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Наукова робота фокусується на ідеї про те, що економічна безпека підприємництва є ключо-
вим поняттям сталого розвитку національної економіки і держави в сучасних умовах функціону-
вання. З урахуванням високого рівня наукової дискусії про сутність визначення таких термінів, як 
«небезпека», «загроза» і «ризик», а також аналізу різних наукових напрацювань визначення всіх 
цих наукових понять подані в контексті економічної безпеки підприємництва. Крім того, у статті 
вивчена і представлена схема взаємозв’язку між небезпекою, погрозами, ризиками, економіч-
ною безпекою як підприємництва, так і підприємства. Аналіз ризиків, який детально висвітлений 
в наукових працях різних українських дослідників, виявив такі ключові ризики для ЄДІ в Україні: 
монополізація економіки, систематичне порушення прав власності, зростання витрат під час здій-
снення законної діяльності.
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Научная работа фокусируется на идее о том, что экономическая безопасность предприни-
мательства является ключевым понятием устойчивого развития украинской национальной эко-
номики и государства в современных условиях функционирования. С учетом высокого уровня 
научной дискуссии о сущности определения таких терминов, как «опасность», «угроза» и «риск», 
а также анализа различных научных наработок определения всех этих научных понятий даны 
в контексте экономической безопасности предпринимательства. Кроме того, в статье изучена 
и представлена схема взаимосвязи между опасностью, угрозами, рисками, экономической без-
опасностью как предпринимательства, так и предприятия. Анализ рисков, основанный на науч-
ных трудах различных украинских исследователей, выявил следующие ключевые риски для ЕГЭ 
в Украине: монополизация экономики, систематическое нарушение прав собственности, рост 
расходов при осуществлении законной деятельности.

Ключевые слова: экономическая безопасность предпринимательства, экономическая без-
опасность предприятия, анализ, угроза, опасность, риск.

Постановка проблеми. Сучасний розвиток 
економічної системи України супроводжу-
ється зростанням впливу негативних чинників 
на функціонування вітчизняних підприємниць-
ких структур. Ситуація ускладнюється зрос-
танням вимог до конкурентоспроможності 
національної економіки, системи підприєм-
ництва та окремих бізнес-одиниць внаслідок 
активної інтеграції країни до глобального еко-
номічного простору.

У цих умовах великого значення набувають 
забезпечення економічної безпеки підприєм-
ництва (ЕБП) в країні, виявлення та нейтралі-
зація небезпек, загроз та ризиків, які можуть 
негативно вплинути на ЕБП. При цьому з ура-
хуванням обмежених ресурсів національної 
економіки виникає потреба у виділенні голо-
вних з небезпек, загроз та ризиків економічній 
безпеці підприємництва в Україні, що вимагає 
використання відповідного наукового аналізу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У контексті наукових досліджень стосовно ана-
лізу основних ризиків, небезпек та загроз еко-
номічній безпеці підприємництва можна виді-
лити три головні напрями наукових розвідок: 
виділення ризиків, небезпек, загроз економіч-
ній безпеці підприємництва в країні, що роз-
кривається в наукових працях Т.Г. Васильціва, 
М.І. Зубка, Б.Ф. Купчака, Л.Я. Малюти та інших; 
наукові напрацювання стосовно ризиків, небез-
пек, загроз економічній безпеці підприєм-
ницьких структур в Україні, що досліджуються 
в роботах Ж.В. Дерій, О.В. Зигрій, В.В. Лойко, 
Є.М. Рудніченко та інших; оцінка впливу ризи-
ків, небезпек, загроз на економічну безпеку під-
приємництва та окремих підприємств, що роз-
кривається у працях Н.Ю. Гічової, С.Б. Довбні, 
О. Іванків, Р.М. Скринковського та ін. Водночас 
проблема аналізу основних небезпек, загроз, 
ризиків економічної безпеки підприємництва 
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на сучасному етапі розвитку держави слабо 
розкрита, а тому потребує подальшого науко-
вого дослідження.

