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Актуальність та важливість забезпечення безпечних умов розвитку для усіх 
суб’єктів господарювання в Україні має тенденцію до зростання, що спричинено 
відсутністю реальних передумов для стабілізації економічної ситуації. Визначе-
но ключові підходи до трактування поняття «економічна безпека підприємства», 
що стало основою для обґрунтування доцільності розгляду теоретичних аспек-
тів забезпечення корпоративної безпеки. Узагальнено підходи до трактування 
по няття «корпорація». Сформовано трактування корпоративної безпеки, що 
від повідає умовам діяльності суб’єктів господарювання в Україні. Обґрунтовано 
функ ціональну структуру, мету та сукупність основних завдань корпоративної 
без пеки. Акцентовано увагу на важливості досягнення корпоративних інтересів. 
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Постановка проблеми. Нестабільність у національній економіці, що спричи
нена високою інтенсивністю політичних і соціальних процесів та військовими дія-
ми на території країни негативно впливають на загальні тенденції розвитку підпри-
ємництва. Так, кількість підприємств на 10 тис. наявного населення має негативну 
тенденцію до скорочення (од.): 2013 р. — 86; 2014 р. — 79; 2015 р. — 80; 2016 р. — 
72 [4, с. 221]. Зменшення кількості підприємств супроводжується скороченням чи-
сельності зайнятих працівників, зокрема у 2016 р. порівняно із 2010 р. на 27,96 %, 
негативним сумарним кінцевим фінансовим результатом діяльності (у 2016 р. — су-
марний збиток склав 22201,5 млн грн) та високою часткою збиткових підприємств 
(у 2016 р. — 26,6 %). Зазначені статистичні дані доводять важливість приділення 
уваги проблемі формування безпечних умов розвитку для кожного підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням забезпечення безпе-
ки підприємств багато уваги приділяють вітчизняні та закордонні вчені, зокрема: 
Л. Абал кін, О. Ареф’єва, І. Бінько, З. Варналій, О. Власюк, Т. Васильців, З. Герасим
чук,  М. Єрмошенко, Я. Жаліло, З. Живко, О. Захаров, В. Ковальов, Г. Козаченко, 
О. Ляшенко, В. Мунтіян, Є. Олєйніков, Г. ПастернакТаранушенко, В. Пономарен-
ко, В. Франчук, Л. Шемаєва, С. Шкарлет, В. Шлемко, В. Ярочкін та інші. Однак 
доцільно відзначити недостатню увагу науковців щодо визначення поняття «кор-
поративна безпека» та формування відповідного теоретикометодологічного бази-
су її забезпечення в умовах українських підприємств. 
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Мета статті — розглянути теоретичні аспекти забезпечення корпоративної 
безпеки підприємства шляхом визначення суті ключових підходів до трактування 
понять «економічна безпека підприємства» та «корпорація». 

Виклад основного матеріалу дослідження. Формування безпечних умов роз-
витку в науковій літературі значною мірою пов’язане з розглядом поняття «еко-
номічна безпека підприємства». Водночас науковці порізному трактують сутність 
цього поняття. Здійснене узагальнення дозволило виділити три ключові підходи. 
Так, у трактуванні Є. Воробйова, Н. Капустіна, С. Дубецької, Н. Подлужної та ін. 
термін «економічна безпека підприємства» характеризує стійкість підприємства як 
соціальноекономічної системи, її здатність до саморозвитку та досягнення інтере-
сів. Для прикладу, С. Дубецька дає таке визначення: «…стан об’єкта в системі його 
зв’язків з точки зору стійкості (самовиживання) та розвитку в умовах внутрішніх 
і зовнішніх загроз, непередбачуваних дій та складно прогнозованих чинників» [6]. 
Інша група науковців, до яких можна віднести В. МакМака, А. Кирієнка, С. Ілля-
шенка, О. Груніна, С. Покропивного, О. Ареф’єва й Т. Кузьменко та ін., схильна 
трактувати економічну безпеку підприємства як найефективніше використання на-
явних ресурсів для усунення загроз та досягнення інтересів. Так, в науковій праці 
О. Ареф’євої й Т. Кузьменко подано визначення економічної безпеки підприємства 
як «…стан ефективного використання ресурсів і наявних ринкових можливостей, 
що дозволяє підприємству уникнути внутрішніх і зовнішніх загроз, забезпечує 
йому тривале виживання та стійкий розвиток на ринку відповідно до обраної мі-
сії» [1, с. 54]. Третій підхід нами сформовано за результатами ознайомлення із на-
уковим доробком В. Ярочкіна, А. Могильного, Г. Козаченко, В. Пономарьова й О. 
Ляшенко, Д. Ковальова й Т. Сухорукової, які визначають досліджуване поняття як 
захист підприємства від зовнішніх та внутрішніх загроз. У монографії Г. Козаченко, 
В. Пономарьова й О. Ляшенко економічна безпека підприємства подана як «…стан, 
при якому якийнебудь суб’єкт (підприємство) знаходиться у становищі надійної 
захищеності та не підпадає під негативний вплив якихнебудь факторів» [7, с. 114].

