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Наукові обґрунтування поняття «підпри-
ємство» в різних галузях знань перетина-
ються з наукою про економічну безпеку. Тому 
перш ніж розглядати економічну безпеку під-
приємства як об’єкт управління, ми маємо 
зосередитись на різнобічному розгляді 
власне її предметного поля, тобто підпри-
ємства. Дослідження самого підприємства, 
його істотних характеристик, складо-
вих частин, внутрішніх і зовнішніх зв’язків 
у контексті дослідження питань управління 
його економічною безпекою стає особливо 
актуальним. Руйнування старої системи 
функціонування, створення нових основ 
і відкриття нових можливостей діяльності, 
необхідність перегляду позицій щодо підпри-
ємства в умовах глобалізації, а також безліч 
інших чинників потребують вивчення свого 
теоретичного підґрунтя.
Ключові слова: економічна безпека, під-
приємство, управління, суб’єкт господарю-
вання, промислове підприємство.

Научные обоснования понятия «предпри-
ятие» в различных областях знаний пересе-
каются с наукой об экономической безопас-
ности. Поэтому прежде чем рассматривать 
экономическую безопасность предприятия 
как объект управления, мы должны сосредо-
точиться на разностороннем рассмотре-
нии собственно ее предметного поля, то 
есть предприятия. Исследование самого 
предприятия, его существенных характе-
ристик, составных частей, внутренних 
и внешних связей в контексте исследова-

ния вопросов управления его экономиче-
ской безопасностью становится особенно 
актуальным. Разрушение старой системы 
функционирования, создание новых основ 
и открытие новых возможностей деятель-
ности, необходимость пересмотра позиций 
касательно предприятия в условиях глоба-
лизации, а также множество других факто-
ров требуют изучения своего теоретиче-
ского основания.
Ключевые слова: экономическая без-
опасность, предприятие, управление, 
субъект хозяйствования, промышленное 
предприятие.

The scientific substantiation of the concept of 
“enterprise” in various fields of knowledge inter-
sects with the science of economic security. 
Therefore, before considering the economic 
security of an enterprise as an object of manage-
ment, we must focus on the versatile considera-
tion of its own subject field, that is, enterprises. 
The research of the enterprise itself, its essential 
characteristics, and components, internal and 
external connections in the context of studying 
the issues of management of its economic secu-
rity becomes especially relevant. The destruction 
of the old system of functioning, the creation of 
new foundations and the opening of new oppor-
tunities for action, the need to revise the views 
on the company in a globalizing environment and 
many other factors require the study of the theo-
retical basis.
Key words: economic security, enterprise, man-
agement, business entity, industrial enterprise.

Постановка проблеми. Різнобічність погля-
дів на об’єкт управління, яким нині є підприємство, 
є обов’язковою передумовою виявлення безпекоген-
них чинників управління таким об’єктом або, навпаки, 
передумовою виявлення загроз його економічній без-
пеці. Крім того, будь-яке підприємство є досить склад-
ною соціально-економічною системою, досягнення 
певного стану економічної безпеки якого істотно зале-
жить від можливостей узгодження тих чи інших інтер-
есів, носіями яких є представники як зовнішнього, так 
і внутрішнього середовища підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Аналіз наукової періодики дав змогу виявити, що про-
блемами економічної безпеки підприємств займа-
ються такі науковці, як, зокрема, О.В. Ареф’єва, 
М.А. Бендиков, Н.В. Білошкурська, О.А. Грунін, 
Т.М. Іванюта, А.О. Заїчковський. У сучасній науковій 
літературі багато дослідників розглядають та аналі-
зують діяльність підприємств тільки за основними 
показниками та роблять висновки щодо їх ефектив-
ності діяльності, але поки що мало науковців розгля-
дають ефективність діяльності підприємств з точки 
зору їх економічної безпеки.

Постановка завдання. Положення про те, що 
підприємство є складною соціально-економічною 
безпекою, з одного боку, доповнює необхідність 

з’ясування розуміння підприємства як об’єкта 
управління, а з іншого боку, торкається питання 
вибору теоретичного підґрунтя управління еко-
номічною безпекою підприємства, тобто зосе-
редження на тій чи іншій економічній теорії щодо 
такого управління.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вивчення сутності та розгляд дефініцій економіч-
ної безпеки дають змогу зробити припущення щодо 
наявності певної специфіки економічної безпеки під-
приємства з позиції розгляду її як об’єкта управління.

