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ВСТУП
Сутність економічної безпеки підприємства

можна розкрити через її функції. Економічна без�
пека підприємства є складною багаторівневою си�
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У роботі подано визначення функцій управління зовнішньою та внутрішньою економічною безпекою

підприємства. Диференційовано функції управління зовнішньою економічною безпекою підприємства:
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кожної функції розроблено завдання управління зовнішньою та внутрішньою економічною безпекою

підприємства. Обгрунтована мета управління зовнішньою та внутрішньою економічною безпекою

підприємства.

In the work defined the functions of management of external and internal economic security of the enterprise.
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стемою гармонійної взаємодії всіх її елементів, ос�
кільки її стан мінливий, то вона повинна грунтува�
тись на науковій концепції, а для її розробки по�
трібно дослідити ступінь її захисту від внутрішніх
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та зовнішніх загроз, що можливо лише завдяки ви�
конанню функцій економічної безпеки підприєм�
ства.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

І ПУБЛІКАЦІЙ
Управління фінансової безпеки промислового

підприємства досліджували вітчизняні та зарубіжні на�
уковці: Андрєєва Т.Є., Антонова О.В., Бланк І.А., Ва�
сильчик С.В., Горячева К.С., Єпіфанов А.О., Єрмошен�
ко М.М., Климчук С.В., Корнієнко Т.О., Ліпкан В.А.,
Москаленко В.П., Мочерний В.С., Орлик О.В., Філип�
пова С.В., Черевко О.В., Шликов В.В. Однак функції та
завдання управління економічної безпеки підприємств
у працях названих вчених висвітлено недостатньо, до
того ж немає одностайної точки зору науковців щодо
змісту та переліку функцій.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Удосконалити функції та завдання управління еко�

номічною безпекою промислових підприємств.

РЕЗУЛЬТАТИ
Функцією економічної безпеки підприємства є ви�

конання суб'єктами економічної безпеки підприємства
своїх професійних обов'язків, пов'язаних з виявленням,
нейтралізацією та захистом від зовнішніх та внутрішніх
загроз. Оскільки у процесі свого функціонування про�
мислове підприємство вступає у фінансові відносини із
зовнішніми та внутрішніми суб'єктами, а також на його
економічну безпеку впливають зовнішні та внутрішні
загрози, то пропонується диференціювати функції зов�
нішньої та внутрішньої економічної безпеки підприєм�
ства.

Функціями управління зовнішньою економічною
безпекою підприємства є виконання суб'єктами своїх
професійних обов'язків, пов'язаних з управлінням еко�
номічною безпекою підприємства при функціонуванні
у зовнішньому середовищі, у зв'язку з чим можна виді�
лити такі функції:

— прогнозна — передбачення фінансових інтересів
та уникнення загроз та небезпек у зовнішньому сере�
довищі при здійсненні операційної, фінансової та інве�
стиційної діяльності підприємства для управління еко�
номічною безпекою підприємства;

— оцінювання — вияв впливу зовнішніх загроз та їх
наслідків на фінансовий стан, результати діяльності,
ймовірність банкрутства та економічну безпеку підприє�
мства;

— управлінська — прийняття управлінських рішень
для зниження або нейтралізації зовнішніх загроз еко�
номічної безпеки підприємства;

— профілактична — впровадження профілактичних
заходів для зниження або нейтралізації зовнішніх заг�
роз економічної безпеки підприємства;

— аналітична — аналіз наявних небезпек із зовніш�
нього середовища, розробка заходів для зниження або
нейтралізації зовнішніх загроз економічної безпеки
підприємства;

— контрольна — перевірка наявності зовнішніх заг�
роз, контроль за веденням операційної, фінансової та
інвестиційної діяльності підприємства та забезпечення
економічної безпеки об'єктів обліку;

— оптимізаційна — поліпшення здійснення опера�
ційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприє�
мства за умови впливу зовнішніх загроз на економічну
безпеку;

