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Лук’янчикова А. С. Визначення поняття «економічна безпека підприємства»
Мета статті полягає в узагальненні підходів та удосконаленні визначення поняття «економічна безпека підприємства». Аналіз виділених підходів свідчить про те, що більшість науковців розглядає економічну безпеку з позиції стану. У статті наголошується на необхідності розуміння
економічної безпеки підприємства в динаміці, що вимагає розширеного визначення цього поняття з позиції не тільки стану, але й процесів і умов,
що змінюються з плином часу. У контексті підходу, що визначає економічну безпеку підприємства як сукупність компетентностей, запропоновано вживати поняття динамічних здатностей (компетентностей). Розглянуто сутність концепції динамічних здатностей у рамках ресурсної
теорії управління підприємством, адаптовано основні положення концепції щодо економічної безпеки підприємства. Запропоновано визначення
поняття «економічна безпека» в рамках підходу, що розглядає її як сукупність динамічних компетентностей.
Ключові слова: економічна безпека підприємства, компетентності, динамічні компетентності, динамічні здатності, ресурсна теорія управління підприємством.
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UDC 005.934
Lukianchykova A. S. Defining the Concept of «Economic Security
of Enterprise»
The article is aimed at synthesizing the approaches and improving the definition of «economic security of enterprise». An analysis of selected approaches
shows that the majority of scholars would consider the economic security
from the perspective of its status. The article emphasizes the need to understand the dynamics of economic security of enterprise that requires a broader
definition of this concept not only from the perspective of status but also the
processes and conditions that change over time. In the context of an approach
that determines the economic security of enterprise as a complex of abilities,
has been proposed to use the concept of dynamic abilities (competencies).
Essence of the concept of dynamic abilities within the resource management
theory has been considered, the main points of the concept have been adapted to the economic security of enterprise. A definition of «economic security»
in the terms of the approach, which sees it as a complex of dynamic abilities,
has been proposed.
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УДК 005.934
Лукьянчикова А. С. Определение понятия «экономическая
безопасность предприятия»
Цель статьи заключается в обобщении подходов и усовершенствовании определения понятия «экономическая безопасность предприятия». Анализ выделенных подходов свидетельствует о том, что
большинство ученых рассматривает экономическую безопасность
с позиции состояния. В статье подчеркивается необходимость понимания экономической безопасности предприятия в динамике, что
требует расширенного определения этого понятия с позиции не
только состояния, но и процессов и условий, меняющихся с течением
времени. В контексте подхода, который определяет экономическую
безопасность предприятия как совокупность компетентностей,
предложено употреблять понятие динамических способностей (компетентностей). Рассмотрена сущность концепции динамических
способностей в рамках ресурсной теории управления предприятием,
основные положения концепции адаптированы относительно экономической безопасности предприятия. Предложено определение понятия «экономическая безопасность» в рамках подхода, который рассматривает ее как совокупность динамических компетентностей.
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, компетентности, динамические компетентности, динамические способности, ресурсная теория управления предприятием.
Рис.: 1. Библ.: 57.
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нестабільному динамічному середовищі сьогодення перед підприємствами постає необхідність докладати значних зусиль для досягнення
своїх цілей, забезпечення стабільного функціонування
та сталого розвитку. Економічна, політична та соціальна
ситуація, що склалася в Україні, умови ринкової економіки та світової глобалізації генерують безліч факторів