Є декілька причин, які, власне, стосуються не 
стільки загального розуміння економічної без-
пеки підприємства, скільки її саме як об’єкта 
управління, які уможливлюють припущення щодо 
наявності такої специфіки. Зокрема, до таких при-
чин належить потреба у з’ясуванні розуміння під-
приємства, по-перше, як об’єкта управління, а 
по-друге, як об’єкта, який, тяжіючи до досягнення 
визначеного рівня економічної безпеки, потребує 
вибору методологічного підґрунтя та спеціального 
інструментарію управління такою безпекою.

Слід зазначити, що наявність потужного потен-
ціалу знань з менеджменту може створити ілюзію 
прозорості першої причини, тобто розуміння під-
приємства як об’єкта управління.
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Концептуалізація управління економічною без-
пекою підприємництва «підприємство як об’єкт 
менеджменту» є не просто поширеною, але 
й обов’язковою темою багатьох навчальних посіб-
ників та підручників з менеджменту [14]. Проте 
специфікація виконуваного дослідження потребує 
більш глибокого вивчення особливостей підприєм-
ства як об’єкта управління, які можуть виникати на 
перетині різних галузей знань про підприємство.

Тому проведенню дослідження економічної 
безпеки як об’єкта управління мають передувати 
деякі пояснення.

Економічна безпека не є абстрактним понят-
тям. На кожному щаблі вертикалі економічної без-
пеки (від найвищого до найнижчого) таке поняття 
має певне предметне поле, а саме міждержавні 
відносини, державу, регіон, підприємство чи жит-
тєдіяльність людини. Кожне предметне поле має 
свої особливості та специфіку щодо ідентифікації 
своєї економічної безпеки [10].

Безперечно, значущість дослідження особли-
востей кожного такого предметного поля в рам-
ках проведення спеціальних досліджень щодо їх 
економічної безпеки не викликає сумнівів. Проте 
підприємство було і залишається основною струк-
турною ланкою економіки будь-якого типу, як адмі-
ністративно-командного, так і ринкового [7].

Підприємство є самостійним суб’єктом госпо-
дарювання і права. Більше того, серед суб’єктів 
господарського права провідне місце належить 
саме такому суб’єкту, як підприємство. Це обу-
мовлене особливими економічними і соціальними 
функціями підприємства в економічній системі, а 
саме функціями товаровиробника, який задоволь-
няє суспільні потреби в продукції, роботах і послу-
гах. Закон України «Про підприємства в Україні», 
з одного боку, визначає компетенцію підприєм-
ства (має права та обов’язки) як господарюючого 
суб’єкта, а з іншого боку, відзначає, що підприєм-
ство є юридичною особою, яка не має у своєму 
складі інших юридичних осіб [10, с. 1].

Найчастіше підприємства й установи іденти-
фікують як організації, що виконують економічні, 
соціально-культурні, адміністративно-політичні 
та інші функції з метою задоволення матеріаль-
них, духовних та інших потреб громадян, суспіль-
ства та держави. Вони відрізняються один від 
одного за змістом, результатом і метою основної 
діяльності.

Підприємство як соціально-економічний і пра-
вовий інститут має певну сукупність економічних, 
організаційних та юридичних ознак, за якими ква-
ліфікується як господарюючий суб’єкт і як суб’єкт 
права.

Підприємство є самостійним господарюючим 
суб’єктом. Самостійність в ухваленні господар-
ських рішень є однією з основних і необхідних умов 
діяльності підприємства як товаровиробника.

Юридичний аспект такого визначення полягає 
в тому, що підприємство під час здійснення своєї 
господарської діяльності «має право за власною 
ініціативою ухвалювати будь-які рішення, які не 
суперечать законодавству України» [10, с. 27]. 
Врешті-решт, підприємство – це статутний госпо-
дарюючий суб’єкт. Статут підприємства як локаль-
ний акт господарського законодавства нормативно 
визначає цілі та предмет діяльності окремого під-
приємства, відхилятися від яких без зміни статуту 
підприємства заборонено. Статут також визначає 
межі спеціальної правоздатності підприємства як 
юридичної особи. Це один з найважливіших пра-
вових актів підприємства, тому ст. 9 Закону Укра-
їни «Про підприємства в Україні» спеціально 
визначає обов’язкові та альтернативні пункти, які 
включаються до статуту підприємства.

