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ЕКСПЛЕЙНАРНИЙ БАЗИС ЕКОСЕСЕНТА:
ПРИНЦИПОВИЙ ПІДХІД ДО ЗМІСТУ

Мета статті – розгляд принципових підходів до створення експлейнарного базису екосесента.
Методи дослідження: структурно-порівняльний аналіз, причинно-наслідковий аналіз, морфологічний аналіз.
Основні результати. Розкрито зміст безпекознавства, екосесетейта, екосесента. Показано місце
екосесента у безпекознавсті, його призначення та зміст (сукупність теоретичних положень та інстру-
ментів, закони та змістова основа, що залучаються для пояснення досліджуваної предметної області),
подано його структуру. Показано, що експлейнарний базис екосесента, який є складником методологі-
чного базису, складають разом з іншими онтологічний та гносеологічний аспекти. Як фундаментальну
категорію експлейнарного базису екосесента подано категорію "економічна безпека", зміст якої тлума-
читься залежно від підходу до розуміння та пояснення економічної безпеки суб’єкта господарської
діяльності (кримінальний, захисний, ресурсно-функціональний, гармонізацій ний та ринковий підходи).
Узагальнення їхніх положень надає підстави стверджувати, що, як правило, економічна безпека під-
приємства розглядається як стан підприємства або комплексна характеристика умов його діяльності,
які, як доведено, є результатом управління підприємством. Доведено доцільність розширення підходів
до розкриття змісту категорії "економічна безпека" і використання крім основних методологічних під-
ходів концептуального, феноменологічного, кібернетичного, історичного, герменевтичного, юридико-
догматичного та проектного підходів. Показано зв'язок категорії "економічна безпека" з іншими понят-
тями та економічними категоріями, що описують діяльність підприємства та управління ним (економіч-
ними інтересами, адаптацією та розвитком, потенціалом, конкурентоспроможністю і репутацією під-
приємства).

Ключові слова: економічна безпека, безпекознавство, онтологічний аспект, категорія, екс-
плейнарний базис, підхід, стан, умова.
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ЕКСПЛЕЙНАРНЫЙ БАЗИС ЭКОСЕСЕНТА :
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К СОДЕРЖАНИЮ

Цель статьи – рассмотрение принципиальных подходов к созданию эксплейнарного базиса
экосесента. Методы исследования: структурно-сравнительный анализ, причинно-следственный
анализ, морфологический анализ. Основные результаты. Раскрыто содержание совокупности зна-
ний о безопасности, экосесетейта, экосесента. Показано место экосесента в совокупности знаний о
безопасности, его назначение и содержание (совокупность теоретических положений и инструментов,
законы и смысловая основа, что привлекаются для объяснения исследуемой предметной области),
подана его структура. Показано, что эксплейнарный базис экосесента, являющийся составной частью
методологического базиса, составляют вместе с другими онтологический и гносеологический аспекты.
Как фундаментальная категория эксплейнарного базиса экосесента представлена категория "эконо-
мическая безопасность", содержание которой трактуется в зависимости от подхода к пониманию и
объяснению экономической безопасности субъекта хозяйственной деятельности (криминальный,
защитный, ресурсно-функциональный, гармонизационный и рыночный подходы). Обобщение их по-
ложений дает основания утверждать, что, как правило, экономическая безопасность предприятия
рассматривается как состояние предприятия или комплексная характеристика условий его деятель-
ности, которые, как доказано, являются результатом управления предприятием. Доказана целесооб-
разность расширения подходов к раскрытию содержания категории "экономическая безопасность" и
использования кроме основных методологических подходов концептуального, феноменологического,
кибернетического, исторического, герменевтического, юридико-догматического и проектного подхо-
дов. Показана связь категории "экономическая безопасность" с другими понятиями и экономическими
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категориями, которые описывают деятельность предприятия и управления им (экономическими инте-
ресами, адаптацией и развитием, потенциалом, конкурентоспособностью и репутацией предприятия).