— стратегічна — застосування стратегії нівелюван�
ня негативного впливу зовнішніх факторів на ведення
операційної, фінансової та інвестиційної діяльності
підприємства з метою забезпечення її економічної без�
пеки;

 — перспективна — впровадження перспективно�
го плану розвитку підприємства, який спрямований
на ефективний розвиток діяльності підприємства та
досягнення мети бізнесу в умовах негативних впливів
зовнішніх загроз на економічну безпеку підприєм�
ства;

— регулююча — збалансування фінансовими відно�
синами та фінансовими ресурсами ведення операційної,
фінансової та інвестиційної діяльності підприємства в
умовах впливу зовнішніх загроз на економічну безпеку
підприємства;

— стимулююча — спонукання зовнішніх суб'єктів
виконувати свої договірні зобов'язання при здійсненні
операційної, фінансової та інвестиційної діяльності
підприємства в умовах впливу зовнішніх загроз на еко�
номічну безпеку підприємства;

— стримуюча — можливість перенесення термінів
виконання та зміни істотних умов договору з зовнішні�
ми суб'єктами при здійсненні операційної, фінансової
та інвестиційної діяльності підприємства в умовах впли�
ву зовнішніх загроз на економічну безпеку підприєм�
ства;

— планування — безпечне ведення операційної,
фінансової та інвестиційної діяльності підприємства в
умовах впливу зовнішніх загроз на її економічну безпе�
ку;

— прогнозна — передбачення фінансових інтересів
та уникнення загроз та небезпек фінансових ресурсів
при здійсненні операційної, фінансової та інвестицій�
ної діяльності підприємства для управління його еко�
номічною безпекою;

— оцінювання — вияв впливу внутрішніх загроз та
їх наслідків на фінансовий стан, результати діяльності,
ймовірність банкрутства та економічну безпеку підприє�
мства;

— управлінська — прийняття управлінських рішень
для зниження або нейтралізації внутрішніх загроз еко�
номічної безпеки підприємства.

Метою управління зовнішньою економічною безпе�
кою промислових підприємств є координація діяльності
зовнішніх суб'єктів економічної безпеки промислових
підприємств та їх об'єктів управління за допомогою
інструментів і методів на основі базових принципів для
подолання загроз та негативних впливів зовнішнього
середовища, стабільного функціонування підприємства
та досягнення бізнесової мети.

Для досягнення мети управління зовнішньою еко�
номічною безпекою промислових підприємств можна
визначити завдання, що потребують першочергового
виконання:

— прогноз тенденцій майбутніх змін фінансових
інтересів зовнішніх суб'єктів, а також виявлення мож�
ливості невиконання ними зобов'язань перед підприєм�
ством; прогнозування можливостей виникнення загроз
та небезпек із зовні; попередження виникнення слаб�
ких місць у забезпеченні економічної безпеки підприє�
мства у зовнішньому його середовищі;

— оцінка рівня економічної безпеки всіх об'єктів
підприємства при взаємодії з зовнішніми суб'єкта�
ми, оцінка ризику при взаємодії з зовнішніми суб'єк�
тами та можливих альтернатив дій; оцінка ймовір�
ності виникнення можливих загроз із зовнішнього
середовища; оцінка масштабів та розмірів втрат
підприємства у разі надзвичайних зовнішніх подій;
оцінка витрат на ліквідацію наслідків негативних
зовнішніх впливів; оцінка результатів прийняття уп�
равлінських рішень зі зниження або нейтралізації
загроз економічної безпеки підприємства, яка над�
ходять із зовнішнього середовища; розрахунок та
оцінка фінансового стану, ділової активності, неза�
лежності, фінансових результатів, ліквідності, рен�
табельності та ефективності роботи підприємства та
вплив на них загроз із зовнішнього середовища; оцін�
ка стану економічної безпеки підприємства за допо�
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могою кількісних і якісних показників та вплив на
них загроз із зовнішнього середовища, а також роз�
рахунок вірогідності банкрутства підприємства; оц�
інка ефективності використання ресурсів та вплив на
них загроз із зовнішнього середовища; оцінка сту�
пеня ймовірності втрати економічних вигод від
здійсненні операційної, фінансової та інвестиційної
діяльності підприємства під впливом дії зовнішніх
ризиків;