ризику та загроз, з якими повсякденно стикаються підприємства і які у різній мірі впливають на його діяльність. Ті підприємства, що мають недостатній потенціал
для нейтралізації та пом’якшення впливу зовнішніх та
внутрішніх змін або пристосування до них, приречені на
поступовий занепад та банкрутство. Успішне функціо
нування та стабільній розвиток будь-якого підприємства залежать від наявності надійної, якісної та ґрунтовної системи економічної безпеки.
Протягом багатьох років в усіх галузях економіки
України спостерігається негативна статистика платоспроможності підприємств, що свідчить про необхідність удосконалення управління економічною безпекою.
Розроблення практичних аспектів економічної безпеки
підприємства, які повинні відповідати вимогам сучасного економічного простору, передує вдосконалення
теоретичних засад щодо визначення поняття «економічна безпека підприємства». Перш за все, необхідно
узагальнити існуючі визначення цього поняття з урахуванням особливостей економічної ситуації сьогодення,
що дозволить виявити актуальні напрямки його вдосконалення, які стануть запорукою створення ефективних
систем управління економічною безпекою в сучасних
умовах господарювання.
Актуальність проблем економічної безпеки підприємства зумовила велику кількість досліджень у цьому напрямку. Проблеми формування основ економічної
безпеки підприємств, визначення сутності економічної безпеки, її складових та пріоритетних чинників досліджуються такими науковцями, як І. Бінько, В. Геєць,
О. Грунін, С. Довбня, М. Єрмошенко, Г. Клейнер, Г. Козаченко, В. Мунтіян, Є. Олейников, С. Покропивний,
А. Сухоруков, А. Турило, С. Шкарлет, В. Шликов, А. Штангрет та ін.
Дослідженню проблеми управління економічною
безпекою підприємств присвячено роботи вітчизняних
і закордонних вчених-економістів, таких як Л. Абалкін,
О. Ареф’єва, І. Бланк, В. Дикань, В. Забродський, Д. Ковалев, Т. Клебанова, Т. Кузенко, О. Ляшенко, В. Пономарьов, В. Прохорова, Т. Сухорукова, А. Штангрет та ін.
Разом з тим, незважаючи на велику кількість публікацій, сучасні економічні реалії зумовлюють необхідність подальшого дослідження недостатньо повно
вирішених проблем управління економічною безпекою,
яка є основою стабільного функціонування та розвитку
підприємств.
Метою статті є узагальнення підходів та удосконалення визначення поняття «економічна безпека підприємства» з огляду на потреби сучасного економічного
прострору.
Дослідження проблем економічної безпеки на рівні підприємства у вітчизняній економічній науці розпочалися у 90-х рр. ХХ ст., коли з переходом до ринкової
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економіки виникла потреба в розробленні нових підходів до управління підприємствами.
На початку 90-х рр. ХХ ст. економічна безпека підприємства розглядалася в контексті захисту інформації.
Представниками цього підходу є В. Алексєєнко, Б. Соколький [1], В. Бєлов, А. Полянський [5], В. Гавриш [10],
В. А. Деружинський, В. В. Деружинський [12], Е. Соловьйов [45], В. Ярочкін [55, 56, 57], А. Шаваєв [50, 51] та ін.
Вони трактували економічну безпеку як забезпечення
умов для збереження комерційної таємниці та внутрішньої інформації підприємства від сторонніх осіб. Так,
В. Ярочкин визначав економічну безпеку як «забезпечення умов для зберігання та захисту комерційної та
інших таємниць підприємства» [57]. З позиції підходу,
орієнтованого на захист інформації, персонал був найслабкішою ланкою підприємства, рівень захищеності
якої визначає ступінь надійності всієї системи захисту
інформації. Економічна безпека підприємства полягала
у використанні дворівневої системи захисту інформації:
перший рівень мав на меті захист інформації службою
безпеки підприємства, а другий – формування певної
психологічної атмосфери «пильності та відповідально
сті» персоналу. Безперечно, безпека інформації є важливим напрямком економічної безпеки, але головним
додатковим важливим джерелом ризиків та загроз для
підприємства є навколишнє середовище, вплив якого не
враховується у рамках цього підходу. Саме це є передумовою визнання його неповноти та недосконалості.

