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РОЛЬ ТА МІСЦЕ ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ

УПРАВЛІННЯ

Анотація. Розглянуто сутність
економічної безпеки підприєм-
ства та причини, що спонука-
ють вітчизняні підприємства
щодо приділення їй належної
уваги. Визначено завдання та
принципи економічної безпеки.
Окреслено коло питань, щодо
економічної безпеки, які по-
требують найбільшої уваги з
боку підприємців.
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Abstract. The essence of eco-
nomic security and the reasons
that cause domestic enterprises
to pay her enough attention are
considered. Objectives and prin-
ciples of economic security are
determined. The range of prob-
lems that concerns economic se-
curity and should get the most
attention from the entrepre-
neurs’ side is outlined.
Keywords: economic security,
stability, development, threat,
security status, danger.

Стабільне функціонування, зростання економічного потенці-
алу будь-якого підприємства в умовах ринкових відносин багато
в чому залежить від наявності надійної системи економічної
безпеки. Економічна безпека — це універсальна категорія, що
відбиває захищеність суб’єктів соціально-економічних відно-
шень на всіх рівнях, починаючи з держави і закінчуючи кожним
її громадянином. Необхідність постійного дотримання економі-
чної безпеки зумовлюється об’єктивно наявним для кожного
суб’єкта господарювання завданням забезпечення стабільності
функціонування та досягнення головних цілей своєї діяльності.
Рівень економічної безпеки суб’єкта господарювання залежить
від того, наскільки ефективно її керівництво та фахівці будуть
спроможні уникнути ймовірних загроз і ліквідувати шкідливі
наслідки окремих негативних складових зовнішнього та внут-
рішнього середовища.

Сьогодні економічна безпека займає досить вагоме місце в си-
стемі управління підприємством. Однак саме поняття «економіч-
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на безпека» пройшло чимало переосмислень у зв’язку зі зміною
умов зовнішнього середовища та з урахуванням факторів, які зу-
мовлюють процеси управління. Вперше поняття «економічна
безпека» почало застосовуватися на Заході у зв’язку зі зростан-
ням проблеми обмеженості ресурсів і розпадом колоніальної сис-
теми, що призвело до порушення традиційних зв’язків між по-
стачальниками ресурсів, життєво необхідних індустріальним
суспільствам [1].

Економічна безпека — це економічна категорія, що характе-
ризує на відповідному суб’єкті господарювання певне економіч-
не явище, в основі якого лежить відсутність загрози впливу де-
стабілізуючих чинників внутрішнього та зовнішнього середовищ
на економічну діяльність, яка притаманна всім структурним фун-
кціонуючим елементам економічної системи, що займаються фі-
нансово-економічною і виробничою діяльністю. Своєю чергою
стан економічної захищеності корелюється із задовільним або не-
задовільним фінансовим станом підприємства. що відображаєть-
ся у кількісному вимірі його поточного економічного захисту
[2, с. 85].

До основних функціональних цілей економічної безпеки на-
лежать:

• забезпечення високої фінансової ефективності роботи, фі-
нансової стійкості та незалежності підприємства;

• забезпечення технологічної незалежності та досягнення ви-
сокої конкурентоспроможності технічного потенціалу підприєм-
ства;

• досягнення високої ефективності менеджменту, оптималь-
ної й ефективної організаційної структури управління підприємс-
твом;

• створення умов для належного забезпечення рівня кваліфі-
кації персоналу та його інтелектуального потенціалу;

• мінімізація руйнівного впливу результатів виробничо-
господарської діяльності на стан навколишнього середовища;

• правова захищеність усіх аспектів діяльності підприємства;
• забезпечення захисту інформації, комерційної таємниці та

досягнення необхідного рівня інформаційного забезпечення ро-
боти всіх структурних підрозділів підприємства;

• ефективна організація безпеки персоналу підприємства, йо-
го капіталу та майна, а також комерційних інтересів [3, с.252].

Отже, сформована на наукових принципах система економіч-
ної безпеки дає можливість створювати сприятливі умови для до-
сягнення цілей бізнесу.
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РИЗИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ НЕБАНКІВСЬКИХ

ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

Анотація. Виділено основні
види ризиків, які притаманні
небанківським фінансовим по-
середникам. Визначено особ-
ливості ризиків інвестиційної
діяльності небанківських фі-
нансових установ.
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RISKS OF INVESTMENT
ACTIVIVTY OF NON-BANK
FINANCIAL INSTITUTIONS

Summary. The main types of
risks that are inherent to non-
bank financial intermediaries.
The features of the risks of the
investment of non-bank financial
institutions.
Keywords: risks of financial
intermediaries.

Інвестиційна діяльність НБФУ в усіх її видах та формах су-
проводжується ризиками. Дослідивши [1—6] а також, беручи до
уваги той факт, що фінансовий посередник виконує функцію по
передачі ризиків можна виділити основні види ризиків, які при-
таманні небанківському фінансовому сектору в процесі фінансу-
вання інвестиційних процесів:




