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Науковий керівник доц. С.В. Бреус  
Київський національний університет технологій та дизайну 

Мета і завдання. Мета наукового дослідження полягає у розкритті сутності 

поняття економічної безпеки підприємства. 

Задля досягнення поставленої мети поставлено такі завдання: узагальнити 

теоретичні підходи до визначення поняття «економічна безпека підприємства»; 

визначити ключові елементи, які характеризують економічну безпеку підприємства як 

категорію; провести аналіз поняття «економічна безпека підприємства» та його 

узагальнення як категорії. 

Об’єкт та предмет дослідження. Об’єкт дослідження – процес забезпечення 

економічної безпеки підприємства. Предмет дослідження – теоретичні аспекти 

визначення поняття «економічна безпека підприємства» та її забезпечення. 

Методи та засоби дослідження. У процесі дослідження використано 

діалектичний метод пізнання та системний підхід до аналізу поняття «економічна 

безпека підприємства». 

Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. Основні 

результати дослідження, що формують його наукову новизну полягають у тому, що 

вперше здійснено теоретичне узагальнення категорії «економічна безпека 

підприємства» з виокремленням поняття, яке найбільш повно характеризує її; 

удосконалено теоретичні аспекти забезпечення економічної безпеки підприємства через 

визначення ключових елементів, які характеризують економічну безпеку підприємства 

як категорію; набуло подальшого розвитку узагальнення теоретичних підходів до 

визначення поняття «економічна безпека підприємства». 

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що їх 

використання сприятиме структуризації поняття економічна безпека підприємства. 

Результати дослідження. В умовах ринкових відносин, підприємство, як 

відкрита система, знаходиться під впливом чинників зовнішнього та внутрішнього 

середовища та функціонує в умовах ризику та невизначеності. Загалом така ситуація 

сприяє тому, що керівництво задля підвищення фінансово-економічних результатів 

підприємства, а почасти для виживання, має швидко адаптуватися до нових умов, 

враховуючи при цьому вплив чинників невизначеності та нестійкості економічного 

середовища. За таких обставин забезпечення економічної безпеки є запорукою 

стабільного функціонування та зростання економічного потенціалу підприємства. 

Ієрархічно економічна-безпека підприємства є складовою економічної безпеки 

держави, регіону, оскільки ґрунтується на їх фінансовому, сировинному та 

виробничому потенціалі та перспективах розвитку. Наявність багаторівневої концепції 

економічної безпеки суб’єктів господарювання усіх рівнів дає можливість забезпечити 

передбачуваність зовнішніх загроз підприємствам [1]. 

Розгляд та аналіз теоретичних підходів до визначення поняття «економічна 

безпека підприємства» свідчить, що в сучасній науковій літературі не існує сталості у 

його трактуванні. Визначення ключових елементів з позиції забезпечення економічної 

безпеки підприємства як категорії дає підстави до висновків, що найпоширенішим є її 

характеристика як стану ефективного використання ресурсів (капіталу, персоналу, 
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інформації і технології, техніки та устаткування, прав) підприємства та існуючих 

ринкових можливостей, що дає змогу запобігати внутрішнім і зовнішнім негативним 

впливам (загрозам) і забезпечити його тривале виживання і стійкий розвиток на ринку 

відповідно до обраної місії [2]. 

В таблиці 1 здійснено аналіз поняття «економічна безпека підприємства» та 

узагальнення його поняття.  

Таблиця 1 – Визначення поняття «економічна безпека підприємства» 

Автор Визначення 

Д. Ковальов, Т. 

Сухорукова [3]  

Захищеність його діяльності від негативних впливів зовнішнього середовища, а 

також як здатність швидко усунути різноманітні загрози або пристосуватися до 

існуючих умов, які не позначаються негативно на його діяльності 

В. Шликов [4] Стан захищеності життєво важливих інтересів підприємства від реальних і 

потенційних джерел небезпеки або економічних загроз 

В. Забродський, 

Н. Капустін [5] 

Виступає як кількісна і якісна характеристика властивостей фірми, що відображає 

здатність «самовиживання» і розвитку в умовах виникнення зовнішньої і 

внутрішньої економічної загрози 

Шалагін Д. [6] Стан, у якому забезпечується мінімальний негативний вплив внутрішніх і 

зовнішніх загроз на діяльність та економічний результат підприємства 

 

З вищенаведених трактувань можна зробити висновок, що переважна більшість з 

них характеризує економічну безпеку підприємства як стан захищеності від впливу 

загроз, що сприяють погіршенню фінансово-економічної діяльності підприємства.  

Висновки. Зазначене дає підстави до висновків про те, що залежно від того, 

наскільки суб’єкт господарювання може протистояти загрозам внутрішнього та 

зовнішнього характеру залежить рівень його економічної безпеки. В сучасних умовах 

господарювання рівень економічної безпеки підприємства залежить певною мірою від 

того, наскільки ефективними є розроблені на підприємстві заходи, що сприятимуть 

уникненню чи принаймні зменшенню можливих загроз та шкідливих наслідків 

негативних складових зовнішнього та внутрішнього середовища суб’єкта 

господарювання. За таких обставин перед керівництвом підприємства постає завдання, 

яке полягає в розробці заходів, що сприятимуть забезпеченню належного рівня його 

економічної безпеки. 

Ключові слова. Підприємство, суб’єкт господарювання, економічна безпека, 

загрози, забезпечення економічної безпеки підприємства. 
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