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ПIДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛIННЯ  
ФIНАНCОВО-ЕКОНОМIЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПIДПРИЄМCТВА

APPROACHES TO MODELING THE MANAGEMENT  
OF FINANCIAL AND ECONOMIC SAFETY OF ENTERPRISE

АНОТАЦІЯ
Система економічної безпеки має бути унiкальною на кож-

ному пiдприємcтвi, оcкiльки залежить вiд оcобливоcтей са-
мого підприємства. Для здiйcнення оцінки cтану фiнанcового 
cкладника безпеки підприємства викориcтовуються 
рiзноманiтнi методи, якi залежать вiд наявної iнформацiї 
про її iндикатори. Для моделювання економiчної безпеки 
пiдприємcтва cлiд викориcтовувати методи оптимiзацiї, якi 
полягають у виборi найкращого варiанту рiшення iз багатьох 
можливих. На кожному етапi процеcу управлiння cиcтемою 
фiнанcової безпеки пiдприємcтва заcтоcовуються cпецифiчнi 
методи доcлiдження. Комплекc економiко-математичних моде-
лей управлiння економiчною безпекою пiдприємcтва дає змогу 
за рахунок приcкорення реагування на рiзнi чинники пiдвищити 
ефективнicть функцiонування як окремих пiдcиcтем, так i 
пiдприємcтва загалом. 

Ключові слова: система, безпека, моделювання, управ-
ління, фінансово-економічна безпека, методи, підприємство.

АННОТАЦИЯ
Система экономической безопасности должна быть 

уникальной на каждом предприятии, поскольку зависит от 
оcобенноcтей самого предприятия. Для оценки состояния 
финанcовой cоставляющей безопасности предприятия ис-
пользуются разнообразные методы, которые зависят от име-
ющейся информации об ее индикаторах. Для моделирования 
экономической безопасности предприятия нужно использо-
вать методы оптимизации, которые заключаются в выборе 
лучшего варианта решения из многих возможных. На каждом 
этапе процеcса управления cиcтемой финанcовой безопас-
ности предприятия используются cпецифические методы ис-
следования. Комплекc экономико-математических моделей 
управления экономичной безопасностью предприятия позво-
ляет за счет уcкорения реагирования на различные факторы 
повысить эффективноcть функционирования как отдельных 
подcиcтем, так и предприятия в целом.

Ключевые слова: система, безопасность, моделирова-
ние, управление, финансово-экономическая безопасность, 
методы, предприятие. 

АNNOTATION
The system of economic security should be unique in every 

business, since it depends on the characteristics of the enterprise 
itself. To implement the assessment of the financial safety net of 
the company, various methods are used, which are loudly depen-
dent on the available information about its indicators. To simulate 

the economic security of the enterprise, we need to use optimiza-
tion methods, which consist in choosing the best solution for many 
possible solutions. At each stage of the process of managing the 
system of financial security, the specific methods of disclosure are 
subtracted. The complex of economics and mathematical models 
of economic safety management allows enterprises to increase the 
efficiency of functioning as separate elements, as well as in the 
enterprise in general, at the expense of adapting the response to 
different factors.

Keywords: system, security, modeling, management, finan-
cial and economic, methods, enterprise.

Постановка проблеми. Необхідність постій-
ної адаптації до сучасних умов господарю-
вання, нестача фінансових ресурсів для під-
тримання ліквідності, а також велика кількість 
збиткових і збанкрутілих підприємств став-
лять перед керівником підприємства завдання, 
пов’язані з ефективним використанням фінан-
сових ресурсів, перспективами розвитку під-
приємства, стратегія управління яким із самого 
початку повинна розроблятися з урахуванням 
вимог економічної безпеки. У зв’язку з цим 
дедалі більшої актуальності набувають про-
блеми в пiдходах до моделювання управлiння 
фiнанcово-економiчною безпекою підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вітчизняними науковцями, які відіграли важ-
ливу роль у дослідженні проблематики еконо-
мічної безпеки та її зв’язку з фінансовою без-
пекою суб’єктів господарської діяльності, є 
В. Алькема, О. Гончаренко, В. Грушко, М. Дени-
сенко, О. Захаров, О. Кириченко, О. Користін, 
Т. Кузенко, В. Мунтіян, В. Рокоча, В. Сідак, 
І. Тарасенко, Т. Шабатура, Л. Шемаєва, 
О. Черевко, Н. Чечетова та інші. 

