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Шкребень Р. П., Квашина Ю. А., Полозков Я. Є. Теоретичне підґрунтя управління фінансово-економічною безпекою 

бізнес-процесів підприємства
У статті наведено теоретичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою бізнес-процесів підприємства з позицій концепції без-
пекоорієнтованого розвитку, ресурсного та процесного підходів. Традиційним у світовій практиці вважається ресурсний підхід, де фінансово-еко-
номічна безпека підприємства розглядається як стан ефективного використання ресурсів суб’єкта господарювання для запобігання загрозам і 
дестабілізуючим чинникам. Результати цих досліджень створюють методологічний базис для побудови системи управління фінансово-еконо-
мічною безпекою підприємства, що формує управлінську реакцію на певні ризики та загрози за рахунок специфічних функцій та аналізу, обліку, 
діагностики. Комплексне дослідження стану економічної безпеки підприємства неможливе без урахування положень і принципів процесного під-
ходу – виокремлення характеристик фінансово-економічної безпеки бізнес-процесів, локалізованого оцінювання їх рівнів та впливу на поточні 
фінансово-економічні результати, реалізацію стратегічних цілей. Фінансово-економічна безпека бізнес-процесів забезпечується формуванням 
таких властивостей здійснення бізнес-процесів, як: фінансово-економічна стійкість; організаційна адаптивність; функціональна ефективність; 
інноваційна активність; управлінська компетентність. Вирішення зазначених завдань неможливе без застосування стратегічного інструмен-
тарію управління фінансово-економічною безпекою бізнес-процесів розвитку підприємств. За результатами аналізу досліджень характеристик 
видів бізнес-процесів визначено критерії-ознаки фінансово-економічної безпеки бізнес-процесів підприємства.
Ключові слова: фінансово-економічна безпека підприємства, процесний підхід, бізнес-процес, принцип гармонізації, критерії-ознаки.
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The article presents the theoretical provision of the management of financial-economic security of business processes of enterprise from the standpoint of the 
conception of security-oriented development, resource-based and process approaches. The resource-based approach is considered traditional in world practice, 
where the financial-economic security of enterprise is considered as a state of efficient use of the resources of a business entity to prevent threats and destabiliz-
ing factors. The results of these studies create a methodological basis for building a system for managing the financial-economic security of enterprise, which 
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teristics of the financial-economic security of business processes, localized assessment of their levels and the impact on current financial-economic results, the 
implementation of strategic goals. The financial-economic security of business processes is ensured by the formation of such properties of business processes 
as: financial-economic stability; organizational adaptability; functional efficiency; innovative activity; managerial competence. The solution of these problems 
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Діяльність підприємства є мережею взаємоза-
лежних і взаємопов’язаних бізнес-процесів, 
які включають в себе всі види діяльності, що 

здійснюються на підприємстві. Таким чином, під-

приємство виступає бізнес-системою, на вхід якої 
поступають інформаційні, людські, організаційні та 
техніко-технологічні ресурси, що забезпечують умо-
ви фінансово-економічної безпеки для реалізації біз-
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нес-процесів. Традиційно дослідники виділяють такі 
види бізнес-процесів: 
 основні (операційні), що представляють основ - 

ну діяльність – виробництво, маркетинг, по-
стачання, продажі; 

 забезпечувальні (допоміжні) – обслуговують 
основний бізнес-процес – бухгалтерський 
облік, підбір персоналу, технічна підтримка, 
правове забезпечення; управління, що управ-
ляють функціонуванням системи (корпора-
тивне управління, менеджмент); 

 розвитку – забезпечують виживання й отри-
мання прибутку в довгостроковому періоді. 

У результаті здійснення бізнес-процесів на ви-
ході створюється продукція/послуга для задоволення 
споживачів. 