Узагальнюючи, можна стверджувати, що сучасні трактування поняття «еконо-
мічна безпека підприємства» визначають підприємство як соціальноекономічну 
систему, що перебуває під впливом зовнішнього середовища та внутрішніх змін, 
пов’язаних із розвитком, потребує захисту, який полягає в діях суб’єктів безпеки 
стосовно об’єктів безпеки. Вважаємо, що таке розуміння є ознакою чергового етапу 
наукового поступу в формуванні безпечних умов розвитку для суб’єктів господа-
рювання. Так, в період планової економіки питання безпеки підприємств державної 
форми власності перебували в полі зору правоохоронних органів. Транс формаційні 
процеси в національній економіці, які спонукали до виникнення під приємств 
приватної та інших форм власності, сприяли розумінню того, що бізнес потребує 
захисту, без якого не лише розвиток, а й функціонування неможливе. Кожне під-
приємство потребує формування надійних оборонних редутів, що лягає на плечі 
насамперед власника. Держава обмежена у втручанні в господарську діяль ність 
підприємства, а отже, і першочергові захисні заходи повинні реалізовуватися з іні-
ціативи і за рахунок самого підприємства. 
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Можна стверджувати, що уже сьогодні наявні ознаки наступного етапу нау-
кового поступу, який полягає у переході від окресленого вище трактування без-
печних умов розвитку підприємств шляхом забезпечення економічної безпеки до 
їх формування через корпоративну безпеку. Перш ніж приділити увагу поняттю 
«корпоративна безпека підприємства» з’ясуємо суть терміна «корпорація».

Сьогодні існують різні думки щодо виникнення перших корпорацій. Згідно 
з однією із теорій перші корпорації виникли ще в часи Стародавнього Риму, а їх 
діяльність пов’язувалася з існуванням системи урядових позик, які використову-
валися для фінансування товариств, що мали чітку організаційну структуризацію. 
Серед науковців також поширене твердження, що першою корпорацією можна 
вважати мідний рудник, який знаходився у місті Фалун (Швейцарія), а його існу-
вання датується XIV ст. Поруч із наявністю історичних суперечок існують й інші 
пов’язані із певними відмінностями у наявності й суті корпорації у різних країнах 
світу. Так, для прикладу, в США до корпорацій належать приватні та публічні ак-
ціонерні товариства, у Великій Британії — будьякі юридичні особі, а в Німеччи
ні — акціонерні товариства, товариства неакціонерного типу, зокрема товариства з 
обмеженою відповідальністю, та інші організаційні об’єднання капіталів. У Фран-
ції відсутній законодавчо визначений термін «корпорація», а в Японії під ним ро-
зуміють діяльність партнерства та акціонерних товариств. 

В Україні наявне визначення корпорації лише в Господарському кодексі, де 
його суть подано як «…договірне об’єднання, що створене на основі складання ви-
робничих, наукових та комерційних інтересів підприємств, що об’єдналися, із де-
легуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльнос ті 
кожного із учасників органам управління корпорації» [3]. Таке визначення не мож-
на вважати таким, що повною мірою відповідає змісту корпорації в економічно 
розвинутих країнах, адже фактично обмежує коло її учасників підприємствами.

