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безпека є вельми багатоаспектною категорією, якій властиві такі ознаки: вона є 
багаторівневою, залежить від впливу чинників як внутрішнього, так і зовнішнього 
середовища, являється складною і комплексною категорією і містить дуже 
різноманітні складові, які надають необхідні можливості для корисного 
існування підприємства. Вона пов’язана із можливістю підприємства 
стабільно функціонувати у достатньо довгостроковому періоді; передбачає 
необхідність організовувати найбільш ефективне використання інтелектуального 
потенціалу кадрового складу підприємства, можливостей оптимального 
використання наявних фінансових ресурсів для забезпечення досягнення 
цілей бізнесу. 
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РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ  
В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Економічна безпека підприємництва є необхідним принципом, якого слід 

дотримуватись для того, аби підтримувати стійке економічне та соціальне 
становище, підвищувати обороноздатність, уникати виникнення конфліктів, які 
є загрозою для безпеки держави. Економічна безпека як система забезпечує 
ефективний захист активів підприємства, надійне функціонування економічних 
процесів, ліквідацію та мінімізацію фінансових втрат.  

Поняття «економічна безпека» спочатку розглядалось як надійний захист 
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інформації (комерційної таємниці), але через зміни економічних функцій країни 
цей термін набув більш розширеного значення.  

Наразі економічну безпеку підприємства можна розглядати як стан ресурсів 
компанії та бізнес-навичок, в яких можна найбільш ефективно використовувати 
стабільну працю, динамічний науково-технічний і соціальний розвиток, а також 
можливість запобігання або швидке реагування на внутрішні та зовнішні 
загрози [3]. 

Основна діяльність в економічній безпеці – це мінімізація впливу внутрішніх 
та зовнішніх загроз фінансового, інформаційного, матеріального та кадрового 
походження. 

Економічна безпека ставить собі за мету забезпечення ефективної роботи 
компанії. Операційна система даного підприємства повинна бути продуктивною та 
забезпечувати належний рівень добробуту життєдіяльності працівників, високу 
якість бізнес-процесів, раціональне використання ресурсів та постійний розвиток 
компанії [3]. 

Керівники компаній зазвичай приділяють належну увагу та серйозно 
ставляться до зовнішньої економічної безпеки бізнесу. Але, через застосування 
простих та застарілих методів прогнозування та управління ризиками часто 
виникають проблеми з питань економічної безпеки підприємства [2]. Ризики 
у свою чергу можна класифікувати як: операційні, надзвичайних ситуацій, ринкові, 
організаційні, проектні. Більшість з них, при певних умовах, можуть переходити до 
категорії загроз безпеки. Деякі ризики можуть мати за собою наслідки появи 
одразу декількох загроз для безпеки компанії [1]. 

Система економічної безпеки є ризикоорієнтованою, тобто вона націлена 
на виявлення, аналіз та оцінку ризиків для прийняття управлінського рішення 
по забезпеченню безпеки [1]. Управління ризиками є систематичним процесом 
виявлення та оцінки ризиків компанії та прийняття мір для захисту підприємства 
від них. 

Наразі деякі менеджери оцінюють ризики не тільки як негативне явище, 
яке завдає збитків та шкодить розвитку компанії. В певних умовах ризики 
можуть позитивно впливати на роботу підприємства, шляхом надання нових 
можливостей. Оптимізація ризиків допомагає знаходити баланс між негативною 
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стороною ризиків та користю діяльності підприємства в умовах ризиків. 
В умовах нестабільного економічного становища підприємства повинні 

використовувати ризик-менеджмент для аналізу можливих ризиків та для 
збалансування потенційної вигоди потенційних проблем та запобігти помилок.  

Задача ризик-менеджменту – прогнозування та прийняття мір для попере-
дження або контролю втрат всередині підприємства.  

Процес управління ризиками охоплює визначення впливу на потенційні 
збитки, вимір їх впливу та прийняття рішення по захисту компанії, враховуючи 
характер ризиків. Цією діяльність зазвичай займаються ризик-менеджери. Вони 
аналізують різні методи для попередження, обмеження та запобігання ризиків, 
а потім обирають той метод, який належним чином орієнтований на цілі компанії 
та враховує наявні ресурси. Метод, який є найбільш доцільним для одного проекту 
може бути зовсім неефективним для іншого. Для гарантованого бажаного 
результату, після реалізації обраного методу його необхідно ретельно контро-
лювати [2]. 

Отже, можна зробити висновки, що для отримання бажаного результату 
компанії необхідно дуже ретельно обирати метод запобігання ризикам. Заздалегідь 
коректно виявити усі можливі наслідки від визначених економічних ризиків 
іноді не можуть навіть кваліфіковані та досвідчені ризик-менеджери, для стабіль-
ного функціонування підприємства керівники повинні займатись забезпеченням 
економічної безпеки та ризик-менеджментом. 
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