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Сосновська О. О. 
поняття економічної безпеки підприємства в контексті різних методологічних підходів

Проаналізовано наявні сучасні дефініції економічної безпеки підприємства та зроблено їх систематизацію в контексті захисного, стійкого, 
ресурсно-функціонального, конкурентного, гармонізаційного та комплементарного підходів. На основі аналізу наявних трактувань економічної 
безпеки підприємства в контексті кожного підходу сформовано комплексне уявлення щодо сутності досліджуваної категорії шляхом система-
тизації її ресурсно-функціональних складових, цільових орієнтирів і завдань, факторів впливу, критеріїв ефективності. Запропоновано автор-
ське визначення економічної безпеки підприємства як комплексної діяльності підприємства, що спрямована на ефективне формування та ви-
користання його ресурсного потенціалу у різних функціональних сферах для забезпечення стійкого функціонування в умовах невизначеного та 
мінливого економічного середовища. Ретельне вивчення методологічних підходів як основи пізнання сутності економічної безпеки підприємства 
є базисом для подальших наукових досліджень із питань впливу ризиків на його економічну безпеку в умовах циклічного розвитку економіки та 
розробки методичного інструментарію управління ризиками з метою досягнення стійкого функціонування підприємства.
Ключові слова: підприємство, економічна безпека, методологія, стійке функціонування, ресурсно-функціональні складові, конкурентні переваги, 
гармонізація інтересів підприємства.
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Сосновская О. А. Понятие экономической безопасности  

предприятия в контексте разных методологических подходов
В статье проанализированы современные трактовки понятия эконо-
мической безопасности предприятия, и предложена их систематиза-
ция в контексте защитного, устойчивого, ресурсно-функционального, 
конкурентного, гармонизационного и комплементарного подходов. 
На основе анализа существующих трактовок экономической безопас-
ности предприятия в контексте каждого подхода сформировано ком-
плексное представление о сущности исследуемой категории путем 
систематизация ее ресурсно-функциональных элементов, целевых 
ориентиров и задач, факторов влияния, критериев эффективности. 
Предложено авторское определение экономической безопасности 
предприятия как комплексной деятельности, которая направлена на 
эффективное формирование и использование ресурсного потенциала 
предприятия в различных функциональных сферах для обеспечения его 
устойчивого функционирования в условиях нестабильной экономиче-
ской среды. Детальное изучение методологических подходов как осно-
вы познания сущности экономической безопасности предприятия 
является базисом для дальнейших научных исследований по вопросам 
влияния рисков на его экономическую безопасность в условиях циклич-
ного развития экономики и разработки методического инструмен-
тария управления рисками с целью устойчивого функционирования 
предприятия. 
Ключевые слова: предприятие, экономическая безопасность, мето-
дология, устойчивое функционирование, ресурсно-функциональные со-
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The Concept of Economic Security of Enterprise in the Context  
of Different Methodological Approaches

The article analyzes contemporary interpretations of the concept of econom-
ic security of enterprise and suggests their systematization in the context of 
protective, sustainable, resource-functional, competitive, harmonizing, and 
complementary approaches. On the basis of analysis of the existing interpre-
tations of economic security of enterprise in the context of each approach has 
been formed a comprehensive view on the nature of the studied category by 
systematization of its resource-functional elements, target guidelines and ob-
jectives, influencing factors, efficiency criteria. The author’s own definition of 
economic security of the enterprise has been suggested, according to which it 
is as a complex activity, which is directed to efficient formation and use of re-
source potential of enterprise in various functional spheres to provide its sus-
tainable functioning in a volatile economic environment. The detailed study 
of methodological approaches as the basis for cognition of the essence of 
economic security of enterprise is the basis for further scientific researches on 
the influence of risks on its economic security in conditions of cyclical develop-
ment of economy and the development of methodical instrumentarium of risk 
management with the purpose of sustainable functioning of enterprise.
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Сучасний розвиток економічних відносин 
в  Украї ні супроводжується становленням і роз-
витком ринкових механізмів, трансформацією 

форм і методів державного регулювання, динамічніс-
тю бізнес-процесів діяльності економічних суб’єктів 
і відповідним зростанням конкурентної боротьби. Такі 
тенденції спряють формуванню невизначеного еконо-
мічного середовища, якому притаманна наявність різ-
номанітних викликів, потенційних загроз і ризиків, що 
виникають під впливом деструктивних факторів вну-
трішнього та зовнішнього оточення. За цих умов процес 
ефективного функціонування та розвитку вітчизняних 
підприємств залежить від рівня їх економічної безпеки, 
питання забезпечення якої особливо актуалізуються 
в умовах складної політичної та економічної ситуації.   

