прямо пов'язані з певним видом комерційної діяльності. Отже, чим більше
здатність бізнесу швидко повертати гроші, тим менш чутливий він до втрат
частини одержуваного прибутку та виникнення кризової ситуації.
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КОРУПЦІЯ ЯК ЗАГРОЗА ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Корупція як негативний соціальний прояв, може привести до
знищення довіри до влади, деградації держави або порушення згоди народу з
владою, погіршення рівня економічної безпеки підприємства. Суб’єкти які
порушили правила своєї посади можуть бути залучені до кримінальної,
адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності.
Проблема корупції існує не тільки в Україні, а і у всьому світі. Цим
питанням займаються такі поважні організації як Європейський парламент,
Організація Об'єднаних Націй, Організація безпеки та співтовариства в
Європі. У нашій країні явище корупція викликає звикання у суспільства,
таким чином люди вважають, що такий негативний фактор є нормою життя.
Через корупцію країна підставляє економічну сторону держави, це зупиняє
інвестування іноземних країн, також це створює тіньову економіку.
На наш погляд, для вітчизняних підприємств характерні такі види корупції:
 хабарництво: отримання посадовою особою або через
посередника хабара у вигляді грошей, цінних паперів, іншого майна;
 розкрадання: це вчинене протиправного безоплатного вилучення
та звернення чужого майна з корисливою метою, що завдало шкоди власнику
чи іншому власнику цього майна;
 шахрайство: розкрадання чужого майна або набуття права на
чуже майно шляхом обману чи зловживання довірою;
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 вимагання: отримання протизаконної майнової вигоди за
допомогою примусу, на волю потерпілого;
 зловживання: порушення закону, яке перебуває у незаконному,
злочинному використанні своїх прав, можливостей;
 кумівство: службове заступництво, яке надається посадовою
особою переважно своїм родичам, близьким або друзям на шкоду інтересам
служби.
Якщо уявити, що проведено спеціальне дослідження з питання "Що
викликає корупцію?", то, ймовірно, будуть отримані дві основні відповіді –
жадібність та злидні.
У країнах з високими рівнями корупції часто говорять про те, що
внаслідок низьких зарплат у секторі державної служби службовці
намагаються збільшити свій прибуток, вимагаючи хабара. Аргумент
держслужбовців (у багатьох країнах це включає суддів, прокурорів, лікарів та
вчителів) полягає в наступному: «Якби я отримував зарплату, що дозволяє
мені та моїй сім'ї жити гідно, то мені б не доводилося брати хабарі». Цей
аргумент вказує на бідність як причину корупції. Проте можна сказати, що
зростання зарплат державних службовців не зупиняє корупцію, якщо вона
широко поширена.
Ще одна часто звана причина корупції – це особливості культурного
характеру. Відповідно до цього підходу існують суспільства та держави, де
корупція – нормальний та загальноприйнятий спосіб життя. Зазвичай у
такому контексті подарунки – як стверджують – не розцінюються як акт
корупції, і як ми відмічали раніше, підтримка членам сім'ї для отримання
роботи у багатьох країнах – це нормальна, очікувана поведінка.
В даній причині є як мінімум два контраргументи. Перший: навіть у
країнах, де корупція, нібито, є способом життя, існують закони, що карають
корупцію. Другий: у тому, що стосується подарунків – часто званих подякою
за якісно надану послугу - можна подивитися на це питання з іншого боку:
була б послуга якісно надана і без подарунка? Корупція є негативним явищем
в Україні та є проблемним питанням для економічного та демократичного
розвитку держави. Інші країни допомагають Україні побороти корупцію.
На нашу думку, є два методи боротьби з корупцією, це превентивні
(методи, які мають застосовувати ще до того як корупцію вчинять) та
каральні методи (ці методи проводять вже після того як злочин було
зроблено). Превентивні методи: застосування таких умов у різних сферах,
наприклад: законодавстві, економіці, бізнесу, для того щоб корупція стала
неможливою або мінімізувати її існування.
В нашій країні з 2014 року діє Закон України «Про запобігання
корупції». В цьому законі говориться про поняття корупції та переліку осіб,
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які можуть нести відповідальність за зроблений злочин. Також у законі
згадується про методи за допомогою яких ведеться боротьба з корупцією.
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ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ З УРАХУВАННЯМ РИЗИКУ
Проблеми національної економічної безпеки включають в себе різні
рівні: рівень країни, рівень підприємства, рівень окремого бізнесу.
Економічна безпека любої країни представляє собою інтегровану систему
забезпечення ефективного захисту промислового підприємства та його
майна, стабільної роботи бізнес-процесів, усунення або мінімізації можливих
втрат. Економічна безпека підприємства – це стан, у якому найефективніше
використовуються корпоративні ресурси та забезпечується його стійке
функціонування. При будь-якому розвитку постійно виникають деякі
питання та проблеми. Навіть, якщо брати приклад людини. Вона виростає з
дитини, котра до певного часу не розуміє що відбувається навколо та що з
цим робити. А з часом, починає адаптуватися до зовнішніх змін та до змін
всередині її оточення.
Кожен рівень економічної безпеки характеризується рівнем
економічних ризиків, які в певній мірі і характеризують її рівень. Особливе
значення в забезпеченні економічної безпеки країни мають інноваційні
ризики, рівень яких багато в чому визначає можливості інтелектуально-
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