Незважаючи на ґрунтовні дослідження 
з проблематики виявлення ризиків, небезпек 
та загроз економічній безпеці підприємниць-
ких структур, існують проблеми визначення 
головних з них відповідно до розмірів впливу 
на функціонування національного сектору під-
приємництва в Україні.

Метою дослідження є визначення осно-
вних небезпек, загроз та ризиків економічній 
безпеці підприємництва на сучасному етапі 
розвитку України на основі проведення науко-
вого аналізу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналізуючи ризики, небезпеки та загрози еко-
номічній безпеці підприємництва, на початку 
дослідження маємо чітко визначити їх сутність 
та взаємозв’язок. Відзначаємо наявність зна-
чної наукової дискусії з наведеної вище про-
блематики. Закордонні та вітчизняні науковці 
не змогли дійти єдиного визначення термі-
нів «ризик», «небезпека» і «загроза», а також 
не напрацювали єдину точку зору стосовно 
взаємозв’язку цих понять щодо забезпечення 
економічної безпеки підприємництва в країні.

Оцінюючи визначення терміна «небезпека», 
зазначаємо, що більшість науковців, які дослі-
джують проблематику економічної безпеки 
підприємництва та підприємницьких структур, 
серед яких можемо виділити О.В. Орлик [1], 
Л.Я. Малюту та О.Б. Погайдака [2], О. Іванків [3], 
Л. Пашнюка [4], не торкається сутності цього 
терміна, концентруючись на визначенні тер-
мінів «загроза» та «ризик», вважаючи «небез-
пеку» синонімом або терміна «загроза» чи тер-
міна «ризик». Вважаємо такий науковий підхід 
дискусійним.

Натомість, на думку Є.М. Рудніченко, небез-
пека є базовим елементом ЕБП і включає 
об’єктивні умови, що можуть порушити рівно-
вагу підприємницьких суб’єктів з негативними 
наслідками [5, с. 192].

Б.Ф. Купчак під небезпекою розуміє ймовір-
ність нанесення шкоди, що можна заздалегідь 
визначити. При цьому небезпека залежить від 
відповідних загроз [6, с. 338].

О.В. Зигрій відзначає небезпеку як 
об’єктивну можливість негативного впливу, що 
може нанести шкоду. Загроза при цьому є кон-
кретною формою небезпеки [7, с. 105].

Проблематика визначення терміна «небез-
пека» потребує його уточнення стосовно еконо-
мічної безпеки підприємництва. Таким чином, 
небезпека в рамках ЕБП – це наявність певних 
умов, що породжують ймовірність порушення 
рівноваги функціонування підприємницького 

сектору країни та можуть призвести до матері-
альних і нематеріальних втрат.

На відміну від терміна «небезпека», тер-
мін «загроза» досліджено в наукових працях 
досить детально, що не виключає наявності 
дискусії стосовно визначення його сутності.

Відзначаємо три ключові точки зору щодо 
визначення сутності терміна «загроза»: можли-
вість нанесення шкоди зовнішніми та внутріш-
німи чинниками [8; 9]; потенційні або реальні 
умови порушення функціонування відповідної 
системи, що ведуть до збитків (втрат) або її лік-
відації [1; 10]; реальна можливість нанесення 
шкоди підприємницькій системі [11; 12].

Вважаємо, що, досліджуючи сутність тер-
міна «загроза» в контексті ЕБП, необхідно чітко 
визначити взаємозв’язок економічної безпеки 
підприємництва з терміном «небезпека». Звідси 
випливає, що загроза економічній безпеці під-
приємництва – це можлива реалізація умов, 
що визначають небезпеку функціонування під-
приємницького сектору в країні і можуть при-
звести до порушення його рівноваги, а також 
до матеріальних і нематеріальних втрат.

