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ПРОЕКТНА КОНЦЕПЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Інвестиційна безпека підприємства є малодослідженою науковою проблемою,
хоча на макрорівні останніми роками з’явилися фундаментальні напрацювання.
Більшість дослідників в класифікації складових економічної безпеки підприємства
виходять з ресурсно-функціонального підходу і виділяють фінансову, соціальну,
правову, техніко-технологічну, екологічну та інші. Але економічна безпека
підприємства не є простою сумою ресурсно-функціональних складових, і такий
підхід не дозволяє розглядати підприємство комплексно, інтегровано.
На нашу думку, в проблемі класифікації ЕБП треба виходити з того, що
розвиток підприємства обумовлюється його господарською діяльністю, відтак
елементний склад ЕБП залежить від класифікації останньої. Господарська
діяльність, що є найважливішою сутнісною ознакою підприємства як динамічної
системи, поділяється на операційну (поточну), інвестиційну та фінансову, тому
пропонуємо виділити в системі економічної безпеки промислового підприємства
три підсистеми: операційну, інвестиційну та фінансової діяльності з
виокремленням основних аспектів.
Як операційна діяльність підприємства, яка має поточний характер, так і
інвестиційна (довгострокова) з одного боку, формують фінансові результати і
визначають фінансовий стан, а з іншого боку обидва напрямки господарської
діяльності (операційний та інвестиційний) мають бути профінансовані, тобто
визначена потреба у фінансуванні та обґрунтовані джерела. Отже, операційна та
інвестиційна безпека мають різні періоди дослідження: короткостроковий та
довгостроковий відповідно, а фінансова безпека є в певній мірі інтегральною
(узагальнюючою). Інтегральність та важливість фінансової складової економічної
безпеки підприємства виявляється в тому, індикатором операційної безпеки є
операційний грошовий потік, індикатором інвестиційної безпеки – є грошовий
потік, отриманий від інвестиційної діяльності, що обумовлює фінансові
результати підприємства, структуру капіталу та ринкову вартість підприємства і
визначають міру узгодження економічних інтересів власників підприємства.
Інвестиційна безпека підприємства – це міра узгодження довгострокових
економічних інтересів підприємства як суб’єкта інвестиційної діяльності з
суб’єктами зовнішнього середовища, за якої в умовах загроз підприємство в
довгостроковому періоді не переходить в кризовий стан, який загрожує збитками
великого масштабу, втратою конкурентоспроможності, порушенням нормального
режиму господарської діяльності. Розуміння інвестиційної діяльності як
сукупності інвестиційних проектів призводить до висновку, що інвестиційна
безпека підприємства – це економічна безпека в процесі здійснення інвестиційних
проектів в окремих стратегічних зонах господарювання. Проектна концепція
дослідження інвестиційної безпеки підприємства дозволяє реалізувати принципи
цільового управління підприємством, альтернативності, релевантності, гнучкості,
адаптивності, ефективного управління змінами, тощо.
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