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ГОСПОДАРСЬКИЙ ІНТЕРЕС ПІДПРИЄМСТВА  
В КОНЦЕПЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ0 
 

Розглянуто підходи вітчизняних і зарубіжних науковців до трактувань поняття 
"економічний інтерес підприємства", що дало змогу виявити п’ять основних нау-
кових підходів до визначення об’єкта дослідження. На підставі проведеного аналізу 
уточнено визначення економічних інтересів підприємства в концепції економічної 
безпеки. Систематизовано базові сутнісні характеристики поняття "економічний 
інтерес підприємства" та охарактеризовано їх зміст.  

Ключові  слова :  економічна безпека, економічний інтерес підприємства, 
потреба, мотив, благо, носій інтересів, економічні відносини. 

Постановка проблеми. Забезпечення необхідного і достатнього 
рівня економічної безпеки є однією з найбільш актуальних проблем 
для будь-якого підприємства, у тому числі і для вітчизняних суб’єктів 
господарювання. 

З урахуванням положень наукових праць [1; 2] економічна безпека 
підприємства трактується як стан захищеності його економічної сис-
теми та економічних процесів, що забезпечує можливості попере-
дження виникнення, мінімізації та подолання наслідків дії внутрішніх 
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та зовнішніх загроз, здатність максимально ефективно реалізувати пріо-
ритетні економічні інтереси в умовах мінливості зовнішнього середо-
вища господарювання з використанням наявного ресурсного потен-
ціалу й резервів стійкості та самовдосконалення. 

В науковій економічній літературі трактування господарських 
інтересів ототожнюється з трактуванням економічних інтересів. Тому 
для обґрунтування сучасної концепції економічної безпеки підприємств 
в подальшому викладенні матеріалу будемо викорисовувати поняття 
"економічний інтерес підприємсва". 

Таким чином, доцільно встановити теоретичну сутність поняття 
"економічний інтерес підприємства" для формування й наукового обґрун-
тування сучасної концепції економічної безпеки підприємств (ЕБП) в 
Україні як обов’язкової умови забезпечення стабільних умов життєдіяль-
ності й стійких темпів розвитку вітчизняних суб’єктів господарювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним аспектам 
забезпечення й обґрунтуванню понятійного апарату ЕБП приділено значну 
увагу вітчизняними й зарубіжними науковцями, з-поміж яких слід 
виокремити В. Адаменка, Г. Блакиту, Д. Белла, З. Варналія, О. Гребешкову, 
Т. Зубко, Г. Клейнера, В. Кредісова, Е. Лібанову, О. Матусову, К. Фень 
та ін. [1; 2]. Теоретико-методичні аспекти визначення економічних 
інтересів підприємства розглядали у своїх працях такі науковці, як: 
Т. Андреєва, В. Будник, А. Кірік, Ю. Лозова, Є. Міщук, А. Михайлов, 
Н. Новікова, Т. Сак, В. Смєсова, А. Філіпченко, Н. Чернецова та ін. [3–5].  

Попри вагомість наукового внеску зазначених науковців на сьо-
годні теоретичний базис для формування концепції ЕБП в Україні 
потребує більш детальних досліджень, зокрема, в площині наукового 
обґрунтування змісту основних елементів досліджуваної дефініції, 
одним з яких є економічний інтерес підприємства (ЕІП). 

Метою статті є уточнення змісту поняття "економічний інтерес 
підприємства" в теорії економічної безпеки та систематизація основ-
них сутнісних характеристик досліджуваної дефініції. 

Матеріали та методи. Питання теоретичного обґрунтування сут-
ності поняття "економічний інтерес підприємства" базуються на таких 
загальнонаукових та спеціальних методах пізнання, як: історичний, 
абстрактно-логічний та порівняння – під час розгляду сутності об’єкта 
дослідження. Для визначення сутнісних характеристик дефініції "еконо-
мічний інтерес підприємства" використано методи аналізу і синтезу, 
аналогії, системного підходу. Для формулювання висновків застосо-
вано метод теоретичного узагальнення. 

