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Дмитренко В. І. Концептуальний підхід до організації аудиту системи економічної безпеки підприємств 
будівельної галузі

Мета статті полягає в наданні пропозицій щодо розробки концептуального підходу до організації аудиту системи економічної безпеки підпри-
ємств будівельної галузі, що стало можливим після систематизації наукових праць. У результаті дослідження запропоновано основні етапи 
реалізації концептуального підходу до організації аудиту системи економічної безпеки підприємств будівельної галузі. Враховуючи специфіку 
діяльності підприємств будівельної галузі, наведено авторське тлумачення поняття «аудит системи економічної безпеки підприємств будівель-
ної галузі», під яким запропоновано розуміти сукупність методів, способів та інструментів оцінювання здатності системи економічної безпеки 
підприємств будівельної галузі протидіяти впливу внутрішніх і зовнішніх загроз. На основі систематизованих завдань аудиту стану системи 
економічної безпеки підприємств будівельної галузі розроблено вербально-логістичну модель. Обґрунтовано, що концептуальний підхід до орга-
нізації аудиту системи економічної безпеки підприємств будівельної галузі враховує вимоги сучасного законодавства та практики їх функціону-
вання в Україні та сприятиме нейтралізації загроз діяльності. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розробка методичних 
підходів до проведення аудиту за окремими складовими системи економічної безпеки підприємств будівельної галузі. 
Ключові слова: система економічної безпеки, підприємства будівельної галузі, аудит системи економічної безпеки, загрози, нейтралізація загроз, 
протидія загрозам.
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Дмитренко В. И. Концептуальный подход к организации аудита системы экономической безопасности предприятий  
строительной отрасли

Цель статьи заключается в предоставлении предложений по разработке концептуального подхода к организации аудита системы экономи-
ческой безопасности предприятий строительной отрасли, что стало возможным после систематизации научных работ. В результате ис-
следования предложены основные этапы реализации концептуального подхода к организации аудита системы экономической безопасности 
предприятий строительной отрасли. Учитывая специфику деятельности предприятий строительной отрасли, дано авторская трактовка 
понятия «аудит системы экономической безопасности предприятий строительной отрасли», под которым предлагается понимать совокуп-
ность методов, способов и инструментов оценки способности системы экономической безопасности предприятий строительной отрасли 
противодействовать влиянию внутренних и внешних угроз. На основе систематизированных задач аудита состояния системы экономической 
безопасности предприятий строительной отрасли разработана вербально-логистическая модель. Обосновано, что концептуальный подход 
к организации аудита системы экономической безопасности предприятий строительной отрасли учитывает требования современного за-
конодательства и практики их функционирования в Украине и будет способствовать нейтрализации угроз деятельности. Перспективой даль-
нейших исследований в данном направлении является разработка методических подходов к проведению аудита по отдельным составляющим 
системы экономической безопасности предприятий строительной отрасли.
Ключевые слова: система экономической безопасности, предприятия строительной отрасли, аудит системы экономической безопасности, 
угрозы, нейтрализация угроз, противодействие угрозам.
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Dmitrenko V. I. A Conceptual Approach to the Organization of Audit of Economic Security System of Enterprises in the Construction Industry
The article is aimed at making proposals to develop a conceptual approach to the organization of audit of economic security system of enterprises in the 
construction industry, which appears to be possible upon systematizing of scientific works. As a result of the research, the main stages of implementation of 
a conceptual approach to the organization of audit of economic security system of enterprises in the construction industry are proposed. Taking into account 
specifics of the construction industry enterprises, the author’s interpretation of the concept of «audit of economic security system of enterprises in the construc-
tion industry» is proposed, by which can be understood an aggregate of methods, techniques and instruments for valuating the ability of an economic security 
system of enterprises in the construction industry to counteract the influence of internal and external threats. On the basis of the systematized tasks of auditing 
the status of economic security system of enterprises in the construction industry, a verbal-logistic model is developed. It is substantiated that a conceptual 
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approach to the organization of audit of economic security system of enterprises in the construction industry takes into account the requirements of modern 
legislation and their practice in Ukraine and will assist in neutralizing the threats to activity. Prospect for further research in this direction is development of 
methodical approaches to auditing the individual components of economic security system of enterprises in the construction industry.
Keywords: economic security system, construction industry enterprises, audit of economic security system, threats, neutralization of threats, countering threats.
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Система економічної безпеки підприємств,  
у тому числі будівельної галузі, потребує про-
ведення аудиту ефективності такої системи за-

