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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ В УПРАВЛІННІ ВИТРАТАМИ НА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Вступ: Забезпечення економічної безпеки підприємства є однією з головних умов стабільнос-
ті реалізації цілей його діяльності. Як і будь-який процес, забезпечення економічної безпеки підпри-
ємства пов’язане з виникненням витрат, доцільність яких залежить від ефективності управління таки-
ми витратами. Одночасна реалізація двох процесів (забезпечення економічної безпеки та управління
витратами) призводить до виникнення значної кількості проблемних питань, які обов’язково мають
вирішуватися. Мета: Виявлення та дослідження проблемних питань в управлінні витратами на забез-
печення економічної безпеки підприємства. Методи: узагальнення, порівняльний аналіз, структурно-
логічний аналіз. Результати: Запровадження управління витратами у забезпеченні економічної без-
пеки підприємства призводить до виникнення ряду проблемних питань у межах чотирьох зон (концеп-
туальної зони, зон суб’єкту, об’єкту та механізму забезпечення економічної безпеки підприємства).
Існування цих проблем перешкоджає виробленню теоретичних та практичних кроків запровадження
цієї галузі управління у практичній діяльності підприємств. Висновки: Подальший розвиток дослі-
дження у галузі управління витратами на забезпечення економічної безпеки підприємства має розпо-
чатися із вироблення механізмів їхнього подолання.

Ключові слова: забезпечення економічної безпеки, витрати, управління витратами.
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Л. М. Христенко

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ В УПРАВЛЕНИИ РАСХОДАМИ НА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Введение: Обеспечение экономической безопасности предприятия является одним из глав-
ных условий стабильности реализации целей его деятельности. Как и любой процесс, обеспечение
экономической безопасности предприятия связано с возникновением расходов, целесообразность
которых зависит от эффективности управления такими расходами. Одновременная реализация двух
процессов (обеспечение экономической безопасности и управления расходами) приводит к возник-
новению значительного количества проблемных вопросов, которые обязательно должны решаться.
Цель: Выявление и исследование проблемных вопросов в управлении расходами на обеспечение
экономической безопасности предприятия. Методы: обобщение, сравнительный анализ, структурно-
логический анализ. Результаты: Внедрение управления расходами в обеспечении экономической
безопасности предприятия приводит к возникновению ряда проблемных вопросов в пределах четы-
рех зон (концептуальной зоны, зон субъекту, объекту и механизма обеспечения экономической безо-
пасности предприятия). Существование этих проблем препятствует выработке теоретических и прак-
тических шагов внедрения этой области управления в практической деятельности предприятий. Вы-
воды: Дальнейшее развитие исследования в области управления расходами на обеспечение эко-
номической безопасности предприятия должно начаться с выработки механизмов их преодоления.

Ключевые слова: обеспечение экономической безопасности, расходы, управление расхо-
дами.
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PROBLEMATIC ISSUES IN COST MANAGEMENT OF ECONOMIC
SECURITY OF ENTERPRISES

Introduction: Ensuring economic safety of the enterprise is one of the main conditions for its stable
activity. As any other process, ensuring economic security of the enterprise is connected with cost man-
agement, feasibility of which depends on management efficiency. Simultaneous implementation of two proc-
esses (economic security and cost management) leads to a large number of issues that must be addressed.
Aims and Objectives: Identify and research problematic issues in cost management of economic safety of
the enterprise. Methods: Generalization, comparative analysis, structural and logical analyses. Results:
Introduction of cost management into the process of ensuring economic safety of an enterprise causes a
number of problematic issues within the four zones (concept zone, subject zone, object zone and the
mechanism of ensuring economic safety of the enterprise). These problems raise difficulties in the devel-
opment of theoretical and practical steps for the implementation of this management practice at enterprises.
Conclusions: Further research in the field of cost management for ensuring economic safety of the enter-
prise must begin with the development of mechanisms to overcome them.

Key words: Ensuring economic safety, costs, cost management.

Постановка проблеми. У сучасних умовах ринкової економіки операційна
діяльність будь-якого підприємства піддається різним загрозам у вигляді сукуп-
ності дестабілізуючих чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, що при-
зводить до небажаних змін у результатах поточної діяльності підприємства та
його загальному стані. Забезпечення економічної безпеки підприємства є однією
з головних умов його ефективного функціонування, фінансової стійкості й плато-
спроможності, динамічного розвитку, адаптованості до умов ринкового середо-
вища та підтримання належного рівня конкурентоспроможності. Як і будь-який
процес, що відбувається на підприємстві, забезпечення економічної безпеки під-
приємства пов’язане з витрачанням різних видів ресурсів, а, отже, з виникненням
витрат, чітке уявлення про які дозволить оцінити, перш за все, ефективність та-
кого процесу та зробити висновок про корисність витрачання ресурсів на захист
соціально-економічних інтересів підприємства. До витрат на економічну безпеку
відносяться витрати діяльності підприємства, які спрямовано на забезпечення
належного стану її захищеності від дії внутрішніх та зовнішніх, об’єктивних і
суб’єктивних загроз. Такі витрати залежно від швидкості реалізації захисних за-
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ходів, їхніх видів та обсягів, правового статусу та ін. можуть виявлятися у вигляді
використовуваних ресурсів (ресурсний підхід), фактичного витрачання грошових
коштів (фінансовий підхід), поступового знецінення необоротних ресурсів та на-
рахованих платежів (обліковий підхід) [6,7,10]. Беззаперечним є той факт, що
доцільність виникнення будь-яких витрат підприємства, в тому числі і на його
економічну безпеку, залежить від  ефективності управління такими витратами. А
отже, спостерігається накладання двох процесів, результатом чого стає твер-
дження: забезпечення належного рівня економічної безпеки підприємства невід-
ривно пов’язане із організацією ефективного управління витратами на такий про-
цес. Запровадження управління витратами у сфері досить неформалізованого, з
практичної точки зору, виду діяльності на підприємстві – забезпечення його еко-
номічної безпеки – зумовлює до виникнення значної кількості проблемних пи-
тань, які з розвитком такої галузі управління обов’язково мають вирішуватися.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У сучасній науковій економічній
літературі багато уваги приділяється розгляду різних аспектів економічної безпеки
підприємства: описана сутність економічної безпеки як соціально-економічної сис-
теми; надано структуру функціональних складових системи економічної безпеки;
висвітлено питання управління та забезпечення економічної безпеки на підприємс-
тві [2,5,8,9,11,12]. Проте дослідженню питання щодо витрат на забезпечення еко-
номічної безпеки підприємства, а, тим більш, питанням управління такими витра-
тами приділяється явно недостатньо уваги. Таке дослідження здебільшого має
фрагментарний характер. Опис витрат на забезпечення економічної безпеки зу-
стрічається при висвітленні окремих питань у сфері економічної безпеки підприєм-
ства, таких, наприклад, як ресурсне забезпечення економічної безпеки підприємст-
ва, фінансування заходів економічної безпеки та ін. [4,5,9,11,12]. У свою чергу,
управління витратами на економічну безпеку висвітлюється взагалі, тобто у складі
загальних питань щодо управління витратами діяльності  підприємства [7,10], або
у розрізі окремих функцій управління, як то планування витрат у системі економіч-
ної безпеки підприємства [8]. Це призводить до відставання теоретичних дослі-
джень від потреби підприємств у питаннях управління витратами на забезпечення
економічної безпеки підприємства, починаючи з виявлення проблемних питань
такої галузі управління і формування на цій основі концептуальних основ побудови
системи управління витратами на економічну безпеку підприємства.

Метою статті є виявлення та дослідження проблемних питань в управлінні
витратами на забезпечення економічної безпеки підприємства.

