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СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА: 
СУТНІСТЬ, ХАРАКТЕРИСТИКА, ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ  

ДО ФОРМУВАННЯ ТА СТРУКТУРИЗАЦІЇ
Анотація. У статті досліджено проблеми, пов’язані 

з формуванням системи економічної безпеки підпри-
ємництва, з’ясовано її зміст та основні характеристи-
ки. Доведено, що в умовах перманентного погіршення 
економічної ситуації у вітчизняній економіці підпри-
ємства протягом переважної більшості останніх років 
були збитковими за абсолютними показниками чисто-
го прибутку/збитку. Розглянуто теоретичні підходи до 
сутності економічної безпеки підприємства, серед яких 
основними є її трактування як стану: ефективного ви-
користання ресурсів, економічного потенціалу, захище-
ності діяльності підприємства, захищеності інтересів, 
виробничої системи. Запропоновано авторське визна-
чення поняття «система економічної безпеки підпри-
ємництва». Визначено основні завдання системи еконо-
мічної безпеки підприємництва. 
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Постановка проблеми. Сучасному ринковому середовищу 
характерна відкритість, що насамперед пов’язано з глобалі-
зацією економічних відносин у світі. Така відкритість попри 
очевидні вигоди для економічних суб’єктів має також і значні 
недоліки, пов’язані з наявністю нестабільності, у тому числі з 
можливістю перманентного виникнення кризових явищ. 

У таких умовах підприємства мають виробити здатність 
швидкої адаптації до нових, постійно змінюваних умов. Для 
цього, насамперед необхідно, щоб підприємство мало уявлення 
про всі можливі небезпеки, що можуть виникати в умовах його 
функціонування на сучасному етапі здійснення господарської та 
економічної діяльності. До таких небезпек, зокрема, належать: 
погіршення кон’юнктури ринків (як національного, так і світо-
вого), шахрайські дії інших економічних суб’єктів, посилення 
монополізації ринків, розвиток недобросовісної конкуренції, 
корумпованість на різних рівнях, нестабільність законодавства, 
погіршення соціально-економічного становища в державі тощо. 
Наявність усіх цих та інших небезпек зумовлює необхідність 
побудови системи економічної безпеки підприємництва.

Нині питання, пов’язанні з формуванням системи еконо-
мічної безпеки підприємництва, є особливо актуальними, адже 
від того, чи зможе економічний суб’єкт вчасно адаптуватися до 
змін та викликів, що супроводжують розвиток будь-якої сучас-
ної економіки, залежать його перспективи подальшого роз-
витку та зростання. Все це зумовлює необхідність подальшого 
дослідження даної проблематики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення пробле-
матики побудови системи економічної безпеки підприємств дослі-
джується у багатьох працях сучасних науковців. Різні аспекти 
теоретичного обґрунтування змісту економічної безпеки підпри-

ємств розглядали вчені інших країн, серед яких: В.В. Бєлокуров, 
О.А. Грунін, Є.А. Олєйнікова, О.В. Разіна, В.Л. Тамбольцев, 
В.І. Ярочкін та ін. Серед вітчизняних учених-економістів окремі 
питання дослідження економічної безпеки підприємництва роз-
глядали: З.С. Варналій, Т.Г. Васильків, К.С. Горячева, В.М. Геєць, 
Н.Ю. Гічова, М.І. Камлик, І.С. Керницький, Г.В. Козаченко, 
Т.Б. Кузенко, О.Ф. Новикова, Л.О. Омелянович, В. Л. Ортинський, 
С.В. Філиппова, М.В. Фоміна, Л.Г. Шемаєва та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Незважаючи на численні дослідження, пов’язані з 
визначенням змісту та факторів, що впливають на економічну 
безпеку підприємств, деякі питання все ще залишаються пред-
метом наукових дискусій. Зокрема, немає однозначного трак-
тування самого поняття «економічна безпека підприємства». 
Також потребують детального дослідження фактори, під впли-
вом яких формується система економічної безпеки підприєм-
ства в сучасних умовах перманентного виникнення та розпов-
сюдження економічних дисбалансів. Відкритим для подальшої 
дискусії є й визначення теоретичних підходів до створення та 
структуризації системи економічної безпеки підприємництва.