для своєчасного виявлення інцидентів та загроз діяль-
ності. Відсутність належним чином організованого та 
проведеного аудиту системи економічної діяльності 
підприємства може безпосередньо вплинути на стан 
економічної безпеки через несвоєчасну ідентифікацію 
загроз і відсутність заходів щодо їх нейтралізації.

Питанням формування системи економічної 
безпеки підприємств, у тому числі будівельної галузі, 
широко представлені в наукових працях таких авто-
рів: В. Алькема, В. Андрієнко, З. Варналій, Т. Василь-
ців, О. Власюк, Л. Гнилицька, З. Живко, О. Захаров, 
С. Кавун, Г. Козаченко, М. Копитко, С. Лаптєв, О. Ля - 
шенко, І. Мігус, В. Ортинський, Є. Рудніченко, В. Сі-
дак та інші. Проте відкритим залишається питання 
розробки концептуального підходу до організації ау-
диту системи економічної безпеки підприємств буді-
вельної галузі, що вимагає розробки основних вимог 
до аудиту такої системи, враховуючи специфічні риси 
саме цієї галузі.

Метою статті є розробка концептуального під-
ходу до організації аудиту системи економічної без-
пеки підприємств будівельної галузі.

Ґрунтуючись на системному підході, пропонує-
мо організацію аудиту системи економічної безпеки 
підприємств будівельної галузі здійснювати у такій 
послідовності:

1) формулювання поняття «аудит системи еко-
номічної безпеки підприємств будівельної га-
лузі»;

2) встановлення мети, завдань, функцій і прин-
ципів аудиту системи економічної безпеки 
підприємств будівельної галузі;

3) визначення суб’єктів, які будуть виконувати 
аудит системи економічної безпеки підпри-
ємств будівельної галузі;

4) визначення об’єктів, які будуть досліджува-
тись під час аудиту системи економічної без-
пеки підприємств будівельної галузі;

5) ідентифікація загроз системі економічної без-
пеки підприємств будівельної галузі;

6) розробка заходів щодо усунення недоліків, ви-
явлених під час аудиту системи економічної 
безпеки підприємств будівельної галузі (рис. 1).

За результатами всебічного аналізу праць за-
рубіжних і вітчизняних науковців та практиків [1–5],  
а також враховуючи специфіку діяльності підпри-
ємств будівельної галузі, пропонуємо поняття «ау-
дит системи економічної безпеки підприємств буді-
вельної галузі» розуміти як сукупність методів, спо-
собів та інструментів оцінювання здатності системи 
економічної безпеки підприємств будівельної галузі 
протидіяти впливу внутрішніх і зовнішніх загроз.

Метою аудиту системи економічної безпеки 
підприємств будівельної галузі є підвищен-
ня здатності системи економічної безпеки 

підприємств будівельної галузі протидіяти як зовніш-
нім, так і внутрішнім загрозам для досягнення стра-
тегічних цілей. 

