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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: ПОНЯТТЯ І 

ПІДХОДИ 

 
Існують два підходи до визначення безпеки. Перший підхід заснований 

на використанні понять загрози і захищеності від загроз. Другий підхід, 

уникаючи вживання поняття загрози у визначенні безпеки, базується на 

управлінських або економічних поняттях: ефективність, досягнення мети, 

функціонування, розвиток. Існують також визначення, що об'єднують або 

змішують обидва підходи. Визначення, що відноситься до першого підходу: 

«Під економічною безпекою підприємницької структури будемо розуміти 

захищеність її життєво важливих інтересів від внутрішніх і зовнішніх загроз, 

тобто захист підприємницької структури, її кадрового та інтелектуального 

потенціалу, інформації, технологій, капіталу і прибутку, яка забезпечується 

системою заходів спеціального правового, економічного, організаційного, 

інформаційно-технічного та соціального характеру». Визначення, поєднують 

елементи першого і другого підходів: «Економічна безпека підприємства - це 

стан найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів для 

запобігання загроз і для забезпечення стабільного функціонування 

підприємства в даний час і в майбутньому». Визначення, що відносяться до 

другого підходу: «Економічна безпека промислового підприємства - це 

безперервний процес забезпечення на промисловому підприємстві, що 

знаходиться в певному зовнішньому оточенні, стабільності його 

функціонування, фінансової рівноваги та регулярного отримання прибутку, а 

також можливості виконання поставлених цілей і завдань, здатності його до 

подальшого розвитку і вдосконалення на різних стадіях життєвого циклу 

підприємства і в процесі зміни конкурентних ринкових стратегій ». 

З'являються нові категорії ризик і загроза. Ризик - це ведення діяльності в 
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умовах невизначеності, або ж взагалі сама невизначеність умов і результатів 

діяльності, а загроза - це вже цілком певний негативний розвиток подій. 

Отже, можна сказати, що загроза - це реалізований по небажаному варіанту 

ризик, або заздалегідь відомий сценарій несприятливого розвитку подій, 

відповідно виходить за рамки поняття нормальної невизначеності умов 

господарської діяльності. Варто зауважити, що ідеологічна схожість понять 

«ризик» і «загроза» призводить до необхідності чітко розділити сфери дії 

служб підприємства. Справа в тому, що на підприємстві можуть бути 

створені служба безпеки, служба внутрішнього контролю, служба 

внутрішнього аудиту, а також підрозділ, що займається управлінням 

ризиками (ризик-менеджмент). Вони вирішують по суті суміжні або схожі 

завдання. Неправильна організація роботи та взаємодії цих служб може 

призвести до як наявності «неохоплених» жодною з цих служб областей у 

фінансово-господарській діяльності підприємства, так і до непотрібного 

дублювання діяльності. 
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