Дослідження визначення терміна «ризик» 
показало наявність значної дискусії. Можна 
виділити дві базові точки зору щодо тракту-
вання сутності ризику: ризик – це джерело 
загроз [13; 14]; загрози визначають і формують 
ризики і є його джерелом [15; 16].

Сформулюємо визначення терміна «ризик» 
з урахуванням його використання від-
носно економічної безпеки підприємництва 
та взаємозв’язку з термінами «небезпека» 
та «загроза». Тоді ризик ЕБП – це можлива реа-
лізація загроз функціонування підприємниць-
кого сектору в країні, які є наслідками небез-
пеки для цього сектору в рамках прийняття 
відповідних управлінських рішень, що може 
призвести до порушення його рівноваги та до 
матеріальних і нематеріальних втрат. Визна-
чивши сутність термінів «небезпека», «загроза» 
та «ризик», потрібно вирішити проблему низки 
наукових досліджень стосовно відсутності роз-
межування таких понять для ЕБП та економічної 
безпеки підприємства. Підтримуємо точку зору 
Т.Г. Васильціва та С.С. Гринкевич [17], а також 
О.В. Лютої та Н.Г.Пігуль [18] стосовно того, що 
економічна безпека підприємництва та еконо-
мічна безпека підприємства взаємопов’язані, 
але не ідентичні одна одній. При цьому ЕБП 
виступає загальною і має визначальний вплив 
на економічну безпеку підприємства, що висту-
пає частковою і має обмежений вплив на еко-
номічну безпеку підприємництва.

Підсумовуючи, на рис. 1 наведемо 
взаємозв’язок небезпеки, загроз, ризиків, ЕБП 
у країні та економічної безпеки підприємства.
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Згідно з рис. 1 небезпека формує загрози, 
які визначають ризики, що впливають на ЕБП. 
Взаємозв’язок ЕБП та економічної безпеки 
підприємства полягає у тому, що економічна 
безпека підприємництва визначається ефек-
тивністю виявлення та нейтралізації головних 
небезпек, загроз, ризиків, одночасно виступа-
ючи як базовий фактор зовнішнього впливу на 
економічну безпеку підприємства; економічна 
безпека підприємства, знаходячись під впли-
вом ЕБП, сама визначається відповідною ефек-
тивністю виявлення та нейтралізації головної 
небезпеки, загрози, ризику для суб’єкта гос-
подарювання, виступаючи одночасно одним 
з факторів зовнішнього впливу на економічну 
безпеку підприємництва в країні. Зазначимо, 
що розмір впливу ЕБП на економічну безпеку 
підприємства та розмір зворотного впливу на 
рис. 1 зображено відповідними розмірами стрі-
лок. Таким чином, ЕБП залежить від відповід-
них небезпек, загроз, ризиків, що генеруються 
економічною системою країни та її окремими 
бізнес-одиницями, а також потребує виявлення 
головних з них за допомогою проведення нау-
кового аналізу.

Спираючись на напрацювання вітчизняних 
науковців [9; 12; 19], проаналізуємо небезпеки 
ЕБП в Україні та виділимо головні з них. Серед 
небезпек економічній безпеці підприємни-
цтва в Україні визначають такі: природні, що 
з урахуванням кліматичних умов та статистики 
останніх років [20] є другорядними для ЕБП 
в країні; техногенні, що з урахуванням зносу 
основних фондів в країні [20] є одними з голо-
вних для економічної безпеки підприємництва, 

