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УДК 658.1

Кіпчарська Я. М. Функціональна структура корпоративної безпеки підприємства
Метою статті є визначення та обґрунтування суті функціональних складових корпоративної безпеки суб’єктів підприємницької діяльності. 
У ході проведеного дослідження проаналізовано основні наукові підходи щодо визначення функціональних складових економічної безпеки на рівні 
підприємства, зокрема: ресурсний, системний та ресурсно-функціональний підходи, а також розглянуто переваги та недоліки кожного з них. У 
результаті досліджень, відштовхуючись від структуризації економічної безпеки представниками ресурсно-функціонального підходу та виходя-
чи з позиції теорії систем, обґрунтовано доцільність виділення таких складових корпоративної безпеки підприємства: фінансово-економічну, 
організаційно-управлінську, техніко-технологічну, інтелектуально-кадрову,  інформаційну та силову,  які, у свою чергу, структуровано на під-
системи нижчих рівнів. Запропонована структуризація дає можливість комплексно підходити до вирішення проблеми забезпечення безпеки роз-
витку суб’єкта господарювання.
Ключові слова: корпоративна безпека підприємства, економічна безпека підприємства, підхід, складова, структура.
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УДК 658.1
Кипчарская Я. Н. Функциональная структура корпоративной  

безопасности предприятия
Целью статьи является определение и обоснование сущности функ-
циональных составляющих корпоративной безопасности субъектов 
предпринимательской деятельности. В ходе проведенного исследо-
вания проанализированы основные научные подходы к определению 
функциональных составляющих экономической безопасности на 
уровне предприятия, в частности: ресурсный, системный и ресурсно-
функциональный подходы, а также рассмотрены преимущества и не-
достатки каждого из них. В результате исследований, отталкиваясь 
от структуризации экономической безопасности представителями 
ресурсно-функционального подхода и исходя из позиции теории систем, 
обоснована целесообразность выделения следующих составляющих 
корпоративной безопасности предприятия: финансово-экономическую, 
организационно-управленческую, технико-технологическую, интеллек-
туально-кадровую, информационную и силовую, которые, в свою оче-
редь, структурированы на подсистемы низших уровней. Предложенная 
структуризация позволяет комплексно подходить к решению пробле-
мы обеспечения безопасности развития предприятия.
Ключевые слова: корпоративная безопасность предприятия, экономи-
ческая безопасность предприятия, подход, составляющая, структура.
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Kipcharska Ia. M. Functional Structure of the Enterprise's  

Corporate Security
The article is aimed at defining and substantiating the essence of the func-
tional components of the corporate security of business entities. In the study, 
the main scientific approaches to the definition of functional components of 
economic security at the enterprise level have been analyzed, in particular: 
resource, system and resource-functional approaches; also the advantages 
and disadvantages of each have been discussed. As result of the carried out 
research, starting from structuring the economic security by representatives 
of the resource-functional approach and based on the position of systems 
theory, the relevance of allocating of the following components of the en-
terprise's corporate security has been substantiated: financial-economic, 
organizational-managerial, technical-technological, intellectual-human re-
sourcing, informational and force component, which, in turn, are structured 
into the subsystems of the lower levels. The proposed structuring allows a 
comprehensive approach to address the concerns of securing the enterprise's 
development.
Key words: enterprise's corporate security, enterprise's economic security, 
approach, component, structure.
Pic.: 1. Bibl.: 12. 
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Перехід України до ринкових відносин господа-
рювання, що супроводжується швидким зро-
станням кількості підприємств, появою нових 

методів їх управління, посиленням конкуренції між 
ними, докорінно змінив умови діяльності підприємств. 
Зміна умов спричинила за собою появу в діяльності 
підприємств цілком нових проблем, що потребують 
теоретичного осмислення і розробки практичних реко-
мендацій по їхньому рішенню. До числа таких, насампе-
ред, належить проблема гарантування безпеки підпри-
ємницької діяльності, незалежно від форми власності 
суб’єкта господарювання, яка виходить на перший план 
та є надзвичайно актуальною в ринкових умовах.

