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МІСЦЕ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В ЕКОНОМІЧНІЙ 

БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 

В останні роки у вітчизняній економічній науці широко 

використовується поняття «соціальний капітал», яке розглядається як 

додатковий ресурс, здатний суттєво впливати на ефективність 

підприємницької діяльності. Соціальний капітал створюється завдяки 

взаємовідносинам, що мають місце всередині груп людей, які 

об’єднуються внаслідок спільних інтересів для допомоги та отримання 

взаємної вигоди [2]. Вважаємо, що соціальний капітал можна розглядати 

як фактор, що напряму пов'язаний з економічною безпекою 
підприємництва. В табл. 1 наведені сучасні трактування сутності 

поняття «економічна безпека підприємництва».  
Таблиця 1 

Сутність поняття «економічна безпека підприємництва» 
Автор Трактування  

Беззубов 

Д.О. 
[1, c. 110] 

Під безпекою господарської і підприємницької 

діяльності загалом слід розуміти стан захищеності 

тих інтересів господарюючих суб’єктів, які 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80
//attorneys.ua/uk/publications/industrial-epionage-prevention-rapid-legal-response/
//attorneys.ua/uk/publications/industrial-epionage-prevention-rapid-legal-response/
http://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-231.htm
//pidruchniki.com/82147/ekonomika/zasobi_zahistu_promislovogo_shpigunstva
//pidruchniki.com/82147/ekonomika/zasobi_zahistu_promislovogo_shpigunstva
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Автор Трактування  
полягають у систематичному отриманні прибутку в 

умовах максимального зниження ризику 

комерційної діяльності на всіх стадіях її здійснення 

від зовнішніх і внутрішніх загроз, що мають 
негативні, насамперед економічні, а також 

організаційні, правові та інші наслідки.  

Копєлєв І.Ю., 

Кондратюк 

С.В. 
[3, c. 112] 

Категорія «економічна безпека підприємницької 

діяльності» характеризує стан стійкої 

життєдіяльності підприємця стосовно впливу загроз 

потенційного супротивника на його виробничий 

процес. 

Скрипко Т.О. 
[4, c. 85, 86] 

Економічна безпека підприємництва – це 

системоутворююче поняття, яке охоплює 
забезпечення стабільності функціонування 

приватного бізнесу, захист економічних інтересів 

від негативних чинників і сприяння сталого 

розвитку цього сектору.  

Урба С.І.,  
Івончак І.О. 
[5, c. 83] 

«… економічну безпеку підприємництва варто 

розглядати як певний стан діяльності суб’єкта 

господарювання, за якого найбільш ефективно 

використовуються корпоративні ресурси, 
здійснюється запобігання послаблення захисту від 

наявних загроз чи небезпек та реалізуються 

поставлені цілі бізнесу в мовах посилення 

конкуренції та господарського ризику» 
Джерело: сформовано автором на основі вивчення літературних 

джерел 
На основі опрацювання літературних джерел можна сформулювати 

власне визначення поняття «економічна безпека підприємництва» як 
захищеність інтересів суб’єктів господарювання від зовнішніх та 

внутрішніх загроз. Вважаємо, що головними перешкодами у досягненні 

економічної безпеки підприємництва є чинники, які пов’язані з 

порушенням існуючих законів і норм, недобросовісною конкуренцією, 

непрозорістю дозвільної системи, корупційними діями, розкраданням, 

витоком інформації тощо. В залежності від виду безпосередніх загроз 

підприємництву можна виокремити фінансову, соціальну, екологічну, 

ресурсну, інноваційну та інформаційну складові його економічної 
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безпеки. На рис. 1 наведена схема впливу головних елементів 

соціального капіталу – соціальних мереж, норм та довіри – на основні 

види економічної безпеки підприємництва. 
 

 
Рис. 1. – Вплив соціального капіталу на основні види економічної 

безпеки підприємництва 
Джерело: сформовано автором на основі вивчення літературних 

джерел 
 

Соціальні мережі, як складові соціального капіталу, формуються на 

різних рівнях взаємодії окремих членів спільноти (працівників та 

роботодавців, партнерів у підприємницькій та інших сферах діяльності 

тощо). Саме вони можуть стати тим бар’єром, який захистить суб’єкт 
господарювання від негативного впливу зовнішнього середовища, в 

тому числі від промислового шпигунства, неприйнятних комерційних 

пропозицій, рейдерських атак тощо. Норми, які також характеризують 

соціальний капітал, визначають доцільність, усвідомлений вибір 

управлінських рішень, інноваційність в підприємницькій діяльності. 

Забезпеченню всіх видів економічної безпеки сприятиме дотримання 

норм, які формалізовані у законодавчі та нормативні акти, або 

неформалізовані та діють у вигляді існуючих традицій та моралі. Довіра 
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– наступний елемент соціального капіталу – формується завдяки 

особистим дружнім стосункам членів суспільства, репутації окремих 

осіб, а також іміджу організацій, підприємств та установ. Довіра 

відображає впевненість у порядності партнера по бізнесу, що дозволяє 

запобігати розкрадання, виток інформації, а також приймати рішення 

про можливість подальшої співпраці. 
Таким чином, можна зробити висновок про існування взаємозв’язку 

між економічною безпекою підприємництва та наявним соціальним 
капіталом. Перспективами подальшого дослідження є розробка 

економічного механізму його формування, що сприятиме більш 

надійному захисту суб’єктів господарювання від зовнішніх та 

внутрішніх загроз. 
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