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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ  
РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

THEORETICAL BASIS OF SAFETY DEVELOPMENT MANAGEMENT  
OF INDUSTRIAL ENTERPRISE

В умовах трансформаційно-інтеграційних процесів України у світове господарство провідне 
місце посідає промисловий комплекс. В умовах фінансово-економічної нестабільності більшість 
підприємств промислового комплексу стикається з труднощами розвитку своєї діяльності. Необ-
хідним є розгляд теоретичного базису стосовно засобів управління безпекою розвитку підпри-
ємств. Задля визначення основного теоретичного поняття «безпека розвитку» у статті проведено 
дослідження сутнісного трактування понять «безпека» та «розвиток». Визначено основні зміс-
товні особливості кожного поняття. Сутність поняття «безпека» розглядається у таких двох кон-
цептуальних напрямах: безпека як форма протистояння загрозам та безпека як форма сприяння 
розвитку. Поняття «розвиток» має еволюційний, трансформаційний характер, розглядається як 
складний процес.

Ключові слова: загроза, безпека, розвиток, промислове підприємство, безпека розвитку, ево-
люційний характер, трансформація.

В условиях трансформационно-интеграционных процессов Украины в мировое хозяйство 
ведущее место занимает промышленный комплекс. В условиях финансово-экономической неста-
бильности большинство предприятий промышленного комплекса сталкивается с трудностями 
развития своей деятельности. Необходимым является рассмотрение теоретического базиса каса-
тельно средств управления безопасностью развития предприятий. С целью определения основ-
ного теоретического понятия «безопасность развития» в статье проведено исследование сущ-
ностной трактовки понятий «безопасность» и «развитие». Определены основные содержательные 
особенности каждого понятия. Сущность понятия «безопасность» рассматривается в таких двух 
концептуальных направления: безопасность как форма противостояния угрозам и безопасность 
как форма содействия развитию. Понятие «развитие» имеет эволюционный, трансформацион-
ный характер, рассматривается как сложный процесс.

Ключевые слова: угроза, безопасность, развитие, промышленное предприятие, безопасность 
развития, эволюционный характер, трансформация.

In order to define the basic theoretical concept of “security of development”, the article investigates 
the essential interpretation of the concepts of “security” and “development”. The main substantive fea-
tures of each of the concepts are identified. Thus, a universal concept that emphasizes the need to 
protect business entities at all levels of the national economy is economic security. The essence of 
the concept of “security” is considered in two conceptual directions: security as a form of countering 
threats and security as a form of promoting development. The concept of “development” also has a 
number of features: it is evolutionary; should be seen as a transformation; be seen as a complex pro-
cess, and the enterprise itself, as a polystructural system, etc. The peculiarities of the modern period of 
functioning of the national economy are the transformation and integration processes of Ukraine into 
the world economy. The leading place in these processes is given to the industrial complex. However, 
in the conditions of financial and economic instability, the crisis of the majority of the enterprises of the 
industrial complex faces the difficulties of development of their activity and increase of its efficiency. Of 
particular importance for any enterprise are well-grounded and effective management decisions that 
ensure its purposeful development. This applies, first and foremost, to businesses that cannot, to the 
fullest extent possible, be able to maximize their potential to obtain the best results. Therefore, to solve 
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a number of problems, to a large extent contribute to the study of the issue of managing the security 
of industrial enterprises, the formation of theoretical foundations of management. As a result of the 
research, the author’s definition of the essence of the concept of “security of development” is proposed. 
The proposed theoretical substantiation of the essence of the concept of “security of development” of 
the enterprise allows giving the complexity of representation of formation of effective mechanisms in 
the system of management of safety of development of industrial enterprises.

Key words: threat, security, development, industrial enterprise, development security, evolutionary 
character, transformation.

Постановка проблеми. Особливостями 
сучасного періоду функціонування національ-
ної економіки є трансформаційно-інтеграційні 
процеси України у світове господарство. Про-
відне місце в цих процесах посідає промисло-
вий комплекс, але в умовах фінансово-еконо-
мічної нестабільності більшість підприємств 
промислового комплексу стикається з трудно-
щами розвитку своєї діяльності, підвищенням її 
ефективності.