— прийняття управлінських рішень на основі ана�
лізу запропонованих варіантів та вибір найкращого
з них для зниження або нейтралізації загроз еконо�
мічної безпеки підприємства при взаємодії з зовні�
шніми суб'єктами; застосування сукупності заходів,
спрямованих на запобігання збитків від угод з кон�
трагентами, які можуть призвести до банкрутства
підприємства; вибір найкращих важелів впливу на
зовнішню проблему, а також визначення методів її
усунення;

— можливості виникнення загроз економічній
безпеці та надання рекомендацій з їх оперативного
усунення; діагностика та аналіз зовнішніх загроз
фінансовим інтересам підприємства, які виникають у
зовнішньому середовищі; розробка заходів для зни�
ження загроз економічної безпеки підприємства при
взаємодії з зовнішніми суб'єктами; визначення чин�
ників, що призвели до виникнення зовнішньої пробле�
ми та можуть погіршити ситуацію; розробка пропо�
зицій та важелів впливу на зовнішню проблему; по�
стійний моніторинг негативних зовнішніх чинників та
індикаторів, що загрожують економічній безпеці
підприємства;

— перевірка наявності зовнішніх загроз економічній
безпеці підприємства; перевірка правильності ведення
обліку при здійсненні операційної, фінансової та інвес�
тиційної діяльності з зовнішніми суб'єктами; при взає�
модії з зовнішніми суб'єктами проведення перевірки
економічної безпеки підприємства за кожним об'єктом
обліку; контроль ефективності реалізації заходів із
підвищення рівня економічної безпеки підприємства у
зовнішньому середовищі; повторна перевірка усунення
зовнішньої проблеми; проведення перевірки забезпе�
чення економічної безпеки підприємства при роботі з
контрагентами;

— розробка пропозицій для керівництва та втілен�
ня найбільш ефективного та максимально безпечного
варіанта здійснення операційної, фінансової та інвес�
тиційної діяльності у зовнішньому середовищі з метою
забезпечення її економічної безпеки;

— розробка стратегії функціонування підприємства
(здійснення операційної, фінансової та інвестиційної
діяльності) в умовах негативного впливу зовнішнього
середовища; розробка та застосування стратегії нівелю�
вання негативного впливу зовнішніх факторів на еко�
номічну безпеку підприємства;

— розробка перспективного плану ведення опе�
раційної, фінансової та інвестиційної діяльності з
метою досягнення бізнесової мети в умовах впливу
зовнішніх загроз на його економічну безпеку; впро�
вадження в роботу підприємства концепції фінансо�
вої стабільності, яка покликана сприяти ефективно�
му розвитку діяльності підприємства та досягненню
поставленої  мети в умовах негативних впливів
зовнішніх загроз на економічну безпеку підприєм�
ства; поліпшення інвестиційної привабливості для
залучення коштів зовнішніх інвесторів в умовах
впливу зовнішніх загроз на економічну безпеку
підприємства;

— регулювання фінансових відносин із зовнішніми
суб'єктами при веденні операційної, фінансової та інве�
стиційної діяльності підприємства в умовах впливу
зовнішніх загроз на економічну безпеку підприємства;
регулювання власних та запозичених фінансових ре�
сурсів, дотримання оптимального рівня співвідношен�

ня дебіторської та кредиторської заборгованості для
підтримки збалансованості фінансового стану в умовах
впливу зовнішніх загроз на економічну безпеку підприє�
мства;

— розробка та впровадження системи стимулю�
вання для контрагентів при здійсненні операційної,
фінансової та інвестиційної діяльності у зовнішньо�
му середовищі за своєчасне виконання ними своїх
договірних зобов'язань в умовах впливу зовнішніх
загроз на економічну безпеку підприємства (своєчас�
ного отримання оплати від покупців та надходження
матеріалів від постачальників); побудову та застосу�
вання системи знижок при збільшенні реалізації про�
дукції та швидкості надходження платежів в умовах
впливу зовнішніх загроз на економічну безпеку під�
приємства;

