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А.В.ЧЕРЕП, Г.В.КОЗАЧЕНКО
АНТИКОРУПЦІЙНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
В стттатті розглнута низка питань, пов'язаних із моделюванням механізмів забезпечення економічної безпеки підприємства на осн ові
аналізу структурних корупційних взаємозв'язків зовнішніх і внутрішніх комплаєнс-загроз, не знайшли належного відображення в наявних
економічних дослідженнях в цій сфері.
Доведено, що зважаючи на динамічний розвиток і зміну середовища функціонування сучасних промислових підприємств надзвичамйно
складнбо навести дієві аргументи проти того, щоб створювати на середніх і великих промислових підприємствах структурні підрозділи,
які б відповідали за діяльність у сфері забезпечення економічної безпеки, забезпечували необхідний рівень її показників, пров одили
постійний моніторинг та діагностику її стану. Зважаючи на динамічний розвиток і зміну середовища функціонування сучасних промислових
підприємств надзвичамйно складнбо навести дієві аргументи проти того, щоб створювати на середніх і великих промислових
підприємствах структурні підрозділи, які б відповідали за діяльність у сфері забезпечення економічної безпеки, забезпечували необхідний
рівень її показників, проводили постійний моніторинг та діагностику її стану. Пропозиція про практичну необхідність створення такого
самостійного підрозділу в організаційній структурі підприємства повинна бути обговорена, ще на етапі рішення про створення
підприємства. У першу чергу на це впливає розмір і специфіка діяльності майбутнього підприємства. Для багатьох підприємств створення
окремого підрозділу який займається економічної безпекою підприємства не є пріоритетним напрямком роботи що в майбутньому може
значно вплинути на економічну іщукуспішність роботи організації. Найчастіше нехтування цією важливою функціональною частино
підприємства призводить до погіршення роботи підприємства або, найчастіше, навіть до банкрутства.
Забезпечення економічної безпеки є найменш дослідженою предметною областю в економічній безпекології. Забезпечення економічної
безпеки становить зміст безпекозабезпечувальної діяльності (держави, регіону, підприємства), здійснюється за допомогою сукупності
способів, застосування яких практично завжди супроводжується використанням ресурсів різних видів (фінансових, матеріальних,
інтелектуальних, часових тощо).
Запропоновані та обґрунтовані у роботі механізми управління економічною безпекою підприємства можуть бути використані на практиці
вітчизняними промисловими підприємствами.
Ключові слова: коруппція, шахрайство, комплаєн, економічна безпека, індикатори безпеки, промислові підприємства
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В статье рассмотрен ряд вопросов, связанных с моделированием механизмов обеспечения экономической безопасности предприятия на
основе анализа структурных коррупционных взаимосвязей внешних и внутренних комплаенс-угроз, которые не нашли должного отражения
в имеющихся экономических исследованиях в этой сфере.
Доказано, что несмотря на динамичное развитие и изменение среды функционирования современных промышленных предприятий
надзвичамйно складнбо привести действенные аргументы против того, чтобы создавать на средних и крупных пр омышленных
предприятиях структурные подразделения, которые бы отвечали за деятельность в сфере обеспечения экономической безопасности,
обеспечивали необходимый уровень ее показателей, проводили постоянный мониторинг и диагностику ее состояния. Учитывая дин амичное
развитие и изменение среды функционирования современных промышленных предприятий надзвичамйно складнбо привести действенные
аргументы против того, чтобы создавать на средних и крупных промышленных предприятиях структурные подразделения, которые бы
отвечали за деятельность в сфере обеспечения экономической безопасности, обеспечивали необходимый уровень ее показателей,
проводили постоянный мониторинг и диагностику ее состояния. Предложение о практической необходимости создания такого
самостоятельного подразделения в организационной структуре предприятия должна быть обсуждена, еще на этапе решение о создании
предприятия. В первую очередь на это влияет размер и специфика деятельности будущего предприятия. Для многих предприятий созд ания
отдельного подразделения занимающегося экономической безопасностью предприятия не является приоритетным направлением работы
что в будущем может значительно повлиять на экономическую ищукуспишнисть работы организации. Чаще всего пренебрежение этой
важной функциональной частью предприятия приводит к ухудшению работы предприятия или, чаще всего, даже к банкротству.
Обеспечение экономической безопасности является наименее исследованной предметной областью в экономической безпекологии.
Обеспечение экономической безопасности составляет содержание безпекозабезпечувальнои деятельности (государства, региона,
предприятия), осуществляется с помощью совокупности способов, применение которых практически всегда сопровождается
использованием ресурсов различных видов (финансовых, материальных, интеллектуальных, временных и т.д.).
Предложены и обоснованы в работе механизмы управления экономической безопасностью предприятия могут быть использованы на
практике отечественными промышленными предприятиями.
Ключевые слова: коруппция, мошенничество, комплаен, экономическая безопасность, индикаторы безопасности, промышленные
предприятия

A.V.CHEREP, G.V.KOZACHENKO
ANTI-CORRUPTION COMPOSITION OF ECONOMIC SAFETY OF THE ENTERPRISE
The article elucidates a number of issues related to the simulation of mechanisms for ensuring the economic security of the enterprise on the basis of
the analysis of the structural corruption relationships of external and internal compliant threats, not found adequately refl ected in existing economic
research in this area.
It is proved that in view of the dynamic development and change in the environment of the functioning of modern industrial enterprises, it is extremely
difficult to bring effective arguments against the creation of structural units in medium and large industrial enterprises that would be responsible for
activities in the field of providing economic security, providing the necessary level of its indicators, conducted constant monitoring and diagnosis of
her condition. Given the dynamic development and change in the environment of the functioning of modern industrial enterprises, it is extremely
difficult to provide effective arguments against the creation of structural units in medium and large industrial enterprises that would be responsible
for activities in the field of providing economic security, providing the necessary level of its indicators, conducting constant monitoring and diagnostics
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of her condition. The proposal on the practical necessity of creating such an independent unit in the organizational structure of the enterprise should
be discussed, at the stage of the decision on the establishment of the enterprise. In the first place, this is influenced by the size and specificity of the
activities of the future enterprise. For many enterprises, the establishment of a separate unit that deals with economic security of the enterprise is not
a priority direction of work that in the future can significantly affect the economic success of the success of the organization. Often, the neglect of this
important functional part of the enterprise leads to a deterioration of the company or, more often, even before bankruptcy.
Ensuring economic security is the least studied subject area in economic security. Ensuring economic security is the content of security-providing
activities (state, region, enterprise), carried out using a combination of methods, the use of which is almost always accompanied by the use of resources
of various types (financial, material, intellectual, time, etc.).
Proposed and substantiated in the work of the mechanisms of management of economic security of enterprises can be used in practice by domestic
industrial enterprises.
Keywords: corruption, fraud, complicity, economic security, safety indicators, industrial enterprises

Вступ. В економічній безпекології важливою є
проблема оцінювання економічної безпеки. Важливість
оцінок економічної безпеки системи будь-якого рівня
безсумнівна, саме такі оцінки виступають підставою
прийняття рішень не лише щодо забезпечення економічної
безпеки, а й можливостей розвитку системи, визначення
необхідних ресурсів, створення та використання резервів
системи, оцінювання ефективності системи економічної
безпеки та діяльності відповідного підрозділу
підприємства.