Ключевые слова: экономическая безопасность, знания о безопасности, онтологический ас-
пект, категория, эксплейнарный базис, подход, состояние, условие.
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ECOSECENT EXPLANATORY BASIS:
THE PRINCIPLE APPROACH TO CONTENT

Article aim: consideration of the main approaches to making the explanatory basis of ecosecent.
Research methods: structural-comparative analysis, causal analysis, morphological analysis. Main results:
The essence of securitology, ecosestate, ecosecent is considered. The place of ecosestate in securitology is
shown. The appointment and essence (the aggregate of theoretical thesis and instruments, laws and mean-
ingful basis of explaining the researched subject field) of  ecosestate are considered. Its structure is pro-
posed. It is shown, that ecosestate explanatory basis is the element of methodology basis and it makes the
ontological and epistemological aspects. The category of “economical security” is shown as the fundamental
category of ecosecent explanatory basis. It is shown that the essence of such category can be explained
according to the approach of understanding and clarifying the economical security of economic activity sub-
ject (criminal, protective, resource-functional, harmonic, and market approaches). Such approaches gener-
alization allows understanding the enterprise economic security as enterprise state or complex characteristic
of enterprise activity conditions that are the result of the enterprise management. The expediency of expand-
ing approaches to understanding the essence of “economic security” category essence is proved. It is pro-
posed to use besides the main methodological approaches the concept, phenomenological, cybernetic, his-
torical, hermeneutical, legislative-dogmatic and project approaches to understanding the essence of “eco-
nomic security” category essence. The link of “economic security” notion with other notions and economical
categories, which describe the enterprise activity and enterprise management (economic interests, adapta-
tion, development, potential, competitiveness, enterprise reputation) is shown.

Keywords: economic security, securitology, ontological aspect, category,  explanatory basis, ap-
proach, state, condition.

Постановка проблеми. Сучасне безпекознавство становить собою сукуп-
ність знань щодо безпеки різноманітних систем (соціальних, економічних, соціа-
льно-економічних, біологічних та технічних) та закономірностей її забезпечення.
Окремим його напрямом є екосесетейт – сукупність знань про економічну безпеку
[1, с. 3] за вертикаллю "держава – регіон (галузь) – суб’єкт господарської діяльно-
сті". Ця сукупність знань є комплементарною, тобто містить несхожі або навіть
протилежні теорії, концепції, моделі і точки зору, що відбивають різні погляди на
економічну безпеку. В числі напрямів екосесетейта – екосесент (economic security
of enterprise) – економічна безпека суб’єкта підприємницької діяльності (СГД) –
сукупність ідей, поглядів та уявлень, формування підходів (розроблення моделей,
методів и алгоритмів аналізу даних для отримання знань та навчання) до забез-
печення економічної безпеки СГД, загальні та специфічні закономірності органі-
зації і функціонування його системи економічної безпеки на підставі її пізнання,
загальні положення, спрямовані на підвищення ефективності функціонування да-
ної системи.

Комплементарність екосесента зумовлена тим, що безпекознавство у ціло-
му та екосесент знаходяться на етапі становлення і активного розвитку, форму-
вання і упорядкування накопичених знань. Їй значно сприяє міждисциплінарність
безпекознавства (за В.А. Ліпканом [5]), що зумовлює врахування загальних (при-
таманних системам економічної безпеки різного рівня або різних сфер) та специ-
фічних (притаманних системі певного рівня) закономірностей.

Сьогодні, незважаючи на компліментарність екосесента, сукупність накопи-
чених знань є значною, що створює підстави для упорядкування поглядів, уяв-
лень, ідей, спрямованих на тлумачення і пояснення явищ екосесента, творчого
переосмислення концептуальних та теоретичних основ управління, права, антро-
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пології, виявлення та дослідження загальних та специфічних об’єктивних законо-
мірностей організації та функціонування систем економічної безпеки різного кла-
су, що надає цілісне уявлення про закономірності та наявні зв’язки у забезпеченні
економічної безпеки (експлейнарний базис [6, с. 65]) та виступає підґрунтям пере-
творення безпекознавства на науку – безпекологію.