Досягнення поставленої мети здійснюється на 
основі вирішення комплексу завдань, до найбільш 
значущих з яких належать:
 розробка програми проведення аудиту стану 

системи економічної безпеки підприємств бу-
дівельної галузі;

 розробка програми проведення аудиту стану 
системи економічної безпеки підприємств бу-
дівельної галузі;

 оцінка структури (кількість підсистем) і скла-
ду елементів даної системи;

 оцінка відповідності існуючих параметрів 
си стеми економічної безпеки встановленим 
внутрішнім та зовнішнім нормативам;

 оцінка стану системи економічної безпеки 
підприємств будівельної галузі;

 отримання результатів оцінки стану системи 
економічної безпеки підприємств будівельної 
галузі;

 створення служби економічної безпеки під-
приємств будівельної галузі;

 розробка внутрішніх положень щодо органі-
зації економічної безпеки підприємств буді-
вельної галузі;

 приведення у відповідність існуючих параме-
трів системи економічної безпеки до встанов-
лених нормативів.

На основі зазначених завдань аудиту стану систе-
ми економічної безпеки підприємств будівельної галузі 
було розроблено вербально-логістичну модель (рис. 2).
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Основні етапи реалізації концептуального підходу до організації аудиту системи економічної 
безпеки підприємств будівельної галузі:

формувалювання поняття «аудит системи економічної безпеки підприємств будівельної галузі»

встановлення мети, завдань, функцій і принципів аудиту системи економічної безпеки 
підприємств будівельної галузі

визначення суб’єктів, які будуть виконувати аудит системи економічної безпеки 
підприємств будівельної галузі

визначення об’єктів, які будуть досліджуватись під час аудиту системи економічної безпеки 
підприємств будівельної галузі

ідентифікація загроз системі економічної безпеки підприємств будівельної галузі

розробка заходів щодо усунення недоліків, виявлених під час аудиту системи економічної безпеки 
підприємств будівельної галузі

Рис. 1. Основні етапи реалізації концептуального підходу до організації аудиту системи економічної безпеки 
підприємств будівельної галузі

Джерело: складено на основі [1].

Аудит системи економічної безпеки підпри-
ємств будівельної галузі покликаний викону-
вати такі функції: 

 прогнозування, ідентифікація, попередження, 
ослаблення загроз діяльності підприємств бу-
дівельної галузі; 

 забезпечення захищеності діяльності підпри-
ємств будівельної галузі; 

 збереження їх майнової та інформаційної ці-
лісності;

 ліквідація наслідків внутрішніх та зовнішніх 
загроз діяльності підприємств будівельної га-
лузі в цілому тощо.

Аудит системи економічної безпеки підпри-
ємств будівельної галузі повинен спиратись на основ-
ні системні принципи:
 комплексність – принцип припускає ство-

рення такої системи економічної безпеки, що 
забезпечила б захищеність підприємств буді-
вельної галузі, їх майна, персоналу, інформації 
від різних загроз;

 пріоритет заходів попередження – система 
економічної безпеки будується таким чином, 

щоб вона могла на ранніх стадіях виявляти 
різні загрози, вживати заходи щодо запобі-
гання їх негативного впливу та завдання збит-
ків підприємствам будівельної галузі;

 безперервність – система економічної без-
пеки повинна бути побудована таким чином, 
щоб вона діяла постійно, захищаючи інтереси 
підприємств будівельної галузі в умовах неви-
значеності;

 законність – робота щодо забезпечення еко-
номічної безпеки підприємств будівельної 
галузі має здійснюватися на основі чинного 
законодавства та не суперечити йому;

 плановість – даний принцип вносить органі-
зованість у проведення аудиту системи еко-
номічної безпеки та дозволяє кожному учас-
нику процесу діяти логічно та послідовно, чіт-
ко виконуючи покладені на нього обов’язки та 
поставлені перед ним завдання;

 ощадливість – система економічної безпеки 
повинна бути організована таким чином, щоб 
витрати на її забезпечення були економічно 
доцільними, а їх величина має бути оптималь-
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безпеки встановленим 
внутрішнім та зовнішнім нормативам

Отримання результатів оцінки 
стану системи економічної 

безпеки підприємств будівельної галузі

Рис. 2. Алгоритм проведення аудиту стану системи економічної безпеки підприємств будівельної галузі
Джерело: авторська розробка.