Окремим теоретичним і прикладним аспектам 
економічної безпеки підприємства присвячено на-
укові праці таких вітчизняних і зарубіжних дослідни-
ків, як Б. М. Андрушків, І. А. Белоусова, Ю. О. Бровкіна, 
Т. Г. Васильців, К. С. Горячева, О. А. Грунін, С. О. Гру-
нін, А. М. Деменська, В. Л. Дикань, Г. Є. Долматова,  
В. С. Домбровський, А. О. Єпіфанов, М. М. Єрмошенко, 
І. Ю. Зайцева, В. І. Кириленко, Г. В. Козаченко, М. І. Ко-
питко, Л. О. Корчевська, О. М. Лященко, І. Л. Назарен-
ко, Є. І. Овчаренко, Л. О. Омелянович, Є. А. Орлова,  
О. Л. Пластун, В. П. Пономарьов, Є. В. Раздіна, Н. Й. Ре- 
верчук, О. Є. Суглобів, М. В. Фоміна, С. О. Хмельов,  
І. Б. Хома, Л. Г. Шемаєва, С. М. Шкарлет [1–24]. Однак, 
незважаючи на значну кількість ґрунтовних наукових 
розробок, існує необхідність систематизації методоло-
гічних підходів щодо сутності економічної безпеки під-
приємства та розвитку теоретичних підходів до визна-
чення цієї економічної категорії. 

Змістовний аналіз літературних джерел щодо трак-
тування категорії економічної безпеки підприєм-
ства свідчить про різноманітність і різнобічність 

наукових підходів, які відрізняються за цільовими орі-
єнтирами, ресурсно-функціональними складовими, 
внутрішніми та зовнішніми факторами впливу, крите-
ріальними параметрами, а також об'єктами досліджен-
ня. Наявні методологічні підходи є фрагментарними, 
оскільки враховують лише окремі структурні елементи 
системного уявлення щодо сутності економічної безпе-
ки підприємства та не дозволяють розкрити її повністю. 
При цьому спостерігається ототожнення або підміна 
поняття економічної безпеки підприємства з поняття-
ми ефективності, адаптації, конкурентоспроможнос-
ті, економічної стійкості тощо. Отже, метою статті є 
систематизація та аналіз наявних сучасних дефініцій 
економічної безпеки підприємства в контексті різних 
методологічних підходів для формування авторського 
трактування цієї категорії та можливості подальших на-
укових досліджень. 

Одним із перших методологічних підходів щодо 
сутності економічної безпеки підприємства є захисний 
підхід, який трактує досліджувану категорію як про-
цес забезпечення умов збереження комерційної таєм-
ниці та захисту економічних інтересів підприємства 

від несприятливого впливу зовнішнього середовища. 
Так, за думкою Омельянович Л.О. та Долматової Г.Є., 
економічна безпека являє собою стан захищеності під-
приємства при організації взаємовідносин з іншими 
суб'єктами та його ресурсів, при якому гарантується 
стабільність функціонування, розширення, відтворен-
ня, впровадження і  широке використання науково-
технічних досягнень і  соціальний розвиток [17, с. 46]. 
Вчений Шкарлет С.М. вважає, що економічна безпека 
є універсальною категорією, яка відбиває захищеність 
суб'єктів соціально-економічних відносин на всіх рів-
нях і базовим підґрунтям якої є механізм забезпечення 
та безупинного розвитку за допомогою використання 
усіх видів ресурсів і підприємницьких можливостей [24, 
с. 29]. Автор Реверчук Н. Й. визначає економічну без-
пеку підприємства як систему активного захисту від 
можливих матеріальних, людських і фінансових втрат, 
що ґрунтується на випередженні несприятливих подій 
та забезпечує наявні чи можливі збитки, менші від вста-
новлених норм [19, с. 21]. 