особливо це стосується стану інфраструктури 
України; спричинені людьми, що з урахуванням 
статистичних даних [20] та рівня підготовки, 
особливо державних службовців, є одними 
з головних для ЕБП; політичні, що з урахуван-
ням трансформації політичної системи країни 
та зовнішньої агресії є провідними для еконо-
мічної безпеки підприємництва; фінансові, 
які з урахуванням кризи фінансової системи 
держави є головними для ЕБП на сучасному 
етапі розвитку країни; юридичні, що не мають 
визначального впливу на економічну безпеку 
підприємництва в країні; інституційні, які з ура-
хуванням докорінної трансформації інститутів 
в Україні та наявності великої кількості інсти-
туційних пасток мають визначальний вплив на 
ЕБП в країні; інноваційні, що з урахуванням 
початку будівництва в країні «економіки знань» 
мають середній вплив на економічну безпеку 
підприємництва; економічні, які з урахуван-
ням двох послідовних криз та депресії в наці-
ональній економіці є визначальними для ЕБП 
в України; екологічні, що з урахуванням зна-
чного падіння виробництва та активного запро-
вадження екологічно чистих технологій мають 
середній вплив на економічну безпеку підпри-
ємництва в країні.

Таким чином, аналіз небезпек ЕБП в Укра-
їні дав змогу виявити головні з них, серед яких 
слід назвати техногенні, спричинені людьми, 
політичні, фінансові, інституційні, економічні.

Проаналізуємо загрози економічній безпеці 
підприємництва в Україні, що наведені у нау-
кових працях О.В. Орлик [1], М.І. Копитко [19], 
та виділимо головні з них. На сучасному етапі 

Небезпека

Загрози

Ризики

Економічна безпека підприємництва
(ефективність виявлення та нейтралізації головних небезпек, загроз, ризиків)

 

Економічна безпека підприємства (ефективність виявлення 
та нейтралізації головних небезпек, загроз, ризиків)

Зовнішній вплив Зовнішній вплив

Рис. 1. Взаємозв’язок небезпеки, загроз, ризиків, економічної безпеки 
підприємництва у країні та економічної безпеки підприємства

Джерело: розроблено автором
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розвитку держави та національної економіки 
виділяють такі загрози ЕБП.

1) Зовнішні по відношенню до суб’єктів гос-
подарювання: неефективна система державного 
регулювання підприємницької діяльності, що 
є ключовою загрозою економічній безпеці під-
приємництва; неефективна фінансово-кредитна 
та податкова державна політика, що з урахуван-
ням дестимулюючого податкового навантаження 
на національні бізнес-одиниці та неможливість 
залучити ними кредитні ресурси за доцільними 
ринковими цінами є одними з головних загроз 
ЕБП; корупція з урахуванням значень міжна-
родного індексу сприйняття корупції за останні 
десять років [21] є базовою загрозою економічній 
безпеці підприємництва в країні; кримінальні дії, 
які з урахуванням статистики [20] мають середній 
вплив на ЕБП в країні; зміни у наддержавних нор-
мативних актах, що з урахуванням низької між-
народної економічної активності країни мають 
низький вплив на економічну безпеку підпри-
ємництва в Україні; негативні макроекономічні 
тенденції, що з урахуванням економічних статис-
тичних даних за 2016–2017 роки (перша половина) 
[20] мають середній вплив на ЕБП в країні; над-
мірна енергетична залежність, яка з урахуванням 
активної трансформації енергетичної системи 
країни у 2014–2017 роках має середній вплив на 
економічну безпеку підприємництва в Україні; 
технологічна відсталість та розміри оновлення 
основних фондів, що з урахуванням статистич-
них даних [20] мають ключовий вплив на ЕБП.

2) Внутрішні по відношенню до суб’єктів гос-
подарювання: зниження ефективності фінан-
сово-господарської діяльності значного обсягу 
підприємств в країні, що з урахуванням статис-
тичних даних [20] мало низьке значення для 
економічної безпеки підприємництва у країні; 
різке зниження конкурентоспроможності наці-
ональних виробників, що з урахуванням обся-
гів внутрішнього ринку та швидкого віднов-
лення експорту у 2016–2017 (першій половині) 
роках [20] має середній вплив на ЕБП в Україні; 
неефективна галузева структура, яка з ураху-
ванням обсягів виробництва та експорту про-
відних галузей країни [20] має ключове зна-
чення для економічної безпеки підприємництва 
в країні; спад виробництва у стратегічно важли-
вих галузях економіки країни, що з урахуван-
ням статистичних даних [20] має низьке зна-
чення для ЕБП в Україні.