Дослідження теоретичних і практичних аспектів 
забезпечення безпеки розвитку суб’єктів підприємниць-
кої діяльності знайшли відображення у працях таких віт-
чизняних і зарубіжних науковців, як: О. Ареф’єва, М. Єр - 
мошенко, Д. Ковальов, Є. Олейніков, Н. Подлужна, Н. Ре - 
верчук, Т. Сухорукова, М. Фоміна, В. Ярочкін та ін. Про-
те, незважаючи на значний науковий доробок зазначе-
них учених, потрібно наголосити на необхідності по-
дальшого розвитку теоретичної бази з даної тематики. 
Детального дослідження потребує питання визначення 
функціональних складових безпеки суб’єктів підприєм-
ництва, зокрема для підприємств корпоративного сек-
тора економіки, які залишилися поза увагою.

Поняття «корпоративна безпека» є складним і ба -
гаторівневим, взаємопов’язаним і взаємоузгодженим 
процесом і невід’ємною властивістю будь-якого суб’єк та 
господарювання. Враховуючи той факт, що корпорація – 
це об’єднання, створене на основі поєднання виробни-
чих, наукових і комерційних інтересів саме декількох 
підприємств, для неї першочерговим завданням є забез-
печення законних прав та інтересів акціонерів, гаранту-
вання рівноваги впливу між учасниками корпоративних 
відносин. Саме тому вважаємо за необхідне виокремити 
на рівні підприємства два поняття корпоративної без-
пеки [5, с. 158]:
 корпоративна безпека, об’єктом якої є об’єд-

нання підприємств;
 корпоративна безпека, об’єктом якої є кожне 

підприємство окремо.
Корпоративна безпека, об’єктом якої є об’єднання 

підприємств, повинна передбачати гарантування закон-
них прав та інтересів акціонерів, забезпечення рівноваги 
впливу між учасниками корпоративних відносин, мож-
ливість своєчасного запобігання конфліктів із співвлас-
никами, менеджмент і наявність механізмів захисту у ви-
падку порушень прав власника бізнесу іншими особами. 

Корпоративна безпека, об’єктом якої є кожне під-
приємство окремо, повинна поєднувати в собі й ефек-
тивний процес виробництва та реалізації продукції, і 
забезпеченість фінансовими ресурсами, і наявність ви-
сококваліфікованого персоналу, і режим захисту комер-
ційної таємниці та внутрішньої роботи зі співробітни-
ками з метою запобігання негативних явищ, і ефективне 
інформаційно-аналітичне забезпечення господарської 
діяльності та, нарешті, технічний і фізичний захист під-
приємства.

Відтак, вважаємо, що для забезпечення корпора-
тивної безпеки підприємства, доцільно застосовувати 
системний підхід, який дозволить комплексно охопити 
всю множину виділених об’єктів безпеки, що потребу-
ють захисту від зовнішніх та внутрішніх загроз. У свою 
чергу, застосування системного підходу об’єктивує по-
требу в структуризації складових корпоративної безпе-
ки підприємства.

На сьогоднішній день у науковій літературі питання 
переліку складових корпоративної безпеки підприємства 
є малодослідженим, проте існує значна кількість наукових 
праць, які присвячені визначенню складових економічної 
безпеки на рівні підприємства. Оскільки корпоративна 
безпека тісно пов’язана з економічною безпекою підпри-
ємства, передусім варто ознайомитися з науковими під-
ходами до визначення складових останньої. 

Аналіз наукових праць, присвячених питанням 
економічної безпеки підприємства, дозволив 
ви ділити три підходи до визначення її функціо-

нальних складових: 
 системний;
 ресурсний;
 ресурсно-функціональний.