Особливого значення для будь-якого під-
приємства набувають обґрунтовані та ефек-
тивні управлінські рішення, які забезпечують 
його цілеспрямований розвиток. Це стосується 
перш за все підприємств, які не можуть внаслі-
док впливу різних чинників максимально вико-
ристовувати наявний потенціал для отримання 
найкращого результату, тому вирішенню низки 
проблем багато в чому сприяють дослідження 
питання управління безпекою розвитку про-
мислових підприємств, формування теоретич-
них основ управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
З моменту отримання статусу суверенної дер-
жави багато вітчизняних науковців та прак-
тиків зосередилися на дослідженнях питання 
безпеки діяльності, що знайшло відображення 
в роботах Н.В. Капустина [10], В.Л. Тамбов-
цева [23], А.І. Татаркина, В.Г. Благодатського, 
Л.Л. Богатирьова, В.В. Башуєва, Н.І. Воропай 
[24] та інших учених. З розвитком ринкових від-
носин в Україні, виникненням різних загроз та 
ризиків, які супроводжують діяльність як наці-
ональної економіки загалом, так і суб’єкта гос-
подарювання зокрема, відбувається трансфор-
мація поняття «безпека діяльності» в поняття 
«економічна безпека», чому є підтвердження в 
дослідженнях О.І. Барановського [3], М.А. Бен-
дикова [4], В.В. Забродського [7], А.В. Коза-
ченко, В.П. Пономарьова, А.Н. Ляшенко [12] та 
багатьох інших авторів.

З іншого боку, сучасний стан національної 
економіки потребує вжиття активних заходів 
щодо розвитку всіх її рівнів, перш за все підпри-
ємств, тому останнім часом багато уваги при-
діляється дослідженню управління розвитком 
суб’єктів господарювання, окремим питанням 
управління розвитком складових фінансово-
господарської діяльності, що знайшло відо-

браження в роботах О.В. Ареф’євої, В.В. Про-
хорової [1], Н.В. Васюткина [5], Р.В. Венжеги 
[6], І.М. Капаруліної [9], Н.В. Касьянової [11], 
О.В. Раєвневої [20], Л.Г. Шемаєвої [6].

Однак в умовах мінливого, нестабільного 
середовища з проявом кризових ознак необ-
хідним є формування умов безпечного роз-
витку підприємств. Це викликає необхідність 
перш за все визначення теоретичних основ 
управління безпекою розвитку саме промис-
лових підприємств.

Метою статті є обґрунтування теоретичних 
основ управління безпекою розвитку промис-
лового підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Перетворення в економіці України, які відбува-
ються останнім часом, характеризуються змі-
нами від мікро- до макрорівнів, причому мають 
як позитивний, так і негативний характер. 
Політичні, економічні кризи, які супроводжу-
ють соціально-економічні відносини в суспіль-
стві, можуть бути як гальмом, так й поштовхом 
для розвитку промислових підприємств. За 
таких обставин вони стають об’єктами різних 
загроз, і не тільки об’єктивними, пов’язаними 
зі стихійними природними явищами, але й 
суб’єктивними, безпосередньо пов’язаними з 
діяльністю як окремої людини, так й суспільства 
загалом, а саме поширенням недобросовісної 
конкуренції; зростанням злочинності; збіль-
шенням частки кримінально-тіньового сектору 
економіки. Отже, об’єктивною необхідністю є 
формування та вжиття заходів безпеки розви-
тку діяльності промислових підприємств, спря-
мованих на створення протидії таким загрозам.

Узагальнене розуміння концепції як системи 
поглядів, ідей, яка виражає певний спосіб уяв-
лення, трактування будь-яких предметів, явищ, 
процесів, основних принципів, постановки 
цілей, завдань та механізмів їх реалізації, дає 
можливості визначити основні концепти саме 
системи управління безпекою розвитку про-
мислового підприємства.

Одним з основних теоретичних положень в 
управлінні безпекою розвитку промислового 
підприємства є розуміння терміна «безпека 
розвитку». Базуючись на дослідженнях науков-
ців та практиків, ми провели аналіз трактування 
понять «безпека» та «розвиток» для виявлення 



ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ 93

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Таблиця 1
Визначення поняття «безпека»

Автор, джерело Визначення поняття Підхід
Безпека як форма протистояння загрозам

1 2 3
Н.В. Капустин [12] Безпека – це такий стан суб’єкта, за якого ймовірність 

зміни властивих цьому суб’єкту якостей та параметрів 
його зовнішнього середовища незначна, менше певного 
інтервалу.

С
уб

’є
кт

ни
й

А.І. Кузьменко [13] Безпека – це конкретна категорія, яка має на меті захист 
та просування життєвих інтересів людини, суспільства, 
держави. Цей же автор характеризує безпеку як гармонію 
світу та людську симфонію в її нескінченних вимірах.