Таким чином, аналіз загроз ЕБП в Україні дав 
змогу виділити головні з них: серед зовнішніх – 
неефективна система державного регулювання 
підприємницької діяльності, неефективна фінан-
сово-кредитна та податкова державна політика, 
корупція, технологічна відсталість та розміри 
оновлення основних фондів; серед внутрішніх – 

неефективна галузева структура. Спираючись 
на напрацювання низки вітчизняних науковців 
[6; 12; 19], проведемо аналіз ризиків, які впли-
вають на стан економічної безпеки підприємни-
цтва за сучасних умов розвитку країни та націо-
нальної економіки. Можна виділити такі ризики 
для ЕБП в Україні: монополізація економіки, що 
з урахуванням поділу ключових галузей еконо-
міки серед декількох фінансово-промислових 
груп, які належать політичним діячам або кримі-
нальним елементам, є одним з головних ризиків 
для економічної безпеки підприємництва в кра-
їні; штучні обмеження доступу до державних 
ресурсів, що з урахуванням активізації процесів 
збільшення прозорості державного управління 
мають середній вплив на економічну безпеку 
підприємництва в Україні; систематичні пору-
шення прав власності, що з урахуванням кіль-
кості рейдерських захватів є ключовим ризиком 
в рамках ЕБП в країні; збільшення витрат під час 
здійснення легітимної діяльності, що з ураху-
ванням розмірів «тіньової економіки» в Україні 
є головним ризиком для економічної безпеки 
підприємництва в Україні; зростання обсягів 
економічного шахрайства та кількості «фіктив-
них» банкрутств і псевдопідприємств, що в умо-
вах розвитку економічних відносин у національ-
ній економіці має низький вплив на ЕБП.

Підсумовуючи проведений аналіз ризиків 
економічній безпеці підприємництва в Україні, 
можемо виділити головні з них, такі як моно-
полізація економіки, систематичні порушення 
прав власності, збільшення витрат під час здій-
снення легітимної діяльності. В межах аналізу 
основних небезпек, загроз, ризиків важли-
вими є не тільки їх визначення, але й розраху-
нок їх впливу на економічну безпеку підпри-
ємництва в країні, для чого рекомендується 
використовувати відповідний інтегральний 
показник (Іпв), що пропонується розрахову-
вати за такою формулою:

Іпв = (Іпвн * Іпвз * Іпвр) / 100,             (1)
де Іпвн – інтегральний показник впливу 

на ЕБП небезпек; Іпвз – інтегральний показ-
ник впливу на ЕБП загроз; Іпвз – інтегральний 
показник впливу на ЕБП ризиків.

Якщо Іпв знаходиться в межах від 7 до 10, 
відзначаємо критичну ситуацію з економіч-
ною безпекою у країні; якщо Іпв знаходиться 
в межах від 4 до 6, ситуація з ЕБП у країні потре-
бує покращення; якщо Іпв менше 4, економічна 
безпека підприємництва в країні є задовільною.

Відзначаємо, що Іпвн, Іпвз, Іпвр будуть роз-
раховуватись за однаковою формулою, а саме:

N
І пвн (пвз, пвр) = Σ Ні (Зі, Рі)*Wi,         (2)

i = 1
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де Ні (Зі, Рі) – значення впливу головних 
небезпек (загроз або ризиків) на ЕБП в країні 
(становить від 1 до 10), що розраховується за 
допомогою експертних методів оцінки; Wi – 
вагомість окремих головних небезпек (загроз 
або ризиків) у їх загальній структурі (сума Wi 
за всіма складовими повинна дорівнювати 1,0); 
N – кількість виявлених в рамках наукового ана-
лізу головних небезпек (загроз або ризиків). 
Таким чином, проведений аналіз виявив головні 
небезпеки, загрози та ризики економічній без-
пеці підприємництва з урахуванням сучасних 
умов розвитку держави і національної еконо-
міки України, а також за допомогою розрахунку 
інтегрального показника дасть змогу оцінити їх 
вплив на ЕБП та ефективність державних захо-
дів стосовно збільшення рівня ЕБП в країні.