Результати дослідження. В сучасній концепції ЕБП, яка визначає 
стратегію, тактику й механізм її забезпечення, важливе місце належить 
розумінню сутності понять "загроза" та "інтерес" (рис. 1). 
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Рис. 1. Місце економічних інтересів у концепції економічної безпеки  

Джерело:  складено авторами. 
Слово "інтерес" походить з латинської мови: "interesse" – "мати важ-

ливе значення". З позиції лексики, існуючі визначення поняття "економіч-
ний інтерес" можна умовно поділити на декілька основних груп (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Рис. 2. Основні підходи до трактування дефініції  
"економічний інтерес підприємства"  

Джерело:  складено авторами на основі [3–16]. 

Так, прихильники тлумачення інтересу як відповідної цілі зау-
важують, що останні відображаються у свідомості людей у вигляді 
поставлених мети, завдань і спонукань волі до їх досягнення [6] або 
наголошують, що усвідомлені інтереси являють собою наміри, свідомо 
поставлені цілі [7]. Відповідно до такого підходу ЕІП потрібно роз-
глядати як сукупність встановлених відповідним підприємством 
тактичних та стратегічних завдань, які мають бути вирішені в процесі 
здійснення його господарської діяльності, що надає можливість ви-
окремити об’єкт дослідження таким, яким він має бути з погляду 

"Економічний інтерес підприємства" – це: 

відповідна ціль потреба чи система 
потреб суб’єкта  

матеріальне 
(нематеріальне) благо  

вираження відносин між 
відповідними суб’єктами 

спонукальний мотив та стимул 
діяльності суб’єкта 
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максимально повного задоволення економічних потреб підприємства. 
У такому разі, наприклад, економічним інтересом суб’єкта господа-
рювання треба вважати необхідність максимізації ефективності вико-
ристання економічних ресурсів для вирішення визначених завдань. 
Проте таке розуміння дефініції "економічний інтерес" більше визначає 
конкретні дії чи методи забезпечення реалізації інтересів підприємства 
в економічній сфері, що, як вбачається, не є обґрунтованим. 

Досить поширеним у повсякденному житті та науковій літературі 
є розуміння інтересу як певного матеріального (нематеріального) 
блага, на що вказує вислів "який мені з того зиск?". Так, наприклад, 
економічний інтерес розглядається як "вигода або користь окремої 
особи чи певної сукупності осіб, які протиставлені вигоді та користі 
інших осіб" [8] або трактується як "вигода, що реалізується суб’єктом 
у процесі господарської діяльності. Економічному інтересу властива 
відособленість, тобто одержання певної вигоди одним учасником або 
групою учасників" [9, с. 60]. Проте, якщо ЕІП розуміти як певне благо, 
користь, вигоду, це упускає той факт, що діяльність підприємства 
може бути спрямована не лише на отримання економічної вигоди, а й, 
виходячи з принципів соціальної відповідальності бізнесу, має забез-
печувати реалізацію суспільно корисних і значущих напрямів, макси-
мізацію корисності для всіх зацікавлених сторін: персоналу, спожи-
вачів, акціонерів, територіальної громади тощо. Відтак, поняття благо, 
вигода, користь в економічному процесі можна використовувати в кон-
тексті суспільної вигоди, тобто в цьому випадку акцент зміщується 
з економічної в соціальну площину. Таким чином, виникає можливість 
розглядати економічні інтереси підприємства як певне благо, але 
з обов’язковим акцентом на його соціальному змісті, тобто його 
трансформації в суспільну, державну та індивідуальну вигоду.  

