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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Певна недосконалість системи управління

підприємством щодо протидії реальним та по�
тенційним загрозам, які зумовлені небезпека�
ми зовнішнього та внутрішнього середовища,
посилені законодавчими, конкурентними та
кадровими протиріччями, потребують розроб�
ки стратегії управління економічною безпекою
підприємств. У дослідженні з'ясовується, що
цьому питанню раніше не приділялась достат�
ня увага, оскільки підприємства не відслідко�
вували загрози, не займались запобіганням не�
безпекам, повільно реагували на ризики та от�
римували остаточні збитки внаслідок кризових
явищ; тому необхідно більш детально зупини�
тись на вивченні управління економічною без�
пекою підприємства як основного шляху нейт�
ралізації криз та запобвгання банкрутства.
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У роботі досліджено підходи до визначення механізму управління фінансовою безпекою підприємства як основноF
го елемента економічної безпеки. Удосконалено механізм управління економічною безпекою підприємства у зовнішньF
ому та внутрішньому середовищі. Запропоновані власні визначення механізму управління економічною безпекою
підприємства та його основних складових, а саме: об'єкта, внутрішнього суб'єкта, зовнішнього суб'єкта, предмета, інструF
ментарію, метода, інструмента, важеля.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Механізм управління економічною безпе�
кою підприємства досліджували науковці: Ан�
дрєєва Т.Є., Антонова О.В., Бланк І.А., Василь�
чик С.В., Горячева К.С., Єпіфанов А.О., Єрмо�
шенко М.М., Климчук С.В., Корнієнко Т.О.,
Ліпкан В.А., Москаленко В.П., Мочерного В.С.,
Орлик О.В., Філиппова С.В., Черевко О.В., Шли�
ков В.В. Позитивно оцінюючи результати про�
ведених досліджень, слід звернути увагу на
відсутність одностайної точки зору науковців
на складові механізму управління економічною
безпекою підприємства.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Удосконалити механізм управління еконо�

мічною безпекою підприємства.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Систему важливих концепцій, які складають

основу теоретичного базису управління фінансо�
вою безпекою підприємства як основного елемен�
та економічної безпеки, виділяє у своєму фунда�
ментальному досліджені Бланк І.О. Ця система
концепцій включає: концепцію пріоритету еконо�
мічних інтересів, моделі фінансового забезпечен�
ня стійкого росту підприємства, концепцію аген�
тських відносин, концепцію вартості капіталу, кон�
цепцію структури капіталу, теорію дивідендної
політики, концепцію взаємозв'язку рівня ризику
та доходності, сучасну портфельну теорію, кон�
цепцію вартості коштів у часі [1, с. 75]. Тобто, на
думку науковця, цей теоретичний базис складаєть�
ся із концепцій фінансового менеджменту.

Слушним є висловлювання Корнієнка Т.О.,
який розуміє управління фінансовою безпекою як
сукупність складових: процесу управління, орган�
ізації управління та інформації, а також як відпо�
відну організаційну структуру системної сукуп�
ності підрозділів і взаємозв'язків між ними. Крім
того вчений вважає, що управління фінансовою
безпекою є одночасно і процесом, у перебігу яко�
го реалізуються відповідні функції, і системою, яка
через організаційну структуру виконує ці функції
[2]. Тому доречно глибше дослідити механізм уп�
равління економічною безпекою підприємства.

Водночас Мойсеєнко І.П. та Марченко О.М.
у своєму дослідженні зазначають, що система
управління фінансово�економічною безпекою
підприємства, у вузькому розумінні, включає уп�
равлінські органи, підрозділи і виконавців, які
виконують закріплені за ними функції й вирішу�
ють поставлені перед ними завдання (суб'єкти
управління), та сукупність методів, за допомогою
яких здійснюється управлінський вплив. У широ�
кому розумінні система управління фінансово�
економічною безпекою підприємства складаєть�
ся з таких компонентів: організаційна структу�
ра, — суб'єкти управління (управлінські кадри),
механізм управління, об'єкт управління, функції
управління, процес управління [22, с. 68—69].

Єпіфанов А.О., Москаленко В.П., Шипунова
О.В. типову структуру господарського механіз�
му підприємства бачать як: систему управління,
господарський механізм, який складається з
фінансово�економічного, організаційно�адміні�
стративного, соціального та правового ме�
ханізмів [3, с. 5]. Мочерний В.С. визначає госпо�
дарський механізм підприємства як систему ос�
новних форм, методів і важелів використання
економічних законів, вирішення протиріч сусп�
ільного виробництва, досягнення основних цілей
виробництва, а також формування потреб, ство�
рення системи стимулів та узгодження економі�

чних інтересів основних класів і соціальних груп
[4, с. 50]. Москаленко В.П. і Шипунова О.В. вва�
жають найбільш доречним впровадження систе�
ми фінансової безпеки суб'єкта підприємництва
у фінансово�економічний механізм підприємства,
під яким розуміють найважливішу складову його
господарського механізму, що відображає су�
купність фінансових та економічних методів, спо�
собів, форм, інструментів і важелів, за допомо�
гою яких здійснюється регулювання фінансово�
економічних процесів і відносин з метою ефек�
тивного впливу на кінцеві результати діяльності
підприємства [5, с. 35]. Тобто, простежується
логічний зв'язок переходу системи управління в
господарський механізм та подальша його інтег�
рація у фінансово�економічний механізм.

Великий тлумачний словник сучасної украї�
нської мови за редакцією В.Т. Бусел подає виз�
начення "механізму": метод, спосіб; внутрішня
будова, система чого�небудь; сукупність станів
і процесів, з яких складається певне фізичне,
хімічне та ін. явище [6].

Механізм (система) економічної безпеки та її
провідна складова — економічна безпека, на дум�
ку Шликова В.В., включає використовувані засо�
би, методи і заходи, сукупність яких здатна за�
хистити структурні підрозділи, зберегти й ефек�
тивно використовувати фінансові, матеріальні та
інформаційні ресурси [7]. Ліпкан В.Л. вважає, що
механізм безпеки (будь�якої) включає сукупність
цілей, функцій, принципів і методів, взаємодія
яких забезпечує ефективне функціонування си�
стеми безпеки [8]. Модна погодитись з автора�
ми, що механізм економічної безпеки підприєм�
ства повинен включати в себе такі основні скла�
дові, як: суб'єкти, об'єкти, предмет, інструменти,
методи, функції та принципи.

Слушною є думка авторів Горячевої К. [9, с. 6]
та Васильчак С.В. [10, с. 152], що під механізмом
управління фінансовою безпекою як основної
складової економічної безпеки розуміється
єдність процесу управління і системи управління.
Механізмом управління фінансовою безпекою як
основного елемента економічної безпеки, на дум�
ку Андрєєвої Т.Є., Петровської Т.Е., Грицькової
І.Г., є набір засобів, а також система організації їх
використання і контролю, які дозволяють досяг�
ти найвищого рівня економічної безпеки підприє�
мства [11, с. 223]. Цілком справедливою є думка
вчених, проте варто зауважити, що крім органі�
зації використання засобів та контролю потрібно
додати ще такі важливі елементи, як планування,
аналіз та управління. Антонова О.В. запропону�
вала змістовне обгрунтування того, що під меха�
нізмом управління фінансовою безпекою підприє�
мства розуміється сукупність основних елементів
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впливу (складових) на процес роз�
робки та реалізації управлінських
рішень щодо забезпечення захисту
пріоритетних збалансованих фінан�
сових інтересів підприємства від ре�
альних та потенційних загроз зовні�
шнього та внутрішнього характеру,
параметри якого створюють переду�
мови генерування, збереження та
зростання ринкової вартості підпри�
ємства [12]. Отже, серед вчених не
має одностайної думки у трактуванні
механізму управління економічною
безпекою підприємства, тому для
визначення сутності механізму доці�
льно дослідити зміст його складових.