— розробка та впровадження системи штрафних
санкцій для контрагентів при здійсненні операційної,
фінансової та інвестиційної діяльності у зовнішньому
середовищі за порушення виконання ними своїх дого�
вірних зобов'язань в умовах впливу зовнішніх загроз
на економічну безпеку підприємства (несвоєчасної оп�
лати покупцями та надходження матеріалів від поста�
чальників); стримування негативного зовнішнього
впливу реальних та потенційних загроз на економічну
безпеку підприємства; припинення взаємодії з контра�
гентами у разі встановлення факту або вірогідності
виникнення від них загроз економічної безпеки
підприємства;

— планування здійснення безпечної операційної,
фінансової та інвестиційної діяльності у зовнішньому
середовищі з зовнішніми суб'єктами; розробка плану
перевірки забезпечення та управління економічною без�
пекою підприємства.

— прогноз тенденцій майбутніх змін фінансових
інтересів підприємства, а також виявлення можливості
невиконання персоналом своїх професійних обов'язків;
прогнозування можливостей виникнення загроз та не�
безпек у середині підприємства; попередження виник�
нення слабких місць у забезпеченні економічної безпе�
ки підприємства у його внутрішньому середовищі; про�
гнозування необхідного рівня фінансових ресурсів для
здійснення операційної, фінансової та інвестиційної
діяльності підприємства та планування їх надходжен�
ня;

— оцінка рівня економічної безпеки об'єктів
підприємства; оцінка ризику при здійсненні опера�
ційної, фінансової  та інвестиційної діяльності
підприємства та можливих альтернативних дій; оцін�
ка ймовірності виникнення можливих загроз у внут�
рішньому середовищі; оцінка масштабів та розмірів
втрат підприємства при виникнення форс�мажорних
обставин; оцінка витрат підприємства на ліквідацію
наслідків надзвичайних подій; оцінка результатів
прийняття управлінських рішень щодо зниження або
нейтралізації загроз економічної безпеки підприєм�
ства, яка виникла у внутрішньому середовищі; розра�
хунок та оцінка фінансового стану, ділової актив�
ності , незалежності , фінансових результатів,
ліквідності, рентабельності та ефективності роботи
підприємства та вплив на ці показники загроз із внут�
рішнього середовища, а також порівняння їх з нор�
мативними значеннями; оцінка стану економічної без�
пеки підприємства за допомогою кількісних і якісних
показників та вплив на них загроз внутрішнього се�
редовища, а також розрахунок вірогідності банкрут�
ства підприємства; оцінка ефективності використан�
ня ресурсів із врахуванням впливу загроз внутрішнь�
ого середовища; оцінка ступеня ймовірності втрати
економічних вигод від здійсненні операційної, фі�
нансової та інвестиційної діяльності підприємства під
впливом дії внутрішніх ризиків; оцінка масштабів кри�
зового стану та результатів виконання антикризових
заходів; визначення доречності списання витрат на
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операційну, фінансову та інвестиційну діяльність, а
також обгрунтування витрат на економічну безпеку
підприємства;

— прийняття управлінських рішень на основі ана�
лізу запропонованих варіантів та вибір найкращого з
них для зниження або нейтралізації загроз економі�
чної безпеки підприємства у внутрішньому середо�
вищі; застосування системи заходів, спрямованих на
запобігання збитків від здійснення операційної,
фінансової та інвестиційної діяльності, які можуть
призвести до банкрутства підприємства; управління
фінансовими ресурсами підприємства; вибір найкра�
щих важелів впливу на внутрішню проблему, а також
визначення методів її усунення; вибір та прийняття
оптимального варіанта забезпечення необхідного
рівня фінансових ресурсів для здійснення операцій�
ної, фінансової та інвестиційної діяльності підприє�
мства, пошук джерел їх залучення; прийняття опти�
мального варіанта рішення продовження роботи
підприємства у надзвичайних умовах для виходу
підприємства із нестійкого стану та подолання фінан�
сової кризи; впровадження сукупності заходів щодо
підвищення показників фінансового стану, ділової
активності, незалежності, фінансових результатів,
ліквідності, рентабельності та ефективності роботи
підприємства; прийняття управлінських рішень щодо
оптимізації витрат на операційну, фінансову та інве�
стиційну діяльність, а також витрат на економічну
безпеку підприємства.

