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БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Коптєва Г.М. Концепція забезпечення економічної безпеки бізнес-процесів торговельного підпри-
ємства. У статті проведено аналіз підходів учених до обґрунтування сутності системи економічної безпеки 
підприємства та механізму її забезпечення. Для обґрунтування системи економічної безпеки підприємства 
автором запропоновано використання комплексного підходу на основі поєднання системного й процесного 
підходів до її побудови. За результатами проведених досліджень та власних напрацювань сформульовано 
функції системи економічної безпеки бізнес-процесів торговельного підприємства. Автором запропоновано 
визначення понять «забезпечення економічної безпеки бізнес-процесів підприємств торгівлі» та «концепція 
забезпечення економічної безпеки бізнес-процесів торговельного підприємства». Сформовано концепцію 
забезпечення економічної безпеки бізнес-процесів торговельного підприємства.

Ключові слова: забезпечення економічної безпеки підприємства, елементи системи економічної безпеки 
торговельного підприємства, бізнес-процеси торговельного підприємства, концепція забезпечення еконо-
мічної безпеки бізнес-процесів підприємства.

Коптева Г.М. Концепция обеспечения экономической безопасности бизнес-процессов торгового 
предприятия. В статье проведен анализ подходов ученых к обоснованию сущности системы экономиче-
ской безопасности предприятия и механизма ее обеспечения. Для обоснования системы экономической 
безопасности предприятия автором предложено использование комплексного подхода на основе сочетания 
системного и процессного подходов к ее построению. По результатам проведенных исследований и соб-
ственных наработок сформулированы функции системы экономической безопасности бизнес-процессов 
торгового предприятия. Автором предложены определения понятий «обеспечение экономической безопас-
ности бизнес-процессов предприятий торговли» и «концепция обеспечения экономической безопасности 
бизнес-процессов торгового предприятия». Сформирована концепция обеспечения экономической безопас-
ности бизнес-процессов торгового предприятия.

Ключевые слова: обеспечение экономической безопасности предприятия, элементы системы экономи-
ческой безопасности торгового предприятия, бизнес-процессы торгового предприятия, концепция обеспе-
чения экономической безопасности бизнес-процессов предприятия.

Koptieva Hanna. The concept of ensuring economic security of business processes of a trade enterprise. 
The process of ensuring the economic security of business processes of a trade enterprise, as a determining condi-
tion for its sustainable and successful operation, is based on the development of conceptual provisions for ensuring 
the economic security of the enterprise. The article analyzes the approaches of scientists to the theoretical substan-
tiation of the essence of the system of economic security of the enterprise, the mechanism of its provision. To justify 
the system of economic security of the enterprise, it is proposed to use an integrated approach based on a combina-
tion of system and process approaches to its construction. Based on the results of research and own developments, 
the functions of the system of economic security of business processes of a trade enterprise are formulated. Con-
sideration of economic security from the position of value-oriented management enables you to define the objects 
of security management at the enterprise, and structuring business processes, resources, and factors is the basis for 
the formation of a fundamentally new concept of “economic security of enterprise”. Today not sufficiently resolved 
issues to ensure the economic security of trade enterprise, modeling the development of the concept of economic 
security of the enterprise on the basis of the analysis of structural relationships of external and internal threats and 
dangers. In this regard, it is necessary to form a conceptual approach to ensuring the economic security of trade 
enterprises. The author offers definitions of the concepts “ensuring economic security of business processes of trade 
enterprises” and “the concept of ensuring economic security of business processes of a trade enterprise”. Formed a 
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conceptual model of economic security of business processes of a trade enterprise based on modern management 
tools including system and process approach, which, in turn, provide an opportunity to clearly structure the main 
components of the conceptual provisions to ensure sustainable functioning and development of a trade enterprise in 
the market based on the balance of its functional components in a dynamic environment.

Key words: ensuring the economic security of the enterprise, elements of the economic security system of a 
commercial enterprise, business processes of a trade enterprise, concept of ensuring the economic security of busi-
ness processes of the enterprise.