Оцінювання економічної безпеки підприємства
належить до тих питань економічної безпекології, щодо
яких існують численні дослідження, але поки ще не лише
не існує прийнятої методики оцінювання, а й підходи до
оцінювання остаточно не сформувалися. Взагалі
складається враження про втрату інтересу науковців до
оцінювання економічної безпеки, а у сучасних публікаціях
згадуються напрацювання давно минулих років. За
результатами упорядкування та аналізу підходів до
оцінювання економічної безпеки підприємства є підстави
констатувати, що кожен з підходів не можна визнати
бездоганним через наявність суттєвих обмежень. Проте
кожен з підходів має досліджуватися далі, оскільки жоден з
них не вичерпав свого потенціалу. Проте поряд з
подальшим розвитком наявних підходів до оцінювання
економічної безпеки підприємства потрібне формування і
нових підходів, використання яких у практиці
безпекозабезпечувальної діяльності може надати
достовірні результати [Козач]. Удосконалення наявних і
пошук нових підходів до оцінювання економічної безпеки
підприємства не лише сприятиме поглибленню положень
економічної безпекології, але й дозволить отримувати
достовірні оцінки економічної безпеки підприємства.
Аналіз стану питання. В початкових наукових
дослідженнях поняття економічної безпеки розглядалося
як створення умов для збереження комерційної таємниці та
інших секретів підприємства. В більшій мірі це стосувалося
питання правового (в основному) захисту обєктів
інтелектуальної власності. Трохи пізніше отримав свій
науковий розвиток інший м етодичний підхід до
трактування дефініції «економічна безпека підприємства».
Різкий спад виробництва в цілому по країні, а головне зміна економічних функцій держави, яке вже не було
основним інвестором і споживачем продукції, змусили
подивитися набагато ширше на проблему економічної
безпеки підприємств [1]. Згідно з цим поглядом економічна
безпека підприємства обумовлена впливом зовнішнього
середовища, яка в ринковій економіці весь час змінюється,
ніколи не залишається стабільною, постійної або
незмінною. Саме з позицій впливу зовнішнього
середовища, захисту підприємств від її негативного впливу
і розглядається зміст категорії економічної безпеки

підприємства, в тому числі і в нечисленних поки
публікаціях вітчизняних вчених-економістів. Сучасний
підхід до забезпечення економічної безпеки промислвого
підприємства тісно пов'язаний з протидіює негативним
проявам комплаєнс-факторів: корупції, шахрайства,
відмивання грошей, порушенням корпоративної етики і т.п.
Всі ці прояви знаходяться в сфері дії комплаєнс-функції,
яка і повинна забезпечувати досягнення прийнятних
показників
економічної
безпекки
промислвого
підприємства з використнням своїх функцій та
інструментів.
Аналіз основних досягнень і літератури. Теоретичні
основи розроблення механізмів оцінювання та управління
економічною безпекою підприємства відображені у працях
вітчизняних і зарубіжних авторів Артеменко Л.П. і Міщик
Є.С. [1], Волошина В.І. [3], Грунина О.А. та Грунина С.О. [4],
Пономарев В.П. та Ляшенко А.Н. [5], Перерви П.Г. [7, 9],
Погорєлова Ю.С. [8], Косенко А.В. [26, 27], Кобєлєвої Т.О.
[12, 13, 15], Романчик Т.В. [19, 21] , Крачук А.С. [14],
Старостіної А.О. [22] та ін.. Попри вагомий внесок
закордонних та вітчизняних науковців, питання
удосконалення процесу управління економічною безпекою
підприємства залишаються ще недостатньо вивченими,
зокрема відсутнє необхідне методичне забезпечення. Низка
питань, пов'язаних із моделюванням механізмів
забезпечення економічної безпеки підприємства на основі
аналізу структурних корупційних взаємозв'язків зовнішніх
і внутрішніх комплаєнс-загроз, не знайшли належного
відображення в наявних економічних дослідженнях в цій
сфері.
Мета роботи. Метою роботи є обґрунтування
теоретеко-методологічних та дослідження практичних
аспектів
управління
економічною
безпекою
промисловових підприємств в сучасних умовах посилення
корупційних проявів та суттєвих зрушень в боротьбі з
ними.
Результати дослідження. Економічна безпека
підприємства - це стан найбільш ефективного
використання корпоративних ресурсів для запобігання
загрозам і забезпечення стабільного функціонування
підприємства в даний час і в майбутньому.