Підприємство має необхідне для господарю-
ючого суб’єкта майно, а саме основні й оборотні 
засоби, інші цінності, якими воно володіє, корис-
тується і розпоряджається на певному правовому 
титулі (на правах власності, повного господар-
ського ведення або оперативного управління).  
Це майно юридично відмежоване, як правило, від 
майна власника підприємства і закріплене за під-
приємством як суб’єктом права.

У законодавстві невеликої кількості країн під-
приємство визнається суб’єктом цивільного та тор-
гового права (наприклад, підприємство виступає 
в обороті як самостійний суб’єкт у Панамі, Коста-
Ріці та деяких інших державах Латинської Аме-
рики). Значно вплинув на право країн Африки 
(Ангола, Мозамбік, Гвінея-бісау тощо), що звільни-
лися, Торговий кодекс Португалії, в якому підпри-
ємство визнається господарюючим суб’єктом.

Законодавство зарубіжних країн по-різному 
встановлює перелік видів майна, які включаються 
в поняття «підприємство». Італійське законодав-
ство охоплює все майно підприємства; фран-
цузьке і бельгійське законодавство допускає вста-
новлення іпотеки на торговий фонд, тобто певну 
частину майна підприємства, згідно з Концептуалі-
зацією управління економічною безпекою підпри-
ємництва що включає лише активи, за винятком 
нерухомості і прав вимог до третіх осіб. Німецьке 
і швейцарське законодавство [12] передбачає під 
час придбання підприємства також придбання 
усіх його активів і пасивів, тобто як прав вимог, 
так і боргів. У США підприємством (establishment) 
вважається розташована в одному місці фізично 
відособлена установа, в якій здійснюється деяка 
підприємницька діяльність, надаються послуги чи 
виконуються виробничі операції [10].

Таким чином, з точки зору права загалом 
та вітчизняного законодавства зокрема підпри-
ємство – це самостійна господарська організація, 
створена і зареєстрована у встановленому зако-
ном порядку для здійснення господарської діяль-
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ності з метою задоволення суспільних потреб 
у товарі (продукції, роботах, послугах) та отри-
мання прибутку, яка діє на підставі статуту, корис-
тується правами і виконує обов’язки щодо своєї 
діяльності, є юридичною особою, має самостійний 
баланс, поточний та інші рахунки в банках.

Економічна сутність підприємства загалом 
полягає в тому, що його діяльність має на меті 
одержання прибутку, а її об’єктивними умовами 
є безперервний постійно повторюваний процес 
відтворення [5, с. 19–35].

З огляду на те, що кількість промислових під-
приємств в Україні становить більшість, слід 
окремо розглянути розуміння таких підприємств.

Так, досить специфічно з економічної точки зору 
розглядає промислове підприємство А.І. Чужмаров 
[1; 2; 9]. Акцентуючи увагу на тому, що промислове 
підприємство є складним інженерно-технічним 
комплексом, який може, згідно з Концептуалізацією 
управління економічною безпекою підприємни-
цтва, виступати об’єктом злочинних намірів та дій, 
він вважає, що у сучасних умовах, що склалися, 
тероризму, домагань кримінальних структур, недо-
бросовісних конкурентів, рейдерів промислові під-
приємства так само є власниками технічної і комер-
ційної інформації, інтелектуальної власності, 
торгової марки, несанкціоноване використання 
яких несе загрози фінансовому становищу конкрет-
ного промислового підприємства, що не забариться 
позначитися на тій чи іншій складовій економічної 
безпеки промисловості регіону.

Таке зауваження є вкрай важливим, особливо 
якщо йдеться про промислове підприємство чи 
сукупність таких підприємств, розташованих на 
території промислово розвинутих регіонів країни.

Як об’єкт управління, який в умовах ринкових 
відносин і конкуренції є складною багаторівневою 
ієрархічною системою, підприємство слід розгля-
дати одночасно з кількох позицій.

Тому невизначеність, що виникає на цій основі, 
значною мірою обмежує економічну свободу під-
приємств, тим самим негативно впливаючи на їх 
економічну безпеку.