Щодо визначення змісту поняття "економічний інтерес" як пот-
реби відповідного суб’єкта, то прихильники цього підходу вважають, 
що інтереси являють собою "усвідомлену потребу існування різних 
суб’єктів…" [10, с. 397], "економічну форму прояву потреб відповідних 
суб’єктів, яка обумовлює цілеутворення…" [4, с. 136]. Зауважимо, що при 
розгляді інтересу як системи відповідних потреб виникає проблема 
досить частого ототожнення дефініцій "інтерес" та "потреба". Попри 
синонімічність цих термінів слід відзначити існування відмінності між 
цими поняттями, яке виявляється в тому, що потреба – це потреба 
суб’єкта в тому, що становить необхідну умову його існування, тоді як 
інтереси спрямовані не стільки на предмети потреб, скільки на ті сус-
пільні умови, які роблять більш-менш доступними ці предмети, вони 
визначаються становищем різних суб’єктів у суспільстві [11]. Потреби 
пов’язані з матеріальними й нематеріальними продуктами, інтереси обу-
мовлені місцем суб’єкта в системі економічних відносин [12, с. 131, 137]. 
Відповідно, функцією інтересу є визначення характеру змін об’єктив-
ного світу, функцією потреб – цілеспрямованість інтересів, на чому й 
наголошує, наприклад, В. Смєсова, відзначаючи, що "економічний 
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інтерес є соціально-економічною атракцією і спрямованістю суб’єкта 
щодо задоволення потреб в економічних і соціальних благах, зміст 
яких розкривається через його економічні прагнення та економічні 
інтеракції (дії, зв’язки, відносини) на основі механізму економічного 
вибору" [5, с. 44]. Також слід враховувати, що потреба виступає за-
гальною для всіх форм матерії категорією, тоді як інтерес властивий 
лише соціальному життю. В цілому не можна не погодитися, що 
інтерес суб’єкта виникає в разі наявності певної необхідності, таким 
чином, розкриття сутності економічних інтересів підприємства через 
систему потреб є цілком обґрунтованим та має право на існування.  

Прихильники четвертого підходу вважають, що економічні інте-
реси являють собою "форму прояву економічних відносин, форму прояву 
відносин власності (відносини власності можуть бути провідними, 
визначальними стосовно економічного інтересу)" [13, с. 47], "динамічну 
систему економічних відносин, обумовлених відносинами власності 
щодо задоволення матеріальних та духовних потреб суб’єкта, групи, 
суспільства загалом" [14], "узагальнюючу форму прояву виробничих 
відносин і притаманних їм економічних суперечностей" [15, с. 35]. 
Тобто в цьому випадку йдеться про вираження економічного інтересу 
через взаємодію системи потреб одних суб’єктів із системою потреб 
інших суб’єктів, що є складовою третього підходу, адже виникнення 
потреб, які формують економічний інтерес та змушують суб’єктів гос-
подарювання шукати варіанти його задоволення, обов’язково перед-
бачає взаємодію з іншими суб’єктами господарювання. Таким чином, 
ці відносини є похідними від системи потреб, які є первинними та 
виражають суть економічних інтересів. Отже, розгляд ЕІП лише як 
форми прояву економічних відносин не дає можливості розкрити сут-
ність досліджуваного поняття. 

І, нарешті, прихильники п’ятого підходу розглядають економічний 
інтерес як спонукальний мотив чи стимул господарської діяльності 
суб’єктів: "це реальний, зумовлений відносинами власності та прин-
ципом економічної вигоди мотив і стимул соціальних дій щодо задово-
лення динамічних систем індивідуальних потреб"  [3] або "це спону-
кальний мотив діяльності, який сполучує потреби зі способом їх 
задоволення – з виробництвом" [16, с. 28]. Цілком погоджуємося з тим, 
що ЕІП є одним з найпотужніших чинників мотивації дій окремих 
носіїв таких інтересів чи їх груп, оскільки саме економічні інтереси 
породжують мотиви, які, у свою чергу, спонукають до здійснення від-
повідних дій, відтак, цей підхід є обґрунтованим. Проте в такому разі 
визначається не сама сутність економічного інтересу, а лише поро-
джена потребою мотивація, за якої активність носія економічних інте-
ресів виникає саме як реакція на необхідність задоволення існуючих 
у нього потреб, що не зовсім правильно. 