ною та не перевищувати рівня, при якому гу-
биться економічний зміст їхнього застосування;

 взаємодія – для забезпечення безпеки підпри-
ємств будівельної галузі необхідно, щоб всі 
суб’єкти – учасники даного процесу взаємоді-
яли один з одним і чітко знали свої посадові 
обов’язки;

 поєднання гласності та конфіденційності – 
основні заходи економічної безпеки повинні 
бути відомі всім співробітникам підприємств 
будівельної галузі та мають виконуватися, що 
дозволить вчасно виявити й запобігти потен-
ційним і реальним загрозам. Bодночас певні 
способи, засоби та методи забезпечення еко-
номічної безпеки повинні бути втаємничені та 
відомі дуже вузькому колу фахівців, що дасть 

можливість більш ефективно боротися із вну-
трішніми та зовнішніми загрозами, вчасно за-
побігати завданню збитків товариству;

 компетентність – забезпечення економіч-
ної безпеки підприємств будівельної галузі 
є не другорядним, а життєво важливим за-
вданням. У результаті навмисних дій інсайде-
рів або аутсайдерів, несумлінної конкуренції, 
прийняття катастрофічно ризикованих рі-
шень тощо підприємству може бути завдана 
значна шкода. Тому питаннями забезпечення 
економічної безпеки підприємств будівельної 
галузі повинні займатися не дилетанти, а про-
фесіонали, що володіють питанням, вміють 
вчасно оцінити ситуацію та прийняти пра-
вильне рішення. 
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Зазначені принципи характеризують не лише 
функціонування самої системи економічної безпеки 
підприємств будівельної галузі, а й є основою для 
проведення її аудиту.

Ґрунтуючись на меті, завданнях, функціях і прин-
ципах аудиту системи економічної безпеки під-
приємств будівельної галузі, вважаємо за необ-

хідне розподілити суб’єкти, які забезпечують еконо-
мічну безпеку підприємств будівельної галузі, а також 
суб’єктів, які здійснюють аудит системи економічну 
безпеку підприємств будівельної галузі.

Вважаємо, що суб’єктами аудиту стану сис-
теми економічної безпеки підприємств будівельної 
галузі можуть бути як внутрішні підрозділи підпри-
ємства (наприклад, служба економічної безпеки), так 
і зовнішні підприємства, які спеціалізуються на на-
данні таких послуг [6].

Внутрішній аудит стану системи економічної 
безпеки підприємств будівельної галузі має здійсню-
ватись на підставі наказу керівника підприємства,  
а зовнішній – проводитись на підставі договору між 
замовником і виконавцем, укладеному відповідно до 
вимог законодавства України. 

Для визначення об’єктів, які будуть досліджу-
ватись, необхідно передусім з’ясувати основні напря-
ми аудиту системи економічної безпеки підприємств 
будівельної галузі:

1) комплексний – об’єктом аудиту виступати-
муть усі бізнес-процеси підприємства;

2) процесний – об’єктом аудиту виступатимуть 
окремі бізнес-процеси підприємства.

Нормативно-правове регулювання аудиту сис-
теми економічної безпеки підприємств будівельної 
галузі ґрунтується на:
 Конституції України;
 міжнародних правових актах, ратифікованих 

Верховною радою України;
 Господарському кодексі;
 Міжнародних стандартах аудиту;
 законах України та інших нормативно-право-

вих актах;
 внутрішніх документах акціонерного товари-

ства (Статут, Положення про Правління, По-
ложення про Спостережну раду, Положення 
про Корпоративного секретаря, Положення 
про Службу економічної безпеки, Положення 
про комерційну таємницю). 

На нашу думку, перевірку об’єктів аудиту до-
цільно здійснювати в розрізі підсистем і функціо-
нальних складових системи економічної безпеки 
підприємств будівельної галузі. Саме такий підхід 
дозволить не лише здійснити всебічну оцінку стану 
системи, але й оцінити вплив загроз невідповідності 
існуючих параметрів функціонування системи зако-
нодавчим нормативам і внутрішнім положенням.