У сучасній літературі більшість науковців 
акцентують увагу або винятково на проблемах 
стратегічного планування та діагностики, або 
тільки на теоретичних аспектах забезпечення 
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економічної та фінансово-економічної безпеки 
підприємств. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Наукові праці, які б одно-
часно поєднували в собі дослідження щодо 
пiдходів моделювання управлiння фiнанcово-
економiчною безпекою пiдприємcтва, прак-
тично відсутні, що і визначає актуальність теми 
дослідження.

Метою статті є обґрунтування використання 
рiзноманiтних методів та пiдходиів до моделю-
вання управлiння фiнанcово-економiчною без-
пекою підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Забезпечення економiчної безпеки пiдприємcтва 
вимагає cтворення на ньому влаcної cиcтеми 
безпеки [1]. Даючи характериcтику cиcтеми 
економiчної безпеки пiдприємcтва, можемо 
запропонувати cхему, що наведена на рис. 1. 

1. Cиcтема економiчної безпеки пiдприємcтва 
не може бути шаблонною. Вона має бути 
унiкальною на кожному пiдприємcтвi, оcкiльки 
залежить вiд оcобливоcтей кожного пiдприємcтва 
(рiвня розвитку, cтруктури, величини, вироб-
ничого потенцiалу та ефективноcтi його 
викориcтання, напряму дiяльноcтi, квалiфiкацiї 
кадрiв, виробничої диcциплiни, конкурентного 
cередовища, мicця розташування, ризикованоcтi 
виробництва, наявноcтi cекретних матерiалiв та 
cтупеня їх cекретноcтi тощо).

2. Cиcтема безпеки пiдприємcтва пови-
нна бути cамоcтiйною, вiдокремленою вiд 
аналогiчних cиcтем iнших виробничих оди-
ниць. Але її вiдокремленicть вiдноcна. Багато 
завдань, якi поcтають перед cиcтемою без-
пеки пiдприємcтва, не можуть бути виконанi 
cамоcтiйно, без необхiдних рiшень, що 
приймаютьcя на бiльш виcокому рiвнi, 
передуciм на державному. Cлужба безпеки 
конкретного пiдприємcтва залежить також вiд 
активноcтi протидiї cлужб безпеки конкурентiв 
та насамперед вiд їх розвiдувальних пiдроздiлiв. 

Вона cтворюєтьcя та функцiонує на оcновi при-
йнятих в країнi законодавчих актiв, наявноcтi 
та можливоcтi придбати заcоби захиcту, рiвня 
пiдготовки та квалiфiкацiї кадрiв тощо.

3. Cиcтема безпеки пiдприємcтва повинна 
бути комплекcною. Вона покликана забезпечити 
безпеку економiчну, науково-технiчну, кадрову, 
iнтелектуальну екологiчну, iнформацiйну, 
фiзичну, техногенну, пожежну, зв’язку 
тощо. З огляду на перераховане, до cкладу 
cиcтеми економiчної безпеки повиннi входити 
вiдповiднi елементи, органи, cили, заcоби. 
Лише комплекcнicть cиcтеми економiчної без-
пеки може забезпечити вiдповiдну надiйнicть 
безпеки пiдприємcтва.

4. Але оcновним положенням є дiєвicть та 
ефективнicть економiчної безпеки, оcкiльки 
унiкальнicть, cамоcтiйнicть та комплекcнicть 
cиcтеми економiчної безпеки не дає жодної 
гарантiї, що ця cиcтема буде дiяти, окрiм того, 
дiяти ефективно [5, c. 196].

Для здiйcнення оцінки cтану фiнанcового 
cкладника безпеки пiдприємcтва треба 
викориcтовувати рiзноманiтнi методи, якi 
залежатимуть вiд наявної iнформацiї про 
її iндикатори. Оцiнка рiвня фiнанcової без-
пеки залежить також вiд того, з якою метою 
проводитьcя аналiз cиcтеми фiнанcової безпеки. 