З

міни в середовищі діяльності підприємств, загострення кризових явищ, посилення конкуренції,
послаблення ролі держави в регулюванні економіки та інші фактори спричинили загострення проблем в
управлінні економічною безпекою на підприємствах, що
призвело до значного пожвавлення досліджень у цьому
напрямку. На сьогоднішній час видано багато наукових
публікацій з питань економічної безпеки підприємства,
які характеризуються різноманітністю та неоднозначністю авторських позицій. У науковій літературі не існує
єдиного загальноприйнятого визначення сутності поняття «економічна безпека підприємства». Проте аналіз тлумачень сутності цього поняття, запропонованих різними
авторами, дозволяє виділити підходи, за якими науковці
визначають зміст економічної безпеки підприємства.
Насамперед, слід зазначити, що в більшості наукових робіт економічна безпека підприємства розглядається як стан.
Є. Олейніков [34] і С. Покропивний [40] є заснов
никами ресурсно-функціонального підходу, згідно з
яким економічна безпека підприємства розглядається
як стан ефективного використання ресурсів підприємства. Також прихильниками цього підходу є О. Ареф’єва
[3], О. Грунін [11], С. Ілляшенко [19], В. Мак-Мак [31],
М. Фоміна [54], Т. Кузенко [3] та ін. Є. Олейніков визначає економічну безпеку як «стан найбільш ефективного
використання корпоративних ресурсів для подолання
загроз i забезпечення стабільного функціонування підприємства тепер i в майбутньому» [34]. Більш розширену дефініцію економічної безпеки підприємства пропонує О. Грунін, визначаючи її як «стан господарюючого
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ідхід до визначення економічної безпеки як стану захищеності інтересів підприємства пропонують В. Коллас [25], А. Колосов [26], Г. Мінаєв
[32], В. Шликов [52] та ін. Як «стан захищеності життєво
важливих інтересів підприємства від реальних і потенційних джерел небезпеки або економічних загроз» [52]
визначає економічну безпеку В. Шликов. Згідно з В. Колассом під економічною безпекою розуміється «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 характеру» [25]. Захищеність
інтересів є запорукою стабільності функціонування підприємства, але не гарантує його розвиток як необхідну
умову довгострокової економічної безпеки.
Дещо схожим на попередній є підхід, який розглядає економічну безпеку як стан стійкості підприємства
до загроз. Прихильниками цього підходу є І. Плєтнікова
[38], О. Бондаренко [8], Л. Воронович [16], Ю. Кракос,
Н. Серик [23], Ю. Лисенко [30] та ін. Згідно з визначенням Ю. Кракоса та Н. Серика економічна безпека – це
«захищеність виробничо-господарської діяльності підприємства від небажаних змін в цих сферах як з боку
зовнішніх, так i внутрішніх чинників» [28]. Ю. Лисенко визначає економічну безпеку як «стан виробничоекономічної системи, при якому функціонують механізми запобігання чи зменшення ступеня впливу погроз
стабільності функціонування і розвитку підприємства»
[30]. Дещо звужене визначення запропоновано Л. Воро
нович, згідно з яким економічна безпека – це «стан
виробничо-економічної системи, при якому функціонують механізми запобігання чи зменшення ступеня
впливу погроз стабільності функціонування і розвитку
підприємства» [16]. Протистояння загрозам є важливим, але не єдиним напрямком діяльності підприємства
щодо забезпечення його економічної безпеки.
С. Дубецька [14], В. Мунтіян [33] та Л. Омел’янович
[35] є прихильниками підходу, який розглядає економічну безпеку підприємства як стан захищеності підприємства в системі зв’язків та відносин. С. Дубецька визначає економічну безпеку як «стан об’єкта в системі його
зв’язків з точки зору його стійкості (самовиживання) та
розвитку в умовах внутрішніх і зовнішніх загроз, непередбачуваних дій та складно прогнозованих чинників»
[14]. На думку В. Мунтіян, сутність економічної безпеки
полягає в розумінні її як «стану юридичних, виробничих
відносин і організаційних зв’язків, матеріальних та інтелектуальних ресурсів, при якому забезпечується стабільність його функціонування, фінансово-комерційний
успіх, прогресивний науково-технічний і соціальний розвиток» [33]. Згідно з тлумаченням Л. Омел’янович економічна безпека – це «стан захищеності підприємства при
організації взаємовідносин з іншими суб’єктами і його
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астина науковців розуміють економічну безпеку
як стан захищеності потенціалу підприємства.
Представниками цього підходу є М. Бєдніков [5],
В. Ортинський [36], Т. Соколенко [44] та ін. Так, М. Бєдніков визначає економічну безпеку як «стан захищено
сті науково-технічного, технологічного, виробничого та
кадрового потенціалу підприємства від прямих (активних) або непрямих (пасивних) загроз» [5]. Доповнену
дефініцію пропонує В. Ортинський, визначаючи економічну безпеку як «захищеність потенціалу підприємства
(виробничого, організаційно-технічного, фінансовоекономічного, соціального) від негативної дії зовнішніх
і внутрішніх чинників, прямих або непрямих економічних загроз, а також здатність суб'єкта до відтворення»
[36]. У своєму тлумаченні Т. Соколенко враховує здатність потенціалу підприємства пристосовуватися до
змін та визначає економічну безпеку як «стан, при якому стратегічний потенціал фірми знаходиться поблизу
меж адаптивності, а загроза втрати економічної безпеки
наростає в міру наближення ступеня адаптивності стратегічного потенціалу до граничної зони» [44]. Представники цього підходу наголошують лише на захищеності
потенціалу від зовнішніх і внутрішніх загроз, у той час,
коли розвиток підприємства є необхідною складовою
його діяльності в перспективному періоді та передбачає
саме використання та реалізацію потенціалу. Так, А. Корієнко пропонує визначати економічну безпеку як «стан
оптимального для підприємства рівня використання
його економічного потенціалу, за якого діючі та/або
можливі збитки виявляються нижчими за встановлені
підприємством межі» [27]. Таким чином, можна виділити підхід до розуміння економічної безпеки як стану
ефективного використання потенціалу. Проте слід зазначити, що навіть відсутність збитків не гарантує стабільності та розвитку підприємства.
Поняття «потенціал» та «ресурси» є спорідненими. Узагальнення тлумачень поняття «потенціал» різними авторами [4, 17, 29, 43, 46] дозволяє визначити
його як можливу потужність підприємства, а ресурси є
складовою економічного потенціалу. Так, Л. Самоукіна