Аналіз публікацій і результатів попередніх досліджень. У сучасному
теоретичному аналізі безпекознавства сьогодні розглядаються два аспекти: онто-
логічний - процес безпекотворення та гносеологічний – його усвідомлення та пі-
знання, що відображається у різних формах рефлексії [4]. Онтологічний аспект
безпекознавства як предметної галузі становить собою її формальний опис, ме-
тою якого є створення категорійно-понятійної системи, наявність та стан якої, за
твердженням В.А. Ліпкана [4] є одним з індикаторів науковості, теоретичності та
концептуальності безпекознавства. Виходячи з цього твердження, в онтологічно-
му аспекті екосесента розглядаються його загальні основи, принципи, структура й
закономірності, загальна термінологічна база, система категорій як наслідок різ-
них поглядів на сутність економічної безпеки, і відповідно, способи її забезпечен-
ня. З урахуванням сучасних наукових розвідок щодо онтологічного аспекту [2] в
онтологічному аспекті екосесента слід також розглянути концептуалізацію знань
(опис багатьох виділених об’єктів, понять, зв’язків і стосунків екосесента з викори-
станням формальних або неформальних засобів), подання концептуальної сис-
теми у вигляді логічної теорії, що означає використання певного синтаксису для
представлення знань.

Онтологічний та гносеологічний аспекти екосесента складають його екс-
плейнарний базис – сукупність теоретичних положень та інструментів, закони та
змістова основа, що залучаються для пояснення досліджуваної предметної обла-
сті. На думку Ю.С. Погорелова, експлейнарний базис, призначений для якнайпов-
нішого пояснення досліджуваної предметної області, є вужчим за методологічний
базис (не містить фактів, ідеалізацій, постулатів та обмежено включає емпіричну
основу), але одночасно є гнучкішим та рухливішим. І саме з його створення роз-
починається створення методологічного базису будь-якої досліджуваної предме-
тної області.

Сьогодні дослідження окремих складників експлейнарного базису є числен-
ними, ця тематика активно обговорюється. В числі їхніх результатів – сформовані
підходи до тлумачення поняття "економічна безпека СГД" (найчастіше йдеться
про підприємство), дефініції економічної безпеки, концепції, моделі та системи
забезпечення та ін. Тобто можна говорити про наявність передумов для створен-
ня експлейнарного базису екосесента, хоча окремі його складники ще потрібно
розробити та дослідити.

Метою статті є розгляд принципових підходів до створення експлейнарного
базису екосесента.

Виклад основного матеріалу. Місце екосесента у безпекознавсті подано
на рис. 1.

Експлейнарний базис екосесента дозволяє системно упорядкувати накопи-
чені знання, що є кроком до перетворення накопичених знань у науку – безпеко-
логію, яка виступає формою синтетичного знання, у межах якої окремі поняття,
гіпотези і закони безпекознавства втрачають колишню автономність і стають еле-
ментами цілісної системи. Експлейнарний базис екосесента є складником його
методологічного базису - теоретичних й емпіричних конструкцій, які у поєднанні
теорії та практики цілісно характеризують екосесент і повинні містити вихідну ем-

 Поняття "експлейнарний базис" вперше уведено Ю.С. Погореловим [6, с. 65-96].
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піричну і теоретичну основу, логічні основи та загальносистемний методологічний
базис.

Безпекознавство – сукупність знань щодо сутності
безпеки різноманітних систем та закономірностей

її забезпечення

Економічна безпека (екосесетейт)
сукупність знань про економічну

безпеку

Інші види безпеки

Економічна безпека
держави

Економічна безпека
регіону (галузі)

(екосерг)

Економічна безпека
суб’єкта господарської
діяльності (екосесент)

Онтологічний
аспект

Гносеологічний
аспект

Інші аспекти

Рис. 1. Місце екосесента у сучасному безпекознавсті

Сьогодні немає одностайності думок щодо структури методології та мето-
дологічного базису не лише у певній предметній галузі, але й в теорії пізнання.
Тому припущення щодо експлейнарного базису як складника методологічного
базису екосесента - має право на існування, хоча і потребує певних доказів щодо
доцільності та правомірності.

Створення експлейнарного базису екосесента передбачає критичний огляд
його елементів, що сьогодні вважаються розробленими, перевірку їхньої достові-
рності та повноти, їхнього взаємозв’язку, у разі необхідності – доповнення, моди-
фікації, удосконалення, перетворення або завершення і розроблення відсутніх,
але необхідних.