За
хи

сн
ий

А.І. Татаркін, 
В.Г. Благодатський [24]

Безпека – це властивість об’єкта, що дає змогу йому не 
допускати ситуацій, небезпечних для людей і навколишнього 
середовища.

М.А. Бендиков [4] Захищеність науково-технічного, технологічного, 
виробничого та кадрового потенціалу підприємства від 
прямих (активних) чи непрямих (пасивних) загроз.

В.Л. Тамбовцев [23] Економічна безпека – це стан підприємства, який визначається 
як імовірність небажаної зміни будь-яких якостей, параметрів 
належного йому майна та його зовнішнього середовища.

С.Ф. Марова [15] Безпека – це стан об’єкта захисту, за якого дія на нього 
всіх потоків речовини, енергії та інформації не перевищує 
максимально допустимих значень.

Б.О. Райзберг [21] Економічна безпека – це запобігання витоку конфіденційної 
інформації, яка може зашкодити діяльності підприємства.

Безпека як форма сприяння розвитку
С.В. Філиппова [27] Стан стійкості певної системи, за якого забезпечуються 

умови для сталого розвитку цієї системи в напрямі, який 
визначається цілями системи й здійснюється під впливом 
різних сприятливих та несприятливих факторів. Для 
соціальних (зокрема, економічних) систем цілі розвитку 
задаються інтересами соціальних суб’єктів, а несприятливі 
фактори розглядаються як загрози.

С
ис

те
м

ни
й

В.М. Заплатінський [8] Під безпекою розуміється такий стан складної відкритої 
системи, в якому дія зовнішніх та внутрішніх факторів не 
приводить до обмежень її функціонування та розвитку, не 
порушує цілісності системи як такої.

В.В. Забродський [7] Кількісна та якісна характеристика властивостей фірми, що 
відбиває здатність «самовираження» й розвитку в умовах 
виникнення зовнішньої та внутрішньої економічної загрози.

Ф
ун

кц
іо

на
ль

ни
й

Л.Г. Шемаєва [29] Економічна безпека підприємств – забезпечення 
реалізації стратегічних інтересів підприємства на основі 
використання можливостей зовнішнього середовища 
із застосуванням продуктивної взаємодії із суб’єктами 
зовнішнього середовища.

Т.М. Соколенко [22] Стан оптимального для підприємства рівня економічного 
потенціалу, за якого діючі та/або можливі збитки виявляються 
нижчими за припустимі.

рівня конвергенції цілей, завдань, підходів та 
принципів управління безпекою розвитку про-
мислового підприємства (табл. 1, 2).

Внаслідок проведеного аналізу літератур-
них джерел щодо трактування сутності поняття 
«безпека» можна дійти таких висновків.

1) Дослідження авторів поділяються на 
такі два концептуальних спрямування: більш 
вузьке уявлення «безпека як форма протисто-
яння загрозам», у якому визначається окреме 
спрямування захисту від загроз починаючи від 
індивідуума [12; 24] та закінчуючи державою й 
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суспільством [13], та більш розширене уявлення 
«безпека як форма сприяння розвитку», яке 
поєднує не тільки здатність та стан захищеності, 
але й можливість у такому стані розвиватися.

2) Універсальним поняттям, яке акцентує 
увагу на необхідності захисту суб’єктів підпри-
ємницької діяльності на всіх рівнях національ-
ної економіки, є економічна безпека, тракту-
вання якої останнім часом більш поширене 
серед закордонних та вітчизняних науковців. 
Оскільки економіка є однією з найважливіших 
сторін життєдіяльності людини, то проблеми 
економічної безпеки стають актуальними не 
тільки для підприємств чи окремих осіб, але й 
для суспільства загалом.

3) Проаналізовані трактування науковців 
можна також розділити відповідно до наукових 
підходів, які поділяються залежно від об’єктів 
та суб’єктів дослідження на суб’єктний, сис-
темний, захисний, функціональний, стійкісний, 
гармонізаційний.

