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Постановка проблеми. Особливе місце в комплексі методологічних настанов займають критерії 
корпоративної безпеки. Як головний критерій у роботі використано наявність умов, що забезпечують 
динамічну стабільність і стійкість економіки, гідне місце у світовій економічній системі. математичним 
вираженням цих критеріїв є статистичні показники та їх динаміка.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Концептуальні засади наукового дослідження цієї 
проблеми закладені в роботах Д. арментано, т. Веблена, Г. Дінза, С. Зайзеля, Ф. Крюгера, В. Леніна,  
а. маршала, К. маркса, Дж. Робінсон, а. Сміта, Й. Шумпетера та багатьох інших. Вагомий внесок у 
наукове дослідження проблем корпоративної безпеки суб’єктів господарювання зроблено вітчизняни-
ми дослідниками т. а. Васильєвою, О. І. Гонтою, Є. Ю. Жуковим, В. В. Зельдісом, О. В. Етоковою,  
Є. Ю. Ковним, Л. В. Крючковим, В. В. Ряботою, В. В. томаревою, В. І. Франчуком, Р. В. Шуляром,  
Н. В. Щербаковою та багатьма іншими. 

Мета і завдання дослідження. Дослідити теоретичні аспекти корпоративної безпеки організації як 
системи ефективного захисту. 

Рудковський О. В. Корпоративна безпека організації як система ефективного захис-
ту / О. В. Рудковський // Науко ві записки Національного університету «Острозька 
акаде мія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць / ред. кол. : І. Д. Пасічник, 
О. І. Дем’янчук. – Ост рог : Ви дав ництво Національного університету «Острозька 
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Виклад основного матеріалу. Корпоративна безпека в нових економічних умовах господарювання 
має бути сконцентрована на захисті власної функціональної і структурної цілісності. Забезпечення кор-
поративної безпеки від чинників зовнішньої та внутрішньої загроз повинно бути спрямовано на чітку 
організацію системи управління. 

Вивчення розвитку економічної науки ХХ століття тісно пов’язано з дослідженням розвитку корпо-
ративної безпеки, її структури, цінності і ролі в створенні ефективної системи регуляції оптимального 
економічного порядку, вирішенням принципових питань розвитку підприємства [1].

Корпоративна безпека є складною системою, яка взаємопов’язана і взаємодіє з глобальними, на
ціональними й регіональними системами забезпечення безпеки. Система корпоративної безпеки цілком 
доповнює політичну безпеку (захищеність корпорації від внутрішніх і зовнішніх загроз з боку держа-
ви і влади), входить до економічної безпеки (захищеність корпорації від зовнішніх і внутрішніх загроз 
економічного характеру з боку інших держав і корпорацій). Сьогодні корпоративна безпека пов’язана з 
інтелектуальною та інформаційною безпекою [2].

Сучасні умови функціонування українських корпорацій висувають нові критерії і до системи забезпе-
чення корпоративної безпеки, яка повинна володіти не тільки здатністю швидкого реагування на загрози 
і виклики, але й потенціалом їх запобігання.

Концепція корпоративної безпеки, що існує сьогодні, відображає сучасну політичну, економічну і 
соціальну ситуацію в країні і вимагає відповідної обробки. Україна має справу з новими викликами і 
загрозами, ризиками, що мають прямий вплив на корпоративну безпеку. Відповідно до цього, керівни-
цтву потрібно пристосувати та модернізувати політику забезпечення корпоративної безпеки в цілому, і 
зокрема економічної безпеки [3].

Виникнення нових загроз, що стосуються корпоративної безпеки, пов’язано з: модернізацією логіки 
створення системи корпоративної безпеки; місцем розташування суб’єкта господарювання; негативним 
впливом глобальних ризиків на організацію корпоративної безпеки; зміною соціальної структури сус-
пільства; посиленням влади міжнародних корпоративних інститутів.

На корпоративну безпеку системи чинять вплив значна кількість чинників: психологічні, технологіч-
ні; інформаційні; соціальнокультурні [4].