Структуру експлейнарного базису екосесента, подану в табл. 1, розглянуто
з позиції його змістового наповнення.

Фундаментальною категорією експлейнарного базису екосесента, що ство-
рює його підвалину, є категорія "економічна безпека". Таке твердження зумовле-
но, з одного боку, її гранично загальним фундаменталізмом, а з іншого, складною
природою, про що свідчить неоднозначність тлумачення цієї категорії. І це зумов-
лено не лише тим, що безпекологія як наука перебуває на стадії становлення, а й
багатозначністю змісту цієї категорії, багатоцільовим характером застосування та
наявністю кількох стійких підходів до її розуміння.

Зміст категорії "економічна безпека" в екосесенті, перш за все, тлумачиться
залежно від підходу до розуміння та пояснення економічної безпеки суб’єкта гос-
подарської діяльності. Сьогодні визнаними у безпекознавсті вважаються криміна-
льний, захисний, ресурсно-функціональний, гармонізаційний та ринковий підходи.
Узагальнення їхніх положень надає підстави стверджувати, що, як правило, еко-
номічна безпека підприємства розглядається як стан підприємства або комплекс-
на характеристика умов його діяльності. Причому, зміст категорії "економічна без-
пека" в екосесенті з позиції стану підприємства тлумачиться за описово-умовним
зв’язком. Найрозповсюдженішим є таке формулювання: стан, при якому (ефекти-
вно використовуються ресурси…, збалансовані інтереси…, підприємство захище-
но від загроз…. тощо). Розповсюдженим є також тлумачення економічної безпеки
як умови діяльності підприємства (також за описово-умовним зв’язком: умова, за
якої…).
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Таблиця 1

Структура експлейнарного базису екосесента

Аспекти Елементи

Опис та визначення фундаментальної категорії екосесента "еконо-
мічна безпека СГД"
Визначення та опис сукупності понять (концептів, термінів, дефіні-
цій) (понятійна модель)
Структуризація екосесента
Теоретичні основи екосесента, які формують його фундаментальну
основу (елемент змістовної моделі)
Закони екосесента (елемент змістовної моделі)

Онтологічний

прикладна теоретична основа1 (елемент змістовної моделі)
Визначення зв’язків в сукупності понять, встановлення характеру
зв’язку (змістові або понятійні), понять, що описують ці зв’язки
Наукове пояснення екосесента,
Опис і аналіз методів дослідження екосесента
Концептуалізація аналізу в екосесенті

Гносеологічний

Аксіоматизація та створення основи для забезпечення економічної
безпеки СГД

Сьогодні в екосесенті майже рівною мірою визнається тлумачення економі-
чної безпеки підприємства і як стану, і як характеристики діяльності, що зумовлює
висновок про дуальний характер категорії "економічна безпека" в екосесенті.

Якщо економічну безпеку підприємства визнати його станом, то такий стан
має певним чином описуватися (наприклад, певними параметрами, індикаторами,
показниками тощо). Поки що в науковій літературі з екосесента такий стан під-
приємства описується у загальному вигляді або за допомогою загальних характе-
ристик (наприклад, гарантується стабільність діяльності, ефективно використову-
ються ресурси та ін.). Відсутність правил та процедур опису стану підприємства,
при якому воно перебуває в економічній безпеці, сьогодні слід визнати "білою
плямою" у визначенні змісту категорії "економічна безпека" в екосесенті.

До будь-якого стану підприємство переходить від попереднього стану за
результатами дій, які здійснено за ухваленими та реалізованими управлінськими
рішеннями. Тобто будь-який стан підприємства можна визнати результатом
управлінської діяльності. Виходячи з цього, економічна безпека, що розглядаєть-
ся як його стан з певними характеристиками або можливостями, є управлінським
продуктом, і отже, економічна безпека є опосередкованою метою управління під-
приємством.

