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ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЯ
"ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА"
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Досліджено сутність та еволюцію поняття "економічна безпека". Розглянуто етапи
формування категорії "економічна безпека". Систематизовано та згруповано підходи до визначення поняття "економічна безпека підприємства", розкрито його зміст.
К лючо в і сло ва: безпека, економічна безпека, економічна безпека підприємства, підходи, види економічної безпеки.

Постановка проблеми. Економічна безпека (ЕБ) в сучасних
умовах невизначеності та непередбачуваності є однією з найактуальніших тем досліджень і дискусій українських та іноземних економістів.
Цьому сприяли терористичні акти, російська військова агресія проти
України і анексія Криму. Нестабільна політична і соціально-економічна ситуація в будь-якій країні посилюють ступінь ризику прийняття
рішень і функціонування підприємств загалом.
На первинному етапі теоретичних досліджень першочерговим
постає необхідність ґрунтовно дослідити еволюцію саме поняття "Економічна безпека підприємства" (ЕБП).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема економічної
безпеки підприємства є однією з актуальних тем наукових дискусій. Питаннями економічної безпеки на мікрорівні займаються такі автори, як: В. Дикань, К. Божко, М. Копитка, В. Лук’янову, М. Кабрік, С. Лекаря, Р. Скриньковський, І. Стояненко, О. Ареф’єв, О. Ілляшенко, Н. Гуляєв [1–11] та ін.
Однак попри значний інтерес вітчизняних та зарубіжних вчених і практиків, ще досі не розроблено єдиного підходу до визначення терміна
"економічна безпека підприємства", а існуючі підходи відрізняються
певними акцентами на ресурсних обмеженнях.
Мета статті – дослідити етапи формування категорії "економічна
безпека", виокремити підходи до визначення економічної безпеки та
розкрити суть поняття "економічна безпека підприємства".
Матеріали та методи. Основою цієї статті є синтез результатів
досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців щодо визначення
категорій "економічна безпека" і "економічна безпека підприємства".
Дослідження цього питання проведено із застосуванням методів теоретичного узагальнення, аналізу і синтезу.
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Результати дослідження. Людство ще з давніх часів відчувало
негативний вплив навколишнього середовища. Формою зменшення впливу
різних загроз став захист, безпека. Історично склалося, що для людини
поняття "безпека" двовимірне: людина почувається безпечно, якщо відчуває захист у певний момент часу або якщо має впевненість у майбутньому. Згадки про термін "безпека" зустрічаються навіть у Біблії –
у значенні стану захисту від небезпеки.
Розуміння економічної безпеки фактично виникло з появою держави та входить до складової національних інтересів. Згадки про доцільність підтримки безпеки в економічному контексті є в праці Платона
"Політея". В цьому творі філософ запропонував ідею стану "ідеальної
держави", яка перебуває в безпеці.
Ще одним історичним документом, який засвідчує вживання цього
терміна, є словник Робера від 1190 р., в якому безпеку розглянуто як
спокійний стан духу людини, захищеність від будь-якої небезпеки.
На думку сучасних учених, категорія "безпека" у слов’янському
суспільстві з’явилась у середині XV ст. як реакція на загарбницькі зазіхання Золотої Орди. У XVII ст. це поняття вже відносять до державних, зокрема у серпні 1881 р. в Росії прийнято "Положення про заходи
щодо охорони державного порядку і громадського спокою", де визначено поняття громадської безпеки.
У XVII–XVIII ст. поняття "безпека" стосувалось здебільшого питань
природного права (Т. Гоббс, Д. Локк, К. Гельвецій, П. Гольбах та ін.).
У той час поняття безпеки прямо пов’язувалося з існуванням держави.
Тому термін отримує таке трактування: "стан, ситуація спокою, яка
виникає в результаті відсутності реальної небезпеки (як фізичної, так і
моральної), а також матеріальні, економічні, політичні умови, відповідні органи, які сприяють утворенню такої ситуації" [1; 2].
Ще А. Сміт у своїй праці "Дослідження про природу і причини
багатства народів" базував власні дослідження на вивченні економічного розвитку суспільства та підвищення добробуту його населення.
Він стверджував, що "щорічна праця кожного народу являє собою первісний фонд, який надає йому всі необхідні для існування і зручностей
життя продукти" [3].
Із загостренням у ХХ ст. кризових явищ посилилася увага до питань
економічної безпеки держави. Зокрема, в процесі пошуку рішень стосовно
виходу з кризи 1929–1933 рр. президентом США Ф. Рузвельтом вперше
використано поняття "економічна безпека". У 1934 р. створено комітет
з економічної безпеки, метою якого була нормалізація і стабілізація
економічної та соціальної ситуації у державі.
У Сполучених Штатах Америки 26 липня 1947 р. президент Г. Трумен
підписав "Акт про національну безпеку", в якому принципом міжнародної політики визначено саме Концепцію національної безпеки. Ще
один президент США Б. Клінтон створив національний економічний
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комітет для розробки та впровадження заходів з підтримки національної економічної безпеки. В той час поняття ЕБ стосувалося винятково
національного рівня, а не рівня підприємств. Це прослідковується у визначеннях американських та англійських науковців (табл. 1).
Таблиця 1
Визначення безпеки американськими та англійськими науковцями
Автор, рік