Мета статті полягає у дослідженні сутності та змісту сис-
теми економічної безпеки підприємництва, аналізі теоретич-
них підходів до визначення структури її складників.

Виклад основного матеріалу дослідження. Проблематика 
побудови ефективної системи економічної безпеки підприєм-
ництва є надзвичайно актуальною для України. Це, насампе-
ред, пов’язано з тим, що значна кількість підприємств в Україні 
були й залишаються збитковими. Загальне погіршення соціаль-
но-економічних умов, поглиблення кризових явищ також не 
сприяють поліпшенню загальної ситуації. 

Дані щодо кількості збиткових підприємств в Україні за 
останні роки наведено на рис. 1.

Відповідно до наведених на рис. 1 даних, видно, що протягом 
останніх років частка підприємств, які одержали чистий збиток у 
результаті своєї діяльності, коливалася. Найвищим цей показник 
був у 2010 р. – 42,7%, а найнижчим – у 2015 р. – 26,7%. Разом із 
цим наведені дані щодо співвідношення прибуткових та збиткових 
підприємств, відповідно до розміру чистого прибутку (збитку), 
потребують уточнення в контексті абсолютних показників. 

Статистичні дані щодо розмірів одержаних прибутків 
(збитків) вітчизняних підприємств протягом 2008–2016 рр. 
наведено на рис. 2

Наведені на рис. 2 дані наочно демонструють найбільш кри-
зові періоди розвитку вітчизняного підприємництва. Характерним 
є те, що за період з 2008 по 2016 р. лише у 2010, 2011 та 2016 рр. 
підприємства отримали чистий прибуток, натомість у всіх інших – 
чистий збиток. Також звертає на себе увагу надзвичайно стрімке 
зростання збитковості підприємств у 2014 р., що було напряму 
пов’язано з загостренням суспільно-політичної та економічної 
кризи. Такі негативні тенденції продовжилися й у 2015 р. Разом 
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із цим за результатами 2016 р. уперше за п’ять років вітчизняні 
підприємства одержали чистий прибуток, а не збиток. 

Розглянуті показники свідчать про те, що проблематика 
економічної безпеки для вітчизняних підприємств є першочер-
говою. Причому перелік загроз та факторів, які можуть впли-
вати на стабільний розвиток підприємства, постійно зростає. 
Так, окрім традиційних, виникають нові загрози, серед яких – 
нові для підприємництва України [2, c. 414], тому побудова сис-
теми економічної безпеки має ґрунтуватися на глибинному 

розумінні нестабільності зовнішнього та внутрішнього середо-
вища, а також урахування можливостей швидкої адаптації до 
таких змін. Для цього необхідним є дослідження теоретичних 
підвалин змісту економічної безпеки підприємства. 

Розуміння сутності системи економічної безпеки підпри-
ємництва неможливе без комплексного дослідження змісту 
поняття «економічна безпека підприємства», яке є базовим.

Звертає на себе увагу те, що в науковій літературі попри над-
звичайно велику кількість визначень єдиного підходу до тракту-

Рис. 1. Співвідношення збиткових та прибуткових підприємств України  
відповідно до обсягів одержаного чистого прибутку (збитку) протягом 2008–2016 рр., % [1]

Рис. 2. Динаміка обсягів чистого прибутку (збитку) вітчизняних підприємств  
протягом 2008–2016 рр., млн. грн. [1]
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вання цього поняття так і не було сформульовано. Це свідчить 
про його надзвичайно широкий зміст і можливість різнобічного 
трактування виходячи із сутності, об’єкту чи цілей дослідження.