Зростання ролі систем корпоративної безпеки в сучасних умовах зумовлене економічними подіями су-
часної України, а також соціальнокультурними подіями; модернізацією системи управління персоналом [5].

Якісне управління системою корпоративної безпеки повинно передбачати забезпечення безпеки на 
всіх рівнях ієрархії систем. На сьогодні досить важливими є принципово нові вимоги до системи корпо-
ративної безпеки організації: від механізмів реагування на загрози до забезпечення своєчасного запобі-
гання. такі дії роблять організацію гнучкою і менш вразливою. Діяльність сучасної корпоративної орга-
нізації спирається на загальну систему соціоморальних цінностей, яка є головним орієнтиром у регуляції 
господарської діяльності, відповідно в організації створюється основа для забезпечення корпоративної 
безпеки [6].

Фундаментальне наукове дослідження корпоративної безпеки пропонує велику кількість тлумачень 
цього поняття, загальний вектор яких спрямований на розгляд корпоративної безпеки як системи захо-
дів, спрямованих на захист організації від внутрішніх та зовнішніх загроз. По суті, це забезпечення сис-
теми захисту господарської діяльності корпоративної організації. така діяльність ефективна, але саме 
перше джерело загроз корпоративній безпеці організації залишається [7]. 

Наукові дослідження і практика господарської діяльності свідчать, що значні резерви підвищення 
рівня корпоративної безпеки знаходяться в площині відносин між працівниками організації й управлін-
ськими кадрами. Ці відносини чинять суттєвий вплив на ефективність спільної діяльності, заохочення до 
роботи, ставлення до професії та корпорації [8].

Велику кількість істотних проблем корпоративної безпеки організації створюють суперечності між 
поточним тлумаченням до розуміння системи корпоративної безпеки організації як системи ефектив-
ного захисту та необхідністю забезпечувати стабільність організації; потребою забезпечення безпеки 
організаційних систем і недостатнім дослідженням їх характеристик. 

Корпоративне підприємство займає центральне місце в господарському комплексі будьякої країни. 
Це первинна ланка суспільного розподілу праці. Саме тут створюється національний прибуток. Корпо-
ративне підприємство виступає як виробник і забезпечує процес відтворювання на основі самоокупності 
та самостійності. Від успіху окремих корпоративних підприємств залежить обсяг валового національ-
ного продукту, що створюється, соціальноекономічний розвиток суспільства, ступінь задоволення в 
матеріальних і духовних благах населення країни. 
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Перехід вітчизняних підприємств до ринкових відносин, утворення корпоративних структур ви-
кликає необхідність реалізації принципово нового підходу до вирішення завдань у системі управління 
корпоративною безпекою. Цей підхід полягає в необхідності управління корпоративною безпекою за 
рахунок тісного взаємного узгодження інтересів. Відповідно завданням цього напрямку є застосування 
систем кількісних і якісних показників, які б створили науковий базис оцінювання узгодженості управ-
ління корпоративною безпекою. Процес забезпечення корпоративної безпеки має бути безперервним.

На сучасному етапі корпоративну безпеку як явище і як поняття можна розглядати у різних аспектах. При-
чому необхідно враховувати той факт, що економічна безпека, будучи системним об’єктом, має досліджу-
ватися лише за допомогою системної методології, яка, своєю чергою, ґрунтується на системному мисленні.

На наш погляд, економічна безпека – це система заходів щодо активного захисту системи від можли-
вих загроз та механізм забезпечення стабільного функціонування системи в теперішній час і в майбут-
ньому.

механізм забезпечення корпоративної безпеки підприємства розглядається як сукупність управлін-
ських, економічних, організаційних, правових і мотиваційних способів гармонізації інтересів підпри-
ємства з інтересами суб’єктів зовнішнього середовища, за допомогою чого, з урахуванням особливостей 
діяльності підприємства, забезпечується одержання прибутку, величина якого достатня для перебування 
підприємства в корпоративній безпеці.