Визначення
"Нація знаходиться у безпеці, якщо вона не вимушена жертвувати своїми
Волтер Ліпмен
законними інтересами для уникнення війни, та в змозі, якщо доведеться,
(1943)
підтримати їх у ході війни"
"Безпека, в об’єктивному значенні, оцінює відсутність загроз головним
Арнольд
цінностям, в суб’єктивному значенні, відсутність страху з приводу того,
Вольфер (1962)
що на ці цінності хтось буде зазіхати"
Міжнародна
"Безпека – це здатність нації захистити свої внутрішні цінності від
енциклопедія
зовнішніх загроз"
соціальних
наук (1968)
"Національна безпека, однак, має більш широке значення ніж захист від
Амос Джордан,
можливої фізичної шкоди; це також включає захист у широкому значенні
Уільям Тейлор
життєво важливих економічних та політичних інтересів, втрата яких може
(1981)
зашкодити фундаментальним цінностям та життєздатності країни"
Річард Улман
"…один із шляхів переходу до більш всеосяжного визначення безпеки –
(1983)
це запитати, від чого можна було б відмовитись і отримати більше безпеки…"
"Національна безпека… найкращим чином визначається як здатність контроЧарльз Майєр
лювати ті внутрішні та зовнішні умови, які, на думку громадськості, є необхід(1990)
ними для їх власного самовизначення або автономії, процвітання та благополуччя"
"Економічна безпека – це здатність захищати або просувати економічні
Неу Ц.Р. (1994) інтереси США, враховуючи дії, які можуть загрожувати або блокувати
ці інтереси"
"Визначення поняття "безпека" нещодавно перетворилося на щось на зразок
поверхової будови. Більшість таких зусиль, однак, більше стосується перегляду політичних програм національних держав, ніж самої концепції безпеки.
Часто це приймає форму пропозицій щодо надання пріоритету таким питанДевід Ей.
ням, як права людини, економіка, навколишнє середовище, наркотрафік,
Белдвін (1997) епідемії, злочинність або соціальна несправедливість, на додаток до традиційної стурбованості безпекою від зовнішніх військових загроз. Такі пропозиції, як правило, підкріплюються сукупністю нормативних аргументів
щодо того, які цінності, яких людей чи груп людей слід захищати, емпіричних аргументів щодо характеру та величини загроз цим цінностям"
Дотримуючись переважно нейтральної позиції, обговорюють основні проблеми,
пов’язані з правомірністю розгляду фірми як об’єкта безпеки, а точніше,
Б. Бузан,
об’єкта економічної безпеки.
О. Вейєр та
"Сам економічний аспект у поєднанні з безпекою вже має високий ступінь
Дж. Ді Вайлд
політизації", стверджує Бузан. Бузан здебільшого говорив про сек’юритиза(1998)
цію фірми з позиції держави. Визначають економічну безпеку підприємства
як організаційну безпеку фірми, оскільки "фірми рідко мають сильну претензію на право виживання"

Д жер ело : згруповано за [4; 5; 12–15].