Значна кількість науковців [3–6] розглядає економічну без-
пеку підприємства як «стан ефективного використання ресурсів». 
Разом із цим у межах цього підходу вчені акцентують увагу на різ-
них цілях такого використання ресурсів. Так, на думку С.Н. Ілля-
шенко, Т.Б. Кузенко, З.С. Варналія та О.А. Груніна, основною 
ціллю є «запобігання загрозам», проте навіть у цьому контексті 
єдиний підхід відсутній. Так, С.Н. Ілляшенко та Т.Б. Кузенко [3; 
4] наводять як мету «тривале виживання та стійкий розвиток на 
ринку відповідно до обраної стратегії». На думку З.С. Варналія 
[5], метою є стабільне функціонування основних елементів, тоді 
як О.А. Грунін [6] акцентує на «забезпеченні досягнення цілей біз-
несу за умов конкуренції та господарського ризику». 

Подібним до попереднього є підхід, відповідно до якого 
економічна безпека підприємства розглядається крізь призму 
використання його економічного потенціалу [7; 8]. Так, на 
думку А.В. Кирієнко, такий економічний потенціал має забез-
печувати можливість покриття збитків [7]. 

Дещо відмінною в контексті економічного потенціалу є 
думка В.Л. Ординського, який визначає економічну безпеку 
підприємства як «захищеність потенціалу підприємства (еко-
номічного, соціального, виробничого, технічного) від негатив-
ної дії чинників (зовнішніх і внутрішніх). При цьому науковець 
акцентує більшу увагу на самих загрозах підприємству, ніж на 
кінцевій меті такого захисту [8]. 

Загалом наведене В.Л. Ординським визначення значною 
мірою пов’язане з іншим підходом до трактування поняття 
«економічна безпека підприємства», відповідно до якого воно 
розглядається як «стан захищеності діяльності підприємства» 
та «стан захищеності інтересів». Слід зазначити, що значна 
кількість авторів наводить практично ідентичні визначення, 
відповідно до яких економічна безпека підприємства являє 
собою захищеність (стан захищеності) від різного роду загроз. 
Серед таких загроз Д. Ковальов і Т. Сухорукова [9] виокремлю-
ють вплив лише зовнішнього середовища, натомість в Енци-
клопедії економічної безпеки за ред. С.В. Мочерного [12] та на 
думку І.Л. Плєтникової [10], необхідним є врахування й загроз 
внутрішнього середовища. Більш загально наводить перелік 
загроз В. Шликов, не конкретизуючи, а виокремлюючи лише 
реальні та потенційні загрози [11]. 

Деякі автори аналізують економічну безпеку підприємства 
як «стан виробничої системи». Найбільш вузьким у межах цього 
підходу є визначення В. Тамбовцева [13], який розглядає еконо-
мічну безпеку підприємства як певну «сукупність властивостей 
стану виробничої підсистеми економічної системи». На думку 
науковця, така сукупність створює можливості для досягнення 
певних цілей системи загалом. На нашу думку, дане визначення є 
недостатньо конкретним, адже в ньому відсутній фактор загрози, 
який напряму пов’язаний із досліджуваним поняттям та впливає 
на підприємство. Також відсутні цілі, які планується досягти в 
результаті нівелювання або зменшення впливу таких загроз.

Більш широким у межах цього підходу можна вважати визна-
чення Ю. Лисенко та С. Міщенко [14], в якому на відміну від попе-
реднього конкретизовано цілі, що досягаються, – «запобігання чи 
зменшення ступеня впливу загроз стабільності». Досить широко 
в межах цього підходу подає визначення економічної безпеки 
підприємства З. Стаховяк [15], акцентуючи на необхідності вико-
ристання чинників зовнішнього та внутрішнього середовища для 
протистояння зовнішньому негативному впливу. 

Крім наведених підходів, деякі автори також мають від-
мінні позиції щодо визначення поняття «економічна безпека 
підприємства». Так, В.В. Бєлокуров розглядає його з позиції 
наявності конкурентних переваг, Р. Дацків – через стан еконо-
мічного розвитку, а Г.В. Козаченко та ін. – у контексті гармо-
нізації економічних інтересів [16].