Висновки з проведеного дослідження. 
У проведеному дослідженні виявлено сутність 

термінів «небезпека», «загроза», «ризик» в рам-
ках економічної безпеки підприємництва в кра-
їні; розкрито їх взаємозв’язок з ЕБП та еко-
номічною безпекою підприємства; виділено 
співвідношення між економічною безпекою 
підприємництва та економічною безпекою під-
приємства. Окремо, спираючись на проведене 
дослідження та напрацювання вітчизняних 
науковців, за допомогою наукового аналізу 
ми виокремили головні небезпеки, загрози 
та ризики ЕБП на сучасному етапі розвитку дер-
жави і національної економіки, а також запро-
понували інтегральний показник оцінки їх 
впливу на економічну безпеку підприємництва 
в країні. Подальші дослідження потребують 
розробки комплексу заходів щодо зменшення 
впливу виявлених головних небезпек, загроз 
та ризиків на економічну безпеку підприємни-
цтва в Україні.
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Zhelizko O.A.

THE ANALYSIS OF MAIN DANGERS, THREATS AND RISKS  
TO THE ECONOMIC SECURITY OF ENTREPRENEURSHIP  

AT THE PRESENT STAGE OF THE STATE’S DEVELOPMENT

The scientific work focuses on the idea that economic security of entrepreneurship (ESE) is the key 
notion for the steady Ukrainian national economy and state’s development in modern terms of their 
functioning. In its turn, the stated above demands identification of main dangers, threats and risks to ESE 
in the country. Taking into account a high-level scientific discussion about the essence determination 
of such terms as “danger”, “threat” and “risk” as well as being based on the analysis of a various scien-
tists’ ground works, definitions of all these scientific notions have been given in the context of entrepre-
neurship economic security. Moreover, the article has studied and provided the scheme of intercon-
nection between danger, threats, risks, economic security of both entrepreneurship and an enterprise. 
It is necessary to identify that economic security of entrepreneurship and that of an enterprise is con-
nected but it is not identical. ESE plays the role of the basis and has the crucial influence on economic 
security of an enterprise, which, in its turn, is regarded as a part of the basis and has limited influence 
on economic security of entrepreneurship. Based on Ukrainian scientists’ ground works, the research 
has studied danger of economic security of entrepreneurship in Ukraine. It has also singled out main 
danger, namely: industrial disasters, men-maid, political, financial, institutional, and economic one. 
The analysis of threats to economic security of entrepreneurship in Ukraine described in scientific works 
of O.B. Orlyk, T.G. Basyltsiv and M.I. Kopytko enabled to distinguish main ones: external – ineffective 
system of the state regulation of entrepreneurial activity, ineffective financial, credit and tax state poli-
tics, corruption, technological backwardness and scales of main funds renewing; internal – ineffective 
branch structure. The risks analysis based on scientific essays of various Ukrainian researchers has 
identified the following key risks for ESE in Ukraine: monopolization of economy; systematic viola-
tion of property rights; expenses growing while legitimate activity implementation. Additionally, within 
the analysis of main dangers, threats and risks it is offered to calculate their influence on the economic 
security of entrepreneurship in the country. To reach this goal it is recommended to use the particular 
integral index. Thus, the analysis undertaken in the article has allowed singling out main danger, threats 
and risks to economic security of entrepreneurship taking into consideration of modern terms of Ukrain-
ian national economy and state’s development. In addition, it will allow estimating their influence on 
ESE and the efficiency of state measures directed towards the increase of ESE level in the country with 
the help of the integral index calculation.

Key words: economic security of entrepreneurship, economic security of an enterprise, analysis, 
threat, danger, risk.