В аспекті ресурсного підходу аналіз і оцінка рівня 
фінансово-економічної безпеки бізнес-процесів 
та всієї соціально-виробничої системи зводить-

ся до рівнів самозбереження системи через ресурсні 
складові (табл. 1). При цьому кількісною мірою їх 
визначення виступають витрати на ресурси системи. 
Мінімізація витрат підприємства включає мінімізацію 
витрат на виробництво, обслуговування виробництва 
й управління підприємством. Комплексність вирішен-
ня цього завдання обумовлює необхідність фокусу-
вання зусиль на використанні нових технологій, під-
вищенні рівня ефективності використання ресурсів, 
скороченні невиробничих витрат через виявлення не-
відповідності у використанні ресурсів. Такому спектру 
проблем економічної безпеки підприємств та їх вирі-
шенню присвячено наукові праці таких вітчизняних 
учених-економістів, як: З. Варналій, В. Геєць, Я. Жаліло, 
В. Забродський, Т. Клебанова, М. Кизим, Г. Козаченко, 
В. Крутов, М. Куркін, О. Ляшенко, В. Лук’янова, В. По-
номаренко, С. Філиппова, Л. Шемаєва. 

Теоретики та практики вважають, що впро-
вадження процесного підходу може зробити 
діяльність підприємства більш прозорою, пе-

редбачуваною, керованою та контрольованою [1–3]. 
Перевагою застосування його принципів є «дійсно 
працююча система мотивації для співробітників, 
коли кожен буде зацікавлений в досягненні результа-
ту». Процесний підхід також дає можливість поліп-
шити взаємодію між функціональними службами та 
співробітниками [4; 5]. Коли процеси організації фор-
малізовані та прописані, це зменшує вплив людсько-
го фактора, полегшує та прискорює процес адаптації 
підприємства до змін на ринку, а також співробітни-
ків до змін, що відбуваються на підприємстві. 

Метою статті є дослідження теоретичного під-
ґрунтя для формування системи управління фінан-
сово-економічною безпекою підприємства на основі 
використання процесного підходу. 

Найбільш повні класифікації видів бізнес-про-
цесів знайшли відображення у працях науковців  
О. В. Ареф’євої, Х. Біннера, К. С. Безгіна, О. В. Віно-
градової, В. В. Єфімова, Г. В. Козаченко, І. Ю. Лади-
ко, Т. В. Луцької, О. М. Ляшенко. Слід зазначити, що 
класифікація бізнес-процесів за базовими катего-
ріями та за ступенем деталізації стала основою для 
моделей складу бізнес-процесів. Відомо кілька ета-
лонних моделей, що відображають склад бізнес-про-
цесів організацій. Найбільш розповсюдженою вважа-
ється «13-процесна модель». В її основу покладено 
трирівневу модель бізнес-процесів Американської 
бенчмаркінгової палати (International Benchmarking 
Cleavinghouse) у Хьюстоні та Європейського фонду 
управління якістю (EFQM), яку деякі науковці при-
писують Американському Центру продуктивності 
та якості (American Productivity & Quality Center). 
На її основі свою класифікацію бізнес-процесів за-
пропонували В. Г. Єліфьоров і В. В. Рєпін. В основу 

Таблиця 1

Ресурсні складові у формуванні фінансово-економічної безпеки бізнес-процесів підприємства

Назва складової Пояснення

Фінансова

Вважається провідною та вирішальною для ефективного функціонування підприємства. 
До цієї складової формування фінансово-економічної безпеки бізнес-процесів входять 
такі елементи, за якими оцінюється забезпеченість фінансовими ресурсами, та загрози, 
пов’язані з фінансово-економічною стійкістю реалізації бізнес-процесів розвитку

Інтелектуальна та кадрова Визначається інтелектуальним і професійним потенціалом кадрів, готовністю та лояльніс-
тю до реалізації бізнес-процесів розвитку, вмотивованістю на навчання

Техніко-технологічна Створюється техніко-технологічним потенціалом і забезпечується за рахунок інновацій-
ності, надійності, екологічності, енергозбереження та якості технологічного процесу

Корпоративна
Охоплює елементи організаційно-економічного спрямування з метою гармонізації інтер-
есів підприємства та учасників корпоративних відносин, планування й узгодження комп-
лексних заходів взаємодії всіх бізнес-процесів підприємства

Інформаційна
З одного боку, відображає специфіку (достатність, достовірність, якість) і склад інформації, 
необхідної підприємству для стійкої реалізації бізнес-процесів, а з іншого – формує основ-
ні вимоги до порядку розкриття інформації підприємства, його поведінки на ринку тощо
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концептуальної моделі Козаченко Г. В., Пономарьо- 
ва В. П., Ляшенко  О. М. [6] покладено «ланцюжок на-
рощування цінності» М. Портера, де автор розглядає 
типові процеси для виробничого та невиробничого 
секторів економіки.