Інша ситуація з означенням ЕБ склалася серед економістів Європейського Союзу, де термін "економічна безпека" має два тлумачення.
Перше належить до позиції ЄС у світовій економічній системі. Найбільшою
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офіційною організацією, що займається комплексними питаннями, в тому
числі економічної безпеки в Європі, є Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Вона об’єднує 57 країн, які розташовані
в Європі, Центральній Азії та Північній Америці. З 1973 по 1975 рр.
проводилися "наради з безпеки і співробітництва в Європі", створені за
ініціативи СРСР і соціалістичних держав Європи, які названі згодом
"Гельсінські угоди". У ході проведених форумів ухвалювалися заходи
щодо зміцнення економічної безпеки в Європі. Серед учасників налічувалося 33 європейських держави, США і Канада. Нарада проводилася
в три етапи і завершилася підписанням Заключного акта з безпеки
і співробітництва в Європі. Друге тлумачення передбачає розгляд економічної безпеки саме стосовно підприємств.
На Заході термін "економічна безпека" з’явився завдяки загостренню проблеми обмеженості ресурсів, коли традиційні зв’язки між
постачальниками ресурсів, які були життєво необхідні індустріальним
країнам, зруйновані через розпад колоніальної системи [16]. У той час
концепція ЕБ формувалась під впливом взаємозалежності країн світу,
в межах якої поняття економічної безпеки включало активізацію міжнародних господарських зв’язків, перебудову їх на основі врахування
інтересів усіх сторін та рівноправ’я.
З 1977 по 2010 рр. відбулася низка зустрічей, в результаті яких
підписані такі документи, як: Паризька хартія для нової Європи, Договір
про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ), прийнята Спільна декларація 22 держав (членів НАТО і ОВД), Хартія європейської безпеки,
Угода про адаптацію ДЗЗСЄ, підсумкова Політична декларація і модернізований Віденський документ щодо заходів довіри як основи подальшої роботи.
Із 80-х років ХХ ст. розпочалася масштабна наукова розробка
категорії "безпека" установами провідних країн світу, найбільш відомі
з них – Лондонський інститут стратегічних досліджень, Стокгольмський інститут досліджень безпеки.
У міжнародній практиці поняття "економічна безпека" з’явилося
у 1980-ті роки, а утвердилося і стало загальновизнаним з прийняттям
40-ю сесією ГА ООН (1985 р.) резолюції "Міжнародна економічна
безпека". Важливі аспекти забезпечення економічної безпеки держави
як основи її національної безпеки закріплені у Стратегічній програмі
ООН "Цілі тисячоліття" [6, с. 190].
Наведені матеріали свідчать про те, що поняття ЕБ не є сталим,
воно змінюється, розширюється. До нього входять ознаки забезпечення
існування як окремого підприємства, так і країни, а нині – й об’єднання
країн. Основні етапи розвитку поняття "економічна безпека" надано
в табл. 2.
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Таблиця 2
Важливі етапи розвитку поняття "економічна безпека"
Етап
Прийняття закону "Про національну безпеку"
(США, 1934 р.) та створення Федерального
комітету з економічної безпеки
Створення міжнародних асоціацій забезпечення
міжнародної економічної безпеки розвинених
країн світу (1940–1950 рр.)
Прийняття країнами Західної Європи Стратегії
економічного методу забезпечення національної
безпеки (1973–1975 рр.)
Декларування принципів міжнародної безпеки
ООН (1985 р.) в резолюції "Міжнародна
економічна безпека", Прийняття Стратегічної
програми ООН "Цілі тисячоріччя"
Зміна курсу країн колишнього Радянського Союзу
на формування ринкової системи господарювання
(1991 р.)
Прийняття країнами колишнього Радянського
Союзу державних нормативно-правових актів
з питань забезпечення національної економічної
безпеки (1993–1994 р.)
Прийняття програмно-цільових документів
із забезпечення національної безпеки України
(1997 р.), зокрема у Постанові "Про концепцію
(основи державної політики) національної безпеки
України", схваленій Верховною Радою України
16.01.1997 р.
Гарантування національної безпеки, економічна
безпека позиціонується як одна із стратегічно
важливих її функціональних складових
(2003–2007 рр.)
Декларування принципів стратегічної значущості
національної безпеки України (2008–2015 рр.).
Фахівцями Національного інституту стратегічних
досліджень під керівництвом академіка НАНУ
В. Горбуліна розроблена "Стратегія національної
безпеки України , затверджена Указом Президента
України № 287/2015 "Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України
від 6 травня 2015 року "Про Стратегію національної
безпеки України"
Прийняття стратегічних документів, зокрема
Стратегія сталого розвитку "Україна – 2020"
(Основні положення); Стратегія національної
безпеки України; Концепція боротьби з
тероризмом; Воєнна доктрина України та ін.
Базовим законом у сфері національної безпеки
встановлено Закон України "Про національну
безпеку України" від 21 червня 2018 р.
(2014 –2018 рр.)
Розвиток інтеграційних процесів, зокрема
збільшення впливу євроінтеграції на соціальноекономічний стан країни (теперішній час).
02.09.2020 р. уряд ухвалив рішення створити
комісію з питань координації виконання
Угоди про асоціацію з ЄС, у керівництво якої
увійдуть також представники Верховної Ради
та Офісу Президента України