З точки зору концепції PDM (Product Data 
Management), тобто системи управління вироб-
ничою інформацією як однієї з концепцій менедж-
менту, підприємство – це сукупність виробничих 
підрозділів, що пов’язані загальними інтересами 
з виготовлення виробу чи групи виробів. До складу 
підприємства як системи виробничої інформації, 
відповідно до цієї концепції, може бути включено 
мережу підрядників чи постачальників, залучених 
до процесу створення або загальної підтримки 
виробу [1; 3; 4].

Рушійною силою створення, функціонування 
та розвитку підприємства є діяльність, що завжди 
пов’язана з інтересами, міра узгодження яких 
і формує його економічну свободу, досягаючи 

того чи іншого рівня економічної безпеки. Слов-
ники тлумачать діяльність (англ. “activity work”) як 
працю, дії людей у будь-який галузі, застосування 
праці до будь-чого; функціонування, діяння органів 
живого організму, організації, установи, машини 
тощо; виявлення сили, енергії будь-чого [4; 7; 8; 9].

У найбільш широкому розумінні стосовно під-
приємств застосовується поняття «господарська 
діяльність», під якою розуміється будь-яка діяль-
ність, зокрема підприємницька, пов’язана з вироб-
ництвом та обміном матеріальних і нематеріаль-
них благ, що виступають у формі товару.

У Господарському кодексі України під господар-
ською діяльністю розуміється діяльність суб’єктів 
господарювання у сфері суспільного виробництва, 
спрямована на виготовлення та реалізацію про-
дукції, виконання робіт чи надання послуг вартіс-
ного характеру, що мають цінову визначеність [7].

Діяльність підприємства підлягає урізноманіт-
ненню за видами. Вид діяльності має місце тоді, 
коли об’єднуються ресурси (устаткування, робоча 
сила, технологічні засоби, сировина та матеріали) 
для створення виробництва конкретної продукції 
та надання послуг.

Таким чином, вид діяльності характеризується 
використанням ресурсів, виробничим процесом, 
випуском продукції та наданням послуг. Особливе 
місце серед видів діяльності посідає економічна. 
Національний класифікатор видів економічної 
діяльності тлумачить економічну діяльність як 
процес поєднання дій, які приводять до отримання 
відповідного набору продукції чи послуг [5]. Націо-
нальний класифікатор також установлює правила, 
згідно з якими у суб’єктів господарювання можна 
розрізняти основний, другорядні та допоміжні 
види господарської діяльності.

Стосовно цілей дослідження, проведеного 
Ш.Х. Гафаровим [6], виділені такі укрупнені 
напрями діяльності, іманентні промисловим під-
приємствам, як постачальницька, виробнича, 
маркетингово-збутова. Безумовно, ця укрупнена 
класифікація напрямів діяльності промислових 
підприємств носить умовний характер, оскільки 
підприємство має забезпечуватися робочою 
силою, реалізовувати інвестиційну діяльність, 
опановувати інновації тощо.

Однак, попри укрупненість розглянутої класи-
фікації, її водночас слід визнати деталізованою.

В рамках дослідження економічної безпеки як 
об’єкта управління достатньо скористатись поді-
лом діяльності на основну, тобто таку, яку тради-
ційно класифікують як операційну (виробничу), 
та управлінську.

Такий поділ є достатнім, якщо вивчати еконо-
мічну безпеку як ступінь економічної свободи. 
І в операційній, і в управлінській діяльності при-
сутня можливість вибору, а це є підґрунтям для 
ідентифікації ознак економічної свободи.
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Зупинимось поки що лише на елементах еко-
номічної свободи операційної діяльності підпри-
ємств. Здійснення такої діяльності передбачає, що 
господарчі процеси мають бути перманентними 
для підприємства. Отже, економічна свобода 
операційної діяльності спирається на такі можли-
вості вибору напрямів діяльності підприємства, які 
найбільше відповідають внутрішнім та зовнішнім 
закономірностям його розвитку.

І тут може виникати суттєвий конфлікт, етимоло-
гія якого ґрунтується, з одного боку, на суперечності 
закономірностей розвитку підприємства та його 
економічної безпеки, а з іншого боку, на штучній 
обмеженості вибору напрямів діяльності підприєм-
ства. Діяльність як найважливіша сутнісна ознака 
підприємства є однією з головних причин існування 
поглядів на підприємство як на динамічну систему, 
властивостями якої є надійність, гнучкість, резуль-
тативність, тривалість та керованість.