Виклад основного матеріалу. Першим проблемним питанням, що усклад-
нює управління витратами на забезпечення економічної безпеки, є складність та
неоднозначність трактування самого визначення цієї економічної категорії. Найча-
стіше забезпечення економічної безпеки підприємства трактується як процес ухва-
лення та реалізації заходів різноманітного характеру [2,4,8,11] (організаційно-
управлінських, правових, технічних, кадрових, інформаційних та ін.) з метою про-
тидії об’єктивним та суб’єктивним загрозам діяльності підприємства. Розроблення
та реалізація таких заходів можуть бути одночасними і послідовними. Проте умо-
вою підвищення ефективності їхнього запровадження є системність та узгодже-
ність між собою. Розроблення та реалізація  заходів протидії економічним загрозам
має здійснюватися у межах функціональних підсистем управління підприємством
(виробничо-технологічної, фінансової, маркетингової, інтелектуально-кадрової,
політико-правової, інвестиційної, інноваційної  екологічної, силової та ін.).  У такому
трактуванні забезпечення економічної безпеки невідривно пов’язане з усіма про-
цесами, що відбуваються на підприємстві. А отже, передувати управлінню витра-
тами має ідентифікація витрат, тобто формулювання переліку системно-
пов’язаних та узгоджених між собою заходів протидії економічним загрозам за фу-
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нкціональними складовими підсистемами підприємства, економічна безпека яких
має бути на бажаному рівні. Відсутність конкретних заходів може стати причиню
неможливості ідентифікації витрат на забезпечення економічної безпеки підприєм-
ства із загальної суми функціональних витрат його діяльності. Тобто фактично такі
витрати здійснюються на підприємстві регулярно, але вони не визнаються витра-
тами на забезпечення економічної безпеки підприємства.

Ситуацію ускладнює той факт, що одночасно із інтегрованістю забезпечення
економічної безпеки у загальні процеси діяльності підприємства воно є самостій-
ним процесом, до послідовних етапів якого відносять: аналіз потенційних економі-
чних загроз; планування заходів протидії загрозам та визначення джерел їхнього
фінансування; реалізація превентивних, пріоритетних та оперативних заходів про-
тидії загрозам; контроль за виконанням розроблених заходів; аналіз ефективності
реалізованих заходів протидії загрозам та виправлення помилок при плануванні
таких заходів [5]. Тож для цілей управління витрати на конкретні заходи протидії
загрозам за функціональними складовими діяльності підприємства мають бути
розподілені ще й між етапами процесу забезпечення економічної безпеки.

Проблема прихованості та розпорошеності витрат [4] на забезпечення еко-
номічної безпеки підприємства виявляється не лише у складності їхнього відо-
кремлення із загальної сукупності функціональних витрат підприємства, а й у
прихованому характері та альтернативності самих заходів з підтримання стану
захищеності діяльності підприємства. Прихований характер заходів протидії за-
грозам продиктований сучасними умовами господарювання, коли керівництво
підприємства намагається забезпечити його економічну захищеність у різні спо-
соби: реалізуються заходи, кошти на які законодавчо не можуть бути визнані ви-
тратами підприємства; термінові заходи, які за браком часу залишаються доку-
ментального не оформленими; заходи, що ґрунтуються на неофіційних стосовно
підприємства інтелектуальних активах (репутація підприємства та його керівни-
ків, комунікабельність та особові зв’язки керівного та операційного персоналу
підприємства) та ін. Альтернативність заходів протидії економічним загрозам ви-
являється при виборі превентивного або ліквідаційного їхнього виду у ситуації,
коли очікується настання зміни у середовищі діяльності підприємства, зокрема,
зовнішньому, на основі оцінювання упущеної вигоди від реалізації (або нереалі-
зації) бажаного заходу. У фінансовому та податковому обліку підприємства такі
заходи та їхнє фінансування офіційно не визнані, однак, в управлінському обліку
ігнорування прихованих та альтернативних витрат на забезпечення економічної
безпеки підприємства неприпустиме.