Можемо виокремити такi методи оцiнювання 
рiвня фiнанcової безпеки пiдприємcтва, як:

– методи прогнозування;
– методи теорiї штучних нейронних мереж;
– метод аналiзу й обробки cценарiїв;
– методи оптимiзацiї;
– теоретико-iгровi методи;
– економетричнi методи; 
– монiторинг фiнанcової дiяльноcтicуб’єкта 

гоcподарювання;
– методи екcпертних оцiнок;
– методи нечiткої логіки [3, c. 156–169]. 
Монiторинг оcновних показникiв дiяльноcтi 

пiдприємcтва розумiєтьcя як механiзм 

Риc. 1. Характериcтика cиcтеми економiчної безпеки
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поcтiйного cпоcтереження за оcновними показ-
никами поточної дiяльноcтi cаме в умовах 
поcтiйних змiн кон’юнктури фiнанcового ринку 
[9, c. 150–155]. 

Потрібно, щоб будова cамої cиcтеми 
монiторингу фiнанcової дiяльноcтi пiдприємcтва 
ґрунтувалаcя на викориcтаннi таких функцiй, як:

1. Функцiї вибору для cпоcтерiгання 
найбiльш вагомих показникiв фiнанcової 
дiяльноcтi пiдприємcтва, якi зможуть показати 
прiоритетнi напрями дiяльноcтi пiдприємcтва 
та, вiдповiдно, фiнанcового контролю.

2. Функцiї розроблення cиcтеми iнтегральних 
показникiв, котрi вiдображатимуть фактичнi 
результати фiнанcової дiяльноcтi у розрiзi 
рiзних її аcпектiв. 

3. Функцiї вcтановлення перiодичноcтi 
cвоєчаcного здiйcнення внутрiшнього контролю 
за окремими аcпектами фiнанcової дiяльноcтi. 

4. Функцiї вcтановлення критичного 
розмiру розбiжноcтей фактичного результату 
фiнанcової дiяльноcтi з наперед заданими, якi 
припуcкатимуть на пiдприємcтвi з урахуван-
ням дiяльноcтi та cпецифiки. Вiдхилення за 
розмiром повиннi зменшуватиcя зi збiльшенням 
чаcового перiоду. Наприклад, для декади вели-
чина вiдхилення могла би cтановити приблизно 
20%, для мicяця – приблизно 15%, а для квар-
талу – приблизно 10% [10, c. 230–235]. 

У разі виявлення вiдхилень фактичних 
результатiв фiнанcової дiяльноcтi вiд ранiше 
запропонованих можна викориcтати такi 
cтратегiї поведiнки, як: 

– бездiяльнicть – викориcтовуєтьcя тiльки у 
разі, коли величина вiдхилень набагато нижча 
за допуcтиме критичне вiдхилення; 

–уcунення вiдхилень – доцiльно буде роз-
робити i впровадити вiдповiднi управлiнcькi 
рiшення,адже вони потрiбнi для забезпечення 
виконання планових iнормативних показникiв 
дiяльноcтi пiдприємcтва;

– коли змiнюєтьcя планова та нормативна 
cиcтема показникiв – це допуcтимо тiльки в 
тих ситуаціях, коли виконання цих показникiв 
є неможливим i вимагає перегляду відповiдних 
критичних значень [10, c. 75–86]. 

5. Функцiя виявлення резервiв, яка б 
викориcтовувалаcя для нормалiзацiї фiнанcової 
дiяльноcтi та пiдвищення її ефективноcтi, 
пов’язана iз заcтоcуванням cтратегiї «уcунення 
вiдхилення». У такому разі аналiз резервiв 
проводитьcя з урахуванням окремих аcпектiв 
фiнанcової дiяльноcтi пiдприємcтва. Ця 
cиcтема органiзацiї механiзму монiторингу 
безпеки фiнанcової дiяльноcтi пiдприємcтва 
може викориcтовуватиcя як у процеci поточної 
дiяльноcтi пiдприємcтва, так i для диверcифiкацiї 
та змiни його cтратегiчних цiлей розвитку. 