На думку Хома І. Б., економічна безпека підпри-
ємства являє собою певне економічне явище або влас-
тивість, в основу якого покладено ступінь відсутності 
наслідків загроз впливу дестабілізуючих чинників вну-
трішнього та зовнішнього середовища на економіч-
ний потенціал і загальну виробничо-господарську ді-
яльність підприємства. Автор вважає, що результатом 
функціонування економічної безпеки підприємства є 
саме економічна захищеність як один з невід'ємних ви-
дів захищеності сучасного підприємства [22, с. 21]. 

Така ж позиція простежується і у праці Копит-
ко М. І., де економічна безпека підприємства 
розглядається як комплексне поняття, що ха-

рактеризує стан і здатність підприємства так організо-
вувати свою діяльність, щоб надійно захиститися від 
негативних факторів впливу дестабілізуючих чинників 
внутрішнього та зовнішнього середовищ, а також якісно 
адаптуватися до існуючих умов з найменшими втрата-
ми [13, с. 59]. Схожою є думка авторів Дикань В. Л. та 
Назаренко І. Л., які визначають економічну безпеку як 
стан захищеності діяльності підприємства від зовнішніх 
і внутрішніх загроз, при якому забезпечується стабільне 
функціонування і прогресивний розвиток підприємства 
шляхом ефективного використання наявних ресурсів та 
адаптації до нестабільних умов економічного середови-
ща [6, с. 72]. Також прихильником цього підходу є Шема-
єва Л. Г., яка пропонує визначення економічної безпеки 
як характеристики  підприємства, яка відображає його 
здатність реалізовувати власні стратегічні економічні 
інтереси за певних зовнішніх умов завдяки захисту від 
існуючих і потенційних загроз і використанню можли-
востей, що надає зовнішнє середовище [23, с. 12]. В на-
ступних дослідженнях ідея захищеності використову-
ється в різних інтерпретаціях та визначає нові сторони 
економічної безпеки підприємства шляхом врахування 
його важливих інтересів стосовно кадрового потенціа-
лу, технологічних ресурсів, інформаційного забезпечен-
ня, фінансових результатів діяльності тощо.
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Безумовно, трактування досліджуваної катего-
рії з точки зору захищеності підприємства від наявних 
і можливих потенційних загроз відображає головну 
сутність економічної безпеки, тобто захист від ризиків 
різноманітного характеру. Проте цей підхід є достатньо 
обмеженим, оскільки економічна безпека залежить не 
тільки від результатів впливу деструктивних процесів і 
явищ, а також від здатності підприємства протистояти 
негативним впливам та створити механізми ефектив-
ної адаптації до несприятливих факторів динамічного 
середовища. Тобто рівень економічної безпеки підпри-
ємства має пряму залежність із такими внутрішніми 
його характеристиками, як рівень гнучкості ресурсного 
потенціалу, вибір інструментів управління ризиками, 
можливості формування якісних параметрів розвитку, 
збереження економічної рівноваги та стійкості в кон-
кретних умовах господарювання. 

Нові ринкові перетворення наприкінці ХХ ст. 
стали причиною більш широкого трактування 
економічної безпеки підприємства як здатності 

забезпечення його сталого функціонування у несприят-
ливих зовнішніх і внутрішніх умовах. В науковій літе-
ратурі таке бачення економічної безпеки підприємства 
отримало назву стійкісного підходу. Отже, економіч-
ною безпекою вважали спроможність господарюючого 
суб'єкта забезпечити стабільність свого існування за 
різних умов економічного середовища та незалежно від 
характеру і  масштабів його впливу на діяльність під-
приємства. 