Функціями управління внутрішньою економічною
безпекою підприємства є виконання суб'єктами своїх
професійних обов'язків, пов'язаних з управлінням еко�
номічною безпекою підприємства при функціонуванні
у внутрішньому середовищі, у зв'язку з цим можна ви�
ділити такі функції:

— профілактична — проведення профілактичних за�
ходів для зниження або нейтралізації внутрішніх заг�
роз економічної безпеки підприємства;

— аналітична — аналіз наявних небезпек із внутрі�
шнього середовища, розробка заходів для зниження або
нейтралізації внутрішніх загроз економічної безпеки
підприємства;

— контрольна — перевірка наявності внутрішніх
загроз, контроль за веденням операційної, фінансо�
вої та інвестиційної діяльності підприємства та за�
безпеченням їх економічної безпеки за об'єктами об�
ліку;

— оптимізаційна — поліпшення здійснення опера�
ційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприє�
мства при впливі внутрішніх загроз на її економічну без�
пеку;

— стратегічна — застосування стратегії нівелю�
вання негативного впливу внутрішніх факторів на ве�
дення операційної, фінансової та інвестиційної діяль�
ності підприємства та забезпечення їх економічної
безпеки;

— перспективна — впровадження перспективного
плану розвитку підприємства, спрямованого на ефек�
тивний розвиток діяльності підприємства та досягнен�
ня мети бізнесу в умовах негативних впливів внутрішніх
загроз на економічну безпеку підприємства;

— регулююча — збалансування фінансовими відно�
синами та фінансовими ресурсами ведення операційної,
фінансової та інвестиційної діяльності підприємства в
умовах впливу внутрішніх загроз на економічну безпе�
ку підприємства;

— стимулююча — спонукання внутрішніх су�
б'єктів до виконання ними своїх посадових обов'яз�
ків при здійсненні операційної, фінансової та інвес�
тиційної діяльності підприємства в умовах впливу
внутрішніх загроз на економічну безпеку підприєм�
ства;

— стримуюча — можливість перенесення термінів
виконання та зміни істотних умов договору з внутрішн�

іми суб'єктами при здійсненні операційної, фінансової
та інвестиційної діяльності підприємства в умовах впли�
ву внутрішніх загроз на економічну безпеку підприєм�
ства;

— планування — безпечне ведення операційної,
фінансової та інвестиційної діяльності підприємства
при впливі внутрішніх загроз на її економічну безпе�
ку;

— організаційна — побудова організаційної струк�
тури управління економічною безпекою підприємства,
організація та координація роботи персоналу та всіх
ланок управління в умовах впливу внутрішніх загроз на
економічну безпеку підприємства.

Метою управління внутрішньою економічною без�
пекою промислових підприємств є управління діяльні�
стю внутрішніх суб'єктів управління та забезпечення
економічною безпекою промислових підприємств їх
об'єктами за допомогою інструментів і методів на ос�
нові базових принципів для подолання загроз та нега�
тивних впливів внутрішнього середовища, стабільного
функціонування підприємства та досягнення мети бізне�
су.