Якщо економічну безпеку підприємства визнати умовою діяльності підпри-
ємства, то неминуче потребує з’ясування питання її природи: вона виникає та іс-
нує сама по собі, створюється деякими суб’єктами або самим підприємством.
Пов’язаним з цими є питання впливу підприємства на таку умову. Якщо підприєм-
ство певним чином може вплинути на цю умову його діяльності, то тоді слід ви-
знати, що її створення (забезпечення економічної безпеки) є метою управління
підприємством. Як правило, цілі управління, досягнення яких забезпечує певні
умови діяльності підприємства, належать до другого рівня дерева цілей підпри-
ємства.

1 За Ю.С. Погореловим, її положення не пояснюють природу загальноекономічного феномена, не пе-
редбачають використання складного математичного апарату, але придатні для використання на рівні
конкретного підприємства, тому що дозволяють визначити необхідні напрями дій [6, с. 90].
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Отже, природа економічної безпеки підприємства є набагато складнішою,
ніж це сьогодні подається у найбільш розповсюдженіших підходах – захисному,
ресурсному або гармонізаційному. Сьогодні комплексність у сприйнятті економіч-
ної безпеки підприємства відсутня. І це лише при поверхневому погляді тлума-
чення економічної безпеки підприємства як його стану та умови діяльності вигля-
дають як різні. Насправді вони поєднані, і поєднує їх визнання економічної безпе-
ки і станом підприємства, і однією з умов його діяльності результатом управління
підприємством (рис. 2).

Результати управління підприємством

Економічна безпека
як стан підприємства

Економічна безпека як умо-
ва діяльності
підприємства

Інші види

Рис. 2. Економічна безпека підприємства як результат управління ним

Множинність тлумачень категорії "економічна безпека" (залежно від підходу
до розуміння) і як стан підприємства, і як умови його діяльності та показана доці-
льність їхнього поєднання у межах управління підприємством зумовлює необхід-
ність розширення підходів до вивчення цієї категорії в межах експлейнарного ба-
зису екосесента і використання крім основних методологічних підходів (системно-
го, процесного, ситуаційного та функціонального) кількох інших – концептуально-
го, феноменологічного, кібернетичного, історичного, герменевтичного, юридико-
догматичного та проектного підходів. Їхнє застосування дозволить поглибити
зміст категорії "економічна безпека", вивчити його у багатоаспектному поданні.

Системний підхід традиційно і широко використовується у вивченні категорії
"економічна безпека". Його використання створило підстави для визначення мно-
жини складових (суб’єкти, об’єкти, елементи, взаємозв’язки між ними) системи
економічної безпеки будь-якого суб’єкта, якій притаманні як загальносистемні
(відкритість, ієрархічність, неврівноваженість та емерджентність), так і специфічні
властивості (які ще потребують дослідження). Менш відомі результати викорис-
тання у вивченні категорії "економічна безпека" інших основних методологічних
підходів – процесного, ситуаційного та функціонального, а перераховані інші під-
ходи, якщо і використовувалися, то фрагментарно і уривчасто.

Концептуальний підхід надає можливість встановити засадничі, ключові,
найважливіші основи забезпечення економічної безпеки суб’єктів на різних рівнях
вертикалі "держава – регіон - підприємство". Феноменологічний підхід дозволяє
визначити множину явищ, що визначають суб’єктивне сприйняття забезпечення
економічної безпеки як вияву прагнення до стабільності діяльності. Кібернетичний
підхід є основним у формуванні методологічної основи безпекології на базі пря-
мих та зворотних зв’язків у системі економічної безпеки будь-якого суб’єкта, для
якої зазвичай потрібне керуюче та організаційне джерело впливу, оскільки інтере-
си агентів системи часто є незбалансованими, а зв’язки між ними – неузгоджени-
ми; за відсутності такого джерела завдяки дії закону зростання ентропії функціо-
нування системи економічної безпеки будь-якого суб’єкта з часом погіршується.

Крім зазначених глибше та ширше вивчити категорію "економічна безпека",
що сприятиме та формуванню теоретичних основ експлейнарного базису екосе-
сента, надає можливість використання історичного, герменевтичного, юридико-
догматичного та проектного підходів. Передумови, переваги та обмеження їхньо-
го використання ще потрібно дослідити. Результати такого дослідження сприяти-
муть подальшому становленню безпекології у сучасній науці України.
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Економічна безпека підприємства як загальноекономічна категорія пов'яза-
на з іншими поняттями та економічними категоріями, що описують діяльність під-
приємства та управління ним. Тому в експлейнарному базисі екосесента важливе
місце належить зв’язку цієї категорії з іншими економічними категоріями та понят-
тями.