У дослідженні Єрмошенко М.М. виведено си�
стемний підхід, що до механізму управління
фінансовою безпекою як основної складової еко�
номічної безпеки відносить такі елементи: еко�
номічні закономірності; цілі і завдання управлін�
ня; функції; організаційну структуру; принципи,
методи, кадри, техніку та технологію управлін�
ня; критерії оцінки ефективності системи управ�
ління [13]. Цілком підтримуємо такий підхід ав�
тора, проте вважаємо, що до механізму управлі�
ння слід віднести інструменти, а економічні за�
кономірності недоречно включати в механізм уп�
равління.

Черевко О.В. при розробці механізму управлін�
ня фінансовою безпекою підприємства як основної
складової економічної безпеки використав широке
коло принципів, що покликані забезпечити ефектив�
не функціонування підприємства та посилити дові�
ру до нього на ринку [14]. Не можна погодитись з
автором, адже хоча цей механізм містить багато
складових, однак за змістом він більше нагадує пе�
релік завдань, ніж його механізм управління.

Механізм управління фінансовою безпекою
підприємства у дослідженні Антонової О.В.
містить сукупність фінансових інтересів під�
приємства та загроз, функції, принципи і методи
управління, організаційну структуру та культуру,
методи та засоби управління, критерії оцінки рівня
фінансової безпеки як основного елемента еконо�
мічної безпеки [12]. Васильчак С.В. до цього меха�
нізму додає управлінський персонал, техніку і тех�
нологію управління, фінансові інструменти [10, с.
152], але не згадує про загрози, культуру, методи
та засоби управління. Отже, незважаючи на те, що
науковці навели багато елементів та складових
механізму управління економічною безпекою
підприємства, питання щодо структури механіз�
му управління економічною безпекою залишаєть�
ся дискусійним, хоча думка вчених, що основни�
ми елементами цього механізму є функції, прин�

ципи, методи, інструменти, є слушною.
Механізм управління фінансовою безпекою

підприємства, детально обгрунтовано Бланком
І.О., який поділяє його на: систему державно�
го нормативно�правового регулювання фінан�
сової безпеки підприємства, ринковий механізм
регулювання фінансової безпеки підприємства,
внутрішній механізм управління фінансовою
безпекою підприємства, систему методів управ�
ління, систему інструментів управління [1].
Можна погодитись з вченим щодо запропоно�
ваної ним концепції, на якій базується управл�
іння економічною безпекою підприємства, а
також згрупованими завданнями управління у
розрізі його пріоритетних фінансових інте�
ресів. Однак, на наш погляд, у поданій кон�
цепції відсутня організаційна структура та кор�
поративна культура управління суб'єктами.

Оскільки в економічній енциклопедії за ре�
дакцією С. Мочерного [15] термін "механізм" роз�
кривається в двох аспектах: по�перше, це систе�
ма чи спосіб, що визначають порядок певного
виду діяльності та, по�друге, як система певних
ланок та елементів, що приводить їх у дію. Вели�
кий тлумачний словник сучасної української
мови за редакцією В.Т. Бусел подає визначення
терміна "управління" як дію за значенням "управ�
ляти", тобто спрямовувати діяльність, роботу
кого�, чого�небудь, бути на чолі когось, чогось,
керувати; спрямовувати хід, перебіг якогось про�
цесу, впливати на розвиток, стан чого�небудь [6].

Механізм управління економічною безпекою
підприємства є системним поєднанням взаємо�
пов'язаних елементів, які забезпечують еконо�
мічну безпеку його об'єктів через їх суб'єкти за
допомогою функцій, використовуючи інстру�
менти, методи, важелі, на основі базових прин�
ципів для подолання загроз та негативних
впливів зовнішнього та внутрішнього середови�
ща, стабільного функціонування підприємства
та досягнення цілей бізнесу (рис. 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципи Функції Інструментарій 

Задачі 

Об’єкт Предмет 

Внутрішній суб’єкт ЕБП 

Методи Інструменти Важелі 

Механізм управління економічною безпекою підприємства (ЕБП) 

Рис. 1. Механізм управління економічною безпекою
підприємства
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На нашу думку, промислове підприємство
функціонує у мінливому середовищі, де існу�
ють зовнішні та внутрішні загрози його фінан�
совій безпеці, співпрацює з зовнішніми та внут�
рішніми суб'єктами, його дії спрямовані на за�
безпечення прийнятного рівня фінансової без�
пеки та на управління нею, тому доцільно ок�
ремо виділити елементи механізмів управління
економічною безпекою підприємства у зовні�
шньому та внутрішньому середовищі.