Для досягнення мети управління внутрішньою еко�
номічною безпекою промислових підприємств доціль�
но окреслити основні завдання:

— проведення роз'яснювальної роботи серед пер�
соналу підприємства щодо можливості виникнення заг�
роз економічній безпеці у внутрішньому середовищі та
надання рекомендацій з їх оперативного усунення; на�
дання консультацій працівникам підприємства з питань
забезпечення економічної безпеки у процесі виконан�
ня ними своїх професійних обов'язків; проведення
профілактичних заходів на підприємстві з попереджен�
ня шахрайства та зловживання службовими обов'язка�
ми персоналом та інформування про адміністративну та
кримінальну відповідальності персоналу за скоєння зло�
чинів;

— діагностика та аналіз внутрішніх загроз фінан�
совим інтересам підприємства, які виникають у внут�
рішньому середовищі; розробка заходів для знижен�
ня загроз економічної безпеки підприємства при взає�
модії з внутрішніми суб'єктами; визначення чинників,
що призвели до виникнення внутрішніх проблеми та
можуть погіршити ситуацію; розробка пропозицій та
варіантів важелів впливу на внутрішню проблему; виз�
начення необхідного рівня фінансових ресурсів для
здійснення операційної, фінансової та інвестиційної
діяльності підприємства; розробка вірогідних шляхів
продовження роботи підприємства у надзвичайних
умовах, з метою виходу підприємства із нестійкого
стану та подолання фінансової кризи; постійний мо�
ніторинг негативних внутрішніх чинників та індика�
торів, що загрожують економічній безпеці підприєм�
ства;

— перевірка наявності внутрішніх загроз еко�
номічній безпеці підприємства; контроль за веденням
операційної, фінансової та інвестиційної діяльності
за кожним об'єктом обліку підприємства (контроль
за надходженням та сплатою грошових коштів під�
приємства, а також своєчасними розрахунками по�
купців, замовників та інших дебіторів; контроль за
своєчасним надходженням матеріалів від постачаль�
ників, виробництвом продукції та відвантаженням
готової продукції покупцям); при взаємодії з внутрі�
шніми суб'єктами проведення перевірки забезпечен�
ня економічної безпеки підприємства за кожним
об'єктом обліку; контроль ефективності здійснення
заходів щодо підвищення рівня економічної безпеки
підприємства, які виникають у внутрішньому середо�
вищі; повторна перевірка усунення внутрішньої про�
блеми, наявність та ступінь виконання антикризових
заходів; проведення перевірки забезпечення еконо�
мічної безпеки підприємства персоналом при вико�
нанні своїх професійних обов'язків; контроль за
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ефективністю використання ресурсів та стратегічни�
ми рішеннями підприємства; перевірка правильності
списання витрат на операційну, фінансову та інвес�
тиційну діяльність, а також витрат на економічну без�
пеку підприємства;

— розробка пропозицій для керівництва та впро�
вадження найбільш ефективного та максимально
безпечного варіанта здійснення операційної, фінан�
сової та інвестиційної діяльності у внутрішньому се�
редовищі та забезпечення її економічної безпеки;
оптимізація (економія) використання ресурсів
підприємства при виробництві та управлінні підприє�
мством; підвищення ефективності  діяльності
підприємства в умовах впливу потенційних та реаль�
них загроз на економічну безпеку підприємства за
рахунок оптимального залучення ресурсів; підви�
щення показників фінансового стану, ділової актив�
ності ,  незалежності ,  фінансових результатів,
ліквідності, рентабельності та ефективності роботи
підприємства в умовах впливу потенційних та реаль�
них загроз на економічну безпеку підприємства; за�
безпечення залучення інвестицій та додаткових
фінансових ресурсів, а також здійснення ефектив�
них фінансових вкладень в умовах впливу внутрішніх
загроз на економічну безпеку підприємства; опти�
мізація виробництва шляхом використання передо�
вих технологій та сучасного обладнання для підви�
щення конкурентоспроможності продукції, знижен�
ня витрат та збільшення прибутку підприємства в
умовах впливу внутрішніх загроз на економічну без�
пеку підприємства; оптимізація витрат на операцій�
ну, фінансову та інвестиційну діяльність, а також
витрат на економічну безпеку підприємства;

— розробка стратегії функціонування підприємства
(здійснення операційної, фінансової та інвестиційної
діяльності) в умовах негативного впливу внутрішнього
середовища; формування високого рівня фінансового
потенціалу підприємства для досягнення стратегічних
цілей та підвищення економічної безпеки підприємства;