визначає потенціал як «сукупність залучених і не залучених в систему ресурсів» [43], а згідно з Ф. Русіновим і
Д. Шевченко потенціал трактується як «сукупність накопичених ресурсів та їх використаних і невикористаних потенційних можливостей» [17].

ЕКОНОМІКА

суб'єкта, при якому він при найбільш ефективному
використанні корпоративних ресурсів досягає запобігання, послаблення або захисту від існуючих небезпек
і загроз або інших непередбачених обставин і в основ
ному забезпечує досягнення цілей бізнесу в умовах конкуренції та господарчого ризику» [11]. С. Ілляшенко у
трактуванні економічної безпеки підприємства дещо
розширює підхід та визначає її як «стан ефективного
використання його ресурсів та існуючих ринкових можливостей, що дозволяє запобігати внутрішнім i зовнішнім загрозам i забезпечувати його тривале виживання i
сталий розвиток на ринку відповідно до обраної місії»
[19]. Розглянутий підхід враховує вплив загроз економічній безпеці за усіма функціональними напрямками
діяльності підприємства, але основна увага приділяється внутрішньому середовищу підприємства, необхідною
умовою економічної безпеки визначається лише ефективне використання ресурсів, можливість використання некорпоративних ресурсів не враховується.
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ресурсів, при якому гарантується стабільність функціонування, розширене відтворення, впровадження і широке використання науково-технічних досягнень і соціальний розвиток» [35]. Цей підхід враховує залежність економічної безпеки підприємства від якості та надійності
комунікацій, що підкреслює важливість взаємовідносин
внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства,
як умов їх безпеки і розвитку.