Великий тлумачний словник сучасної украї�
нської мови за редакцією В.Т. Бусел дефініцію
"суб'єкт" розглядає як особу чи організацію,
що є носієм певних прав та обов'язків [16].

При здійсненні операційної, фінансової та
інвестиційної діяльності промислове підприє�
мство взаємодіє з зовнішніми та внутрішніми
суб'єктами, які не лише управляють діяльністю
підприємства, а й містять у собі загрози його
економічної безпеки.

Тому, на нашу думку, до зовнішніх суб'єктів
економічної безпеки підприємства відносяться
особи, групи осіб та суб'єкти господарювання, з
якими підприємство взаємодіє у зовнішньому се�
редовищі та дії яких можуть спричинити загрози
його безпеці або створюють умови для забезпе�
чення економічної безпеки підприємства: по�
купці, постачальники, державні службовці
органів влади, працівники банківських установ,
правоохоронці, зовнішні аудитори, судді, нау�
ковці інноваційних інститутів, страховики, емі�
тенти, інвестори, дебітори, кредитори, партнери,
імпортери, експортери, податківці, митники, охо�
ронці із приватних агентств, журналісти, праців�
ники соціальних служб та інші. До внутрішніх
суб'єктів економічної безпеки підприємства
відносяться особи та групи осіб, які працюють на
підприємстві та виконують функції й завдання
спрямовані на управління економічною безпекою
підприємства його об'єктів, до яких належать
власники, керівники, аналітики з економічної без�
пеки, фінансисти, економісти, бухгалтери, мар�
кетологи, менеджери, юристи, працівники відділу
кадрів, касири, комірники, внутрішні аудитори
або ревізори, охоронці, акціонери підприємства
та інші, тобто весь персонал підприємства, який
виконує завдання, пов'язані з економічною без�
пекою підприємства.

Внутрішніми суб'єктами управління еконо�
мічною безпекою підприємства є особи або гру�
па осіб, які працюють на підприємстві та вико�
нують функції управління суб'єктами забезпе�
чення економічної безпеки підприємства
відносно його об'єктів для нівелювання впливу
небезпек, підвищення ефективності діяльності
для стабільного його функціонування та досяг�

нення цілей бізнесу. До них відносяться влас�
ники, керівник підприємства та служби еконо�
мічної безпеки підприємства, які виконують
завдання, пов'язані з управлінням економічною
безпекою підприємства.

Орлик О.В. [17] зазначає, що суб'єкти уп�
равління фінансово�економічною діяльністю
впливають на об'єкти безпеки за допомогою
певних методів управління, які розкривають
шляхи протидії виявленим та прогнозованим
загрозам, небезпекам та ризикам у конкретних
умовах, а також відображають безпосередній
стан захищеності підприємства. Тому доціль�
но розглянути об'єкти економічної безпеки
підприємства.

На нашу думку, об'єктом економічної без�
пеки підприємства є не тільки його фінансова
діяльність, а згідно з НП(С)БО 1 [18] взагалі про�
цес здійснення операційної, фінансової та інве�
стиційної діяльності підприємства за кожним
об'єктом обліку відповідно до Плану рахунків
бухгалтерського обліку [19], а саме: необоротні
активи, запаси, кошти, розрахунки та інші ак�
тиви, власний капітал тa забезпечення зобов'я�
зань, довгострокові зобов'язання, поточні зобо�
в'язання, доходи і результати діяльності, витра�
ти за елементами, витрати діяльності.