Економічна безпека підприємства тісно пов’язана з його економічними інте-
ресами (реальними причинами дій підприємства, які зумовлені безпосередніми
спонуканнями – мотивами, помислами та ідеями, тобто стимулами діяльності). Іде-
нтифікація економічних інтересів підприємства та виявлення міри їхньої збалансо-
ваності з інтересами основних суб’єктів внутрішнього та зовнішнього середовища
дозволяє вибирати способи забезпечення економічної безпеки підприємства.

Найтіснішим чином категорія "економічна безпека підприємства" пов’язана з
тими економічними категоріями та поняттями, які відображають необхідність змін
в діяльності підприємства, – адаптацією та розвитком.

Економічна безпека підприємства пов’язана з адаптацією його діяльності до
стану зовнішнього та внутрішнього середовища, тобто примушеними або випере-
джальними змінами в діяльності підприємства у відповідь на зміни, що відбулися
або очікуються у цих середовищах. Більш того, адаптація діяльності підприємства
у низці наукових праць розглядається як загальносистемний спосіб забезпечення
його економічної безпеки, тому що в умовах мінливого зовнішнього середовища
саме адаптація визначає таку поведінку підприємства, яка забезпечує його довго-
тривале функціонування. Отже, адаптація діяльності підприємства відбувається
за допомогою змін в ній, призначенням яких є приведення стану підприємства у
відповідність до стану зовнішнього та внутрішнього середовищ, що забезпечує не
лише стабільність та гнучкість діяльності підприємства, а й його економічну без-
пеку.

Безпосереднім чином економічна безпека підприємства пов’язана з його роз-
витком. Такий зв’язок є взаємним, причинно-наслідковим, нелінійним та діалектич-
ним. З одного боку, прагнення забезпечити економічну безпеку орієнтує управління
підприємством на збільшення сталості діяльності шляхом здійснення безпечних
змін, уникнення ризикованих змін та змін ймовірнісного характеру. Тобто можна
припустити, що прагнення забезпечити економічну безпеку певним чином пригнічує
та стримує розвиток підприємства. З іншого боку, розвиток підприємства дозволяє
перейти йому до якісно нового стану, безпека якого може бути вищою. Але сам пе-
рехід підприємства до якісно нового стану може супроводжуватися виникненням
загроз діяльності підприємства, порушенням збалансованості його інтересів з інте-
ресами суб’єктів зовнішнього середовища, частковою втратою ефективності вико-
ристання ресурсів, тобто зменшенням економічної безпеки.

Економічна безпека підприємства пов’язана з потенціалом підприємства та
результатами його використання, одним з яких є конкурентоспроможність підпри-
ємства. Потенціал підприємства традиційно розглядається як сукупність можли-
востей підприємства, реалізація яких підкріплена відповідними ресурсами. Саме
потенціал підприємства та повнота його використання визначають ринкову пози-
цію підприємства і його конкурентоспроможність. Зв’язок економічної безпеки під-
приємства з його конкурентоспроможністю є безпосереднім, прямим та лінійним,
тобто висока конкурентоспроможність підприємства є запорукою його міцної еко-
номічної безпеки (або сприйняття її такою). Але слід враховувати, що конкуренто-
спроможність є прямим наслідком міцної економічної безпеки підприємства, яка є
одним з вагомих чинників стійкої ринкової позиції підприємства – дозволяє її
утримувати протягом певного часу.

Нарешті слід визнати зв'язок економічної безпеки підприємства з такою ва-
жливою характеристикою його діяльності як репутація (підсумкова позитивна або
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негативна думка респондента на момент спогади про підприємство та його про-
дукцію). Такий зв’язок є неявним, причинно-наслідковим та нелінійним. Очевид-
ним є сприйняття міцності економічної безпеки підприємства з покращанням його
репутації, хоча насправді позитивну репутацію підприємства може формувати
вплив інших чинників. Крім того, слід враховувати інерційність репутації, тобто
часовий лаг між реальними досягненнями підприємства та їхнім сприйняттям.