У науковій літературі трактування терміна «корпорація» також характеризуєть-
ся суттєвими відмінностями. Так, у вузькому розмінні, за твердженнями М. Гольц
берга, під цим терміном потрібно розуміти «…юридична особа, яка представ ляє 
об’єднання вкладників капіталу (акціонерів) для здійснення певної діяльності. 
Корпорації мобілізують інвестиційний капітал шляхом розміщення (емісії) і роз-
повсюдження (продажу) цінних паперів» [2, с. 112]. Відповідно широке трактуван-
ня наведено в науковій праці [5, с. 21] як «… будь яка організована група людей та 
юридичних осіб, що об’єднані загальним економічним інтересом, професійною 
належністю, спільною економічною діяльністю, правилами поведінки».

Здійснене узагальнення [2; 5; 8–10] дозволило визначити характерні ознаки, 
притаманні для корпорацій у згаданих вище економічно розвинутих країнах світу: 

 – корпорація є юридичною особою;
 – корпорація засновується шляхом об’єднання капіталів через добровільні внес ки;
 – обмежена відповідальність учасників, тобто інвесторів, що сприяє зменшен-

ню їх ризиків, при одночасній здатності корпорації отримати необхідні фінан-
сові ресурси;

 – власність відокремлена від управління;
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 – суттєва концентрація управлінських функцій на вищих рівнях ієрархічної 
структури;

 – корпоративні права визначаються часткою учасника в статутному капіталі.
Узагальнюючи, можна уже на цьому етапі стверджувати, що жоден із визна-

чених вище наукових підходів до трактування суті терміна «економічна безпека 
підприємства» не передбачає розгляду взаємовідносин між членами корпорації, 
інвесторами та менеджерами, захисту корпоративних інтересів і т. д. Отже, зі зрос
танням корпоративного сектора в Україні формування методологічних засад забез-
печення корпоративної безпеки стає щоразу актуальнішим. 

Здійснений науковий пошук дозволив виявити, що проблемі забезпечення кор 
поративної безпеки не приділяється належна увага. Так, сьогодні існує лише кіль-
ка визначень цього терміна, а теоретикометодологічні підходи, методичні ос нови 
та практичні рекомендації перебувають на стадії формування. Для прикла ду, про-
цитуємо два визначення корпоративного управління. У науковій роботі П. Крав
чука цей термін визначено як «…стан захищеності життєво важливих інтере сів 
підприємства від різноманітних внутрішніх та зовнішніх загроз, що гарантує 
найбільш ефективне використання корпоративних ресурсів суб’єктів господарю-
вання для забезпечення стабільного функціонування та динамічного розвитку» 
[8, с. 166], а В. Франчук подає як «…стан корпоративної системи в межах гранич-
них значень і здатність протидіяти загрозам та забезпечувати реалізацію власних 
інтересів» [10, с. 162]. Можна стверджувати, що в обох визначеннях є певне тяжін-
ня до наведених вище визначень економічної безпеки підприємства.  

На наш погляд, беручи до уваги процитовані вище визначення, корпоративна 
безпека підприємства повинна бути спрямована на:

 – здійснення захисту корпорації, зокрема від негативної дії зовнішніх та внут
рішніх загроз;

 – забезпечення найефективнішого використання наявних корпоративних ресурсів;
 – досягнення корпоративних інтересів;
 – перешкоджання виникненню корпоративних конфліктів;
 – формування безпечних умов сталого розвитку підприємства.   

Можна стверджувати, що корпоративна безпека є ширшим поняттям порівня-
но із економічною безпекою, оскільки визначає необхідність виконання більш ши-
рокого кола завдань. 

Відповідно до цих ключових аспектів мету корпоративної безпеки можна 
виз начити як досягнення корпоративних інтересів завдяки ефективному викорис
танню наявних ресурсів та здатності організації захисту, що уможливлює форму-
вання безпечних умов сталого розвитку підприємства. 