У цьому дослідженні ми дотримуємося точки зору, згідно з якою 
реалізація ЕІП обумовлена об’єктивною необхідністю задоволення 
відповідних за своєю глибиною та складністю економічних потреб, 
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тобто безпосередньо залежить від рівня їх задоволення, іншими сло-
вами поділяємо точку зору прихильників третього підходу.  

Визначення сутності економічного інтересу є одним з найбільш 
дискусійних питань, яке обговорюється та не знаходить остаточного 
вирішення вже багато століть. При цьому мотивом економічної діяль-
ності виступає саме інтерес, оскільки, як наголошує В. Радаєв, при 
виникненні стимулу у вигляді натурального або грошового блага еко-
номічний суб’єкт прораховує можливі наслідки передбачуваної дії, 
оцінюючи передусім такі фактори: відносну корисність одержуваного 
блага, нагальність своєї потреби в ньому та масштаб витрат (часу, 
грошей та інших ресурсів), необхідних для отримання блага [17]. 
Проте, крім цих двох факторів, економічні суб’єкти оцінюють ще й такі: 
обсяг можливих збитків, розмір втраченої вигоди, очікуваний рівень 
рентабельності. Враховуючи як основні ті фактори, що виділяє В. Радаєв, 
площина економічного інтересу охоплює такі напрями, як максимізація 
корисності кожного бажаного блага або мінімізація витрат, необхідних 
для його отримання, які, зрештою, забезпечують економічному суб’єкту 
оптимізацію набору бажаних благ. Це твердження цілком можна засто-
сувати й до дефініції економічної безпеки підприємства, адже будь-
який суб’єкт економічних відносин прагне до її максимізації. 

Попри дискусію науковців – представників різних наукових шкіл 
і течій, яка триває вже декілька сторіч, більшість учених виявляють 
єдність поглядів на те, що економічні інтереси підприємства: є рушієм 
соціально-економічного розвитку підприємства; залежать від особли-
востей соціально-економічних відносин у країні та виступають їх про-
єкцією; завжди мають ознаки суб’єктності, адже інтерес не може існу-
вати відокремлено від свого носія, яким є окреме підприємство; вини-
кають у разі наявності у підприємства певної потреби, що є базисом 
відповідного інтересу; безпосередньо залежать як від умов, в яких 
відбувається господарська діяльність підприємства, так і від особли-
востей соціальних відносин у суспільстві. 

Таким чином, доцільно покласти в основу трактування дефініції 
"економічний інтерес підприємства" найбільш поширений третій підхід 
до його розуміння. При цьому потрібно враховувати, що економічні 
інтереси являють собою реальну мотивацію діяльності підприємства, 
спрямованої на задоволення саме усвідомленої в інтересі потреби, адже 
без чіткого усвідомлення потреб у формі визначених інтересів поведінка 
їх носіїв перетворюється на стохастичний, безсистемний набір дій.  

Враховуючи зазначене, ЕІП варто розглядати як усвідомлені їх 
носіями потреби, які, як вони вважають, можуть бути задоволені зав-
дяки господарській діяльності та спонукають їх до прямого чи опосере-
дкованого впливу на складові внутрішньої економічної системи з метою 
отримання певної вигоди. 

Запропонована дефініція відображає основні сутнісні характерис-
тики об’єкта дослідження (рис. 3). 
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Рис. 3. Основні сутнісні характеристики дефініції  
"економічний інтерес підприємства"  

Джерело:  побудовано авторами. 
 

У цілому побудова сучасної концепції економічної безпеки немо-
жлива без дослідження сутності та властивостей економічних інтересів 
підприємства, які являють собою одне з базових понять теорії еконо-
мічної безпеки. 

