначення професора
І.А. Бланка, який зазначає, що «фінан
сова безпека підприємства являє собою
кількісно і якісно детермінований рівень
його фінансового стану, який забезпе
чує стабільний захист його пріоритетних
збалансованих фінансових інтересів від
ідентифікованих реальних та потенцій
них загроз зовнішнього і внутрішнього
характеру, параметри якого визначають
ся на основі його фінансової філософії і
створюють необхідні передумови фінан
сової підтримки його стійкого зростан
ня в нинішньому і перспективному пе
ріоді» [26].
Останнім часом серед зарубіжних
та вітчизняних науковців набуло поши
рення визначення сутності економіч
ної безпеки окремих суб’єктів господа
рювання залежно від їх професійної діяльності (банківські установи, компанії
з управління активами, страхові компа
нії, сільськогосподарські підприємства,
підприємства молочної галузі тощо), а
також форми власності (акціонерні то
вариства, підприємства малого і серед
нього бізнесу тощо). Так, О.І. Баранов
ський, С.В. Васильчак, О.А. Киричен
ко, В.В. Коваленко, С.І. Мельник ви
вчали економічну безпеку комерцій
них банків, Т.В. Яворська, О.Й. Жаби
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нець – страхових компаній, О.А. Кири
ченко та Т.В. Сусуловська досліджували
економічну безпеку діяльності кредит
них спілок.
Питанням економічної безпеки ак
ціонерних товариств присвячено пра
ці таких науковців, як: С.В. Василь
чак, О.М. Молодецька, В.Я. Нусінов,
Є.М. Палига, М.Я. Рупняк, В.І. Фран
чук та ін.
Безумовно, розробка вузькофунк
ціональних напрямків забезпечення
економічної безпеки підприємства не
обхідна, оскільки дозволяє провести
всебічні і глибокі дослідження обра
ного аспекту діяльності підприємства
і показати конкретні шляхи і способи
забезпечення економічної безпеки під
приємства в тій або іншій сфері його
діяльності. Проте усім вузькофункціо
нальним підходам до забезпечення еко
номічної безпеки підприємства власти
вий один, але, як видається, дуже сер
йозний недолік. Автори цих підходів
найчастіше виходять із різного розумін
ня економічної безпеки підприємства.
У цьому випадку спроби певним чи
ном об’єднати вузькофункціональні на
прямки забезпечення економічної без
пеки підприємства заздалегідь прирече
ні на невдачу. Відсутність єдиного ро
зуміння економічної безпеки підприєм
ства може значно знизити результатив
ність вузькофункціонального підходу,
тобто просто знецінити його, хоча та
кий підхід у цілому ряді випадків може
принести відчутну користь.
Еволюція поглядів на сутність еко
номічної безпеки суб’єктів господарю
вання стимулювала виникнення нового,
комплексного підходу, який би дозволив
вивчати її як системне поняття. Так,
В.П. Мак-Мак, В.І. Ярочкін, А.І. Поно
маренко, С.О. Грунін, В.І. Франчук та
Ю.Г. Кім розглядають економічну без
пеку як систему, яка передбачає засто
сування різних важелів для протидії вну
трішнім і зовнішнім загрозам з метою
захисту корпоративних економічних ін
тересів і створення безпечних умов для
розвитку підприємства [27]. Проте у
своїх визначеннях роблять акцент лише
на взаємопов’язаних елементах, що вхо
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дять до складу цієї системи, а не наголо
шують на їх взаємозв’язку.
Висновок. Аналіз розглянутих під
ходів до проблеми економічної безпе
ки підприємства дозволяє зробити такі
висновки:
1. На сучасному етапі розвитку еко
номічних відносин суб’єктів господарю
вання, вивчення їх економічної безпеки
повинно мати комплексний характер та
бути індивідуальним для кожного окре
мого суб’єкта, при цьому саме розумін
ня економічної безпеки повинно бути
однозначним.
2. Виходячи з результатів проведе
ного дослідження, було запропоновано
авторський підхід до трактування понят
тя «економічна безпека», під яким пропо
нуємо розуміти сукупність економічних
відносин, пов’язаних з управлінням діяльністю суб’єкта господарювання шляхом
мінімізації впливу внутрішніх і зовнішніх
загроз та досягнення поставлених стратегічних цілей.
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Исследованы основные этапы становления понятия «экономическая безопасность пред
приятия» в научных трудах зарубежных и отечественных ученых. Предложено авторское
определение понятия «экономическая безопасность предприятия», которое позволяет расс
мотреть её как систему экономических отношений.
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интересов, угроза, система экономических отношений.
Investigational the basic stages of becoming of concept «economic security of enterprise» in
scientific labours of foreign and domestic scientists. Author determination is offered «economic
security of enterprise» which allows considering him as a system of economic relations.
Key words: economic security, trade secret, protection of economic interests, threats, economic
relations.
Надійшло до редакції 20.09.2010

44