Висновки. Розкриття змісту безпекознавства, екосесетейта та екосесента
надало змогу показати місце екосесента у безпекознавсті, його призначення та
зміст (сукупність теоретичних положень та інструментів, закони та змістова осно-
ва, що залучаються для пояснення досліджуваної предметної області) та структу-
ру. Як фундаментальну категорію експлейнарного базису екосесента подано ка-
тегорію "економічна безпека", зміст якої тлумачиться залежно від підходу до ро-
зуміння та пояснення економічної безпеки суб’єкта господарської діяльності (кри-
мінальний, захисний, ресурсно-функціональний, гармонізацій ний та ринковий
підходи). Узагальнення їхніх положень надало підстави стверджувати, що, як
правило, економічна безпека підприємства розглядається як стан підприємства
або комплексна характеристика умов його діяльності, які, як доведено, є резуль-
татом управління підприємством.

У подальших наукових розвідках доцільно розширити підходи до розкриття
змісту категорії "економічна безпека" з використанням крім основних методологіч-
них підходів концептуального, феноменологічного, кібернетичного, історичного,
герменевтичного, юридико-догматичного та проектного підходів. Потребує пода-
льшого дослідження зв'язок категорії "економічна безпека" з іншими поняттями та
економічними категоріями, що описують діяльність підприємства та управління
ним (економічними інтересами, адаптацією та розвитком, потенціалом, конкурен-
тоспроможністю і репутацією підприємства).
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Г. Д. Тюлєнєв

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ВІТЧИЗНЯНИХ ВНЗ

Мета статті: основні напрями підвищення економічної безпеки вітчизняних вищих навчальних
закладів та конкретні заходи в межах кожного з таких напрямів. Методи дослідження: ситуаційний
підхід, зворотній сценарний аналіз, опис. Основні результати: визначено основні напрями підвищен-
ня економічної безпеки вітчизняних вищих навчальних закладів, встановлено та детально описано
заходи для підвищення економічної безпеки вітчизняних вищих навчальних закладів. Сьогодні скоро-
чення державного фінансування, зменшення кількості абітурієнтів негативно впливають на рівень
економічної безпеки вітчизняних вищих навчальних закладів, що потребує її підвищення, зважаючи на
високу соціальну значущість ВНЗ. Основними пропонованими напрямами підвищення економічної
безпеки вищих навчальних закладів в Україні є такі: зростання кількості абітурієнтів та інших спожива-
чів освітніх послуг, забезпечення кількості та якості викладацького складу, оптимізація матеріальної
бази ведення навчального процесу, скорочення витрат на фінансування діяльності, зростання доходів
від інших видів діяльності крім навчальної, укріплення відносин із профільним Міністерством та інши-
ми органами державної влади. Для кожного з запропонованих напрямів запропоновано конкретні за-
ходи, сукупне виконання яких дозволить здійснити відповідний напрям підвищення економічної безпе-
ки вищих навчальних закладів.

Ключові слова: вищий навчальний заклад, економічна безпека, підвищення, напрям дій, захід.

Г. Д. Тюленев

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ВУЗОВ

Цель статьи: основные направления повышения экономической безопасности отечественных
высших учебных заведений и конкретные мероприятия в каждом из таких направлений. Методы ис-
следования: ситуационный подход, обратный сценарный анализ, описание. Основные результаты:
определены основные направления повышения экономической безопасности высших учебных заве-
дений, установлены и детально описаны мероприятия для повышения экономической безопасности
отечественных высших учебных заведений. Сегодня сокращения государственного финансирования,
уменьшение количества абитуриентов негативно влияют на уровень экономической безопасности
отечественных высших учебных заведений, что требует ее повышения, принимая во внимание высо-
кую социальную значимость ВУЗов. Основными предложенными направления повышения экономиче-
ской безопасности высших учебных заведений в Украине являются такие: увеличение количества
абитуриентов и других потребителей образовательных услуг, обеспечение количества и качества
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