Формування концепції корпоративної безпеки підприємства є досить актуальною проблемою, оскіль-
ки сьогодні держава прямо не здійснює керування діяльністю підприємств, а тільки регулює їхню діяль-
ність за допомогою правових, економічних і соціальних мір, за допомогою прямого (розробка норматив-
них актів, положень, заходів, що безпосередньо впливають на діяльність суб’єктів ринкових відносин) 
і непрямого (податкова система, цінова і фінансовокредитна політика, державні замовлення) регулю-
вання.

Економічна безпека не є статичною характеристикою і стосовно корпоративного підприємства може 
бути розглянута в різних тимчасових аспектах. Економічний процес функціонування підприємства – це 
постійна зміна, рух у вигляді взаємодії чинників виробництва й господарської діяльності. тому еконо-
мічна безпека носить дискретний характер – у кожен окремий фіксований момент часу економічна без-
пека підприємства є статичною безпекою. але постійний вплив на діяльність підприємства чинників, що 
дестабілізують його діяльність, не дозволяє обмежуватися розглядом тільки цього виду безпеки. Приро-
ді економічних відносин у цьому випадку відповідає динамічна економічна безпека. Вона характеризує 
й оцінює процес розвитку підприємства в постійному русі в часі. Два вищезазначені види економічної 
безпеки – статична і динамічна – в процесі господарської діяльності взаємообумовлені і взаємодоповню-
ють один одного і тому повинні розглядатися в діалектичному взаємозв’язку.

Виходячи з того, що основними видами ресурсів для забезпечення господарської діяльності є фінан-
сові, матеріальні, інформаційні та кадрові ресурси, можна припустити, що заходи безпеки необхідно 
концентрувати саме на цих видах ресурсів, і забезпечення економічної безпеки залежатиме, насамперед, 
від рівня й ефективності захисту зазначених видів ресурсів. Водночас, якщо фінансові ресурси відігра-
ють головну роль і є основним інструментом у фінансовій діяльності, то матеріальні ресурси, інформація 
та персонал є інструментами в забезпеченні ефективної господарської діяльності. Водночас необхідно 
врахувати, що приблизно 80% займають обігові кошти, за допомогою яких здійснюються операції, а 
решта використовується для забезпечення інших потреб. За таких умов можна стверджувати, що голо-
вну увагу в забезпеченні економічної безпеки варто приділяти саме захисту господарських операцій. 
Разом з тим господарські операції, як і обіг коштів взагалі, забезпечується інформаційно, матеріально і 
звичайно ґрунтується на діяльності персоналу. тобто господарська діяльність має інтегрований характер 
як використання різних складових його ресурсної бази. У такому разі забезпечення економічної безпе-
ки має спрямовуватися саме на захист зазначеної сукупності ресурсів як у процесі їх формування, так і 
в ході використання. Звідси основними напрямами забезпечення економічної безпеки має бути захист 
господарських операцій, їх матеріальних цінностей, інформації та персоналу. Створення такої системи 
є забезпеченням заданого рівня економічної безпеки за мінімальної вартості здійснюваних для цієї мети 
організаційнотехнічних заходів і використаних засобів захисту. 

На сучасному етапі економічну безпеку як явище і як поняття можна розглядати у різних аспектах. 
Причому необхідно враховувати той факт, що економічна безпека, будучи системним об’єктом, має до-
сліджуватися лише за допомогою системної методології, яка, своєю чергою, ґрунтується на системному 
мисленні.

Досліджуючи принципи розвитку корпоративної безпеки організації, потрібно розглядали їх як су-
купність внутрішніх або зовнішніх станів суб’єкта, що забезпечують формування корпоративної безпеки 
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як структурносистемної діяльності і поступової зміни її рівня, тобто виступаючих як способи самоорга-
нізації і саморегуляції цього організаційного новоутворення.  

Висновки. Корпоративна безпека, будучи частиною національної безпеки, є складною системою, 
що взаємодіє з глобальними, національними і регіональними системами забезпечення безпеки. Систе-
ма корпоративної безпеки органічно об’єднує політичну безпеку, економічну безпеку, інформаційну та 
інтелектуальну безпеки. теоретичні висновки і запропоновані рекомендації можуть бути використані 
для підготовки спеціальних досліджень різних корпорацій і при розробці програм, що забезпечують їх 
безпеку. 
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