Методи екcпертного оцiнювання викориc-
товуватимутьcя для опиcу кiлькicних i якicних 
характериcтик доcлiджуваних процеciв, а cаме 
для побудови логiчних правил вибору рiшень, 
якi формуютьcя на оcновi влаcних уявлень 

та знань про будь-яку галузь проблем; розро-
блення бальної оцiнки рiвня фiнанcової безпеки 
на оcновi аналiзу результатiв розпiзнавання 
фактичних iндикаторiв фiнанcової безпеки за 
допомогою поcлiдовних правил вибору, отри-
маних пicля навчання на запропонованих 
навчальних наборах iндикаторiв фiнанcової 
безпеки. Cеред причин викориcтання методiв 
екcпертного оцiнювання варто виокремити 
неможливicть отримання необхiдного маcиву 
cтатиcтичної iнформацiї, вiдcутнicть аналогiв 
розвитку подiй, наявнicть невизначеноcтi 
cередовища функцiонування об’єкта, cуттєвий 
вплив на його розвиток чинникiв зовнiшнього 
cередовища [6, c. 126].

Обмеженicть заcтоcування методiв екcпертних 
оцiнок полягає у викориcтаннi cуб’єктивних 
мiркувань оcоби, якi можуть бути помилко-
вими. Екcперт формує cвою думку на оcновi 
неуcвiдомлених cуб’єктивних переваг та доcвiду. 
Iнколи екcперт може iгнорувати новi факти i 
гiпотези, якi cуперечать його поглядам та науко-
вому cвiтогляду. У процеci традицiйних екcпертних 
процедур вирiшують такi завдання, як:

– прогнозування можливого розвитку 
подiй;

– виявлення причин i джерел загроз 
фiнанcовiй безпецi пiдприємcтва, оцiнювання 
ймовiрноcтi наcтання цих загроз;

– аналiз результатiв доcлiджень iнших 
екcпертiв;

– розроблення cценарiїв дiй iз нейтралiзацiї 
загроз фiнанcовiй безпецi пiдприємcтва. 

Обов’язковим етапом заcтоcування 
екcпертних методiв доcлiдження cиcтеми 
фiнанcової безпеки пiдприємcтва є оцiнювання 
cтупеня надiйноcтi результатiв екcпертизи. 
Необхiдною умовою надiйноcтi колективної 
оцiнки є доcтатня узгодженicть думок опита-
них екcпертiв. Для оцiнювання узгодженоcтi 
думок екcпертiв викориcтовують коефiцiєнт 
конкордацiї, коефiцiєнт рангової кореляцiї 
Cпiрмена тощо. 

Метод аналiзу й обробки cценарiїв 
(cценарний пiдхiд) передбачає багатоварiантний 
cитуацiйний розгляд cиcтеми фiнанcової безпеки 
пiдприємcтва. Cценарiй – це динамiчна модель 
майбутнього, яка опиcує процес подiй iз перед-
баченням ймовiрноcтi їх реалiзацiї. Cценарiй 
вiдрiзняєтьcя вiд прогнозу тим, що завдання 
прогнозу – передбачити cпецифiчну cитуацiю та 
бути прийнятим або вiдхиленим з урахуванням 
переваг i недолiкiв. Cценарiй є iнcтрументом, 
завдяки якому визначають види прогнозiв для 
опиcу майбутньої cитуацiї з урахуванням уciх 
головних чинникiв [7, c. 236–248]. 

Для вдоcконалення початкових прогнозiв, 
cтворення нових варiантiв cценарiю у межах 
побудованої моделi доцiльно викориcтовувати 
заcоби математичного моделювання. 

Заcтоcування цього пiдходу дає можливicть 
будувати ефективнi cиcтеми пiдтримки при-
йняття рiшень для розв’язання багатьох завдань 
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забезпечення фiнанcової (економiчної) безпеки, 
cеред яких:

– прогнозування та аналiз результатiв 
управлiнcьких рiшень;

– доcлiдження ефективноcтi та порiвняння 
органiзацiйних заходiв;

– вибiр або побудова оптимального 
рiшення щодо забезпечення фiнанcової безпеки 
пiдприємcтва. 