У науковій праці Белоусової І.А. економічна без-
пека підприємства трактується як збалансований без-
упинний та сталий розвиток, що досягається за допо-
могою використання усіх видів ресурсів і підприєм-
ницьких можливостей, за якими гарантується найбільш 
ефективне їх використання для стабільного функціону-
вання та динамічного науково-технічного і соціально-
го розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім нега-
тивним впливам (загрозам), забезпечення стабільного 
функціонування підприємства сьогодні і в майбутньому 
[2, с. 17]. Колектив авторів під керівництвом Андрюшкі-
ва Б. М. розглядає економічну безпеку як економічний 
стан підприємства, сталий до внутрішніх і зовнішніх 
змін фінансово-господарської діяльності шляхом ство-
рення умов забезпечення надійного захисту його еко-
номічних інтересів від різних загроз [7, с. 23]. Автори 
Єрмошенко М. М., Горячева К. С. трактують економіч-
ну безпеку підприємства як такий стан його економіки 
(економічної системи), який можна характеризувати 
внутрішньою збалансованістю і стійкістю до негативно-
го впливу будь-яких загроз, її здатністю забезпечувати 
на основі реалізації власних економічних інтересів свій 
сталий і ефективний розвиток [9, с. 23]. Раздіна Є. В. 
розглядає категорію економічної безпеки підприємства 
з позиції фінансової стійкості як комплекс заходів, що 
сприяють підвищенню фінансової стійкості господарю-
ючих суб’єктів за умов ринкової економіки, які захища-
ють їх комерційні інтереси від впливу негативних рин-
кових процесів [18].

Узагальнюючи дискусійні трактовки до визначен-
ня економічної безпеки в контексті стійкісного 
підходу, слід зазначити, що цей підхід базуєть-

ся на здатності підприємства зберігати необхідний 
рівень його стійкого функціонування незалежно від 
умов господарювання. Безперечно економічна без-
пека підприємства та його стійке функціонування є 
взаємопов’язаними та взаємозалежними категоріями, 
але не тотожними. Отже, основним недоліком цього 
підходу вважаємо синонімічне трактування деякими 
авторами понять економічної безпеки та стійкості, 
адже стійкість можна розглядати виключно як крите-
рій ефективності процесу управління економічною без-
пекою підприємства. 

Найбільш популярним до вивчення сутності еко-
номічної безпеки підприємства в науковій літературі є 
ресурсно-функціональний підхід. Головна ідея прихиль-
ників цього напряму полягає в найбільш ефективному 
використанні корпоративних ресурсів для запобігання 
загрозам і забезпечення стабільного функціонування 
підприємства в теперішньому і майбутньому періодах. 
Як основні напрямки економічної безпеки підприєм-
ства традиційно розрізняються функціональні скла-
дові діяльності підприємства. До них належать фінан-
сова, кадрово-інтелектуальна, техніко-технологічна, 
політико-правова, інтерфейсна, ринкова, інформаційна, 
збутова, виробнича та ін. В рамках цього підходу про-
водиться ретельне вивчення ресурсів і розробляються 
заходи щодо підтримки високого рівня економічної без-
пеки за рахунок їх раціонального використання.

Прихильником цього підходу є Кириленко В. І., 
який пропонує визначення економічної безпеки 
підприємства як стану корпоративних ресурсів і 

підприємницьких можливостей, ефективне використан-
ня яких повинне забезпечити захист від наявних небез-
пек і загроз і досягнення мети бізнесу за умов конкурен-
ції і господарського ризику [11, с. 18–19]. Автор Фомі-
на М.  В. визначає економічну безпеку підприємства яке 
стан найбільш ефективного використання його ресурсів 
з метою ліквідації загроз, забезпечення ефективного 
і  стабільного функціонування підприємства в поточно-
му та перспективному періодах [21, с. 11]. Дослідники 
А. О. Єпіфанов, О. Л. Пластун, В. С. Домбровський під 
економічною безпекою пропонують розуміти здатність 
підприємства ефективно та стабільно здійснювати свою 
господарську діяльність шляхом використання сукуп-
ності взаємопов’язаних діагностичних і контрольних 
заходів фінансового характеру, що мають оптимізува-
ти використання ресурсів підприємства та нівелювати 
вплив негативних факторів внутрішнього та зовніш-
нього середовища [8, с. 25]. Розділяємо думку Бровкі-
ної Ю. О. стосовно того, що ресурсно-функціональний 
підхід має комплексний характер, оскільки об’єктами 
його дослідження виступають найважливіші чинники 
діяльності підприємства, які мають безпосередній вплив 
на забезпечення та підтримку економічної діяльності. 
Але ресурси підприємства представляють виключно 
його внутрішнє середовище. А отже, втрачається увага 
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до стану зовнішнього оточення як головного джерела 
цих ресурсів [3].