Економічна безпека підприємства як об’єкт 
управління успадкувала майже всі властивості 
динамічної системи. Внаслідок високого ступеня 
вразливості виняток становить така властивість, 
як тривалість. Власне, практична відсутність такої 
властивості, будучи самою по собі загрозою, утво-
рює цілу низку особливостей, притаманних еконо-
мічній безпеці підприємства як об’єкта керованості 
(наприклад, здатність впливати на результатив-
ність управління економічною безпекою).

Діяльність як найважливіша сутнісна ознака під-
приємства є однією з головних причин існування 
поглядів на підприємство як на динамічну систему, 
властивостями якої є надійність, гнучкість, резуль-
тативність, тривалість та керованість. Економічна 
безпека підприємства як об’єкт управління успад-

 

кувала майже всі властивості динамічної системи. 
Внаслідок високого ступеня вразливості виняток 
становить така властивість, як тривалість (рис. 1).

Будучи динамічною системою, яка трансфор-
мується з одного якісного стану в інший, підпри-
ємство не втрачає якості цілісної системи завдяки 
таким властивостям, як надійність, гнучкість, керо-
ваність та результативність.

Розглядаючи економічну безпеку підприємства 
як об’єкт управління, слід кожну із зазначених 
властивостей прокоментувати таким чином:

– надійність (здатність забезпечувати певний 
рівень економічної безпеки підприємства шляхом 
використання запасу міцності щодо протистояння 
руйнівному впливу загроз);

– гнучкість (здатність забезпечувати певний 
рівень економічної безпеки підприємства шляхом 
використання різних способів узгодження інтересів);

– результативність (здатність досягати постав-
лених цілей щодо управління економічною безпе-
кою підприємства).

Остання властивість економічної безпеки під-
приємства як об’єкта управління – керованість – 
описує здатність системи до регулювання та пев-
ною мірою до саморегулювання.

Проте саморегуляція економічної безпеки під-
приємства є вкрай обмеженою, тоді як і регуляція 
може здійснюватися лише до певних меж. Част-
ково обмеженість керованості випливає з усіче-
ного набору її властивостей, зумовленого відсут-
ністю такої властивості, як тривалість, частково 
щільним перетином властивостей економічної 
безпеки підприємства як об’єкта управління.

Такі властивості, як надійність і гнучкість, можуть 
конфліктувати, суперечачи одна одній, негативно 

впливаючи на результативність 
та знижуючи керованість еко-
номічної безпеки підприємства. 
Отже, однією з головних осо-
бливостей економічної безпеки 
підприємства як об’єкта управ-
ління є часткова керованість.

Головні причини, що зумов-
люють специфічність еконо-
мічної безпеки підприємства як 
об’єкта управління слід шукати, 
по-перше, у сутнісних ознаках 
запропонованого розуміння 
економічної безпеки підпри-
ємства як ступеня економічної 
свободи, по-друге, у концеп-
туальній плутанині пояснення 
феномена підприємства, а 
по-третє, у проявах деяких чин-
ників екзогенного походження.

Економічна безпека підпри-
ємств залежить від компонен-
тів прав власності, якими вони 

Рис. 1. Властивості економічної безпеки підприємства  
як об’єкта управління [5]
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змогли себе забезпечити. Формування ж набору 
таких компонентів не є нескінченним, через що 
економічна свобода зазнає перших обмежень, 
пов’язаних із можливостями вибору, тим самим 
загрожуючи економічній безпеці підприємства.

Економічна свобода управління включає сво-
боду економічної діяльності, що є перш за все 
творчою і доцільною активністю суб’єкта, засно-
ваною на порівнянні результату з проведеними 
витратами з метою отримання певної вигоди.

У процесі реалізації власних цілей немину-
чим є зіткнення економічних інтересів, унаслідок 
чого кожне підприємство прагне нейтралізувати 
зусилля конкурентів і забезпечити сприятливі 
умови досягнення своїх цілей. Тому свобода конку-
ренції є одним з видів економічної свободи підпри-
ємств, оскільки конкуренція – це їх природний стан 
і умова розвитку. Безумовно, конкуренція обмежує 
економічну свободу підприємств-учасників (відбу-
вається зменшення можливостей вибору).