Науковий інтерес представляють погляди на 
склад бізнес-процесів Х. Біннера та К. С. Безгіна, де 
автори виокремлюють три групи типових бізнес-про-
цесів: основні процеси, допоміжні (забезпечувальні) 
процеси та процеси розвитку [5]. Зазначені моделі 
відображають типові бізнес-процеси, які можуть ви-
ступати основою для визначення складу бізнес-про-
цесів будь-якої організації. Однак неможливо розро-
бити уніфіковану модель через те, що кожна організа-
ція має унікальний набір бізнес-процесів і самостійно 
визначає для себе, які процеси слід виділяти та на які 
класифікаційні ознаки при цьому спиратися залежно 
від до специфіки своєї діяльності.

Для визначення сутності поняття «бізнес-про-
цес» дослідники Л. І. Чорнобай та О. І. Дума наводять 
і розкривають ключові характеристики бізнес-про-
цесів: формують додану вартість (споживчу цінність); 
взаємозалежність і взаємопов’язаність; зосереджені 
навколо однієї цілі; мають певну вимірність резуль-
татів реалізації; мають дискретність – наявність по-
чатку («вхід») і закінчення («вихід»); існує мета здій-
снення; «заздалегідь спроектовані та представляють 
систему бізнес-процедур»; використовують ресурси; 
потребують керівництва; застосовують гнучку тех-
нологію; виконання пов’язано з ефектом синергії; рі-
вень ефективності знаходиться у прямій залежності 
від ступеня інтеграції бізнес-процесу та бізнес-моде-
лі [5]. З таких позицій авторами запропоновано під 
бізнес-процесами розуміти «систему безперервних, 
взаємопов’язаних, відповідним чином упорядкованих і 
керованих дій (процедур, операцій, виконуваних функ-
цій)», що є «елементом механізму формування дода-
ної вартості (споживчої цінності) через перетворення 
організаційних ресурсів, зосереджених на досягненні 
однієї комплексної цілі, спрямованих на забезпечення 
продуктивності та ефективності організації в цілому і 
забезпеченні донесення доданої вартості (споживчої 
цінності) до цільового ринку через бізнес-модель під-
приємства» [5]. Крім зазначеного, наводиться типо-
логія бізнес-процесів за ознаками їх цільової спрямо-
ваності: стратегічна – зорієнтована на взаємодію із 
зовнішнім середовищем; внутрішня – зорієнтована на 
підвищення ефективності управління; технічна – зо-
рієнтована на автоматизацію та стандартизацію.

Слід зазначити, що доволі часто для кожно-
го типу бізнес-процесу визначаються певні 
принципи їх організації. Так, основні принци-

пи організації виробничих бізнес-процесів знайшли 
своє відображення в працях Б. З. Мільнера, О. Г. Ту-
ровця, Є. І. Гінзбурга, А. В. Проскурякова. Ці принци-
пи відображають вплив міждисциплінарних зв’язків 

та змін, продиктовані аналізом досвіду діяльності 
підприємств, економічними тенденціями розвитку та 
базуються на виділених протиріччях організації ви-
робництва [4; 7] (табл. 2).

Таблиця 2

Розвиток принципів організації бізнес-процесів 
виробництва

Основні принципи  
організації бізнес- 

процесів виробництва

Складності та протиріччя, 
що виникають при реалі-

зації принципів

Спеціалізація Розвиток диверсифікації

Стандартизація Вимоги новизни, впрова-
дження інновацій 

Пропорційність Вплив індивідуальної  
продуктивності

Паралельність Ускладнення завдань  
координації

Прямоточність 
Необхідність подолання 
зниження завантаження 
обладнання

Безперервність Скорочення заділів

Ритмічність Зниження продуктивності

Автоматичність Ускладнення обслугову-
вання та ремонту

Гнучкість Подорожчання обладнан-
ня та оснащення

Системність і комплек-
сність

Значне підвищення вимог 
до керівництва; необхід-
ність розвитку програмно-
цільового планування 