Мета
Збереження економічної самостійності країни; підвищення рівня якості життя населення через забезпечення достатності енергетики та недопущення
енергетичної кризи
Зміцнення безпеки світового господарства та економіки окремих держав через недопущення енергетичної кризи
Розробка комплексу заходів із забезпечення сталого
розвитку економіки створенням механізму протидії
внутрішнім і зовнішнім загрозам країнам Європи
Забезпечення комплексного підходу до вирішення
багатьох взаємопов’язаних міжнародних проблем
та стосунків
Демократизація суспільства, подолання соціальної
напруги, забезпечення політичних змін, становлення
ринкової економіки, покращення рівня життя
населення
Формування механізму забезпечення життєво
важливих інтересів особи, суспільства і держави
від внутрішніх і зовнішніх загроз
Формування сприятливого і передбачуваного
правового поля для розвитку підприємництва
і реалізації права на підприємницьку діяльність;
забезпечення демократизації суспільства,
поліпшення добробуту громадян, формування
цивілізованого конкурентного середовища
Переорієнтація на забезпечення економічної
безпеки держави, для чого були внесені зміни
до Конституції України, затверджені Закони України
"Про основи національної безпеки України",
"Про раду національної безпеки і оборони"
Забезпечення такого рівня національної безпеки,
який би гарантував поступальний розвиток України,
її конкурентоспроможність, забезпечення прав
і свобод людини і громадянина, подальше зміцнення
міжнародних позицій та авторитету Української
держави у сучасному світі

Зміцнення стратегії сталого розвитку України,
впровадження нових програм заходів проти
тероризму та сепаратизму

Підготовка пропозицій щодо розвитку відносин
з ЄС у сфері європейської інтеграції з урахуванням
поточного стану співробітництва з ЄС та подання
їх Кабінету Міністрів України; підготовки та проведення переговорів/ведення діалогу із стороною ЄС
щодо виконання Угоди про асоціацію

Д жер ело: згруповано та доповнено за [3; 4; 7].
ISSN 1727-9313. ВІСНИК КНТЕУ. 2021. № 1

79

ПІДПРИЄМНИЦТВО

Критерії
групування підходів

Економічна безпека є універсальною категорією, яка показує захищеність суб’єктів соціально-економічних відносин на всіх рівнях, починаючи з держави й завершуючи окремим суб’єктом господарювання,
підприємством, кожним громадянином. На цей час розрізняють такі
рівні економічної безпеки [1, с. 151; 2; 4; 8; 16]: глобально-цивілізаційний, міжнародний, національний, регіональний, безпека підприємства,
безпека особистості.
Економічну безпеку підприємства становлять юридичні, виробничі відносини і організаційні зв’язки, матеріальні й інтелектуальні
ресурси, що забезпечують стабільність його функціонування, фінансовокомерційний успіх, прогресивний науково-технічний і соціальний розвиток.
Досі немає єдиного підходу до визначення сутності, змісту і методів визначення поняття "економічна безпека підприємства". Упродовж останніх десятиліть суттєво змінювались погляди щодо тлумачення цього поняття, що в результаті дає змогу згрупувати низку
підходів за такими критеріями: об’єктом дослідження; домінуючим
підходом до управління; акцентом на окремих складових; чинниками
функціонування (рисунок).
За об’єктом
дослідження:

- як стан підприємства;
- як рівень захищеності інтересів
- як умова збереження майна

За домінуючим
підходом
до управління:

-

За акцентом
на окремі
складові:

- силовий;
- кримінальний; - інформаційний;
- конкурентний; - захисний

За чинниками
функціонування:

- спеціальний;
- стійкісний;
- діяльнісний

ресурсно-функціональний;
стратегічний;
- комплексний;
системний;
- еволюційний;
синергетичний; - гармонізаційний

Систематизація змістовних підходів до визначення поняття економічної
безпеки підприємства
Д жер ело:розроблено автором.