розробка та застосування стратегії нівелювання нега�
тивного впливу внутрішніх факторів на економічну без�
пеку підприємства;

— розробка перспективного плану ведення опе�
раційної, фінансової та інвестиційної діяльності з ме�
тою досягнення цілей бізнесу в умовах впливу
внутрішніх загроз; використання фінансових ресурсів
для стабільного функціонування та розвитку; впро�
вадження в роботу підприємства концепції фінансо�
вої стабільності, яка спрямована на ефективний роз�
виток діяльності підприємства та досягнення постав�
лених цілей в умовах негативних впливів внутрішніх
загроз на економічну безпеку підприємства; поліп�
шення привабливості підприємства для залучення до�
даткових коштів засновників та акціонерів підприєм�
ства в умовах впливу внутрішніх загроз на економіч�
ну безпеку підприємства;

— регулювання фінансових відносин з внутрішніми
суб'єктами при веденні операційної, фінансової та інве�
стиційної діяльності підприємства в умовах впливу
внутрішніх загроз на економічну безпеку підприємства;
регулювання власних та запозичених фінансових ре�
сурсів, дотримання оптимального рівня співвідношен�
ня дебіторської та кредиторської заборгованості для
підтримки збалансованості фінансового стану в умовах
впливу внутрішніх загроз на економічну безпеку
підприємства;

— заохочення використання економічних та соці�
ально�психологічних методів управління для підви�
щення продуктивності праці та економічної безпеки
підприємства; розробка та впровадження системи
стимулювання для спонукання персоналу підприєм�
ства до досягнення цілей безпеки та бізнесу, якісно�
го виконання ними своїх професійних обов'язків; по�
будова та застосування системи преміювання для
збільшенні виробництва та реалізації продукції, еко�
номії матеріальних ресурсів, раціонального викорис�
тання фінансових ресурсів, укладання вигідних угод,
освоєння нових ринків збуту та своєчасного поперед�

Рис. 1. Запропоновані зовнішні та внутрішні функції управління фінансової безпеки підприємства
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ження про загрози та ризики в умовах впливу внут�
рішніх загроз на економічну безпеку підприємства;

— стримування негативного внутрішнього впли�
ву реальних та потенційних загроз економічної без�
пеки підприємства; припинення операційної, фінан�
сової та інвестиційної діяльності при виникненні заг�
роз економічної безпеки підприємства; розробка та
впровадження системи штрафних санкцій для спо�
нукання персоналу підприємства до досягнення
цілей безпеки та бізнесу, якісного виконання ними
своїх професійних обов'язків в умовах впливу
внутрішніх загроз на економічну безпеку підприєм�
ства; припинення трудових відносин з працівником
у разі встановлення факту або вірогідності виникнен�
ня від нього загроз економічній безпеці підприєм�
ства;

— планування здійснення безпечної операційної,
фінансової та інвестиційної діяльності у внутрішньо�
му середовищі з внутрішніми суб'єктами; розробка
плану перевірки забезпечення та управління економ�
ічною безпекою підприємства в умовах впливу
внутрішніх загроз на економічну безпеку підприєм�
ства; планування заходів забезпечення економічної
безпеки підприємств; планування стабільності фінан�
сового стану, належного рівня ділової активності,
рентабельності, ліквідності підприємства; плануван�
ня розвитку діяльності підприємства в умовах коли�
вання нестійкого внутрішнього середовища; плану�
вання мети та завдань для персоналу з метою підви�
щення ефективності діяльності та економічної безпе�
ки підприємства;

— розробка організаційної схеми управління еко�
номічною безпекою підприємства, формування шта�
ту працівників служби економічної безпеки підприє�
мства, організація та координація роботи персоналу
та всіх ланок управління при здійсненні операційної,
фінансової та інвестиційної діяльності, а також еко�
номічної безпеки підприємства; організація ефектив�
ного процесу закупівлі матеріалів, виробництва та
збуту продукції в умовах існування небезпек та ри�
зику; організація системи забезпечення економічної
безпеки підприємства та раціонального його докумен�
тообігу.
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