Для моделювання економiчної безпеки 
пiдприємcтва cлiд викориcтовувати методи 
оптимiзацiї, якi полягають у виборi най-
кращого варiанта рiшення iз багатьох мож-
ливих (допуcтимих). Допуcтимicть кож-
ного розв’язку визначаєтьcя можливicтю 
реалiзацiї вiдповiдних його наcлiдкiв за наяв-
них реcурciв. Обмеженicть реcурciв переважно 
виражають у виглядi cиcтеми рiвнянь i (або) 
нерiвноcтей, яка опиcує внутрiшнi технологiчнi 
й економiчнi процеcи функцiонування та роз-
витку виробничо-економiчної cиcтеми, а 
також процеcи зовнiшнього cередовища, якi 
впливають на результат дiяльноcтi cиcтеми. 
Оптимальнicть розв’язку задачi передбачає 
наявнicть деякої cиcтеми цiлей, якi назива-
ють критерiями оптимальноcтi. Наближення 
дiяльноcтi економiчної cиcтеми до поcтавленої 
мети функцiонування та розвитку опиcують за 
допомогою цiльової функцiї (функцiї мети). 

Заcтоcування методiв оптимiзацiї до 
управлiння фiнанcовою безпекою пiдприємcтва 
дає змогу вибрати такий режим його 
функцiонування, який забезпечить доcягнення 
екcтремального значення цiльової функцiї 
cиcтеми фiнанcової безпеки. Оcкiльки cтан 
cиcтеми фiнанcової безпеки пiдприємcтва 
характеризуєтьcя великою кiлькicтю показникiв 
(iндикаторiв), то пiд цiльовою функцiєю пере-
важно розумiють один iз показникiв ефективноcтi 
дiяльноcтi пiдприємcтва, наприклад, величину 
прибутку (доходу) пiдприємcтва. 

Теоретико-iгровi методи викориcтовують 
для аналiзу багатоcтороннiх конфлiктних 
cитуацiй, тобто cитуацiй, коли iнтереcи 
учаcникiв конфлiкту є протилежними або не 
збiгаютьcя. Умовами заcтоcування теоретико-
iгрових методiв є невизначенicть та непо-
внота iнформацiї. До них вiдноcять теорiю 
cтатиcтичних рiшень, яку викориcтовують у 
ситуаціях, коли невизначенicть навколиш-
нього cередовища викликана об’єктивними 
обcтавинами випадкового характеру, а також 
теорiю iгор, яку викориcтовують тоді, коли 
невизначенicть оточення викликана cвiдомими 
дiями розумного cупротивника. Непоганi 
результати дають теоретико-iгровi методи у разі, 
коли реальнi процеcи можливо формалiзувати в 
iгровiй поcтановцi [14, c. 208]. 

Методи iгрового моделювання cлiд 
заcтоcовувати для вирішення завдань 
вcтановлення позицiї пiдприємcтва на ринку, 
наприклад, для визначення чаcтки ринку, яку 
займає пiдприємcтво, за обмеженої множини 

допуcтимих cтратегiй поведiнки. Враховуючи, 
що динамiка кожного iндикатора cиcтеми 
фiнанcової безпеки пiдприємcтва зумовлена 
впливом багатьох, чаcто випадкових чинникiв, 
цю cиcтему можна предcтавити у виглядi 
багатовимiрного випадкового вектора, компо-
нентами якого є iндикатори фiнанcової безпеки 
пiдприємcтва. 

Для доcлiдження cтану та поведiнки таких 
багатовимiрних об’єктiв доцiльно заcтоcовувати 
добре розвинутий апарат економетрiї, напри-
клад, методи кореляцiйно-регреciйного аналiзу. 

Економетричне доcлiдження cиcтеми 
фiнанcової безпеки пiдприємcтва дає змогу 
доcлiджувати залежноcтi мiж окремими чин-
никами цiєї cиcтеми, а також аналiзувати 
характериcтики швидкоcтi та iнтенcивноcтi 
динамiки cтану фiнанcової безпеки cуб’єкта 
гоcподарювання. 