На стадії підготовки необхідно насамперед зі-
брати та проаналізувати регламентуючу до-
кументацію (положення, інструкції, методики 

тощо) стосовно об’єкта, який перевірятиметься, на 
відповідність діючих у підрозділі правил вимогам нор-
мативно-правових актів з економічної безпеки. Крім 
того, слід враховувати і вивчити всі документи, які сто-
суються підрозділу, що перевіряється, результати по-
передніх аудитів, а також нормативно-правові вимоги.

Зазначені дії дозволять ідентифікувати загрози 
функціонування системи економічної безпеки під-
приємств будівельної галузі.

Для ідентифікації загроз системі економічної 
безпеки підприємств будівельної галузі, які можуть 
бути виявлені під час аудиту, їх можна систематизу-
вати за складовими системи [5–8]:

1) інформаційна безпека. Інформація є розрізне-
ною, суперечливою, недостовірною, що ство-
рює перешкоди для реалізації проєктів будів-
ництва чи реконструкції, впровадження та ви-
користання новітніх технологій і матеріалів, 
інвестування. Перелічене негативно впливає 
на якість будівельних робот і послуг. Також 
слід відмітити пряму залежність конкуренто-
спроможності виготовленої продукції від на-
явності якісного інформаційного потоку;

2) кадрова безпека. Цей фактор тісно пов’язаний 
як із загальним рівнем будівельної освіти, 
який останнім часом значно нижчий і має 
негативну тенденцію, так і з недостатнім 
зв’язком науки та практики, недосконалістю 
інформаційного забезпечення щодо новітніх 
розробок і досліджень з боку науки; 

3) фінансова безпека. У зв’язку з підвищенням 
ризиків унаслідок високої мінливості оточу-
ючих умов, економічної та політичної неста-
більності, трансформаційних процесів в еко-
номіці України значно скоротився обсяг фі-
нансування та кредитування. Іноземні інвес-
тори скоротили фінансовий потік, очікуючи 
більш стабільних умов і скорочення ризиків, 
що пов’язані з інфляцією, недоліками законо-
давчих документів. Вітчизняний приватний 
капітал майже не інвестується, основні стра-
тегії його використання спрямовані на збере-
ження та накопичення; 

4) виробнича безпека. Висока вартість матері-
алів, що використовуються у виробництві, 
подорожчання тепло- та енергоносіїв при-
зводять до зростання собівартості продукції, 
послуг, товарів будівельного ринку. Обмежені 
фінансові можливості населення щодо отри-
мання будівельної продукції та зростання 
вартості продукції викликають скорочення 
попиту та обсягу її реалізації; 

5) інвестиційна безпека. Сучасна економічна 
ситуація є несприятливою для інвестиційного 



206

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ЕК
О

Н
О

М
ІК

А 
БУ

Д
ІВ

Н
И

Ц
ТВ

А

БІЗНЕСІНФОРМ № 5 ’2020
www.business-inform.net

процесу, в умовах обмеженості фінансових ре-
сурсів існуючі проєкти мають значні перешко-
ди в реалізації та переважно переходять до 
стану незавершених об’єктів, потребуючі залу-
чення додаткових ресурсів на своє утримання 
та відволікаючи кошти з основної діяльності 
та процедури санації. Реалізація таких об’єктів 
є нерентабельною, підтримка їх у заморожено-
му стані потребує значних вкладень. 

Розробка заходів щодо усунення недоліків, ви-
явлених під час аудиту системи економічної безпеки 
підприємств будівельної галузі, має на меті нейтралі-
зацію зазначених загроз і передбачає конкретні захо-
ди залежно від виявлених загроз.

ВИСНОВКИ
Отже, запропонований автором концептуаль-

ний підхід до організації аудиту системи економічної 
безпеки підприємств будівельної галузі враховує ви-
моги сучасного законодавства і практики їх функціо-
нування в Україні та сприяє нейтралізації загроз ді-
яльності.                    
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