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Постановка проблеми. У сучасних умовах неста-
більності ринку успішний розвиток та функціону-
вання будь-якого суб’єкта господарювання в значній 
мірі залежить від економічної безпеки підприємства. 
за умов повної економічної самостійності, суб’єкти 
підприємницької діяльності самостійно визначають 
свою економічну політику, організовують виробни-
чий процес і збут продукції та несуть повну відпо-
відають за результати своєї господарської діяльності. 
Усе це значною мірою вимагає від керівництва під-
приємств вживання комплексних заходів, спрямова-
них на забезпечення економічної безпеки власного 
бізнесу та створення на підприємстві комплексної 
системи економічної безпеки. Завдяки оцінці рівня 
економічної безпеки підприємства можна проаналі-
зувати ефективність діяльності організації, виявити 
її проблемні ділянки та попередити можливі загрози 
для бізнесу, що можуть виникнути у майбутньому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Першими 
науковцями, що займалися дослідженням економіч-
ної безпеки суб’єктів господарської діяльності, стали: 
Г. Андрощук, О. Барановський, В. Геєць, А. Захаров, 
М. Кизим, Т. Клебанова, О. Кириченко, С. Лаптєв, 
В. Мунтіян, Є. Олейніков, В. Ортинський, П. При-
гунов, В. Сідак, І. Шульга. Також визначенням суті 
поняття «економічна безпека підприємства» займа-
лися такі науковці, як О. Ареф’єва, В. Бегма, З. Бори-
сенко, І. Бінько, О. Власюк, Б. Грієр, М. Денисенко, 
М. Єрмошенко, М. Камлик, Г. Низенко, С.Ніколаюк, 
В. Пономаренко, В. Шликов, В. Ярочкін та інші.

Мета статті. Розкрити суть поняття економічна 
безпека підприємства» та визначити основні функці-
ональні цілі економічної безпеки підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На сучасному етапі розвитку економіки України 
посилюється дестабілізація в усіх її сферах. Однією 
з важливих передумов розвитку підприємства є його 
економічна безпека. Cтабільне функціонування та 
зростання економічного потенціалу будь-якого під-
приємства залежить від економічної безпеки. Прак-
тика і наукові дослідження свідчать, що організа-
ція сучасної підприємницької діяльності потребує 
доопрацювання і створення системи економічної 
безпеки, яка б ураховувала ті негативи, що може 
спричинити кожна сторона або економічна дія щодо 
підприємства. Серед вітчизняних і зарубіжних уче-
них-економістів немає єдиного визначення терміну 

«економічна безпека». Водночас, принципових роз-
ходжень у підходах до трактування змісту цієї еко-
номічної категорії немає.

Словосполучення «економічна безпека» стало 
вживаним у роки Великої депресії. У 1934 р. за ука-
зом президента США Ф. Рузвельта був створений 
Федеральний комітет з економічної безпеки та Кон-
сультативна рада при ньому. Однак це не означало 
виділення «економічної безпеки» в особливу кон-
цепцію. Створений Ф. Рузвельтом комітет займався 
«економічною безпекою» окремих осіб (individuals), 
насамперед, боротьбою з безробіттям. Невипадково 
головою комітету став міністр праці. Слід сказати, 
що поняття «economic security» в англомовних кра-
їнах досі використовується переважно в цьому пер-
вісному значенні – як захищеність приватних осіб 
і домогосподарств від різкого погіршення фінансо-
вого становища [13, с. 77].

А на думку М. Камлика, економічна безпека під-
приємства – це такий стан розвитку суб’єкта гос-
подарювання, який характеризується стабільністю 
економічного та фінансового розвитку, ефектив-
ністю нейтралізації негативних факторів і протидії 
їх впливу на всіх стадіях його діяльності [7, с. 9]. 
С. Ніколаюк, Д. Никифорчук економічну безпеку 
підприємства визначають як стан юридичних, вироб-
ничих відносин і організаційних зв’язків, матеріаль-
них та інтелектуальних ресурсів, щодо яких гаран-
тується стабільність функціонування, комерційний 
успіх, прогресивний науковотехнічний і соціальний 
розвиток [12, с. 15]. На думку В. Шликова, еконо-
мічна безпека підприємства – стан захищеності жит-
тєво важливих інтересів підприємства від реальних 
та потенційних джерел небезпеки або економічних 
загроз [14, с. 138.]. Н. Капустін визначає еконо-
мічну безпеку підприємства як сукупність чинників, 
які забезпечують незалежність, стійкість, здатність 
до прогресу в умовах дестабілізуючих факторів [8].