Великий тлумачний словник сучасної украї�
нської мови за редакцією В.Т. Бусел подає виз�
начення терміна "об'єкт" як предмета, що роз�
глядається з метою його використання за при�
значенням, вивчення [6]. Тому, на нашу думку,
об'єктом економічної безпеки є явище, ресурс,
особи, діяльність, зміни в яких впливають на
рівень економічної безпеки підприємства. До
об'єктів економічної безпеки підприємства
відносяться: операційна, фінансова та інвести�
ційна діяльність, персонал, фінансові ресурси,
інформація, інновації, інвестиції, фінансові
відносини, фінансовий інтерес, загрози, небез�
пеки, фінансові ризики. Об'єктом управління
економічною безпекою підприємства є процес,
який керує фінансовими, інформаційними, ма�
теріальними та кадровими ресурсами для за�
безпечення потреб економічної безпеки
підприємства. До них відносяться фінансові
відносини.

Логічним продовженням запропонованого
дослідження є визначення предмета економіч�
ної безпеки підприємства. Складність вивчен�
ня поглядів на трактування предмета економі�
чної безпеки підприємства полягає в тому, що
вчені не приділяють достатньої увагу в своїх
дослідженнях його визначенню.

Великий тлумачний словник сучасної украї�
нської мови за редакцією В.Т. Бусел подає визна�
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чення терміна "предмет" як логічного поняття, що
становить зміст думки, пізнання і т. ін.; або як те,
на що спрямована пізнавальна, творча, практична
діяльність кого — , чого�небудь [6]. Тому, на нашу
думку, предметом економічної безпеки підприє�
мства є ресурси або діяльність підприємства, які
потребують захисту від загроз його економічної
безпеки. Предметом управління економічною без�
пекою підприємства є діяльність, яка спрямована
на керування фінансовими, інформаційними, ма�
теріальними та кадровими ресурсами для забез�
печення потреб економічної безпеки підприєм�
ства. До них відносяться: операційна, фінансова
та інвестиційна діяльність.

На думку авторів Філиппова С.В. та Даш�
ковського О.С., ефективне виконання систе�
мою покладених на неї функцій забезпечує
інструментарій за допомогою таких фінансо�
вих методів, як: управління прибутком, витра�
тами, капіталом, фінансовий облік, фінансовий
аналіз, фінансове планування, фінансове регу�
лювання тощо, а також завдяки фінансовим
важелям, а саме: прибутку, доходу, фінансовим
санкціям, дивідендам, ціні, фінансовому стиму�
люванню, заробітній платі та ін. [20].

За Великим тлумачним словником сучасної
української мови термін "інструментарій" тлума�
читься як набір інструментів, що застосовують�
ся в якій�небудь галузі [6]. На нашу думку, інстру�
ментарієм економічної безпеки підприємства є
сукупність інструментів, методів, важелів, за до�
помогою яких виконують свої функції суб'єкти
економічної безпеки для виявлення, нейтралі�
зації загроз та захисту об'єктів економічної без�
пеки підприємства. Інструментарієм управління
економічною безпекою підприємства є су�
купність інструментів, методів, важелів, за допо�
могою яких виконують свої функції суб'єкти уп�
равління фінансовою безпекою для керування
персоналом при попередженні, подоланні, нейт�
ралізації та захисті від загроз об'єктів економіч�
ної безпеки підприємства.

Великий тлумачний словник сучасної украї�
нської мови за редакцією В.Т. Бусел визначення
терміна "інструмент" подає як знаряддю для
праці [6], а "знаряддя" тлумачиться як пристосу�
вання, прилад, механізм і т. ін., за допомогою яко�
го виконується певна дія; те, що служить засо�
бом у якійсь дії, справі [16]. На нашу думку,
інструментом економічної безпеки підприємства
є засоби попередження, виявлення, нейтралізації
та захисту від загроз об'єктів економічної безпе�
ки підприємства, які використовують його суб�
'єкти, а також засоби для стабільного його фун�
кціонування та розвитку. Водночас інструментом
управління економічною безпекою підприємства