Прискорення оновлення Зростання витрат.  
Поява псевдоновини

Плановість 
Жорстке планування при-
зводить до збоїв вироб-
ництва

Зростання випуску  
продукції

Відставання забезпечення, 
недостатність ресурсів

Ремонтопридатність,  
продовження життєвого 
циклу виробу

Підвищення вимог до  
випуску запасних частин, 
комплектації, збереження, 
сервісного обслуговування

Розвиток наукових  
досліджень 

Необхідність удоскона-
лення інформації (ство-
рення інформаційно- 
пошукових систем для 
уникнення повторів, мето-
дів розмно ження, опові-
щення, розсилки

 

Принцип спеціалізації визначається складніс-
тю виробів високотехнологічного рівня бізнес-проце-
сів виробництва. Вважається, що чим глибшою є спе-
ціалізація, тим більше можливостей для організації 
ефективного виробництва. Однак на сучасному етапі 
техніко-технологічного розвитку активно реалізу-
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ються процеси диверсифікації, тому виникає потреба 
в узгодженні цих процесів. Процес диверсифікації ви-
значається необхідністю випуску різноманітної про-
дукції, що забезпечує конкурентоздатність підприєм-
ства. Завдання постійного оновлення номенклатури 
виробів визначає актуальність організації диверсифі-
кації виробництва промислових підприємств. 

Принцип стандартизації дозволяє формувати 
ефективність бізнес-процесів виробництва, оснащува-
ти їх стандартизованим обладнанням. Проте компону-
вати нові вироби є можливість тільки стандартними 
елементами на основі типової технології, без отри-
мання принципових інновацій у процесах, обладнанні. 
Тому визначальне значення стандартизації повинно 
підкріплюватися розвитком авторських ідей, резуль-
татом яких виступають патенти на нові та технології.

Принцип пропорційності використовується: 
при створенні підрозділів та вирівнюванні їх вироб-
ничих потужностей, забезпеченні пропорційності 
запуску та випуску продукції, комплексного подання 
деталей на збирання. При цьому необхідно врахову-
вати індивідуальну продуктивність праці. Досягнен-
ня високої продуктивності на одному робочому місці 
викликає диспропорції у виробництві. Тому на сучас-
ному етапі необхідною умовою є підвищення колек-
тивної продуктивності, а не індивідуальної.

Принцип паралельності визначається одно-
часністю у здійсненні низки операцій, пов’язаних од-
нією метою. Паралельне вирішення взаємопов’язаних 
завдань, наприклад виконання технологічних опера-
цій, що належать до різних фаз виробництва, дозво-
ляє значно скоротити тривалість загального циклу 
робіт. Зростання складності планування великої кіль-
кості робіт для координації паралельних процесів, що 
виконуються різними підрозділами, та створення ве-
ликих систем визначили необхідність використання 
мережевих методів планування й управління. 

Принцип прямоточності реалізується при фор-
муванні верстатних ліній з предметно-ланцюговим 
розташуванням обладнання, що вимагає, крім розра-
хунків всього процесу, також і розрахунків заванта-
ження кожної одиниці обладнання. Обсяг продукції 
є найважливішим фактором, що впливає на заванта-
ження обладнання. При недостатніх обсягах продукції 
обладнання може бути завантаженим нерівномірно.

Принцип безперервності передбачає скоро-
чення або повну ліквідацію всіх перерв при виконан-
ні послідовного ланцюга операцій технологічного 
процесу. Тому реалізація цього принципу не завжди 
буває вигідною. Для виключення збоїв, що виника-
ють при випадкових припиненнях подачі виробів з 
попередньої операції на наступну, необхідними є 
буферні заділи, що забезпечують безперервність об-
робки на кожній операції; це збільшує цикл обробки 
всієї партії деталей, призводить до зростання неза-
вершеного виробництва, скорочення оборотності 
оборотних засобів.

Для дотримання принципу ритмічності іноді 
доводиться зменшувати завантаження високопро-
дуктивного (найбільш ефективного) обладнання.