Проте, володіючи певною економічною свобо-
дою і спираючись на таку властивість динамічної 
системи, як гнучкість, підприємство не тільки при-
стосовується до конкурентного середовища, яке 
постійно змінюється, але й саме генерує умови 
конкуренції, розширюючи тим самим можливості 
вибору. Як наслідок підприємство скорочує мож-
ливості вибору для конкурентів, водночас зміцню-
ючи рівень власної економічної безпеки.

Отже, обмеження економічної свободи вини-
кає тоді, коли можливості вибору підприємства 
по напрямах його діяльності обмежені, внаслідок 
чого вони вимушені реагувати на різні загрози, що 
виникають як усередині підприємств, так і в зовніш-
ньому економічному середовищі.

Проблематичність економічної безпеки як 
об’єкт управління, як уже пояснювалося, зумов-
люється концептуальною плутаниною у поясненні 

феномена підприємства. Існують кілька основних 
концепцій, які описують причини виникнення під-
приємства, його діяльність, ліквідацію. Серед них 
слід назвати такі: канонічна модель виробництва, 
еволюційна концепція, підприємницька, контрак-
тна, інституціональна, стратегічна, технологічна. 
Відзначимо лише, що, по-перше, кожна з них 
в основу ставить різні аспекти діяльності підпри-
ємства, по-друге, ці теоретичні «образи» у реаль-
ній дійсності мирно співіснують і виявляють себе 
на будь-якому підприємстві незалежно від його 
форми власності, галузевої приналежності, розмі-
рів, організаційно-правової форми, ринкової орієн-
тації та інших класифікаційних ознак.

Графічну інтерпретацію використання такого 
групування концепцій у площині управління еконо-
мічною безпекою підприємства подано на рис. 2.

Отже, теоретичні засади управління економіч-
ною безпекою підприємства мають комплемен-
тарно-вибірковий характер, зумовлений тим, що 
однозначний вибір тієї чи іншої концепції щодо 
функціонування підприємства практично унемож-
ливлений через розгалуженість варіацій забезпе-
ченості підприємства ресурсами чи узгодженості 
інтересів зацікавлених сторін.

Висновки з проведеного дослідження.  
Підприємство є складною, динамічною та відкри-
тою системою, функціонування якої має ймовір-
ний характер. Здійснювані ним процеси вироб-
ництва можуть бути описані різними моделями.  
До базових зазвичай відносять канонічні, кіберне-
тичні, ієрархічні, мережеві моделі, при цьому вони 
можуть бути подані як у статиці, так і в динаміці.

Тому узагальнюючою має бути така інтегра-
ційна концепція, в рамках якої підприємство вико-
нує роль системного інтегратора різноманітних 
соціально-економічних процесів у часі і просторі.  
При цьому ключовою ланкою є інтеграція у часі, 

Рис. 2. Теоретичні засади економічної безпеки підприємства як об’єкта управління [7]
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тобто забезпечення безпечного існування та роз-
витку підприємства. Таке теоретичне розуміння 
сутності підприємства потребує концептуалізації 
управління економічною безпекою підприємства, 
адекватної та такої, яка не суперечить як теперіш-
нім, так і майбутнім умовам розвитку підприємства.
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ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE AS A MANAGEMENT OBJECT

The driving force behind the creation, operation and development of an enterprise is activity that is always 
connected with interests, the degree of coordination of which forms its economic freedom, reaching this or that 
level of economic security.

The problem of economic security as an object of management, as already explained, is conditioned by 
conceptual confusion in explaining the phenomenon of the enterprise. There are several basic concepts that 
describe the causes of an enterprise, its activities, liquidation. Among them: canonical production model, evolu-
tionary concept, entrepreneurial, contractual, institutional, strategic, technological, etc. We note only that, firstly, 
each of them is based on different aspects of the enterprise’s activity, and secondly, these theoretical “images” in 
real life peacefully coexist and manifest themselves in any enterprise, regardless of its ownership, sectoral affili-
ation, size, organizational and legal form, market orientation and other classification characteristics.

The generalization should be such an integration concept, within the framework of which the enterprise acts 
as a system integrator of various socio-economic processes in time and space. At the same time, the key link 
is integration in time, which is, ensuring the safe existence and development of the enterprise. Such a theo-
retical understanding of the essence of the enterprise requires the conceptualization of the management of  
the economic security of the enterprise, adequate and consistent with both the present and future conditions 
of enterprise development.