О. Грунін визначає економічну безпеку підпри-
ємства як «такий стан господарюючого суб’єкта, 
в якому він при найефективнішому використанні кор-
поративних ресурсів досягає запобігання послаблення 
або захисту від існуючих небезпек та загроз або непе-
редбачених обставин і, в основному, забезпечує досяг-
нення цілей бізнесу в умовах конкуренції та господар-
чого ризику» [3, с. 12]. Л. Бендіков під економічною 
безпекою підприємства має на увазі «захищеність 
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його науково-технічного, технологічного, виробни-
чого та кадрового потенціалу від прямих та непрямих 
економічних загроз, що пов’язані з неефективною 
промисловою політикою держави або формуванням 
несприятливого зовнішнього середовища та здатність 
підприємства до відтворення» [1, с. 15].

Загалом економічна безпека підприємства передба-
чає: високу фінансову ефективність, незалежність і стій-
кість роботи підприємства; розвиненість і конкуренто-
спроможність технологічної бази підприємства; високий 
рівень організації менеджменту підприємства; твердий 
кадровий відбір; забезпечення відповідності екологіч-
ним стандартам; дієвий механізм правового регулю-
вання всіх напрямків діяльності підприємства; забез-
печення інформаційної безпеки роботи підприємства; 
гарантії безпеки працівників підприємства, а також збе-
реження їх майна та професійних інтересів [4, с. 233].

В. Забродський трактує економічну безпеку як «кіль-
кісну і якісну характеристику властивостей фірми, що 
відбиває здатність «самовиживання» і розвитку в умо-
вах виникнення зовнішньої і внутрішньої економічної 
загрози». Відповідно до позиції В. Забродського, еконо-
мічна безпека фірми визначається сукупністю факто-
рів, що відбивають незалежність, стійкість, можливості 
зростання, забезпечення економічних інтересів та ін.  
[6, с. 35]. А. Могильний вважає, що поняття економіч-
ної безпеки підприємства полягає в «забезпеченні стану 
життєдіяльності, при якому реалізуються його основні 
інтереси, воно захищено від внутрішніх та зовнішніх 
загроз і дестабілізуючих чинників» [11, с. 9].

Так, Д. Ковальов й Т. Сухорукова визначають 
економічну безпеку підприємства як «захищеність 
його діяльності від негативних впливів зовнішнього 
середовища, а також як здатність до швидкого подо-
лання загроз або пристосування до умов існування, 
що не відображаються негативно на його діяль-
ності» [10, с. 48]. О. Кириченко та В. Сідак підкрес-
люють універсальність категорії економічної безпеки 
як стану захищеності для всіх рівнів, починаючи 
з держави і закінчуючи кожним її громадянином [9].

Т. Гладченко визначає економічну безпеку підпри-
ємства як захищеність життєво важливих інтересів 
підприємства від внутрішніх і зовнішніх загроз, орга-
нізація якої здійснюється адміністрацією й колекти-
вом підприємства шляхом реалізації системи заходів 
правового, економічного, організаційного, інженерно-
технічного й соціально-психологічного характеру. 
При цьому, по-перше, стан захищеності має динаміч-
ний характер; по-друге, загроза, що виходить зсере-
дини підприємства, не менш небезпечна, ніж ззовні, 
і по-третє, система економічної безпеки підприємства 
повинна взаємодіяти на правовій основні з державною 
системою забезпечення економічної безпеки [2].

Виявлення, запобігання небезпек і загроз, вико-
ристання корпоративних ресурсів у непередбаченій 
ситуації для недопущення непоправного збитку, при-
йняття ризикових рішень, боротьба з конкурентами і 
т.д. – це шлях створення умов для досягнення стра-
тегічних цілей підприємницької діяльності, забезпе-
чення стійкого інтенсивного розвитку підприємства, 
його економічної незалежності [5, с. 19–20]. В цьому 
і характеризується економічна безпека підприємства.

Висновки. Таким чином, проаналізувавши різні 
трактування поняття «економічна безпека підпри-
ємств», можна зробити висновок, що економічна 

безпека підприємства – це комплексна характерис-
тика, під якою розуміють рівень захищеності всіх 
видів потенціалу (науково-технічного, технологіч-
ного, виробничого, кадрового) підприємства від 
внутрішніх та зовнішніх загроз, що забезпечує ста-
більний розвиток та ефективне функціонування під-
приємства. І основними функціональними цілями 
економічної безпеки підприємства є: забезпечення 
фінансової стійкості та незалежності підприємства; 
досягнення високої конкурентоспроможності техніч-
ного потенціалу; досягнення високої ефективності 
менеджменту, оптимальної та ефективної організа-
ційної структури управління підприємством; досяг-
нення високого рівня кваліфікації персоналу та його 
інтелектуального потенціалу; якісна правова захище-
ність діяльності підприємства; забезпечення захисту 
інформації, комерційної таємниці фірми; ефективна 
організація безпеки персоналу підприємства, його 
капіталу та майна, а також комерційних інтересів; 
мінімізація руйнівного впливу діяльності підпри-
ємства на стан навколишнього середовища. Отже, 
як ми бачимо, забезпечення економічної безпеки є 
однією з головних складових успішного ведення під-
приємницької діяльності.
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