Принцип автоматичності вимагає нової ор-
ганізації обслуговування обладнання, забезпеченос-
ті висококваліфікованими спеціалістами, реалізації 
змін у структурі персоналу.

Принцип гнучкості передбачає можливості пе-
реоснащення виробничих процесів гнучкими засоба-
ми виробництва. Водночас оновлення технологічних 
процесів викликає необхідність перебудови всієї ви-
робничої системи, достатності інвестиційно-фінан-
сових ресурсів підприємства.

Принцип системності та комплексності ви-
магає врахування всіх факторів, що безпосередньо 
або опосередковано взаємодіють з прийнятим рішен-
ням. Правильна реалізація зазначеного принципу ви-
суває вимоги до керівництва підприємства, їх знань, 
досвіду, ерудиції.

Принцип прискорення оновлення номенкла-
тури продукції є необхідним наслідком прискорення 
техніко-технологічного та інформаційного прогресу. 
Кожне оновлення продукції пов’язано зі зростанням 
витрат на освоєння нової техніки. 

Принцип плановості – надмірно «жорстке та 
деталізоване» планування може стримувати ініціа-
тиву. Стратегічне управління передбачає можливості 
приймати гнучкі управлінські рішення, коректувати 
стратегічні заходи залежно від появи непередбачува-
них ситуацій. Тому компетентність управлінського 
персоналу та знання щодо можливостей використан-
ня стратегічного інструментарію дозволяють вирішу-
вати ці протиріччя.

Принцип розвитку наукових досліджень ви-
ступає одночасно передумовою та наслідком приско-
рення науково-технічного прогресу. Його реалізація 
вимагає розробки якісної інформаційної бази та за-
стосування методів аутсорсингу. 

Система зазначених принципів дозволяє зро-
бити висновок, що науково-технічний прогрес 
створює певні умови та визначає необхідність 

застосування гармонійного підходу. Протиріччя, що 
виникають у період прискорення науково-технічного 
прогресу, визначають необхідність дотримання гнуч-
кості в прийнятті управлінських рішень та формуван-
ня фінансово-економічної безпеки всіх бізнес-проце-
сів підприємства (табл. 3).

Відповідно до концепції гармонізації бізнес-
система може вважатися гармонійною, якщо заснова-
на на пропорційному використанні факторів вироб-
ництва, узгодженості цілей та всіх рівнів бізнес-про-
цесів, логістичних і маркетингових взаємозв’язках, 
солідарної відповідальності всіх елементів ланцюгів 
цінностей за конкурентоздатність продукції, при 
спільної участі партнерів у процесі розвитку систе-
ми в умовах змін зовнішнього середовища. За таким 
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положенням доцільно для вирішення завдання фор-
мування фінансово-економічної безпеки бізнес-про-
цесів підприємства виділити характеристики та кри-
терії фінансово-економічної безпеки для основних, 
забезпечувальних бізнес-процесів, а також процесів 
управління та розвитку (табл. 4).

Таблиця 3

Формування моделі бізнес-процесів підприємства  
за принципом гармонізації

Традиційна модель Модель за принципом 
гармонізації

Активи/навички Потреби споживачів

Сировина/матеріали Вигідні для покупців  
канали 

Товари та послуги Зроблений на замовлення 
товар/послуга

Канали/методи розподілу Потреби в сировині/ 
матеріалах

Споживачі Необхідні активи/навички

За визначеними критеріями достатність ресур-
сів має принципове значення для формування фінан-
сово-економічної безпеки бізнес-процесів підприєм-
ства. Такий погляд на фінансово-економічну безпеку 
відповідає ресурсному підходу та зосереджує увагу на 
необхідності формування інформаційно-аналітично-
го інструментарію (показників, критеріїв, методів та 
технік розрахунку) для аналізу й оцінювання рівня 
достатності ресурсного потенціалу та ефективності 
його використання в бізнес-процесах підприємства.