ЕКОНОМІКА

економічна теорія

Я

к стан економічного розвитку підприємства
розглядають економічну безпеку Р. Дацків [12],
М. Камлик [20], О. Судакова [47] та ін. Р. Дацків
визначає економічну безпеку як «стан економічного
розвитку суб’єктів господарювання (особи, держави, організації), який забезпечує йому гармонійний розвиток
та ефективне використання шансів i усунення загроз
оточуючого середовища» [12]. На думку М. Камлика,
економічна безпека – це «стан розвитку господарюючого суб’єкта, який характеризується стабільністю економічного й фінансового розвитку, ефективністю нейтралізації негативних факторів та протидії їх впливу на всіх
стадіях його діяльності» [20]. Визначення економічної
безпеки О. Судковою полягає в розумінні економічної
безпеки як «такого стану розвитку економічної системи,
який забезпечує її ефективне функціонування засобом
належного використання внутрішніх та зовнішніх чинників, а також здатність результативного протистояння
негативному зовнішньому впливу» [47]. Розглянутий
підхід певною мірою враховує динамічність економічної
безпеки, оскільки розвиток полягає у зміні кількісних і
якісних характеристик з плином часу.
Таким чином, найбільш поширеним у наукових колах
є розуміння економічної безпеки підприємства як стану:
1) ефективного використання ресурсів підприємства;
2) захищеності потенціалу підприємства;
3) ефективного використання потенціалу підприємства;
4) захищеності інтересів підприємства;
5) стійкості до загроз;
6) економічного розвитку підприємства;
7) захищеності в системі зв’язків та відносин.
Проте, важливим напрямком забезпечення економічної безпеки підприємства є її розуміння з позиції не
тільки стану, а й процесів і умов, що змінюються з плином часу, тобто у динаміці.
Певною мірою динамічність економічної безпеки
враховується прихильниками підходу, згідно з яким це
поняття розглядається як сукупність умов, чинників та
факторів. М. Войнаренко, О. Яременко [8], Н. Капустін
[21], В. Щербіна [53] та ін. Так, М. Войнаренко та О. Яременко визначають економічну безпеку як «сукупність
факторів, які забезпечують незалежність підприємства,
стійкість і здатність до розвитку в умовах дії дестабілізуючих факторів» [9]. На думку Н. Капустіна, економічна безпека – це «сукупність чинників, які забезпечують
незалежність, стійкість, здатність до прогресу в умовах
дестабілізуючих факторів» [21]. У роботах В. Щербиної під економічною безпекою розуміється «сукупність
умов і чинників, які забезпечують незалежність підпри-
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ємства, його стабільність і стійкість, здатність до постійного оновлення і самовдосконалення» [53]. Проте
в рамках цього підходу не зазначається необхідність
управління факторами внутрішнього середовища підприємства та діяльність щодо можливого впливу на наслідки дії зовнішніх факторів.
Як комплекс заходів визначають економічну безпеку Є. Раздина [41] і В. Ярочкин [56]. Так, Є. Раздина
визначає економічну безпеку як «комплекс заходів, які
сприяють підвищенню фінансової стійкості господарюючих суб’єктів за умов ринкової економіки, які захищають їх комерційні інтереси від впливу негативних ринкових процесів» [41]. В. Ярочкин пропонує дещо розширене тлумачення економічної безпеки та розуміє її як
«організовану сукупність спеціальних органів, засобів,
методів та заходів, що забезпечать безпеку підприємницької діяльності від зовнішніх та внутрішніх загроз»
[56]. У відповідності з цим підходом економічна безпека
набуває певної комплексності.