Мають місце декілька підходів до визначення
економічної безпеки підприємства [1]:
− Волошин В.І. пропонує визначати економічну безпеку
піжприємства як стан захищеності від внутрішніх і
зовнішніх загроз [3]. Підприємство - це в першу чергу об'єкт економічних відносин. Власник підприємства, хоче
щоб результатом діяльності підприємства було досягнення
поставленої ним мети, яка, як правило, носить економічний
характер. Чи будуть виникати в процесі будь-які загрози, чи
буде вестися з ними боротьба, як вона буде вестися власнику, швидше за все, все одно. Боротьба з погрозами,

як така, часто не є метою створення та володіння
підприємством, ведення ним економічної діяльності. Втім,
міркування про економічну доцільність ведення боротьби з
загрозами напевно викличе інтерес власника, оскільки це
безпосередньо зачіпає його матеріальні інтереси, оскільки
ведення цієї боротьби вимагає здійснення витрат, а виграш
неочевидним [3];
− досить велика кількість дослідників економічної
безпеки промислвого підприємства [2, 4, 7, 15, 22]
визначають економічну безпеку підприємства з позицій
ресурсно-функціонального підходу, тобто як стан
ефективного використання ресурсів або потенціалу. Підхід,
який намагається уникнути вживання поняття загрози у
визначенні економічної безпеки підприємства базується на
економічних поняттях досягнення мети, функціонування
підприємства, тобто є ресурсно-функціональним підходом;
− Грунін О.А. та Грунін С.О. повязують економічну
безпеку з наявністю кокурентних переваг промислвого
підприємства [4]. Підхід, прихильники якого вважають, що
наявність
конкурентних
переваг,
обумовлених
відповідністю матеріального, фінансового, кадрового,
техніко-технологічного потенціалів і організаційної
структури підприємства його стратегічним цілям і
завданням забезпечать йому певний рівень економічної
безпеки [4]. Разом з тим, сам факт наявності переваг і
потенціалу, без їх використання і реалізації, не гарантує
промислвому підприємству достатнього рівня економічної
безпеки;
− Козаченко А.В., Пономарев В.В. та Ляшенко А.Н. [5]
схиляються до думки, що економічна безпека підприємства
забезпечую йому реалізацію і захист економічних інтересів.
Відносно більш новий підхід, заснований на реалізації та
захисту економічних інтересів підприємства, визначає її як
захищеність його життєво важливих інтересів від
внутрішніх і зовнішніх загроз, тобто захист підприємства,
його кадрового та інтелектуального потенціалу, інформації,
технологій, капіталу і прибутку, яка забезпечується
системою заходів спеціального правового, економічного,
організаційного, інформаційно-технічного і соціального
характеру [4];
− автори даного дослідження пропонують визначати
пекорномічну безпеку промислового підприємства як
захист проти економічних злочинів, тобто від комплаєнсзагрорз. Дуже часто забезпечення економічної безпеки
підприємства зводять до протистояння, захисту від різного
роду економічних злочинів (корупція, крадіжки,
шахрайство, фальсифікації, промислове шпигунство і т.д.).
Без сумніву, вказані комплаєнс-загрози дуже важливі і
повинні постійно аналізуватися і враховуватися, але
зводити економічну безпеку підприємства тільки до цього
не можна. В такій трактовці це поняття ширше і більш ємне.
Концепція безпеки підприємства висловлює систему
поглядів на проблему безпеки підприємства на різних
етапах і рівнях виробничої діяльності, а також основні
принципи, напрямки і етапи реалізації заходів безпеки.
Зарубіжний і вітчизняний досвід забезпечення безпеки
свідчить, що для боротьби з усією сукупністю злочинних і
протиправних дій необхідна злагоджена й цілеспрямована
організація процесу протидії. Причому в організації цього
процесу повинні брати участь професійні фахівці,
адміністрація фірми, співробітники і користувачі, що і
визначає підвищену значимість організаційної сторони

питання [6].