Прихильниками системного підходу є науковці, 
сферою наукових інтересів яких є насамперед економі-
ка підприємства, зокрема: М. Єрмошенко та К. Горячева 
[4], Д. Ковальов та Т. Сухорукова [6], Н. Фокіна [11] та ін. 
Ці дослідники зазвичай виділяють такі складові еконо-
мічної безпеки підприємства:
 технологічна складова – стосується всіх аспек-

тів, що безпосередньо впливають на технічний 
бік процесу виробництва, насамперед на основ-
ні виробничі засоби, їх науково-технологічний 
рівень та розвиток;

 ресурсна складова – включає всі чинники, що ха-
рактеризують матеріальне забезпечення ви роб-
ництва основними видами ресурсів, їх якість, 
можливість оновлення та при необхідності за-
міни;

 фінансова складова – характеризує всі фінан-
сові аспекти діяльності підприємства, тобто 
гарантування його автономності та незалежно-
сті, ліквідності та платоспроможності, ділової 
активності та фінансової стійкості;

 соціальна складова – стосується всіх аспектів 
діяльності підприємства, що пов’язані з пер-
соналом та його матеріальною забезпеченістю, 
чисельністю, вікової та освітньою структурами. 

Перевагою системного підходу з точки зору розу-
міння підприємства як системи взаємопов’язаних еле-
ментів є те, що всі вищевказані складові будуть існувати 
на підприємстві будь-якого сектора економіки, оскільки 
на кожному підприємстві, незалежно від галузі діяль-
ності, існують матеріальні, виробничі, трудові ресурси, 
а ефективність його діяльності характеризує саме стан 
фінансів. Однак прихильники системного підходу в да-
ній класифікації складових безпеки спираються лише на 
внутрішньовиробничі складові, що, у свою чергу, усклад-
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нює визначення реального рівня економічної безпеки на 
підприємстві. 

Прихильники ресурсного підходу, до яких нале-
жать С. Васильчак [2], Л. Гончаренко та Є. Куценко [3], 
визначають перелік складових економічної безпеки, 
відштовхуючись від того, що підприємство в результаті 
діяльності використовує певну сукупність корпоратив-
них ресурсів, відповідно, і економічну безпеку потрібно 
формувати шляхом виокремлення загроз по кожному 
з видів корпоративних ресурсів. Відповідно до даного 
підходу дослідники виокремлюють такі складові еконо-
мічної безпеки підприємства:
 безпека капіталу – включає всі чинники, що 

стосуються акціонерного капіталу разом із за-
лученими фінансовими ресурсами;

 безпека персоналу – визначає всі чинники, що 
стосуються апарату управління, виробничих 
робітників і службовців підприємства з їх знан-
нями, досвідом і навичками роботи;

 безпека інформації та технології – включає 
всі чинники, що стосуються інформаційного 
забезпечення діяльності підприємства та про-
цесу прийняття рішення, а також чинники, що 
формують спроможність підприємства вироб-
ляти сучасний інноваційний продукт;

 безпека техніки і обладнання – визначає всі 
чинники, що стосуються основних виробничих 
фондів підприємства та їх відповідність наяв-
ним фінансовим, інформаційно-технологічним 
та кадровим ресурсам;

 безпека права – включає всі чинники, що сто-
суються наявності та використання підприєм-
ством прав на використання певних обмежених 
ресурсів [10, с. 33].

Класифікація складових економічної безпеки згідно 
з ресурсним підходом є більш розвиненою та до-
сконалою, ніж за системним підходом, проте вона 

містить в собі елементи, наявність та важливість яких є не 
однаковою для підприємств різних галузей економіки.