Постановка проблеми. Фундаментом формування 
та розвитку системи економічної безпеки торговель-
ного підприємства є розроблення та впровадження 
концепції її забезпечення. Від цього залежить те, які 
управлінські рішення будуть прийняті, яким чином 
буде сформовано механізм забезпечення економічної 
безпеки, спрямований на забезпечення стабільного 
здійснення бізнес-процесів з мінімальними втратами 
для торговельного підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичні основи забезпечення економічної безпеки під-
приємства висвітлюються у працях таких науковців, 
як Л.І. Донець, Н.В. Ващенко [1], О.М. Грибіненко, 
С.М. Шагоян [2], О.Ф. Долженков, Ж.О. Головченко 
[3], З.Б. Живко [4], А.В. Козаченко, В.П. Понома-
рьов, А.Н. Ляшенко [5], Т.М. Козир [6], Г.М. Коп-
тєва [7], О.В. Мороз, Н.П. Карачина, А.А. Шиян [8], 
О.М. Мезенцева [9], О.Ф. Новікова, Р.В. Покотиленко 
[10], Л.В. Фролова [11], О.С. Шумило [12]. Однак біль-
шість наукових думок залишається дискусійною та 
потребує подальших досліджень.

Формулювання завдання дослідження. Метою 
статті є розвиток теоретичних положень побудови сис-
теми економічної безпеки бізнес-процесів торговель-
ного підприємства, обґрунтування концептуальних 
положень забезпечення такої безпеки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучас-
ний економічний простір функціонування підприємств 
торгівлі характеризується загостренням кризових явищ 
у країні загалом та динамічними змінами у зовніш-
ньому середовищі зокрема. В таких умовах перед під-
приємствами торгівлі постають проблеми, що пере-
шкоджають ефективності їхньої роботи, стратегічним 
конкурентним перевагам на ринку, безпечному функці-
онуванню тощо. Динамічні зміни зовнішнього середо-
вища висувають нові вимоги до системи економічної 
безпеки підприємства задля швидкого та адекватного 
реагування на виклики ринку. Перед сучасними під-
приємствами торгівлі постають завдання щодо пошуку 
раціональних співвідношень категорій ризику та кін-
цевих результатів діяльності, рівня ресурсного забез-
печення й можливостей їх подальшого розвитку тощо.

Для обґрунтування системи економічної безпеки 
підприємства (СЕБП) сформовано базову терміноло-
гію, за якою економічна безпека підприємства розумі-
ється як комплексна характеристика стану захищеності 
економічних інтересів підприємства та їх узгодженості 
з наявним потенціалом і заявленими цілями, що дає 
змогу протистояти різним негативним факторам у про-
цесі економічної діяльності [7, с. 300]. Таке комплек-
сне, багатоаспектне трактування економічної безпеки 
підприємства передбачає формування послідовної 
ієрархії цілей системи економічної безпеки торговель-
ного підприємства разом з його бізнес-процесами.

Головною метою будь-якої системи безпеки є забез-
печення цієї безпеки, тобто забезпечення стану захи-
щеності, тому розглянемо функції системи економічної 
безпеки, що спрямовані на забезпечення цього стану. 
Щоб у загальному розумінні щось забезпечити, треба 
аналізувати об’єкт, моніторити його стан, прогнозу-
вати загрози й небезпеки, запобігати їх виникненню, 
мінімізувати наслідки їх прояву, забезпечувати ресур-
сами тощо.

Отже, спираючись на дослідження [4, с. 32; 
11, с. 202] та власні напрацювання, зазначаємо, що сис-
тема економічної безпеки бізнес-процесів торговель-
ного підприємства має виконувати такі функції:

1) аналітично-прогностична функція:
– аналіз специфіки бізнесу підприємства, характе-

ристика основних показників його діяльності, аналіз і 
порівняння його місця на ринку;

– аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища;
– планування й підтримка стійкого функціонування 

та розвитку підприємства;
– організація діяльності з попередження можливих 

загроз (превентивні заходи) економічній безпеці під-
приємства тощо;

2) контрольна функція:
– своєчасне виявлення внутрішніх і зовнішніх 

загроз та ризиків, ліквідація наслідків їх дій;
– контроль за досягненням цілей господарської 

діяльності підприємства;
– постійне вдосконалення системи забезпечення 

економічної безпеки бізнес-процесів торговельного 
підприємства тощо;

3) організаційна функція:
– визначення структури взаємозв’язків між струк-

турними компонентами (складовими частинами еко-
номічної безпеки торговельного підприємства та його 
бізнес-процесами);

– організація ефективного використання ресурсів 
(фінансових, інтелектуально-кадрових, інформацій-
них, матеріальних тощо) та потенціалу;

– координація інтелектуально-кадрового потенці-
алу підприємства тощо.