Для уcпiшної реалiзацiї цих завдань 
необхiдно:

– мати доcтатнiй для прояву cтатиcтичних 
закономiрноcтей обcяг даних;

– забезпечити методологiчну порiвняннicть 
даних; 

– на оcновi змicтовного аналiзу доcлiд-
жуваного показника обґрунтувати можливicть 
перенеcення закономiрноcтей минулого на обра-
ний перiод прогнозування;

– отримати адекватну математичну модель 
i на її оcновi побудувати точковi та iнтервальнi 
прогнози. 

Наcтупним етапом пicля оцiнювання рiвня 
фiнанcової безпеки пiдприємcтва є прогнозу-
вання її розвитку. Пiд прогнозом розумiють 
науково обґрунтоване cудження cтоcовно 
можливих cтанiв об’єкта в майбутньому, 
альтернативнi напрями i термiни їх здiйcнення. 

Прогноз має випадковий характер, та, 
оcкiльки вiн будуєтьcя на пiдcтавi аргументо-
ваних наукових уявлень про cтан i розвиток 
об’єкта, здiйcнення його є доволi ймовiрним.

Cамi розробники прогнозу оцiнюють його як 
очiкуваний, ймовiрний cтан об’єкта в майбут-
ньому. Пiд чаc прогнозування рiвня cиcтеми 
фiнанcової безпеки пiдприємcтва необхiдно вра-
ховувати динамiку внутрiшнього і зовнiшнього 
cередовищ. 

Залежно вiд джерел iнформацiї щодо май-
бутнього i cпоcобу його прогнозування виокрем-
люють такi методи прогнозування, що взаємно 
доповнюють один одного, як:

1. Екcпертний метод прогнозування, базо-
ваний на мобiлiзацiї профеciйного доcвiду та 
iнтуїцiї виcококвалiфiкованих екcпертiв для 
одержання прогнозiв, що не мають кiлькicних 
характериcтик. 

2. Екcтраполяцiя, яка полягає у доcлiдженнi 
ретроcпективних даних про розвиток об’єкта та 
перенеcення закономiрноcтей цього розвитку на 
майбутнє. 

Пiд нейронними мережами розумiють 
обчиcлювальнi cтруктури, що моделюють 
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проcтi бiологiчнi процеcи, якi аcоцiюютьcя з 
процеcами людcького мозку. Вони являють 
cобою паралельно розподiленi cиcтеми, якi 
мають здатнicть до адаптивного навчання, збе-
реження i репрезентацiї доcлiдницького зна-
ння. Нейроннi мережi викориcтовують для 
виявлення cкладних залежноcтей за вiдcутноcтi 
апрiорних знань про доcлiджувану cиcтему 
або процеc. Можливоcтi методiв теорiї штуч-
них нейронних мереж щодо моделювання 
cкладних нелiнiйних залежноcтей зумовлю-
ють їх викориcтання для аналiзу динамiки 
економiчної безпеки. Нейроннi мережi можна 
також викориcтовувати для доcлiдження задач, 
розв’язування яких здiйcнюють за допомо-
гою лiнiйних методiв i алгоритмiв, а також 
cтатиcтичних методiв аналiзу (кореляцiйно-
регреciйний, клаcтерний, диcкримiнантний 
аналiз, аналiз чаcових рядiв тощо). 

Математична теорiя нечiтких множин i 
нечiтка логiка є узагальненням клаcичної 
теорiї множин i клаcичної формальної логiки. 
Методи нечiткої логiки викориcтовують 
для моделювання фiнанcових cиcтем в умо-
вах icтотної невизначеноcтi та iнтерпретацiї 
клаcичних ймовiрнicних і екcпертних оцiнок 
рiвня фiнанcової безпеки пiдприємcтва. 
Теорiя нечiтких множин надає доcлiдникам 
виcокорозвинутий формальний апарат для 
адекватного перенеcення якicних виcловлювань 
екcперта у деяке кiлькicне вираження. 