Слід зазначити, що найбільш ефективне вико-
ристання корпоративних ресурсів, що є необхідним 
для досягнення цілей, досягається шляхом запобіган-
ня загрозам негативного впливу за рахунок:
 забезпечення високої фінансової ефективнос-

ті роботи підприємства, його фінансової стій-
кості та незалежності;

 технологічної незалежності, високої конку-
рентоздатності технологічного потенціалу;

 ефективного та якісного менеджменту, опти-
мальності його організаційної структури; 

 високого рівня кваліфікації персоналу та його 
інтелектуального потенціалу, ефективності 
корпоративних НДДКР;

 екологічності діяльності підприємства, мінімі-
зації руйнівного впливу результатів виробни-
чої діяльності на стан навколишнього середо-
вища;

 правової захищеності всіх аспектів діяльності 
підприємства;

 забезпечення захисту інформаційного серед-
овища підприємства, комерційної таємниці та 
досягнення високого рівня інформаційного 
забезпечення;

 забезпечення безпеки персоналу підприєм-
ства, його капіталу, майна, комерційних ін-
тересів. 

Для бізнес-процесів, які відповідають за страте-
гічне управління, найважливішими є параметри, що 
характеризують їх важливість, проблемність і мож-
ливість змін з точки зору досягнення стратегічних ці-
лей [8]. Тому для формування їх фінансово-економіч-
ної безпеки необхідним є застосування компетент-
нісного підходу, що фокусується на організаційних 
і стратегічних знаннях, здатностях для отримання 
бажаних результатів від реалізації стратегії.

З позицій процесного підходу та базуючись на 
принципі гармонізації, мета формування фі-
нансово-економічної безпеки бізнес-процесів 

підприємства повністю відповідає завданням і функ-
ціям системи управління бізнес-процесами підпри-
ємства та розкривається як здатність підприємства, 
що в просторі небезпечних ринкових ситуацій надає 
всій діяльності підприємства стійкість і маневреність 
за рахунок усвідомлення небезпек і загроз, розробки 

Таблиця 4 

Критерії фінансово-економічної безпеки бізнес-процесів підприємства

Бізнес-процеси Критерії фінансово-економічної безпеки бізнес-процесів

Основні 
Достатність ресурсів та ефективність їх використання, якість товарів та послуг, відповідність  
екологічним стандартам і нормам, стійка позиція на ринку, задоволеність споживача, надійність  
постачальників

Забезпечувальні 

Фінансова стійкість і ліквідність, платоспроможність, забезпеченість висококваліфікованими кадра-
ми, якісне інформаційно-аналітичне забезпечення та технічна підтримка ключових бізнес-процесів, 
упровадження ресурсозбережувальних технологій, якісна правова захищеність діяльності підпри-
ємства 

Управління
Результативність діяльності підприємства, відповідність корпоративним стандартам якості управ-
ління, оперативність і доцільність прийняття рішень, високий рівень компетентності управлінсько-
го персоналу

Розвитку Вмотивованість персоналу на навчання та розвиток, високий рівень інноваційної культури, іннова-
ційної активності, інвестиційної привабливості, активізації партнерських зв’язків
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інструментарію для їхнього подолання, аналізу й оці-
нювання умов достатності та ефективного викорис-
тання фінансових, техніко-технологічних, інформа-
ційних, організаційних і людських ресурсів. 

Визнання положення, що «якість об’єкта пізнан-
ня розкривається в сукупності його властивостей, які 
певним чином структурно упорядковані», дозволяє 
представити фінансово-економічну безпеку бізнес-
процесів як інтегральну характеристику, що поєднує 
такі ознаки, як «надійність», «стійкість», сталість», 
«адаптивність», «гнучкість», «мобільність», «ефек-
тивність», «інноваційність» [9; 10]. З таких позицій 
важливу роль відведено виявленню, формалізації та 
формуванню зазначених властивостей фінансово-
економічної безпеки бізнес-процесів підприємства.

Необхідність вирішення завдань фінансово-
економічної безпеки бізнес-процесів розви-
тку висуває певні вимоги до формування та 

застосування стратегічного інструментарію – мето-
дів, методик, технік, процедур, заходів та засобів. Та-
кими завданнями виступають: 
 узгодження стратегічних цілей розвитку з ці-

лями економічної безпеки в системі пріори-
тетних інтересів підприємства; 

 оперативне коректування пріоритетів, ство-
рення сприятливих умов для їх реалізації; 

 визначення відповідності цілей і завдань роз-
витку потенціалу підприємства; 

 формування внутрішньої збалансованості між 
бізнес-процесами підприємства; 

 зниження ризику в діяльності підприємства; 
 мотивація персоналу на підтримку бізнес-

процесів розвитку, удосконалення та модер-
нізацію бізнес-процесів; 

 створення гнучкої системи резервування ре-
сурсів; 

 спостереження та передбачення фази не-
ефективного розвитку та коректування цих 
процесів.