Наступним методологічним підходом до ви-
значення економічної безпеки підприємства 
є конкурентний підхід, якій концентрує увагу 

виключно на досягненні конкурентних переваг підпри-
ємства в умовах динамічного економічного середовища. 
Професор Васильців Т. Г. вважає, що стабільне функці-
онування суб’єктів господарювання в сучасних умовах 
можливе за рахунок високої конкуренції на ринку, що 
є головною особливістю у визначенні економічної без-
пеки підприємства. Автор обґрунтовує цю економічну 
категорію як стан функціонування, за якого підпри-
ємство і його продукція є конкурентоспроможними на 
ринку з одночасним гарантуванням найефективнішого 
використання ресурсів, інтелектуального та кадрового 
потенціалу, стабільності функціонування, стійкості та 
прогресивності розвитку, можливості протидіяти нега-
тивним впливам зовнішнього та внутрішнього середо-
вища його функціонування [4, с. 18]. Автори Грунін О. А. 
та Грунін С. О. вважають, що важливим фактором підви-
щення рівня економічної безпеки підприємства є кон-
курентне середовище та пропонують трактувати еко-
номічну безпеку підприємства як такий стан суб’єкта 
господарювання, за якого при найбільш ефективному 
використанні корпоративних ресурсів він досягає за-
побігання, послаблення чи захисту від існуючих не-
безпек і загроз чи інших непередбачуваних обставин 
і  забезпечує досягнення цілей бізнесу в умовах конку-
ренції та господарського ризику [5, с. 37–38]. В  рамках 
конкурентного підходу також є доречним визначення 
Суглобова О.  Є., Хмельова С. О. та Орлової Є. А., які 
вважають, що економічна безпека  – це система, яка за-
безпечує конкурентні переваги підприємства шляхом 
ефективного використання ресурсів (матеріальних, тру-
дових, фінансових, інвестиційних) на основі вивчення 
комплексної інформації, яка формується в інтегрованій 
обліково-інформаційній системі. В процесі забезпечен-
ня економічної безпеки автори акцентують увагу на ін-
формації, яка у разі правильного використання може 
надати вагомі конкурентні переваги підприємству [20].

Слід зазначити, що в сучасних умовах господа-
рювання конкурентний підхід до визначення 
економічної безпеки підприємства є достатньо 

слушним, оскільки досягнення конкурентних переваг 
у жорстких динамічних умовах господарювання є важ-
кою задачею для будь-якого підприємства. При цьому 
вважаємо цей підхід вдалим за умови розгляду конку-
рентних досягнень підприємства як одного з цільових 
орієнтирів його економічної безпеки, до яких слід також 
віднести досягнення запланованої результативності 
фінансово-економічної діяльності, формування та ви-
користання інноваційного потенціалу, побудову страте-
гічних векторів розвитку тощо.  

Одним із сучасних методологічних підходів до ви-
значення економічної безпеки підприємства є гармоні-
заційний підхід, що був розроблений на початку 2000-х 
років і є логічним продовженням підходів, що оперували 