Підходи різняться залежно від того, який акцент діяльності підприємства вони застосовують як головний. Детальний компаративний аналіз
дав змогу систематизувати їх та визначити, що найкращими для визначення змісту поняття ЕБ є системно-комплексний та ресурсно-функціональний підходи.
Характеристику наукових підходів до визначення економічної
безпеки підприємства надано в табл. 3.
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За домінуючим
підходом
до управління

За об’єктами
дослідження

Класифікація

А. Дикий [19]

О. Ілляшенко [10, с. 12],
І. Отенко [20], Л. Омелянович [21]

Визначення ЕБП як забезпечення умов
збереження майна та комерційної таємниці

Результативне використання ресурсів
чи потенціалу із виокремленням певних
функціональних складових

Як умова
збереження майна

Ресурснофункціональний

Перевага

Ю. Локтіонова [22]

ЕБП розглядається як стан розвитку життєвого циклу підприємства, стабільне функціонування, комерційний успіх, прогресивне
використання здобутків науки й техніки,
динамічний та поступальний розвиток,
збереження потенціалу, рейтингу тощо

Системний

Еволюційний

Відповідно до цього підходу для
кожної стадії розвитку підприємства виникають різні загрози та небезпеки. Перевага
цього методу – його динамічність

Найбільш популярний
та подібний до комплексного

Н. Реверчук [26], Г. Пухальська,
Г. Христич [27], М. Зацеркляний,
О. Мельников [28], Т. Іванюта,
А. Заїчковський [29]

Наголоc на тому, що ЕБП – це
комплексна характеристика незалежного стану від неспокою

Зосередженість на розбудові
та впровадженні стратегії
діяльності

Складність визначення рівня
ЕБП

Недоліком цього підходу є
ігнорування інтересів
підприємства, досить
опосередковане врахування
мети та цілей його роботи

Не виявлено

Відсутність чіткої типізації
складових та єдиної
методики оцінки рівня ЕБП

Не враховує в своєму означенні
можливості розвитку
підприємства та його
конкурентоспроможність,
що є основою його ЕБ
Увага приділяється збереженню
комерційної таємниці, що є
найбільш частою загрозою
Головна перевага цього підходу –
його комплексність, оскільки в
ньому закладено дослідження
головних факторів впливу на
функціональні складові ЕБП.

Відсутнє врахування
потенціалу підприємства як
визначальної складової його
економічної безпеки

Недоліки
Конкурентоспроможність
враховується опосередковано, без акценту на ній

Зосередженість на інтересах
підприємства, які визначають
місію й цілі підприємства, відповідно основою в цьому випадку є акцент на загрозах цим
інтересам

Враховується поняття стійкості
та розвитку підприємства

Ю. Локтіонова [22],
П. Попович [23], О. Денисов [24],
І. Кузнецова, О. Кюне [25]

ЕБП як "…гарантоване збереження рівноваги
та стійкості, а також рівень захисту від
різноманітних загроз …") [26, с. 21].

Комплексний

Стратегічний

М. Кабрік [5],
О. Денисов [24]

Р. Мальцева [17],
А. Єпіфанов та ін. [18]

ЕБП – це захищеність життєво важливих
інтересів підприємства від внутрішніх
і зовнішніх загроз, що забезпечується
системою заходів спеціального, фінансовоекономічного й соціального характеру

Як рівень
захищеності
інтересів

Стан підприємства, який забезпечується
стратегією, що зумовлює достатній рівень
і нарощування соціально-економічного
потенціалу, стійкий розвиток бізнесу,
підготовленість до можливих небажаних
змін його життєдіяльності
Сукупність заходів та засобів щодо підтримки
підприємства на рівні стійкого
функціонування, розвитку та спроможності
протистояти небезпекам та загрозам