Ресурсно-функіональний підхід до визначен-
ня складових економічної безпеки підприємства, який 
ґрунтується на декомпозиції процесу її забезпечення 
на основі двох критеріїв — ресурсів, що потребують за-
хисту, і функцій (напрямів) діяльності, які потрібно здій-
снювати, є найбільш досконалим і поширеним серед на-
уковців. Зокрема, його прихильниками є: О. Ареф’єва та 
Т. Кузенко [1], М. Фоміна [12] та ін. Відповідно до даного 
підходу більшість науковців виокремлюють такі функціо-
нальні складові економічної безпеки підприємства: фі-
нансова, інтелектуально-кадрова, техніко-технологічна, 
політико-права, інформаційна, екологічна, силова скла-
дові. Як зазначено Т. Рудою [10, с. 33]:
 фінансова складова – визначається дослідника-

ми як найбільш показова щодо стану економіч-
ної безпеки підприємства, що обумовлюється 
самою сутністю підприємства та його спрямо-
ваністю на отримання максимального прибут-
ку. Дану складову розглядають як сукупність 
фінансових результатів діяльності підприєм-

ства, що відображають його спроможність при-
стосуватися до мінливих умов та факторів зо-
внішнього і внутрішнього середовища;

 інтелектуальнокадрова складова – містить 
у собі два тісно пов’язані між собою напрямки 
забезпечення ефективної діяльності підпри-
ємства. Кадрова складова включає всі аспекти, 
що стосуються роботи з персоналом, підви-
щення ефективної, стійкої роботи, планування 
й управління персоналом. Інтелектуальна ж 
стосується всіх аспектів, що визначають якість 
персоналу підприємства в сучасних умовах різ-
кого зро стання значущості саме творчих та ін-
новаційних якостей працівника;

 технікотехнологічна складова – стосується 
всіх аспектах, які визначають, наскільки рівень 
технологій підприємства відповідає стандар-
там, а також те, чи є в підприємства потенціал 
для подальшого розвитку;

 політикоправова складова – враховує всі ас-
пекти, що формують правове забезпечення ді-
яльності підприємства, а також можливості 
адаптації підприємства до змін у законодавстві, 
державному управлінні, тощо; 

 інформаційна складова – стосується всіх аспек-
тів, що формують інформаційне забезпечення 
процесу прийняття рішення на підприємстві, 
якості та кількості наявної інформації про умо-
ви його господарської діяльності;

 екологічна складова – передбачає врахування 
всіх аспектів діяльності підприємства і, особли-
во, виробничого процесу, які спричиняють не-
гативний вплив на навколишнє середовище та 
екологію регіону і держави, ступеню забезпечен-
ня екологічного контролю та ефективності ви-
трат підприємства на природоохоронні заходи;

 силова складова – враховує всі аспекти діяль-
ності підприємства, що визначають фізичну 
безпеку його працівників, ступінь збереження 
майна від негативних впливів та захищеність 
інформаційних ресурсів підприємства. 

Розглядаючи структуру економічної безпеки за ре  - 
сурсно-функціональним підходом, крім вищезга-
даних складових, у науковій літературі можна 

знайти як розширення їх кількості, так і звуження. Зо-
крема, Н. Реверчук [9] і Р. Папехін [8] вищезазначений 
перелік доповнюють ринковою складовою; І. Нагорна 
[7] пропонує доповнити перелік інноваційною та ре-
троспективною складовими; група авторів виділяє вну-
трішньовиробничі (фінансову, кадрову, технологічну, 
правову, інформаційну, екологічну та силову безпеку) та 
позавиробничі складові (ринкова та інтерфейсна безпе-
ки). Як бачимо, ресурсно-функціональний підхід для ви-
значення складових економічної безпеки підприємства 
є найбільш універсальним і всебічним. Проте, звичайно, 
важливість кожної зі складових економічної безпеки є 
різною для підприємств різних галузей економіки. Тому 
під час формування переліку складових економічної 
безпеки конкретного підприємства необхідно приді-
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ляти увагу саме тим складовим, що є для підприємства 
пріоритетними. 

Провівши аналіз наукових підходів до визначен-
ня функціональних складових економічної безпеки під-
приємства, вважаємо за доцільне в основу структури-
зації корпоративної безпеки покласти ресурсно-функ-
ціональний, критично переосмисливши його, певною мі-
рою доповнивши та вилучивши зайві складові, зокрема:

1. Виходячи з розуміння корпоративної безпеки як 
системи безпечного функціонування бізнесу, яка вклю-
чає в себе певний комплекс системотворчих елементів, 
що пов’язані між собою та постійно чинять вплив один 
на одного, доцільно розглядати структуру корпоратив-
ної безпеки підприємства з позиції теорії систем, тобто 
з’ясувати, які підсистеми нижчих рівнів є її складовими.