Сформульовані функції визначають важливість 
досягнення поставлених цілей системи економічної 
безпеки бізнес-процесів торговельного підприємства. 
Отже, функції треба виконувати, щоби забезпечити 
захищеність системи економічної безпеки бізнес-про-
цесів підприємства. Оскільки джерелом виникнення 
загроз є безпосередньо діяльність підприємства, яка 
складається з множини його бізнес-процесів, то важ-
ливо їх ідентифікувати й дослідити щодо виникнення 
різних загроз і небезпек.

Важливим елементом системи економічної безпеки 
підприємства є механізм забезпечення її дієвості, який 
є сукупністю засобів і методів впливу на процес розро-
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блення й реалізації управлінських рішень, спрямованих 
на забезпечення стабільного функціонування та розви-
ток бізнес-процесів з мінімальними втратами для тор-
говельного підприємства. Отже, основне призначення 
механізму забезпечення економічної безпеки бізнес-
процесів підприємства полягає у створенні та реалізації 
умов, за яких діяльність підприємства протягом певного 
часу характеризується станом захищеності.

Бізнес-процеси мають бути побудовані таким 
чином, щоб на виході створювати для споживачів вар-
тість і цінність, а для підприємства торгівлі – рента-
бельність (рис. 1).

Формування послідовності виконання бізнес-про-
цесів є складним завданням, яке потребує розроблення 
методики й певного набору засобів досягнення бажа-
ного результату. При цьому будь-який бізнес-процес 
слід здійснювати з урахуванням забезпечення еконо-
мічної безпеки конкретного бізнесу.

На думку Т.М. Козир [6, с. 80], «забезпечення ЕБП 
слід розглядати як безупинний процес підтримки на 
певному рівні її функціональних складових елементів 
з метою досягнення максимального ефекту завдяки 
можливості своєчасного реагування на негативний 
вплив будь-яких факторів, що дестабілізують діяль-
ність господарюючих суб’єктів».

О.М. Мезенцева [9, с. 106] вважає, що «забезпе-
чення економічної безпеки підприємств торгівлі харак-
теризується заходами протидії негативному впливу 

факторів зовнішнього і внутрішнього середовища». 
Запропонована автором модель забезпечення безпеки 
підприємств торгівлі враховує цілі й завдання, загрози, 
ризики, а також основні напрями, за допомогою яких 
можна протистояти руйнівному впливу на господар-
ську діяльність суб’єктів торговельної сфери.

На думку авторів статті [2, с. 99], під поняттям 
«забезпечення економічної безпеки підприємства» 
слід розуміти реалізацію всіх елементів економічної 
безпеки для уникнення ймовірних втрат та отримання 
найбільш оптимального рівня економічної безпеки як у 
певний момент, так і на майбутнє.

На основі аналізу та синтезу наявних наукових 
поглядів на забезпечення економічної безпеки та з ура-
хуванням процесного підходу пропонується під забезпе-
ченням економічної безпеки розуміти комплекс заходів, 
спрямованих на забезпечення безперебійного виконання 
бізнес-процесів, отримання прибутку від функціону-
вання бізнесу, а також його постійний розвиток.

Для захисту об’єктів економічної безпеки підприєм-
ства (інтересів, бізнес-процесів, ресурсів) необхідні чіт-
кий моніторинг і вивчення загроз, породжуваних зовніш-
нім та внутрішнім середовищем підприємства, задля 
запобігання їхньому негативному впливу на бізнес-про-
цеси, а за неможливості цього – задля їх мінімізації.

Для побудови надійної системи економічної без-
пеки бізнес-процесів торговельного підприємства 
передбачено вжиття комплексу послідовних заходів. 