Систематизацію проаналізованих підходів до визначення 
поняття «економічна безпека підприємства» здійснено у табл. 1.

Щодо поняття «система економічної безпеки підприємни-
цтва», то, на нашу думку, його можна трактувати як комплекс 
заходів організаційно-управлінського та техніко-технологіч-
ного характеру, спрямований на попередження або усунення 
впливу внутрішніх чи зовнішніх щодо підприємства загроз для 
подальшого досягнення стабільності, забезпечення зростання 
та розвитку. 

Загалом серед основних завдань системи економічної без-
пеки підприємництва виділяють такі:

– захист прав та інтересів (у тому числі майнових) підпри-
ємства і найнятих працівників;

– здійснення збору, аналізу, оцінки даних, а також прогно-
зування подальшого розвитку;

– вивчення специфіки діяльності партнерів, клієнтів, кон-
трагентів;

– своєчасне виявлення та попередження можливих загроз 
підприємству і його працівникам із зовні;

– попередження протиправних дій конкурентів, у тому 
числі технічного проникнення зі злочинними намірами;

– своєчасне виявлення та попередження протиправних дій 
із боку персоналу підприємства;

– убезпечення матеріальних цінностей, інформації та 
даних, які є комерційною таємницею підприємства [17]. 

Формування ефективної системи економічної безпеки під-
приємництва напряму залежить від значного переліку різного 
роду факторів, основними з яких є фактори виробництва. Такі 
фактори найбільше впливають на функціонування підприєм-
ства. Серед виробничих факторів, які чинять суттєвий вплив на 
систему економічної безпеки, можна виділити такі: наявність 
природних ресурсів у розпорядженні підприємства, розвине-
ність інфраструктури, територіальне розміщення тощо. Серед 
інших факторів, які також спроможні чинити суттєвий вплив на 
формування системи економічної безпеки, можна виділити такі: 
пов’язані із зовнішнім середовищем (наявність державного 
втручання; зміни, спричинені впровадженням науково-техніч-
них інновацій; зміни у ринковій кон’юнктурі; надійність парт-
нерів та постачальників сировини й матеріалів тощо); пов’язані 
із внутрішнім середовищем (рівень компетентності керівників 
підприємства та працівників; спроможність до оптимізації біз-
нес-процесів; зниження рівня ресурсоспоживання тощо) [18].

Суттєву роль у розумінні сутності та змісту системи еконо-
мічної безпеки підприємства відіграють її структурні елементи. 
Слід відзначити, що подібно до визначення поняття «еконо-
мічна безпека підприємства» також відсутній єдиний підхід 
до визначення складників, які мають бути структурними еле-
ментами системи економічної безпеки підприємства. Загалом 
виділяють три найбільш розповсюджені підходи до визначення 
складових елементів системи економічної безпеки підприєм-
ства: функціональний, ресурсний та системний [19].

Найбільш використовуваним нині є функціональний підхід 
до визначення складників економічної безпеки підприємства, 
відповідно до якого вони виокремлюються відповідно до функ-
ціональної спрямованості. 
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Таблиця 1 
Систематизація підходів до визначення поняття «економічна безпека підприємства»
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Стан ефективного використання ресурсів
З.С. Варналій [5] + +
О.А. Грунін [6] + +
Т.Б. Кузенко [4] + + +
С.Н. Ільяшенко [3] + + +

Стан економічного потенціалу
А.В. Кірієнко [7] +
В.Л. Ортинський [8] + +

Стан захищеності діяльності підприємства
Д. Ковальов, Т. Сухорукова [9] + +
Д. Ковальов, І. Плєтникова [10] + +

Стан захищеності інтересів
В. Шликов [11] + +
Енциклопедія економічної безпеки 
під ред. С.В. Мочерного [12] + + +

Стан виробничої системи
В. Тамбовцев [13] + +
Ю. Лисенко та С. Міщенко [14] + +

Рис. 3. Складники системи економічної безпеки підприємства  
відповідно до функціонального підходу
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Складники економічної безпеки підприємства, відповідно 
до функціонального підходу наведено на рис. 3.