є засоби попередження, виявлення, нейтралізації
та захисту від загроз об'єктів, які використову�
ють його суб'єкти для управління економічною
безпекою підприємства, а також засоби для ке�
рування стабільним його функціонуванням та
розвитком. До них належать інструменти: фінан�
совий аналіз, фінансове та податкове плануван�
ня і прогнозування, бюджетування; коригуван�
ня планів, діагностика банкрутства, прийняття
антикризових рішень, факторинг, залучення ка�
піталу, залучення коштів за рахунок внесків інве�
сторів та власників до статутного капіталу, раці�
ональне використання виробничих площ та ре�
сурсів, надання відстрочки платежу (товарного
або комерційного кредиту), франчайзинг, фор�
фейтинг, венчурне фінансування, оперативний та
фінансовий лізинг, ф'ючерсні і форвардні угоди.

Климчук С.В. у своїх працях розкриває
фінансову архітектуру як систему інструментів
і важелів управління фінансовими відносина�
ми, що формують фінансово�кредитний інсти�
тут, та пропонує використовувати термін "ар�
хітектоніка фінансового простору", який являє
собою систему ефективного просторового
функціонування фінансового механізму, що
дає можливість якісно зафіксувати дану об�
ласть завдяки функціональним залежностям
структурних елементів і важелів фінансової
системи [21, с. 78]. Тому розглянемо важелі
економічної безпеки підприємства, якими ко�
ристуються його суб'єкти при управлінні.

Термін "важіль" у Великому тлумачному
словнику сучасної української мови за редак�
цією В.Т. Бусел тлумачиться як засіб, яким
можна надати дії, сприяти розвитку чого�не�
будь або пожвавити, підсилити діяльність кого�,
чого�небудь [6]. На нашу думку, важелем еко�
номічної безпеки підприємства є засоби, що
сприяють: зниженню збитків; збільшенню при�
бутку; попередженню, виявленню, подоланню
загроз об'єктів економічної безпеки підприєм�
ства, які використовують його суб'єкти. Вихо�
дячи зі змісту цього поняття, вважаємо, що ва�
желем управління економічної безпеки підпри�
ємства є засоби сприяння: зниженню збитків;
збільшенню прибутку; своєчасному поперед�
женню, виявленню, подоланню та захисту
об'єктів економічної безпеки підприємства, які
використовують його суб'єкти управління еко�
номічною безпекою підприємства. До важелів
управління економічною безпекою підприєм�
ства належать: система заробітної плати, ма�
теріальних стимулів та заохочень, а також
штрафних санкцій для персоналу.

На відміну від важеля, великий тлумачний
словник сучасної української мови за редак�
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цією В.Т. Бусел подає визначення терміна "ме�
тод" як прийому або системи прийомів, що за�
стосовуються в якій�небудь галузі діяльності
(науці, виробництві тощо) [6]. На нашу думку,
методом економічної безпеки підприємства є
система прийомів для попередження, виявлен�
ня, подолання та захисту від загроз об'єктів
економічної безпеки підприємства.

І як наслідок, методом управління економ�
ічної безпеки підприємства є система прийомів,
спрямована на зниження збитків; збільшення
прибутку; попередження, виявлення, подолан�
ня та захист від загроз об'єктів економічної
безпеки підприємства. Управління економіч�
ною безпекою підприємства включає в себе
методи управління ризиком: усунення, запобі�
гання, уникнення, передачу, переведення ризи�
ку, зменшення несприятливого його впливу.

ВИСНОВКИ
Удосконалено механізм управління еконо�

мічною безпекою підприємства, а саме запро�
поновані власні визначення його елементів,
зокрема: об'єкта, суб'єкта, предмета, інструмен�
тарію, метода, інструмента, важеля.

Механізмом управління економічною без�
пекою підприємства є системне поєднання
взаємопов'язаних елементів, які забезпечують
економічну безпеку його об'єктів через їх су�
б'єкти за допомогою функцій, використовую�
чи інструменти, методи, важелі, на основі прин�
ципів для подолання загроз та негативних
впливів зовнішнього та внутрішнього середо�
вища, стабільного функціонування підприєм�
ства та досягнення цілей бізнесу.
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