Зовнішнє середовище

Внутрішнє середовище

Державні органи
(законодавче, нормативно-правове 

регулювання діяльності торговельних 
підприємств, податковий контроль тощо) 

Конкуренти
(суб’єкти господарської діяльності 

(фізичні і юридичні особи), що 
здійснюють аналогічні бізнес-процеси)

Постачальники
(суб’єкти господарської діяльності, 

що надають (входи) ресурси 
для бізнес-процесів)

Споживачі
(суб’єкти господарської діяльності, що 

використовують (виходи) бізнес-процесів)

Входи бізнес-процесу
(фінанси, інформація, 

персонал, забезпечення)

Виходи бізнес-процесу
(продукція, послуги, 

виконані роботи) 

Бізнес-процес
(перетворення ресурсів на

результати діяльності,
створення цінності)

Власник бізнес-процесу (особа, що має у своєму розпорядженні інфраструктуру, персонал, 
інформацію та несе відповідальність за результати й ефективність бізнес-процесу) 

Рис. 1. Узагальнена схема взаємодії учасників бізнес-процесів підприємства
Джерело: складено автором
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Початковим етапом побудови системи є розроблення 
концепції забезпечення економічної безпеки конкрет-
ного торговельного підприємства.

Більшість науковців [6; 8; 10; 12] підтримує ту пози-
цію, що в основі розроблення системи забезпечення 
економічної безпеки підприємства має перебувати 
певна концепція, яка включає мету, завдання, об’єкти, 
суб’єкти та інші складові частини.

Загалом концепція є системою поглядів, ідей, 
цільових установок, спрямованих на досягнення мети, 
що полягає у забезпеченні економічної безпеки під-
приємства. Крім того, концепція визначає систему 
заходів, шляхів і напрямів досягнення поставленої 
мети, а також створення сприятливих умов для функ-
ціонування та розвитку бізнесу в умовах динамічності 
й невизначеності, загроз і небезпек.

На думку Н.П. Карачиної, концепція безпеки ствер-
джує, що запорукою ефективного функціонування під-
приємства є забезпечення його економічної безпеки, 
а саме (з огляду на авторську інтерпретацію) стану 
потенційної та відносної захищеності підприємства, 
який спроможний забезпечити незалежність, стабіль-
ність, стійкість, здатність до розвитку та спроможність 
запобігати впливу зовнішніх і внутрішніх загроз у пев-
них межах та підтримувати його [8, с. 28].

На основі логічного аналізу та узагальнення нау-
кових джерел щодо визначення сутності концепції 
забезпечення економічної безпеки запропоновано 
такий її зміст: концепція забезпечення економіч-
ної безпеки підприємства – це система поглядів на 
необхідність її забезпечення, ресурсів, які для цього 
необхідні, функцій, які має виконувати система ЕБП, 
щоб це забезпечення відбулося, очікуваних резуль-
татів тощо.

Розроблення інструкцій та регламентів передба-
чає планування заходів щодо чіткої регламентації всіх 
бізнес-процесів, що забезпечують функціонування 
підприємства торгівлі, потенційно небезпечних щодо 
виникнення будь-яких ризиків комерційної діяльності 
або загроз безпеки (бізнес-процеси, забезпечення 
збереження товарно-матеріальних цінностей, захист 
інформації, забезпечення процесів функціонування 
підрозділів тощо).

Практична реалізація забезпечення економічної без-
пеки бізнес-процесів торговельного підприємства здій-
снюється через розроблення стратегії та побудову моделі 
економічної безпеки підприємства. Сформована концеп-
ція забезпечення економічної безпеки бізнес-процесів 
торговельного підприємства представлена на рис. 2.

Запропонована концепція забезпечення економічної 
безпеки бізнес-процесів торговельного підприємства 
за необхідності може бути уточнена та деталізована з 
урахуванням особливостей господарської діяльності 
конкретного підприємства.

Виходячи із запропонованої концепції забезпечення 
економічної безпеки бізнес-процесів торговельного 
підприємства, автор вважає, що забезпечення еконо-
мічної безпеки бізнес-процесів торговельного підпри-
ємства має ґрунтуватись на:

– теорії системного підходу, за якого всі елементи 
системи перебувають у взаємозв’язку та взаємодії в 
умовах впливу різних факторів;

– засадах процесного підходу, де структурована 
послідовність бізнес-процесів передбачає використання 
необхідних і достатніх ресурсів на вході та створення 
цінного для споживача продукту (послуги) на виході.