Наступним проблемним питанням в управлінні витратами підприємства є
вибір підходу до створення системи забезпечення економічної безпеки підприєм-
ства. У науковій літературі виділяють три підходи: вартісний, витратний та змі-
шаний [3]. Вартісний підхід доцільно обирати, коли на підприємстві немає обме-
жень у фінансових ресурсах. Концептуально він зводиться до визначення варто-
сті системи економічної безпеки та обґрунтування економічної доцільності її за-
провадження. У межах цього підходу основним способом обліку витрат на забез-
печення економічної безпеки є касовий спосіб, коли витрати підприємства отото-
жнюються з фактичним витрачанням грошових коштів (реальним від’ємним гро-
шовим потоком) у формі платежів за використані матеріальні та нематеріальні
блага, які отримано від зовнішніх постачальників [10]. Простота способу, на пер-
ший погляд, на жаль не дозволяє скласти повної і достовірної картини про активи
й зобов’язання підприємства, зміна яких настає внаслідок виникнення витрат на
забезпечення економічної безпеки. Більш того, виникає інформаційний розрив
між фінансовими й управлінськими звітами, що ускладнює процес прийняття
управлінських рішень.
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За витратним підходом передбачається, як правило, жорстка регламентація
(обмеження) бюджету на створення системи економічної безпеки підприємства.
Наразі виділяють основні явні загрози та проводяться заходи з мінімізації їхнього
впливу на результати діяльності підприємства. Підґрунтям цього підходу у частині
обліку витрат є спосіб нарахування, коли витрати визнаються лише у разі витра-
чання активів або збільшення зобов'язань підприємства [6]. Цей спосіб законодав-
чо визнаний на території України, завдяки уніфікованій інформаційній базі він до-
зволяє запровадити чіткий фінансовий контроль над витратами на забезпечення
економічної безпеки. Однак, відрив нарахованих витрат від касових доходів може
стати ще однією загрозою економічній безпеці підприємства, у разі, коли відсутні
кошти на фінансування заходів протидії іншим загрозам.

Комбінований підхід до створення системи забезпечення економічної без-
пеки підприємства є, з одного боку, більш сприятливим, оскільки поєднує постій-
ну та змінну форми забезпечення. Постійна форма передбачає розроблення за-
ходів з мінімізації впливу основних явних по відношенню до діяльності підприєм-
ства загроз, настання яких приносить максимальний збиток. Змінна форма пе-
редбачає запровадження механізмів подолання впливу деструктивних факторів,
які позапланово, раптово виникають у діяльності підприємства. Однак поєднання
недоліків двох попередніх підходів у складі комбінованого призводить до усклад-
нення не лише управління витратами на реалізацію заходів протидії економічним
загрозам, а й управління самою системою економічної безпеки підприємства.

Зазнавати проблем управління витратами на забезпечення економічної
безпеки підприємство може також через розрізненість стратегій. Будь-яка страте-
гія забезпечення економічної безпеки підприємства, перш за все, ґрунтується на
виборі механізму реагування на виникнення загроз, що дозволяє поділити їх на
превентивні (ті, що спрямовані на збереження належного рівня безпеки шляхом
попередження виникнення можливих загроз), реальні (ті, що передбачають реа-
гування на загрози безпосередньо в момент їхнього впливу на діяльність підпри-
ємства), ліквідаційні (ті, що спрямовані на відновлення рівня економічної безпеки
та компенсацію завданого збитку чи упущеної вигоди) [1]. Залежно від зміни го-
ловної стратегічної мети реагування на загрози діяльності підприємства може
змінюватися перелік та зміст етапів управління витратами на забезпечення еко-
номічної безпеки. Так, наприклад, ліквідаційна стратегія не передбачає етапу
планування витрат на забезпечення економічної безпеки підприємства. У межах
кожної стратегії буде різним спосіб обліку витрат на протидію загрозам діяльності
підприємства.