2. Враховуючи специфіку діяльності корпорації, а 
саме, що це об’єднання, створене на основі поєднання 
виробничих, наукових і комерційних інтересів саме де-
кількох підприємств, першочерговим завданням для неї 
є забезпечення законних прав та інтересів акціонерів, 
гарантування рівноваги впливу між учасниками кор-
поративних відносин. Отже, пропонуємо перелік функ-
ціональних складових корпоративної безпеки підпри-
ємства доповнити новим елементом – організаційно-
управлінська безпека.

3. Відштовхуючись від того, що рівень негативно-
го впливу на довкілля визначається насамперед прогре-
сивністю техніки, обладнання, устаткування та техноло-
гічних процесів, що використовуються на підприємстві, 
екологічну безпеку підприємства доцільно включити 
до підсистеми нижчих рівнів, зокрема до техніко-тех-
нологічної безпеки.

4. Виходячи з того, що в діяльності будь-якого під-
приємства України є постійно присутня невизначеність, 
пов’язана з нестабільністю політичної ситуації в держа-
ві, і реальних інструментів впливу на це у підприємства 
немає, доцільно політику-правову складову сформува-
ти як правову безпеку підприємства та включити її до 
підсистеми нижчих рівнів, а саме – до організаційно-
управлінської безпеки.

Отже, відштовхуючись від структуризації еконо-
мічної безпеки представниками ресурсно-функ-
ціонального підходу та виходячи з пози ції теорії 

систем, можна запропонувати виділити шість складо-
вих корпоративної безпеки підприємства: фінансово-
економічну, організаційно-управлінську, техніко-техно-
ло гічну, інтелектуально-кадрову, інформаційну та сило-
ву безпеки, які, у свою чергу, структуровано на підсисте-
ми нижчих рівнів (рис. 1).

Фінансовоекономічна складова корпоративної без - 
 пеки характеризується станом найбільш ефективного 
використання корпоративних ресурсів підприємства, 
забезпечення фінансової стійкості, ліквідності та при-
бутковості діяльності, а також досягнення максималь-
них обсягів збуту продукції підприємства внаслідок 
ефективного просування, стимулювання продажу та 
врахування потреб споживачі. 

Організаційноуправлінська складова корпора-
тивної безпеки підприємства передбачає гарантування 

законних прав та інтересів акціонерів, забезпечення рів-
новаги впливу між учасниками корпоративних відносин, 
підвищення прозорості корпоративного управління та 
запровадження і дотримання правил раціонального ме-
неджменту та належного контролю. 

Інтелектуальнокадрова складова корпоративної 
безпеки спрямована на досягнення високого кваліфі-
каційного рівня персоналу, забезпечення сприятливого 
морально-психологічного клімату в колективі, розвиток 
креативного мислення та творчого підходу працівників.

Технікотехнологічна складова корпоративної без - 
пеки полягає в забезпеченні відповідності застосовува-
них на підприємстві техніки та технологій сучасним сві-
товим аналогам і дотриманні чинних екологічних норм.

Інформаційна складова корпоративної безпеки 
спрямована на ефективне інформаційно-аналітичне 
забезпечення господарської діяльності підприємства, 
представлення підприємства у середовищі партнерів та 
конкурентів, захист інформаційних ресурсів.

Силова складова корпоративної безпеки полягає 
в забезпеченні фізичної та моральної безпеки співро-
бітників, гарантуванні безпеки майнових та фінансових 
ресурсів. 

Запропонована структуризація функціональних 
складових корпоративної безпеки підприємства, по-
будована виходячи з ресурсно-функціонального підхо-
ду та теорії систем, дала змогу комплексно підійти до 
вирішення проблеми забезпечення безпеки розвитку 
суб’єкта господарювання.