Виходячи з пропонованих підходів до розу-
міння поняття «розвиток» (табл. 2), можемо 
зробити низку таких висновків:

– розвиток підприємства здебільшого має 
еволюційний характер, оскільки відбувається під 
впливом як фундаментальних законів природи, 
так і залежно від особливостей функціонування 
конкретної соціально-економічної системи;

– розвиток підприємства слід розглядати як 
трансформацію, яка може мати як позитивний, 
так і негативний характер;

– внаслідок функціонування підприємства 
в динамічному середовищі (зовнішньому, вну-
трішньому) розвиток підприємства треба роз-
глядати як складний процес, а саме підпри-

ємство – як поліструктурну систему, що має 
багаторівневий склад відносно самостійних 
підсистем;

– розвиток підприємства повинен розгля-
датися з позиції досягнення стратегічних цілей 
не тільки соціально-еколого-економічних, але 
й більш складних, тобто комунікаційних, інно-
ваційно-інвестиційних, трансфертних; оскільки 
підприємство функціонує в мінливому середо-
вищі, то саме досягнення цих стратегічних цілей 
може забезпечити йому безпеку розвитку;

– розвиток підприємства слід визначати 
як процес, спрямований на покращення чи 
отримання нових якісних та кількісних харак-
теристик діяльності, посилюючи стійкість під-
приємства для отримання максимального еко-
номічного ефекту.

Спираючись на результати дослідження 
трактування сутності понять «безпека» та «роз-
виток», узагальнюючи змістовні особливості 
цих понять, пропонуємо авторське визначення 
поняття «безпека розвитку». Отже, розуміємо 
його як динамічний стан перманентної захище-
ності підприємства як поліструктурної системи, 
здатної до процесу коригування адаптаційних 
змін та трансформацій в просторі та часі з кон-
вергентно визначеними точками біфуркації.

Висновки з проведеного дослідження. 
Однією з основних проблем, з якою стикаються 
промислові підприємства у своїй діяльності 
сьогодні, є недостатній рівень захищеності їх 
розвитку. Задля визначення основного теоре-
тичного поняття «безпека розвитку» проведено 
дослідження сутнісного трактування понять 
«безпека» та «розвиток». Визначено основні 
змістовні особливості кожного з понять. Так, 

1 2 3
І.П. Отенко [18] Економічна безпека – стійкий розвиток підприємства 

(збалансований і безупинний), що досягається за допомогою 
використання всіх видів ресурсів і підприємницьких 
можливостей, за якими гарантується найбільш ефективне 
їх використання для стабільного функціонування та 
динамічного науково-технічного й соціального розвитку, 
запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним впливам 
(загрозам). С

ті
й

кі
сн

и
й

О.І. Барановський [3] Комплекс заходів, які сприяють підвищенню фінансової 
стійкості господарчих суб’єктів за умов ринкової економіки, 
що захищають їх комерційні інтереси від впливу негативних 
ринкових процесів.

Г.В. Козаченко, 
В.П. Пономарьов [12]

Міра гармонізації в часі та просторі економічних інтересів 
підприємства з інтересами пов’язаних з ним суб’єктів 
зовнішнього середовища, що діють поза межами 
підприємства.

Га
р

м
о

ні
за

ці
й

ни
й

Закінчення табл. 1
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Таблиця 2
Визначення поняття «розвиток»

Автор, джерело Визначення Підхід
1 2 3

Енциклопедичний 
словник [17]

Розвиток визначається як еволюція, спрямована на зміну 
будь-якого органічного цілого (біологічного, соціального, 
культурно-історичного, економічного), в процесі якого 
розвиваються його внутрішні можливості. Розвиток 
відбувається в часі у послідовності стадій, тобто як перехід 
від одного стану до іншого.

Е
во

лю
ці

йн
и

й

Ю.В. Погорелов [19] Як закон він розуміється як перехід від одного буття до 
іншого, причому наступний стан буття буде відрізнятися від 
попереднього за кількісними та якісними характеристиками. 
Як принцип він розуміється як іманентна риса буття, його 
невід’ємна характеристика, що зумовлює можливість 
подальших змін буття. Як явище він розуміється як 
протилежність буття, що перебуває в незмінному стані.

Філософський 
енциклопедичний 
словник [26]

Розвиток (еволюція, генезис) – закономірні зміни матерії та 
свідомості, їх універсальна властивість.

О.В. Ареф’єва, 
В.В. Прохорова [1]

Економічний розвиток – сукупна можливість ресурсів 
забезпечувати досягнення намічених результатів діяльності. 
Слід розглядати кожну складову економічного розвитку 
не окремо, а в системі. Лише взаємодія в єдиній системі 
дає змогу складовим потенціалу економічного розвитку 
підприємства одержувати інтегрований ефект розвитку.

В
ар

ті
сн

ий

Дж.К. Лафта [14] Розвиток – незворотна, спрямована, закономірна зміна 
матерії та свідомості; зміна стану системи на інший, кращий, 
більш ефективний або більш доцільний.

