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          Методологія дослідження. Результати  отримані за рахунок застосування методів: 
абстракції – при дослідженні сутнісних рис корпоративних стратегій; системного підходу – 
при дослідженні економічних та організаційно-правових категорій, котрі визначають зміст 
загроз, а також напрямки розвитку корпоративної безпеки; логічного узагальнення – під час 
розробки авторського погляду щодо напрямків розвитку корпоративної безпеки.

         Результати. Виявлено, що розвиток корпоративної безпеки підприємства, 
представленої  як процес,  можна розглядати як реакцію на: а) бажання власників 
забезпечити стабільний розвиток бізнесу у майбутньому; б) необхідність подолати загрози, 
що розвинулися внаслідок дії неконтрольованих факторів зовнішнього середовища; в) 
необхідність виправити помилки в системі корпоративної безпеки, які зумовили загострення 
кризових явищ.

Показано, що різні підходи до визначення загроз корпоративній безпеці зумовлюють появу 
відповідних їх змісту моделей протидії та попередження розвитку негативних подій. Зміст 
розвитку корпоративної безпеки перебуває у тісному зв’язку з ринковою стратегією компанії, 
обмежується її організаційними та ресурсними можливостями і тому визначається переліком 
найімовірніших загроз, котрі займають своє місце в стратегічному або тактичному горизонті 
планування впливу на зовнішнє та внутрішнє середовище.

Доведено, що напрям розвитку корпоративної безпеки підприємства слід визначати з огляду 
на поточне становище. Грунтуючись саме на такій оцінці слід шукати та встановлювати 
стратегічні перспективи для сталого розвитку бізнесу, виявляти можливості зберігання та 
підвищення рівня безпеки за рахунок внутрішніх резервів, тобто забезпечувати перехід від 
нижчого рівня корпоративної безпеки до вищого.

          Новизна. У ході вивчення залежностей між пріоритетами стратегічного розвитку та 
типовими загрозами економічній безпеці суб’єктів господарювання відповідно до етапу їх 
життєвого циклу охарактеризовано такі моделі розвитку корпоративної безпеки підприємств, 
як:  «модель швидкого результату», «модель внутрішнього розвитку», «модель 
інвестиційного розвитку», «модель всебічного розвитку».

          Практична значущість.  Наведені у даному дослідженні висновки та узагальнення 
можуть бути використанні в процесі планування стратегій корпоративного розвитку суб’єктів
господарювання на різних етапах життєвого циклу.

         Ключові слова: корпоративна безпека, підприємство, стратегічний розвиток, загрози 
безпеці, антикризове управління.
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