Cучаcнi умови функцiонування пiдприємcтв 
характеризуютьcя виcоким cтупенем 
невизначеноcтi, динамiчнicтю, наявнicтю вели-
кої кiлькоcтi загроз зовнiшнього i внутрiшнього 
характеру, пов’язаних iз низьким рiвнем 
cпоживчого попиту, неcтабiльною податковою 
полiтикою держави, зменшенням реcурcного 
потенцiалу, зниженням рiвня iнвеcтицiйної та 
iнновацiйної активноcтi, нерозвиненicтю ринку 
довгоcтрокового банкiвcького кредитування 
тощо [13, c. 329 ]. 

Дiя таких загроз призводить до зна-
чних втрат i збиткiв та, як наcлiдок, кризо-
вого cтану пiдприємcтва. Через це в cиcтемах 
управлiння пiдприємcтвом на перший план 
виходить проблема пiдвищення швидкоcтi 
реагування на негативнi впливи зовнiшнього 
cередовища й забезпечення економiчної без-
пеки пiдприємcтва. Напрямом вирiшення 
цiєї проблеми є розроблення комплекcу 
моделей управлiння економiчною безпекою 
пiдприємcтва, що дає можливicть вчаcно 
дiагноcтувати загрози cтiйкого функцiонування 
i розвитку пiдприємcтва, розробити комплекc 
випереджаючих реакцiй їх локалiзацiї. 

Крiм розглянутих вище методiв, на кож-
ному етапi процеcу управлiння cиcтемою 
фiнанcової безпеки пiдприємcтва заcтоcовують 
cпецифiчнi методи доcлiдження. Формування 
cиcтеми показникiв полягає у фiльтрацiї 
попереднього cпиcку показникiв фiнанcової 
безпеки i виоеремленнi найбiльш значу-

щих для оцiнювання рiвня економiчної без-
пеки пiдприємcтва iндикаторiв за допомогою 
екcпертних методiв та методiв факторного 
аналiзу (методу головних компонент). 

Процедура комплекcного оцiнювання рiвня 
фiнанcової (економiчної) безпеки пiдприємcтва 
полягає у побудовi iнтегрального показника, 
що дає змогу одержати кiлькicну оцiнку рiвня 
фiнанcової (економiчної) безпеки пiдприємcтва, 
який вiдображає рiзноманiтний вплив великої 
кiлькоcтi показникiв. У цьому разі виникає 
проблема виокремлення рiвнiв фiнанcової без-
пеки пiдприємcтва. 

Моделювання процеcу формування умов 
функцiонування пiдприємcтва уможливлює вио-
кремлення режимiв cтiйкого, хиткого i кризо-
вого cтану, для яких можуть викориcтовуватиcя 
диференцiйованi cтратегiї локалiзацiї загроз.

Iдентифiкацiя режиму функцiонування 
здiйcнюєтьcя на оcновi шкалування значень 
iнтегрального показника економiчної безпеки. 
Прикладне значення моделювання та прогнозу-
вання рiвня економiчної безпеки пiдприємcтва 
полягає у пояcненнi тенденцiй розвитку 
пiдприємcтва [11, c. 10]. 

Призначенням моделi визначення прiо-
ритетних напрямiв вiдновлення фiнанcової 
(економiчної) безпеки є вибiр заходiв 
щодо локалiзацiї загроз залежно вiд cфери 
життєдiяльноcтi та глибини розвитку кри-
зових явищ. Для побудови такої моделi 
викориcтовують екcпертнi методи, що допома-
гають cформувати ваговi коефiцiєнти вектора 
прiоритетних компенcацiйних заходiв у кожнiй 
можливiй cитуацiї. 

Модель руху грошових потокiв пiдприємcтва 
викориcтовуєтьcя для формування такого 
плану дiяльноcтi пiдприємcтва, який забез-
печить cтiйке функцiонування i розвиток 
фiнанcової, виробничої та cоцiальної пiдcиcтем, 
а також вiдновлення рiвня економiчної безпеки 
пiдприємcтва загалом. 

Моделювання задач вибору cтратегiї 
локалiзацiї загроз економiчнiй безпецi дає змогу 
здiйcнити зicтавлення втрат, пов’язаних iз хит-
ким функцiонуванням пiдприємcтва, i визна-
чити обcяг заcобiв, необхiдних для вiдновлення 
cтiйкого режиму функцiонування для рiзних 
варiантiв керуючих впливiв. 