Щодо системного підходу, то він передбачає дослідження 
системи економічної безпеки в контексті сукупності взаємо-

пов’язаних підсистем. Відповідно, до складників цього підходу 
належать: технологічний (що включає всі інтереси або загрози, 
що позначаються на технічному становищі підприємства); 
ресурсний (пов’язаний із матеріальним забезпеченням вироб-
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ництва найбільш важливими ресурсами); фінансовий; соціаль-
ний та ін. Ресурсний підхід на відміну від системного об’єктом 
дослідження визначає ресурси, які є у розпорядженні підпри-
ємства. Виходячи із цього, економічна безпека підприємства 
передбачає розроблення заходів щодо протидії загрозам за пев-
ним видом корпоративних ресурсів. До складників економіч-
ної безпеки в контексті ресурсного підходу належить безпека 
капіталу підприємства, його персоналу, технологій, техніки та 
обладнання, інформаційних ресурсів та ін.

Незважаючи на те що переважна більшість складових еле-
ментів системи економічної безпеки підприємства є подібними, 
залежно від галузевої специфіки можуть існувати й інші, тому 
побудова такої системи має бути адаптована для кожного під-
приємства окремо. 

Висновки. Проведене дослідження сутності та змісту сис-
теми економічної безпеки підприємництва дало змогу зробити 
такі висновки:

– з’ясовано, що вітчизняні підприємства функціонують у 
вкрай несприятливих економічних умовах, що безпосередньо 
відображається на їх фінансовому становищі, про що свідчать 
дані останніх років, коли збитки підприємств значно перева-
жали над прибутками;

– для поглибленого розуміння змісту економічної безпеки 
підприємств здійснено аналіз теоретичних поглядів та підходів 
до цього поняття. З’ясовано, що найчастіше воно трактується 
як стан ефективного використання ресурсів та захищеності;

– запропоновано авторське визначення поняття «система 
економічної безпеки підприємництва» яке на відміну від наяв-
них не лише визначає спрямованість на захист від різного роду 
загроз, а й мету, з якою реалізується ця діяльність;

– розглянуто зміст основних теоретичних підходів до струк-
турування системи економічної безпеки підприємництва. З’ясо-
вано, що найбільш розповсюдженим є функціональний підхід до 
визначення структурних елементів системи економічної безпеки. 
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Желизко А.А. Система экономической безопас-
ности предпринимательства: сущность, характери-
стика, теоретические подходы к формированию и 
структуризации

Аннотация. В статье исследованы проблемы, связан-
ные с формированием системы экономической безопас-
ности предпринимательства, выяснены ее содержание 
и основные характеристики. Доказано, что в условиях 
перманентного ухудшения экономической ситуации в 
отечественной экономике предприятия на протяжении по-
следних лет были убыточными по абсолютным показате-
лям чистой прибыли/убытка. Рассмотрены теоретические 
подходы к сущности экономической безопасности пред-
приятия, среди которых основными являются ее трактов-
ки как состояния: эффективного использования ресурсов, 
экономического потенциала, защищенности деятельности 
предприятия, защищенности интересов, производствен-
ной системы. Предложено авторское определение понятия 
«система экономической безопасности предприниматель-
ства». Определены основные задачи системы экономиче-
ской безопасности предпринимательства.

Ключевые слова: экономическая безопасность 
предприятия, система экономической безопасности 
предпринимательства, убыточность предприятия, 
системный, функциональный, ресурсный подходы.

Zhelizko O.O. The system of the economic safety of 
entrepreneurship: essence, characterization, theoretical 
approaches to formation and structuring

Summary. The article deals with the problems connect-
ed with the formation of the system of economic security of 
entrepreneurship, its content and the main characteristics are 
clarified. It is proved that in the conditions of permanent de-
terioration of the economic situation in the domestic econ-
omy, the enterprises, during the vast majority of the recent 
years, were unprofitable in absolute terms of net profit/loss.
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