Автор
І. Стояненко [8, с. 517], О. Ареф’єва,
С. Мізюк, М. Ращепкін [9],
С. Ілляшенко [10], Н. Гуляєва [11]

Як стан
підприємства

Зміст
ЕБП – це стан господарюючого суб’єкта,
що характеризується високим ступенем
захищеності від існуючих небезпек і загроз

Характеристика наукових підходів до визначення економічної безпеки підприємства

Підхід

Таблиця 3

Діяльнісний

Стійкісний

Спеціальний

Захисний

Інформаційний

Конкурентний

Кримінальний

"ЕБП – умови існування суб`єкта, що ним
контролюються"

Основними засадами конкурентного підходу є
визначення ЕБП як "…присутність
конкурентних переваг підприємства та
ефективність функціонування підприємства у
конкурентному середовищі…"
Економічна безпека підприємства зводилась
переважно до його здатності зберігати
комерційну таємницю
"ЕБП – це захищеність підприємств
від негативних впливів (загроз) зовнішнього і
внутрішнього середовища"
Сутність ЕБП розглядається за певними
специфічними ознаками та рисами
ЕБП – сукупність чинників, які забезпечують
незалежність, стійкість, здатність до прогресу
в умовах впливу дестабілізуючих факторів

Захищеність щодо кримінальних злочинів

Силовий

Зміст
Основою синергетичного підходу до визначення сутності поняття "економічна
безпека" є ефект синергії, що досягається
завдяки формуванню стану захищеності
бізнес-процесів від впливу загроз
Передбачається, що керівництвом має бути
сформована система його пріоритетів,
виявлені інтереси взаємодіючих з ним
суб'єктів зовнішнього середовища і вибрані
такі форми та способи їх узгодження, щоб
результати взаємодії забезпечили
підприємству прибуток
Збереження комерційної таємниці та інших
секретів підприємства

Гармонізаційний

Синергетичний

Підхід

Д жер ело: сформовано автором за [1; 5; 8–11; 16–30; 35–40].

За чинниками
функціонування

За акцентом
на окремі
складові

За домінуючим
підходом
до управління

Класифікація

С. Шкарлет [40]

С. Шкарабан [37], О. Барановський
[38],
М. Капустін [39]

Н. Логінова [36]
Увага зосереджена винятково на
чинниках впливу

Комплексність, підсилена увага
щодо загроз як внутрішнього так
і зовнішнього характеру
В. Дикань, К. Божко [1],
Л. Кошембар [35]

Певна обмеженість і неврахування ресурсної складової
ЕБП

Неврахування аспекту
конкурентоспроможності

Не враховуються аспекти
розвитку підприємства

Занадто велика увага одному
параметру; складність факторного аналізу рівня ЕБП
На той час цей підхід відповідав
вимогам
Т. Логутова [16]

Вузькість підходу, обумовлена
зосередженістю лише на
збереженні комерційної
таємниці; не враховуються
всі компоненти ЕБП
Неврахування внутрішніх
процесів підприємства,
які створюють загрози його
діяльності
Неврахування можливостей
розвитку підприємства та
чинників загроз для нього

Підвищена увага щодо загроз
рейдерського характеру, як
найбільш актуальних

Гарантування ЕБП розглядалося
як захист інформації. На
підприємстві діяла дворівнева
система захисту

Складність визначення рівня
ЕБП

Складність факторного аналізу
у визначенні рівня ЕБП

Наголос на тому, що ЕБП – це
результат діяльності всіх бізнеспроцесів

Перевагою цього методу є його
системність

Недоліки

Закінчення табл. 3
Перевага

Врахування
конкурентоспроможності як
основної складової ЕБП,
динамічність підходу

Т. Іванюта [29]

М. Зубок [30]

В. Дикань, К. Божко [1]

О. Ареф`єва [9]

О. Чеберяко, Л. Кошембар [35]