В

изначення економічної безпеки, надані деякими
авторами, не належать до жодного з розглянутих
підходів. Так, В. Бєлокуров розуміє економічну
безпеку як «наявність конкурентних переваг, зумовлених відповідністю матеріального, фінансового, кадрового, техніко-технологічного потенціалів i організаційної
структури підприємства до його стратегічних цілей та
завдань» [7]. Проте наявність конкурентних переваг не
є необхідною умовою і запорукою стабільності та розвитку підприємства.
На думку Г. Козаченко та В. Пономарьова, економічна безпека – це «міра гармонізації в часі й просторі економічних інтересів підприємства з інтересами
пов’язаних з ним суб'єктів навколишнього середовища,
які діють поза межами підприємства» [24]. У даному визначенні не враховується влив інших факторів навколишнього середовища, які можуть бути не пов’язані с діяльністю підприємства прямо, а діють опосередковано.
Н. Подлужина визначає економічну безпеку як
«характеристику системи, що самоорганізовується та
саморозвивається, стан за якого економічні параметри
дозволяють зберегти головні її властивості: рівновагу і
стійкість при мінімізації загроз» [39]. Проте слід зазначити, що не лише економічні параметри підприємства
впливають на рівень його економічної безпеки.
В. Саллі, Т. Тимофєєв та Л. Наумова пропонують
визначати економічну безпеку як «стан, що визначається керівництвом і власниками підприємства як задовільний (прийнятний, бажаний, цільовий), що може
проявлятися в досягненні певного рівня виробництва та
бажаного рівня економічних показників, і може підтримуватися протягом певного періоду часу» [42, 48]. Такий
підхід до визначення економічної безпеки передбачає
необхідність адаптації стандартних систем управляння
економічною безпекою з урахуванням особливостей та
цілей підприємства.
Для визначення сутності економічної безпеки
підприємства деякі автори використовують поняття
здатності. Так, Д. Ковальов і Т. Сухорукова частково
визначають економічну безпеку як «здатність швидко
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класичному розумінні динамічні компетентно
сті тлумачаться як здатність підприємства цілеспрямовано створювати, розширювати та модифікувати свою ресурсну базу у відповідь на зміну умов
зовнішнього середовища. Однак у дослідженнях останніх років визначення динамічних здатностей дещо розширилось. Так, Дж. Тис наголошує на трьох основних
групах здатностей підприємства, що входять до складу
динамічних і передбачають [49]:
1) визначення та розуміння можливостей і загроз
навколишнього середовища;
2) використання можливостей навколишнього середовища;
3) підтримання конкурентоспроможності шляхом
покращення, комбінування, захисту і, за необхідністю,
реконфігурації матеріальних та нематеріальних ресурсів підприємства.
У відповідності з концепцією динамічних здатно
стей, у контексті ресурсної теорії управління підприємством, головною метою застосування динамічних
компетентностей є підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства. Адаптація цієї концепції до
проблематики економічної безпеки підприємства полягає у встановленні нових цілей реалізації динамічних
компетентностей, основними з яких є:
1) забезпечення стабільного функціонування та
розвитку підприємства;
2) досягнення поставлених цілей підприємства;
3) захищеність інтересів підприємства.
З позиції теорії економічної безпеки доцільно виділити такі динамічні компетентності підприємства:
1) ідентифікація негативних факторів зовнішньо
го і внутрішнього середовища, нейтралізація та пом’як
шення їх наслідків;
2) адаптування до змін зовнішнього і внутрішнього середовища, які не позначаються негативно на діяльності підприємства;
3) ідентифікація та використання можливостей
зовнішнього і внутрішнього середовища;
4) зміна обсягів наявних ресурсів у відповідності з
їх необхідною кількістю та якістю, інтенсивністю та напрямками використання згідно зі стратегічною спрямованістю діяльності підприємства.
Таким чином, у рамках підходу, що визначає економічну безпеку підприємства як сукупність динамічних
компетентностей, можна запропонувати таке її визначення: економічна безпека – це кількісна та якісна характеристика, що відображає динамічні компетентності підприємства, які забезпечують його ефективне функціонування та
розвиток у відповідності з мінливістю поставлених цілей
на основі використання внутрішніх та зовнішніх реальних
і потенційних ресурсів та можливостей.
Перевагами запропонованого визначення є врахування:
1) кількісного і якісного аспектів, що дозволяє
оцінювати економічну безпеку підприємства на основі
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иділяють три різновиди компетентностей підприємства: функціональні (операційні), «ключові» та динамічні. Функціональні компетентності
властиві більшості підприємствам відповідної галузі та
забезпечують функціонування підприємства. Такими
компетентностями є контроль якості продукції, поставка ресурсів, бухгалтерський облік, заходи соціального
забезпечення персоналу тощо. «Ключові» компетентності визначають конкурентоспроможність та специфічні властивості підприємства, що вирізняють його
серед інших підприємства галузі. Таким видом компетентностей є виробництво продукції за унікальною технологією тощо. До «ключових» компетентностей також
належать підприємницькі здібності, тобто здатність
своєчасно визначати можливості навколишнього середовища та вдало їх реалізовувати. Динамічні компетентності дозволяють оновлювати функціональні та «ключові» компетентності відповідно до вимог зовнішнього
та внутрішнього середовища, яке постійно змінюється.
Тобто саме динамічні компетентності забезпечують
адаптацію інших видів компетентностей та є запорукою
розвитку та стабільного функціонування підприємства
у довгостроковому періоді [2].
Вперше поняття динамічних здатностей (тобто
компетентностей) запропонували Дж. Тіс, Г. Пізано та
Е. Шуен у рамках ресурсної теорії управління підприємством. Ключовими поняттями цієї теорії визначено
ресурси та компетентності (здібності): ресурси є джерелом здатностей підприємства, а здатності, у свою чергу,
є джерелом конкурентної переваги фірми. Конкурентоспроможність підприємства визначається наявністю та
ефективністю використання ресурсів. Метою ресурсної теорії є обґрунтоване формування конкурентних
переваг підприємства у термінах ресурсів. Концепція
динамічних здатностей в контексті ресурсної теорії
управління підприємством наголошує на необхідності
розвитк у здатностей та компетентностей підприємства
відповідно до умов навколишнього середовища, оскільки підприємству недостатньо мати всі необхідні ресур-