Проблема цілеполягання в управлінні витратами на забезпечення економі-
чної безпеки підприємства має складний характер і не обмежується стратегічною
метою реагування на загрози. Так, управління витратами змінюватиметься вна-
слідок вибору:

цільових проміжних установок забезпечення економічної безпеки (ефекти-
вне функціонування, фінансова стійкість та платоспроможність, динамічний роз-
виток, адаптація до зовнішнього середовища, підвищення конкурентоспроможно-
сті) для досягнення головної мети підприємства – стабільності реалізації еконо-
мічних та соціальних цілей його діяльності;

цільового об’єкта забезпечення економічної безпеки (стану матеріальних
та нематеріальних елементів підприємства або бізнес-процесів його функціону-
вання);

цільових пріоритетів між функціональними сферами діяльності підприємст-
ва (виробництво, фінанси, маркетинг, збут, інновації, інвестиції, персонал) та ін.

Наріжним каменем вибору будь-яких заходів протидії небажаним змінам у
діяльності підприємства є загрози, які мають розрізнені характеристики стосовно
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суб’єкта загрози, систематичності виникнення, умови передбачуваності та про-
гнозованості, ймовірності та сфери виникнення, визначеності та форми вияву,
ефекту взаємодії, тривалості дії, ступеню керованості та ін. Від того, наскільки
точно ідентифіковані загрози, залежить правильність системного набору елемен-
тів забезпечення економічної безпеки, обґрунтованість вибору її стратегії й роз-
роблення заходів забезпечення належного рівня економічної безпеки, встанов-
лення послідовності етапів забезпечення як процесу, і, як наслідок, повна та до-
стовірна ідентифікація витрат на забезпечення економічної безпеки й врегулю-
вання цілеполягання цього процесу.

На рис. 1 надано проблемні питання, які виникають в управлінні витратами
на забезпечення економічної безпеки підприємства за зонами їхнього виникнення.

КОНЦЕПТУАЛЬНА ЗОНА

Неоднозначність трактування змісту понять «економічна безпека» та
«забезпечення економічної безпеки підприємства»

ЗОНА СУБ’ЄКТА
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БЕЗПЕКИ
ПІДПРИЄМСТВА

Складність ідентифікації та оцінюван-
ня загроз, вплив яких може призвести

до небажаних змін у діяльності під-
приємства
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альтернативність заходів протидії

загрозам

Невизначеність етапів процесу
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Рис. 1. Проблемні питання, які виникають в управлінні витратами на
забезпечення економічної безпеки підприємства
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Висновки та пропозиції. Запровадження управління витратами у забезпе-
ченні економічної безпеки підприємства веде до виникнення ряду проблемних
питань у межах чотирьох зон (концептуальної зони, зон суб’єкта, об’єкта та меха-
нізму забезпечення економічної безпеки підприємства). Існування цих проблем
перешкоджає теоретичним та практичним крокам запровадження цієї галузі
управління у практичній діяльності підприємств. Подальший розвиток досліджен-
ня у галузі управління витратами на забезпечення економічної безпеки підприєм-
ства має розпочатися із розроблення  механізмів їхнього подолання.
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О. А. Антонян

НЕСТРУКТУРОВАНА ІНФОРМАЦІЯ В ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОМУ
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ

Вступ. Для сталого розвитку бізнесу необхідні ресурси, в тому числі й інформаційні. Пробле-
мам, пов’язаним із пошуком, обробкою, збереженням, передачею й керуванням інформацією, приді-
ляється велика увага, особливо в аспекті забезпечення економічної безпеки бізнесу. Мета: встанови-
ти місце неструктурованої інформації в інформаційно-аналітичному забезпеченні системи економіч-
ної безпеки бізнесу. Методи: структурно-порівняльний аналіз, узагальнення й логічного аналізу. Ре-
зультати: на основі встановленого рівня структуризації інформації уточнено поняття структурованої
та неструктурованої інформації. Визначено місце останньої в інформаційно-аналітичному забезпе-
ченні системи економічної безпеки. Висновки: на основі отриманих результатів пропонується визна-
чити спосіб управління, виходячи з бачення майбутнього через встановлення місця неструктурованої
інформації.
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