ВИСНОВКИ 
Положеннями формування фінансово-еконо-

мічної безпеки бізнес-процесів на стратегічному рівні 
виступають таке: 
 фінансово-економічна безпека бізнес-проце-

сів є невід’ємною складовою процесу управ-
ління діяльністю, підтримки ефективності й 
удосконалення бізнес-процесів; 

 підсистема фінансово-економічної безпеки 
бізнес-процесів заснована на принципах від-
повідності стратегічним цілям розвитку та 
їх узгодженості з інтересами основних груп 
учасників зовнішнього оточення підприєм-
ства – споживачами або клієнтами, поста-
чальниками, інвесторами, кредиторами, кон-
курентами, партнерами, державою; 

 вибір і розробка стратегічних заходів з еко-
номічної безпеки розвитку ґрунтуються на 
результатах аналізу можливостей і загроз та 
враховує результати ключових і проблемних 
зон реалізації бізнес-процесів. 

Тому фінансово-економічна безпека бізнес-про-
цесів забезпечується формуванням таких властивос-
тей здійснення бізнес-процесів, як: 
 фінансово-економічна стійкість; 
 організаційна адаптивність; 
 функціональна ефективність; 
 інноваційна активність; 
 управлінська компетентність. 

Вирішення зазначених завдань неможливе без 
застосування стратегічного інструментарію управ-
ління фінансово-економічною безпекою бізнес-про-
цесів розвитку підприємств.                   
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Іванова М. І., Трифонова О. В., Варяниченко О. В., Іванова О. О. Планування виставкового бізнесу як складова 
успішного адміністрування в умовах військової агресії в Україні та світової пандемії

Метою статті є визначення ролі адміністрування при плануванні виставкового бізнесу в умовах військової агресії в Україні та світової панде-
мії. Україна протягом останніх чотирьох років стикається із проблемами, які мають невідворотну силу та напряму впливають на усі сфери 
діяльності. По-перше, пандемія COVID, яка паралізувала не лише бізнес в Україні, але й у всьому світі, а по-друге, військова агресія з боку РФ, яка 
підвищила ризик здійснення будь-якого виду господарської діяльності через обстріли, окупацію територій і воєнні дії в нашій країні та збільшення 
переселенців до багатьох країн Європи, Азії та Америки. Сучасне адміністрування організацій базується на двох основних складових: по-перше, це 
діяльність вищого керівного складу організації та, по-друге, це наука і мистецтво управління бізнесом в умовах динамічного бізнес-середовища 
та інтенсивної конкуренції. При цьому були використані загальнонаукові та спеціальні методи системно-структурного аналізу і синтезу для ви-
окремлення екзо- та ендогенних пандемічних ризиків, які проявляються на підприємствах виставкового бізнесу, та систематизації додаткових 
можливостей для учасників діалогової інтерактивної конференції; SWOT-аналіз для виявлення факторів, які впливають на діяльність, і з’ясування 
факторів, що враховуються при плануванні діалогової інтерактивної конференції. За результатами огляду літератури було виокремлено ета-
пи організації діалогової інтерактивної конференції. Апробація теоретичних досліджень зроблена за результатами діяльності ТОВ «Фірма 
«Метал-Кур’єр», яке спеціалізується на видавничій діяльності та проведенні конференцій під час організації виставок. Аналітичне дослідження 
показало, що отриманий ефект через адміністрування діалогової інтерактивної конференції може бути використаний як цільовий показник при 
адмініструванні виставкової діяльності підприємства. Подальшими дослідженнями в даному напрямі є пошук та аналіз перспективних світових 
ринків для проведення діалогових інтерактивних конференцій.
Ключові слова: планування, адміністрування суб’єктів господарювання, діалогова інтерактивна конференція, виставковий бізнес, пандемічні 
ризики, військова агресія.
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