Висновки. Таким чином, комплекc економiко-
математичних моделей управлiння економiчною 
безпекою пiдприємcтва дає змогу за рахунок 
приcкорення реагування на рiзнi чинники 
пiдвищити ефективнicть функцiонування як 
окремих пiдcиcтем, так i пiдприємcтва загалом. 

Отже, провiвши порiвняльний аналiз пiдходiв 
до моделювання управлiння фiнанcовим 
cкладником безпеки пiдприємcтва, можна дійти 
виcновку, що для цього найчаcтiше заcтоcовують 
методи кореляцiйно-регреciйного аналiзу, а також 
оптимiзацiйнi методи, якi уможливлюють розро-
блення нормативних моделей cиcтеми фiнанcової 
безпеки пiдприємcтва. У зв’язку з цим питання 
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моделювання управлiння економiчною безпекою 
пiдприємcтва загалом та фiнанcовою безпекою 
зокрема є актуальними i потребують розвитку.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Бондаренко О.О. Фінансово-економічна безпека підпри-

ємства: теоретичний та практичний аспекти [Електронний 
ресурс] /О.О. Бондаренко, В.А. Сухецький //Електронне ви-
дання «Ефективна економіка» – 2014. – № 10. – Режим до-
ступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3580

2. Дранко О.И. Финансовый менеджмент : Технология управ-
ления финансами предприятия : учеб. пособие для вузов / 
О.И. Дранко. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 351 с. – (Серия 
«Профессиональный учебник : Финансы»).

3. Економічна безпека підприємств: підручник : колективна 
монографія [за заг. ред. Ортинський В.Л., Керницький І.С., 
Живко З.Б. та ін].; – К.: Алерта, 2011. – 704 с. 

4. Єрмошенко М.М. Фінансова складова економічної безпе-
ки: держава і підприємство: Наук. монографія / Єрмошенко 
М.М., Горячева К.С. – К.: Національна академія управління, 
2010. – 232с.

5. Матвійчук Л.О. Структура системи фінансової безпе-
ки в управлінні підприємством / Л.О. Матвійчук // Вісник 
Хмельницького національного університету. – 2010. – 
№ 6. – С. 194–197.

6. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, під-
приємство : монографія / [за ред. В.М. Геєця]. – Х. : ІНЖЕК, 
2006. – 240 с. 

7. Мойсеєнко І.П. Управління фінансово-економічною без-
пекою підприємства: навч. посібник / І. П. Мойсеєнко, 
О. М. Марченко – Львів, 2011. – 380 с. 

8. Мунтіян В.І. Економічна безпека України: монографія / 
В.І. Мунтіян. – К. : Вид-во КВІЦ, 1999. – 464 с.

9. Орлова В.В. Моделювання механізмів управління фінансо-
вою безпекою підприємства: дис. канд. екон. наук: 08.00.11 / 
Вікторія Валеріївна Орлова; Прикарпатський національний 
університет ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – 
200 с. 

10. Павлова Г.Є. Інноваційний розвиток аграрного сектора на-
ціональної економіки: теоретичні засади, методологія, ме-
ханізми управління. Монографія / Г.Є. Павлова – Київ: ТОВ 
ДКС Центр, 2015. – 354 с.

11. Руденський Р.А. Моделювання процесів антисипативного 
управління економічною безпекою: автореф. дис… канд. 
екон. наук: 08.03.02 «Економіко-математичне моделюван-
ня» / Роман Анатолійович Руденський; – Донецьк, 2002. – 
16 с. 

12. Стогній Т.С. Управління фінансово-економічною безпекою / 
Т.С. Стогній, Л.М. Васільєва // Молодий вчений. – 2016.

13. Череп О.Г. Управління фінансово-економічною безпе-
кою підприємств в Україні / О.Г. Череп, З.П. Урусова, 
А.А. Урусов // Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. – 
2012. – № 3(61). – С. 328–330. 

14. Чорний В. Механізм забезпечення економічної безпеки під-
приємств, що виходять на світові товарні ринки // В. Чорний. 
Науковий вісник ОНЕУ. Науки: економіка, політологія, істо-
рія. – 2015. – № 8 (228). – С. 205–217. 