Погоджуємося з думкою дослідника [12, с. 75] про 
те, що використання одного з наявних наукових підхо-
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Джерело: складено автором
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дів окремо неможливо, в практиці досліджень є непро-
ста проблема вибору найбільш відповідного підходу, 
оскільки сучасні вимоги до управління підприємством 
роздрібної торгівлі загалом і його економічною безпе-
кою зокрема потребують під час їх застосування комбі-
наційної або інтегральної взаємодії підходів.

Таким чином, спираючись на проведене дослід-
ження щодо концепції забезпечення економічної без-
пеки бізнес-процесів торговельного підприємства, 
можемо дійти висновку, що головною метою її побу-
дови є надання достовірної та релевантної інформації 
для управління бізнес-процесами підприємства під 

час вибору напрямів підтримання його безпеки та 
стійкого розвитку.

Висновки. Сформована концептуальна модель забез-
печення економічної безпеки бізнес-процесів торговель-
ного підприємства базується на сучасних інструментах 
управління з урахуванням системного й процесного під-
ходів задля забезпечення стійкого функціонування та 
розвитку торговельного підприємства на ринку на основі 
збалансованості його функціональних складових частин 
в умовах динамічного середовища. Напрямом подаль-
шого наукового пошуку щодо цього є розроблення стра-
тегії забезпечення економічної безпеки підприємства.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ  
ИСТЕМНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В АГРОБІЗНЕСІ

Ляшенко Р.В. Застосування інновацій під час формування системного менеджменту в агробізнесі. 
У статті з’ясовано особливості застосування інновацій під час формування системного менеджменту в агро-
бізнесі. Доведено, що в інфраструктуру аграрних підприємств входять елементи зовнішнього середовища; 
ринки, а саме ресурсні (засобів виробництва, робочої сили, фінансів, інформації тощо) та збутові; інсти-
тути (державні та фінансово-кредитні) та агенти (великий бізнес та середній бізнес); суспільні відносини 
(правові, соціально-культурні, політичні); релевантні соціально-економічні процеси та явища (економічна 
кон’юнктура, екологія, злочинність, НТП, структура економіки); система державної підтримки аграрних 
підприємств. Виявлено, що до стадій управління інноваційною привабливістю аграрних підприємств на-
лежать прогнозування та цілепокладання, планування, організація, координація, виконання, моніторинг, 
корекція та контроль. Складовими частинами управління інноваційною привабливістю аграрних підпри-
ємств є управління фінансовим та економічним станом, організаційне управління, управління персоналом, 
постачальницько-збутове управління, управління маркетингом та іміджом, управління виробництвом та ін-
новаційне управління. Процес управління інноваційною привабливістю здійснюється за стадіями, які пере-
бувають у взаємній залежності із завданнями.

Ключові слова: аграрні підприємства, інновації, менеджмент, системний менеджмент, стимулювання 
інноваційної привабливості.

Ляшенко Р.В. Применение инноваций при формировании системного менеджмента в агробизнесе.  
В статье выяснены особенности применения инноваций при формировании системного менеджмента в аг-
робизнесе. Доказано, что в инфраструктуру аграрных предприятий входят элементы внешней среды; рынки, 
а именно ресурсные (средств производства, рабочей силы, финансов, информации и др.) и сбытовые; инсти-
туты (государственные и финансово-кредитные) и агенты (большой бизнес и средний бизнес); обществен-
ные отношения (правовые, социально-культурные, политические); релевантные социально-экономические 
процессы и явления (экономическая конъюнктура, экология, преступность, НТП, структура экономики); 
система государственной поддержки аграрных предприятий. Выявлено, что к стадиям управления инно-
вационной привлекательностью аграрных предприятий относятся прогнозирование и целеполагание, пла-
нирование, организация, координация, выполнение, мониторинг, коррекция и контроль. Составляющими 
управления инновационной привлекательностью аграрных предприятий являются управление финансовым 
и экономическим положением, организационное управление, управление персоналом, снабженческо-сбыто-