захистом економічних інтересів підприємства. Відпо-
відно до гармонізаційного підходу, економічну безпеку 
підприємства витлумачено як міру гармонізації в часі та 
просторі економічних інтересів підприємства з інтере-
сами пов'язаних із ним суб'єктів зовнішнього серед-
овища, що діють поза межами підприємства. За думкою 
послідовників цього, підходу таке розуміння економіч-
ної безпеки підприємства не суперечить уже початим 
спробам визначити це поняття, оскільки також, як і всі 
ці спроби, виходить з визнання найголовнішого, якщо 
не сказати більше – визначального, впливу зовнішнього 
середовища на діяльність підприємства. Принциповою 
ознакою запропонованого розуміння економічної без-
пеки підприємства є визнання неможливості цілком за-
хистити діяльність підприємства від негативного впли-
ву зовнішнього середовища внаслідок того, що при її 
здійсненні в цьому зовнішньому середовищі і поза ним 
діяльність підприємства неможлива, а також визна-
ння позитивного впливу зовнішнього середовища [12, 
с. 87]. За думкою Корчевської Л. О. та Деменської А. М., 
економічна безпека підприємства являє собою міру 
гармонізації його економічних інтересів із інтересами 
суб’єктів зовнішнього середовища за умов гарантуван-
ня захисту від дестабілізуючих чинників у конкретних 
геопросторово-часових координатах шляхом запрова-
дження правових, фінансових, організаційних, техніч-
них і соціально-психологічних заходів [14]. Автор Зай-
цева І. Ю. визначає економічну безпеку підприємства як 
міру гармонізації у часі та просторі економічних інтер-
есів керівництва підприємства з інтересами пов’язаних 
з ним суб’єктів господарювання в умовах ситуаційного 
підходу до управління підприємством [10, с. 16–17]. 

У другій половині 2000-х років в процесі удоскона-
лення гармонізаційного підходу автором Ляшен-
ко О. М. був розроблений і запропонований до 

наукового вжитку комплементарний підхід до тлума-
чення економічної безпеки підприємства, згідно з  яким 
економічна безпека являє собою міру економічної сво-
боди підприємства, що досягається внаслідок керова-
ного процесу взаємоузгодження економічних інтересів 
стейкхолдерів як зовнішнього, так і внутрішнього се-
редовища підприємства, який має на меті протистояння 
загрозам економічній безпеці підприємства та потре-
бує необхідних для такого протистояння ресурсів [15, 
с.  23]. 

Таким чином, слід акцентувати увагу на сучас-
ності гармонізаційного підходу та визначенні сутнос-
ті економічної безпеки підприємства, який передба-
чає кореляцію інтересів підприємства з інтересами 
суб’єктів зовнішнього середовища. Проте забезпечення 
балансу інтересів різних економічних суб’єктів у склад-
них і суперечливих економічних умовах є складною та 
інколи недосяжною задачею. Отже, висновки авторів 
гармонізаційного підходу не можна розповсюдити на всі 
можливі ситуації, але ідею прагнення до такого балансу 
необхідно брати до уваги при створенні системи еконо-
мічної безпеки на підприємстві. Загальним недоліком 
гармонізаційного підходу є орієнтація на зовнішнє се-
редовище як визначального фактора розвитку бізнесу 
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в системі ринкової економіки, що суттєво нівелює зна-
чення впливу внутрішнього стану підприємства на його 
економічну безпеку.

На основі аналізу та систематизації вищевикла-
дених методологічних підходів пропонуємо 
визначення економічної безпеки підприємства 

як комплексної діяльності підприємства, що спрямо-
вана на ефективне формування та використання його 
ресурсного потенціалу у різних функціональних сфе-
рах для забезпечення стійкого функціонування в умо-
вах невизначеного та мінливого економічного сере-
довища.

ВИСНОВКИ
Аналіз існуючих дефініцій економічної безпе-

ки підприємства у контексті захисного, стійкісного, 
ресурсно-функціонального, конкурентного, гармоніза-
ційного та комплементарного підходів дозволяє отри-
мати комплексне уявлення досліджуваної категорії 
шляхом систематизації її функціональних складових, 
цільових орієнтирів і завдань, факторів впливу, критері-
їв ефективності тощо. Це сприяє ретельному вивченню 
методологічних підходів як основи пізнання сутності 
економічної безпеки підприємства для подальшого до-
слідження впливу ризиків на його економічну безпеку 
в умовах циклічного розвитку економіки та розроб-
ки методичного інструментарію управління ризиками 
з метою досягнення стійкого функціонування підпри-
ємства.                      
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