Накопичений досвід [1] дозволяє зробити декілька
важливих висновків:
1) Забезпечення безпеки міщукоже бути одноразовим
актом. Це безперервний процес, що полягає в
обґрунтуванні і реалізації найбільш раціональних форм,
методів, способів і шляхів створення, вдосконалення,
розвитку системи безпеки, безперервному управлінні нею,
контролі, виявленні її вузьких місць і потенційних загроз
фірмі.
2) Безпека може бути забезпечена лише при
комплексному використанні всього арсеналу засобів
захисту і протидії у всіх структурних елементах виробничої
системи і на всіх етапах технологічного циклу.
3) Економічна безпека не буде забезпечена без належної
підготовки персоналу підприємства та користувачів,
дотримання ними всіх встановлених правил, спрямованих
на забезпечення безпеки.
Оцінювання системи управління економічної безпеки
промислвого підприємства передбачає виділення, аналіз і
оцінку існуючих загроз за кожною з функціональних
складових, характерних для даного типу підприємств.
Згідно результатів наукових досліджень різних авторів [2,
5, 8, 9], поняття економічної безпеки включає в себе
наступні напрямки:
− фінансову складову;
− ринкову складову;
− інтерфейсну складову;
− інтелектуальну складову;
− кадрову складову;
− технологічну складову;
− правову складову;
− силову складову;
− інформаційну складову;
− екологічну складову.
Кожна складова є специфічною і відображає за певну
окрему частину діяльності підприємства. Існують
універсальні показники які можуть відображати існуючий
стан справ на конкретному виді організацій. Наприклад,
підприємства, які працюють у галузі легкої промисловості
мають свою специфіку. Для цих підприємств дуже важливу
роль відіграють висококваліфіковані кадри. Не в останню
чергу саме від персоналу залежить якість виготовленої
продукції, що є основним фактором який впливає на рівень
продажів і прибутків підприємства
Зважаючи на динамічний розвиток і зміну середовища
функціонування сучасних промислових підприємств
надзвичамйно складнбо навести дієві аргументи проти
того, щоб створювати на середніх і великих промислових
підприємствах структурні підрозділи, які б відповідали за
діяльність у сфері забезпечення економічної безпеки,
забезпечували необхідний рівень її показників, проводили
постійний моніторинг та діагностику її стану. Пропозиція
про практичну необхідність створення такого самостійного
підрозділу в організаційній структурі підприємства
повинна бути обговорена, ще на етапі рішення про
створення підприємства. У першу чергу на це впливає
розмір і специфіка діяльності майбутнього підприємства.
Для багатьох підприємств створення окремого підрозділу
який займається економічної безпекою підприємства не є
пріоритетним напрямком роботи що в майбутньому може
значно вплинути на економічну іщукуспішність роботи

організації. Найчастіше нехтування цією важливою
функціональною частино підприємства призводить до
погіршення роботи підприємства або, найчастіше, навіть до
банкрутства [1].
Висновки. Забезпечення економічної безпеки є
найменш дослідженою предметною областю в економічній
безпекології. Забезпечення економічної безпеки становить
зміст безпекозабезпечувальної діяльності (держави,
регіону, підприємства), здійснюється за допомогою
сукупності способів, застосування яких практично завжди
супроводжується використанням ресурсів різних видів
(фінансових, матеріальних, інтелектуальних, часових
тощо). Сьогодні остаточно не визначено перелік доцільних
до застосування способів забезпечення економічної
безпеки, їхнього взаємозв’язку зі способами забезпечення
результативності
діяльності
підприємства
(конкурентоспроможності,
ефективності),
умов
раціонального використання способів, визначення витрат
та ефективності їхнього використання. Запропоновані та
обґрунтовані у роботі механізми управління економічною
безпекою підприємства можуть бути використані на
практиці вітчизняними промисловими підприємствами.
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