ВИСНОВКИ
Результати даного дослідження дають змогу більш 

повно сформувати функціональну структуру корпора-
тивної безпеки підприємства та виділити її структурні 
елементи. Параметри кожної зі складових корпоративної 
безпеки підприємства повинні забезпечити її збалансо-
ваність, а їх рівень має бути достатнім для забезпечення 
належної стійкості системи до дії внутрішніх та зовніш-
ніх загроз у поточному та довгостроковому періодах.

Перспективи подальших досліджень полягають у 
побудові механізму управління корпоративною безпе-
кою підприємства та розгляді методів оцінювання рівня 
корпоративної безпеки підприємства.                  
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Рис. 1. Структура корпоративної безпеки підприємства
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УДК 334.722.8
Філиппова С. В., Сухотеріна М. І. порівняльна характеристика методик оцінки ефективності системи корпоративної 

соціальної відповідальності машинобудівного підприємства
У статті досліджено теоретичні підходи до оцінки ефективності корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) машинобудівного підприємства. 
Запропоновано показники, які необхідно враховувати при визначенні ефективності соціальної відповідальності машинобудівного підприємства. По-
казано, що показники, що впливають на ефективність функціонування системи КСВ машинобудівного підприємства, можна поділити  на два види: 
якісні – оцінюються тільки за наявністю або відсутністю, кількісні – відповідно мають кількісний вимір. Запропоновано індикатори оцінки внутріш-
ньої соціальної відповідальності машинобудівного підприємства, на основі яких можна обчислювати ефективність внутрішньої КСВ машинобудів-
ного підприємства, і розроблено методику, яка базується на визначенні інтегрального показника, що включає як кількісні, так і якісні оцінки.
Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, показники ефективності, методика оцінки.
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Филиппова С. В., Сухотерина М. И. Сравнительная характеристика методик 

оценки эффективности системы корпоративной социальной  
ответственности машиностроительного предприятия

В статье исследованы теоретические подходы к оценке эффективности кор-
поративной социальной ответственности (КСО) машиностроительного пред-
приятия. Предложены показатели, которые необходимо учитывать при опре-
делении эффективности социальной ответственности машиностроитель-
ного предприятия. Показано, что показатели, влияющие на эффективность 
функционирования системы КСО машиностроительного предприятия, можно 
разделить на два типа: качественные – оцениваются только при наличии 
или отсутствии, количественные – соответственно имеют количественное 
измерение. Предложены индикаторы оценки внутренней социальной ответ-
ственности машиностроительного предприятия, на основе которых можно 
вычислять эффективность внутренней КСВ машиностроительного предприя-
тия, и разработана методика, базирующаяся на определении интегрального 
показателя, включающего как количественные, так и качественные оценки. 
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, показатели 
эффективности, методика оценки.
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Filyppova S. V., Sukhoterina M. I. Comparison of Methodologies 

for Evaluating the Effectiveness of the System of Corporate Social 
Responsibility of Machine-Building Enterprise

The article examines theoretical approaches to the evaluation of effective-
ness of corporate social responsibility (CSR) of machine-building enterprise. 
The indicators to be taken into account while determining the effectiveness 
social responsibility of machine-building enterprise have been proposed. It 
has been displayed that the indicators, which influence the functioning of the 
CSR system of machine-building enterprise, can be divided into two types: 
qualitative – evaluated only when present or absent, quantitative – respec-
tively those, which allow a quantitative measurement. Indicators for evalu-
ating the internal social responsibility of machine-building enterprise have 
been proposed, on the basis of which can be evaluated the effectiveness of 
the internal CSR of machine-building enterprise; a methodology, based on 
the definition of the integral indicator, which includes both quantitative and 
qualitative estimates, has been developed.
Keywords: corporate social responsibility, indicators of effectiveness, evalua-
tion methodology.
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