Висновки. Дослідження термінологічної бази формулювання ЕІП 
дало змогу встановити наявність різноманітних підходів до тракту-
вання змісту вказаного поняття за відсутності єдиного загальноприй-
нятого визначення. Відтак, запропоновано розглядати економічні інте-
реси підприємства, виходячи з усвідомлення їх носіями власних еконо-
мічних потреб. 

Уточнене визначення економічних інтересів підприємства відо-
бражає основні сутнісні характеристики об’єкта дослідження, відпо-
відно до яких ЕІП: 

 є формою прояву економічних потреб підприємства;  
 пов’язані з відповідними учасниками економічних відносин, тобто 

економічний інтерес завжди має свого носія – конкретне підприємство;  
 спрямовані на здобуття соціальної, економічної, політичної та 

інших видів вигоди;  
 виявляються в тому, що бажання реалізації економічних інтересів 

обумовлює вплив на економічну систему й економічні процеси;  
 мають двоїстий характер: з одного боку, підприємства як носії 

економічних інтересів є самостійними і незалежними, з іншого – еко-
номічні інтереси суб’єктів господарювання є взаємопов’язаними і залеж-
ними один від одного, враховуючи існування тісних взаємозв’язків між 
підприємствами у процесі реалізації ними економічних відносин, що 
надає можливість розглядати ЕІП як комплексну систему. 

Перспективою подальших досліджень є побудова класифікації 
економічних інтересів підприємства в концепції економічної безпеки.  

Властивості економічного інтересу підприємства 

виходять з економічних 
потреб підприємства  

мають персоніфікований та 
суб’єктний характер  

спрямовані на здобуття 
різного роду вигоди 

виявляються в здійсненні 
усвідомленого впливу на економічну 

систему та економічні процеси  

мають двоїстий характер  
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Bogma O., Silakova H. Economic interest of an enterprise in economic security 
concept. 

Background. Ensuring the necessary and sufficient level of economic security is one 
of the most important issues for any enterprise. The conceptual bases of the theory of eco-
nomic safety of the enterprise defines the strategy, tactics and mechanism of its maintenance, 
so it is very important to understand the essence of "economic interest" concept. 

The aim of the article is to clarify the content of the "economic interest of the enter-
prise" concept and systematize the main essential characteristics of the definition. 

Materials and мethods. The questions of theoretical substantiation of the research 
object are based on general and special methods of cognition such as historical, abstract-
logical and comparative.   Methods of analysis and synthesis, analogies, system approach 
are used as a concept to determine the essential characteristics of the definition of "eco-
nomic interest of the enterprise". Method of theoretical generalization and formulation 
of deductions have been used to draw conclusions.  

Results. Studies of the terminological principles of determining the economic inte-
rest of the enterprise have established a large number of scientists’ opinions on the content 
of this concept. They are grouped into five main approaches – the appropriate goal; certain 
material (non-material) good; the need or system of needs of the entity; expression of rela-
tions between the respective subjects; motivation and stimulus of the subject. Therefore, it is 
proposed to consider the economic interests of the enterprise, based on the awareness of their 
carriers of their own economic needs. The study clarified the main essential characteristics of 
"economic interest of the enterprise" the concept, which includes the fact that economic 
interests are a form of manifestation of economic needs; personalized and subjective nature 
of economic interests; focus on obtaining various benefits; awareness of the impact of media 
on the economic system and economic processes; dual nature of economic interests. 

Conclusion. We clarified the definition of economic interests of the enterprise. It is 
proposed to consider the concept as the perceived needs of their carriers, which can be met 
through economic activities and encourage them to influence directly or indirectly the com-
ponents of the domestic economic system in order to obtain certain benefits.  

Keywords:  economic security, economic interest of the enterprise, need, motive, 
benefit, carrier of interests, economic relations.  
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