З огляду на ці міркування, на наш погляд, функціональна структура корпора-
тивної безпеки має складатися із таких складових:

 – економічна (полягає в найефективнішому використанні корпоративних ресур-
сів для досягнення корпоративних інтересів);

 – фінансова (забезпечує фінансову стійкість, платоспроможність, ліквідність, 
ділову активність, рентабельність діяльності підприємства);
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 – кадрова (передбачає забезпечення підприємства працівниками необхідного 
кваліфікаційного рівня, організацію ефективної системи управління персо-
налом, застосування мотиваційних механізмів для зростання продуктивності 
праці, зменшення ймовірності виникнення та мінімізацію втрат через реаліза-
цію загроз, пов’язаних з дією працівників);

 – технікотехнологічна (спрямована на забезпечення ефективного використання 
основних засобів та їх окремих складових, здійснення контролю за фізичним 
та моральним зносом, застосування прогресивних та конкурентних техноло-
гій виготовлення продукції, виконання робіт та надання послуг);

 – інформаційна (формує умови захисту інформаційних ресурсів підприємства та 
створення інформаційноаналітичного підґрунтя для управління підприємст вом);

 – силова (забезпечує фізичний захист майна та персоналу).
Останній аспект, якому, на наш погляд, у межах цієї статті, доцільно приділити 

увагу полягає в необхідності забезпечення досягнення корпоративних інтересів. 
Інтереси учасників (акціонерів) полягають не лише в зростанні вартості акцій та 
збільшенні величини отриманих дивідендів, а й отримання усієї необхідної інфор-
мації, що дозволяє контролювати дії менеджерів. Інформаційна обізнаність про 
поточну господарську діяльність підприємства дає можливість суттєво зменши-
ти ймовірність виникнення корпоративних конфліктів. Враховуючи складність 
от римання кредитних ресурсів та їх вартість, саме завдяки довірі акціонерів під
приємст во отримає необхідний капітал для розвитку бізнесу.

Висновки. Історія формування корпоративного сектора в Україні є порівняно 
короткою, а проблеми є наслідками як трансформаційних процесів у національній 
економіці, так і змінами у світовому економічному просторі. Розроблення необ-
хідної методологічної бази забезпечення корпоративної безпеки покликане сфор-
мувати необхідні безпечні умови розвитку кожного підприємства, тим самим за-
безпечивши стабілізацію економічних, політичних й соціальних процесів у країні.

Корпоративна безпека підприємства є новим і недостатньо дослідженим по нят
тям, інтерес до якого продиктований поточними умовами розвитку підприємницт ва 
в Україні. Розглянуті теоретичні аспекти, які дозволили встановити взаємозв’язок із 
економічною безпекою підприємства, сформувати розуміння корпоративної безпе-
ки, мету та ключові завдання, становлять підґрунтя для подальших досліджень. 
Вва жаємо, що надалі доцільно приділити увагу визначенню, характеристиці та іє
рар  хічному впорядкуванню ключових зовнішніх та внутрішніх загроз для корпо ра
тив ної безпеки підприємства.
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The urgency and importance of ensuring safe development conditions for all busi-
ness entities in Ukraine tends to increase, due to the lack of real prerequisites for sta-
bilizing the economic situation. It has been found out that in the scientific literature 
there are three key approaches to the interpretation of the concept «economic security of 
the enterprise»: the stability of the enterprise as a socio-economic system, its ability to 
self-development and achievement of interests; most effective use of available resources 
to eliminate threats and achieve interests; protection of the enterprise from external and 
internal threats. The identified key approaches have become the basis for justifying the 
expediency of considering the theoretical aspects of corporate security provision.

The key features inherent to corporations in economically developed countries have 
been identified: the corporation is a legal entity; the corporation is founded through the 
pooling of capital through voluntary contributions; limited liability of participants, that is, 
investors, which helps to reduce their risks, while at the same time the corporation is able 
to obtain the necessary financial resources; the property is separated from management; 
significant concentration of managerial functions at higher levels of the hierarchical struc-
ture; corporate rights are determined by the share of a participant in the authorized capital. 

It has been proved that the corporate security of the company should be aimed at: 
implementing the protection of the corporation, including from the negative effects of 
external and internal threats; ensuring the most effective use of available corporate 
resources; achievement of corporate interests; interference with corporate conflicts; for-
mation of safe conditions for sustainable development of the enterprise.

The purpose of corporate security has been defined as the achievement of corporate 
interests through the effective use of available resources and the ability to organize the 
protection that enables the creation of safe conditions for the sustainable development 
of the enterprise. It has been substantiated that in the functional structure of corporate 
security it is expedient to allocate the following components: economic; financial; per-
sonnel; technical and technological; informative; power.  

The emphasis is on the importance of achieving corporate interests.
Keywords: security, economic security, corporate security, corporation, interest, 

threat.
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