си, важливо демонструвати проактивну стратегічну поведінку [22].
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усунути різноманітні загрози чи пристосуватися до існуючих умов, які не позначаються негативно на його
діяльності» [23], О. Судакова – як «здатність результативного протистояння негативному зовнішньому впливу» [47], І. Плєтнікова – як «здатність адаптуватися до
існуючих умов, які не впливають негативно на його діяльність» [38], В. Ортинський – як «здатність підприємства до відтворення» [36]. На думку Д. Пілової, економічна безпека – це «здатність підприємства досягти
певної мети в умовах макросередовища та мікросередовища, що склалися» [37]. В. Забродський визначає економічну безпеку як «кількісну і якісну характеристику
властивостей фірми, що відображає здатність «самовиживання» і розвитку в умовах виникнення зовнішніх і
внутрішніх економічних загроз» [18]. Згідно з наведеними визначеннями економічна безпека розглядається як
наявність певних компетентностей, що характеризують
здатність суб'єктів господарювання до сталого функціонування та розвитку.
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наявної статистичної звітності та суб'єктивних думок
фахівців у відповідній галузі;
2) динамічних змін, що притаманні зовнішньому і
внутрішньому середовищу підприємства;
3) необхідності уточнення цілей підприємства та
траєкторії його розвитку, що повинні синхронізуватися
із поточними та стратегічними змінами умов господарювання;
4) динамічності ресурсних можливостей, як реальних, так і потенційних.
На рис. 1 схематично узагальнено підходи до визначення поняття «економічної безпеки підприємства»,
що були розглянуті у статті.
Прояви кризи на багатьох підприємствах України свідчать про необхідність покращення управління
економічною безпекою, яка є головною умовою його
стабільного функціонування та розвитку. Узагальнення
підходів та удосконалення визначення поняття «економічна безпека підприємства» з урахуванням особливостей економічної ситуації сьогодення є необхідним
початковим етапом дослідження невирішених проблем
управління економічною безпекою.
Установлено, що найбільш поширеним є розуміння економічної безпеки як стану, що не враховує її

динамічність. Певною мірою розуміння економічної
безпеки з позиції динаміки враховують підходи, що визначають її як комплекс заходів, сукупність факторів та
компетентностей. З огляду на динамічність зовнішнього і внутрішнього середовища у статті обґрунтовано доцільність впровадження основних положень концепції
динамічних здатностей (компетентностей) ресурсної
теорії управління підприємством для уточнення визначення поняття економічної безпеки та розроблення
пропозицій щодо управління цим складним явищем на
підприємствах. Уточнене визначення економічної безпеки розглядає її як характеристику підприємства, що
зумовлюється його наявними динамічними компетентностями та враховує динамічний характер зовнішнього
і внутрішнього середовища діяльності. Запропоноване
уточнене визначення є підґрунтям для ідентифікації
основних складових економічної безпеки за концепцією
динамічних здатностей, що є напрямом подальших наукових досліджень.			

Рецензент – Ястремська О. М., доктор економічних наук,
професор, завідувачка кафедри економіки, організації та планування діяльності підприємства Харківського національного
економічного університету ім. С. Кузнеця

ефективного
використання
ресурсів
підприємства

ефективного
використання
потенціалу
підприємства

ЕКОНОМІКА

економічна теорія

стан

44

сукупність умов,
чинників та факторів

комплекс заходів
Економічна безпека
підприємства

сукупність
компетентностей
сукупність
динамічних
компетентностей

інші підходи

захищеності
потенціалу
підприємства
захищеності
інтересів
підприємства
стійкості
підприємства
до загроз

економічного
розвитку
підприємства
захищеності
підприємства
в системі зв’язків

Рис. 1. Підходи до визначення поняття «економічна безпека підприємства»
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