Автор

ПІДПРИЄМНИЦТВО

Більшість вітчизняних дослідників наголошують на класифікації
за домінуючим підходом до управління, відповідно виділяючи такі: ресурсно-функціональний; стратегічний; комплексний; системний; еволюційний;
синергетичний; гармонізаційний. Подібна класифікація найбільш доцільна,
оскільки рівень ЕБП визначається завжди суто з метою управління.
Запропоновано оптимальне визначення ЕБП: економічна безпека
підприємства – це стан підприємства, при якому воно є конкурентоспроможним, ефективно використовує свій потенціал та стійко розвивається. У цьому визначенні враховано властивість динамічності (розвиток), ресурсну складову (потенціал), основний критерій оцінки діяльності підприємства – його конкурентоспроможність.
Узагальнення, аналіз та систематизація наявних підходів та визначень поняття економічної безпеки підприємства надали можливість
виокремити основні сутнісні характеристики цього поняття:
 стан ефективного використання ресурсів;
 здатність до нейтралізації загроз;
 спроможність до розвитку;
 адаптивність;
 здатність досягати цілі.
До цього переліку доцільно додати ще дві характеристики: орієнтація на конкурентоспроможність (тобто прагнення забезпечити
якнайвищий рівень конкурентоспроможності підприємства); потенціалопідтримання (тобто орієнтація на збільшення всіх компонентів потенціалу підприємства).
Висновки. Сформульовано визначення економічної безпеки підприємства з головним акцентом на його конкурентоспроможність, з урахуванням здатності до розвитку та підтримання ресурсного потенціалу.
Досліджено підходи до визначення сутності, природи та особливостей
ЕБП. Зважаючи на широкий спектр трактувань і різноманітність підходів, визначено, що саме використання двох взаємодоповнюючих підходів (стратегічного та комплексного) обґрунтовує визначення поняття
ЕБП. Доповнено наявні на сьогодні сутнісні характеристики досліджуваної дефініції.
У перспективі питання забезпечення достатнього рівня економічної безпеки підприємств та стратегій їх розвитку повинні стати
об’єктом більш ґрунтовного і повного дослідження. Можливості системного аналізу при цьому мають бути поєднані з перевагами традиційного макро- і мікроекономічного аналізу, що дасть змогу суттєво підвищити їх значення.
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Zubko T. Genesis of the concept of "economic security of the enterprise".
Background. At the initial stage of theoretical research, it is necessary to investigate thoroughly the evolution of the concept "Economic security of the enterprise".
Analysis of recent researches and publications. The issue of economic security
of the enterprise (ESE) is one of the most relevant topics of scientific discussion. V. Dykan,
K. Bozhko, M. Kopytko, V. Lukianova, M. Kabrik, S. Lekar, R. Skrynkovskyi, I. Stoianenko,
O. Arefieva, O. Iliashenko, N. Huliaeva and many others deal with the problems of economic security at the micro level. However, despite the significant interest of domestic and
foreign scientists and practitioners, a unified approach to the definition of the term "economic security of the enterprise" has not yet been developed, and existing approaches differ
in some emphasis on resource constraints.
The aim of the article is to explore the stages of formation of the category
"economic security", to identify approaches to the definition of economic security and to reveal the essence of the concept of "economic security of the enterprise".
Materials and methods. The basis of this article is a synthesis of research results
of domestic and foreign scientists to determine the categories of "economic security" and "economic security of the enterprise". Methods of theoretical generalization, analysis and synthesis have been used in this research.
Results. The article shows the essence and evolution of the concept of economic security.
The definition of safety given by American and British scientists has been studied. Formation
stages of the category "economic security" are considered, the approaches to the definition of
the concept of "economic security of the enterprise" are systematized and grouped. The essence
of the concept of "economic security of the enterprise" is revealed. The main essential characteristics of the concept of "economic security of the enterprise" are singled out and specified.
Conclusion. The definition of economic security of the enterprise with the main
emphasis on its competitiveness has been stated, taking into account the ability to develop
and maintain resource potential. The approaches to determining the essence, nature and
features of ESE are studied. Given the wide range of interpretations and diversity of approaches, it is determined that the use of two complementary approaches (strategic and
integrated) justifies the definition of ESE. The essential characteristics of the studied definition have been supplemented.
In perspective, the issues of ensuring a sufficient level of economic security of enterprises and strategies for their development should be the subject of a thorough research.
The possibilities of system analysis should be combined with the advantages of traditional
macro- and microeconomic analysis, which will significantly increase their value.
K e y wo rd s: security, economic security, economic security of the enterprise,
approaches, types of economic security economic security.
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