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Мета і завдання. Мета – дослідити сутність поняття «економічна безпека
корпорації». Завдання – сформулювати узагальнюючі теоретичні положення поняття.
Об’єкт та предмет дослідження. Об‘єкт дослідження – фактори сталого
функціонування бізнесу та корпорації. Предмет – безпека на рівні корпорації та
фактори безпеки.
Методи та засоби дослідження. Використовуються загальнонаукові емпірикотеоретичні методи аналізу і синтезу, індукції і дедукції, теоретичний метод опису.
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. Набули
подальшого розвитку загальні підходи до управління корпоративною безпекою.
Практичне значення полягає в можливості здійснювати аналіз факторів безпеки на рівні
корпорації на основі результатів дослідження.
Результати дослідження. Категорія «економічна безпека корпорації (суб‘єкта
господарської діяльності)» порівняно недавно з'явилася в понятійному апараті
економічної науки. Найбільш поширеним є визначення безпеки корпорації як стану
ефективного використання її ресурсів (ресурсів капіталу, персоналу, інформації і
технології, техніки та устаткування, прав) і існуючих ринкових можливостей, що
дозволяє запобігати внутрішнім і зовнішнім негативним впливам (загрозам) і
забезпечити її тривале виживання і стійкий розвиток на ринку відповідно до обраної
місії [1].
Під безпекою треба розуміти і такий стан соціально-технічної системи
корпорації, котрий дає змогу уникнути зовнішніх загроз і протистояти внутрішнім
чинникам дезорганізації за допомогою наявних ресурсів, підприємницьких здібностей
менеджерів, а також структурної організації та зв'язків менеджменту. Фундаментом в
забезпеченні корпоративної безпеки є комплексний системний підхід в створенні та
функціонуванні служб безпеки, їх взаємодія між собою та з правоохоронними
організаціями.
Необхідність постійного дотримання безпеки зумовлюється об'єктивно наявним
для кожного суб'єкта господарювання завданням забезпечення стабільності
функціонування та досягнення головних цілей своєї діяльності. Рівень економічної
безпеки фірми залежить від того, наскільки ефективно її керівництво і спеціалісти
(менеджери) будуть спроможні уникнути можливих загроз і ліквідувати шкідливі
наслідки окремих негативних складових зовнішнього і внутрішнього середовища.
Забезпечення безпеки бізнесу з точки зору управління, є цілеспрямованою спільною
діяльністю, як самих суб‘єктів підприємницької діяльності, так і органів виконавчої та
муніципальної влади.
Отже, економічна безпека корпорації являє собою універсальну категорію, що
відбиває захищеність суб'єктів соціально-економічних відносин на всіх рівнях,
починаючи з держави і закінчуючи кожним її громадянином. Зміст даного поняття
містить у собі систему засобів, що забезпечують конкурентопотенційність і економічну
стабільність корпорації а також сприяють підвищенню рівня добробуту робітників і
тільки за здійснення в необхідному обсязі зазначених дій можна буде досягти
належного рівня безпеки корпорації.
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Безпека суб'єкта залежить від різних факторів. Шкоду інтересам підприємця
може бути завдано у результаті несприятливої економічної політики держави,
протиправних дій конкурентів, кризових явищ в економіці, непередбачених змін
кон'юнктури ринку, стихійного лиха, надзвичайних подій, управлінської
некомпетентності, соціальної напруги тощо.
Отже, фактори, що впливають на рівень безпеки підприємств можуть бути
внутрішніми і зовнішніми, економічними та неекономічними, об'єктивними і
суб'єктивними[2].
Забезпечення безпеки передбачає виділення, аналіз і оцінку існуючих загроз з
кожної функціональної складової та розроблення на їх основі системи протидіючих і
застережних заходів [3].
Джерелами загроз безпеки корпорації можуть бути:
1) свідомі чи несвідомі дії окремих посадових осіб і суб'єктів господарювання
(органів державної влади, міжнародних організацій, корпорацій-конкурентів);
2) збіг об'єктивних обставин (стан фінансової кон'юнктури на ринках даного,
наукові відкриття та технологічні розробки, форс мажорні обставини тощо).
Надійний захист безпеки корпорації можливий лише при комплексному та
системному підході до її організації. Тому в економіці має місце таке поняття як
система безпеки корпорації.
Система безпеки корпорації – це комплекс організаційно-управлінських,
режимних, технічних, профілактичних і пропагандистських заходів, спрямованих на
кількісну реалізацію захисту інтересів корпорації від зовнішніх та внутрішніх загроз.
Система безпеки корпорації традиційно здійснює забезпечення: 1. Економічної
безпеки. 2.Інформаційної безпеки. 3.Кадрової безпеки. 4.Ресурсної безпеки
Система безпеки кожної корпорації цілком індивідуальна. Її повнота та дієвість
залежать від існуючої в державі законодавчої бази, від обсягу матеріально-технічних та
фінансових ресурсів, виділених керівниками корпорації, від розуміння кожним з
працівників важливості забезпечення безпеки бізнесу, а також від досвіду роботи
керівників служб безпеки корпорації.
Висновки. Проведені дослідження дають можливість сформулювати низку
узагальнюючих теоретичних положень, які характеризують управління безпекою на
рівні корпорації.
1. В умовах реформування економіки, систем управління, зміни форм власності,
переходу на принципи збалансованого розвитку, коли держава не несе відповідальності
за результати фінансово-господарської діяльності підприємства, забезпечення
управління корпоративною безпекою стає однією з найбільш важливих і актуальних
проблем життєдіяльності корпорацій.
2. Щоб уникнути зовнішні загрози і протистояти внутрішнім чинникам
дезорганізації, забезпечити тривале виживання і стійкий розвиток корпорації на ринку
необхідна організована система безпеки.
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