Н.В. Афанасьєв, 
В.Д. Рогожин, 
В.І. Рудика [2]

Розвиток – це об’єктивна зміна тільки якісних характеристик 
системи, обумовлена як фундаментальними законами 
природи (єдності та боротьби протилежностей, переходу 
кількості в якість, розвитку суспільства по спіралі та нагору), 
так і закономірностями функціонування конкретних 
систем (старіння устаткування, набуття досвіду й знань 
співробітниками, виснаження природних ресурсів), за якої 
формуються нові властивості системи.

С
ис

те
м

ни
й

Н.В. Васюткіна [5] Розвиток підприємства – це сукупність змін його якісного 
стану (як системи), які відбуваються в результаті взаємодії 
функціональних елементів зовнішнього та внутрішнього 
походження на різних рівнях реалізації його потенціалу.

Р.В. Венжега [6] Під розвитком слід розуміти сукупність кількісно-якісних 
змін у системі, що впливає на ускладнення її структури під 
впливом факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, 
в результаті чого підвищуються життєздатність системи, 
ефективність використання ресурсів, нарощуються її 
потенціал, гнучкість та адаптивність у мінливому середовищі, 
а також досягнення конкурентних переваг у довгостроковій 
перспективі.

універсальним поняттям, яке акцентує увагу на 
необхідності захисту суб’єктів підприємницької 
діяльності на всіх рівнях національної еконо-
міки, є економічна безпека. Сутність поняття 
«безпека» авторами розглядається у двох таких 
концептуальних напрямах: безпека як форма 
протистояння загрозам, безпека як форма 
сприяння розвитку.

Поняття «розвиток» має також низку осо-
бливостей, а саме має еволюційний характер; 

його слід розглядати як трансформацію, склад-
ний процес, а саме підприємство – як полі-
структурну систему. В результаті дослідження 
запропоновано авторське визначення поняття 
«безпека розвитку», а саме як динамічного 
стану перманентної захищеності підприємства 
як поліструктурної системи, здатної до процесу 
коригування адаптаційних змін та трансформа-
цій в просторі та часі з конвергентно визначе-
ними точками біфуркації.
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1 2 3
О.В. Раєвнєва [20] Розвиток – це унікальний процес трансформації відкритої 

системи в просторі та часі, який характеризується 
перманентною зміною глобальних цілей його існування 
шляхом формування нової дисипативної структури й 
переводом його в новий атрактор (одна з альтернативних 
траєкторій розвитку підприємства) функціонування.

П
р

о
це

сн
и

й

Т.Б. Надтока, 
Г.А. Какуніна, 
О.В. Мартякова [16]

Під розвитком підприємства розуміють процес сукупних 
змін у соціально-економічній системі підприємства, 
спрямований на його перехід у новий якісно-кількісний стан 
у часі під впливом факторів внутрішнього й зовнішнього 
середовища, причому за напрямом він може бути як 
позитивним, так і негативним.

Н.В. Касьянова [11] Розвиток підприємства доцільно розуміти як процес 
зміни в часі як структури, так і функцій підприємства, що 
обумовлюють процес його переходу до якісно нового стану 
(більш високого технологічного устрою) шляхом взаємодій 
елементів внутрішнього та зовнішнього середовища. 
Крім того, розвиток підприємства доцільно розглядати 
як спрямований, незворотній рух об’єкта, зміну його 
якісного стану, зв’язок, тобто перехід між станами, а також 
передумову зростання.

І.М. Капаруліна [9] Розвиток підприємства – це процес кількісно-якісних змін 
негативно-позитивного характеру на підприємстві протягом 
періоду його існування.

П
р

о
це

сн
ий

М.П. Тодаро [25] Розвитком є багатовимірний процес, що включає 
реорганізацію всієї економічної та соціальної системи.

Н.В. Цопа [28] Розвиток підприємства – це спрямована, закономірна 
зміна стану підприємства, якому притаманні властивості 
заощадження й зростання значень якості функціонування 
підприємства вище за поріг безпеки, темпів приросту якості 
функціонування підприємства не нижче приросту економіки 
й конкретного ринкового оточення.

С
ит

уа
ці

йн
ий

Й. Шумпетер [30] Розвиток – це особливе, помітне на практиці і в свідомості 
явище, яке не зустрічається серед явищ, властивих кругообігу 
або тенденції до рівноваги, а діє на них лише як зовнішня сила.

Закінчення табл. 2
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