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Анотація 
У статті розглянуто організацію бухгалтерського обліку з позиції одного із головних елементів 
забезпечення економічної безпеки підприємства. Виявлено, що дані бухгалтерського обліку – найважливіша 
ланка до ухвалення управлінських рішень всередині і поза підприємством. Запропоновано концептуальну 
схему, яка відображає місце бухгалтерського обліку в забезпеченні економічної безпеки підприємств. 
Наголошено на тому, що на основі бухгалтерського обліку визначається економічна діяльність, 
обробляються отримані дані, зберігаються певний час, а також обробляються дані таким чином, щоб вони 
стали корисною інформацією; передається інформацію через звіти тим, хто використовує її для 
прийняття управлінських рішень. Підкреслено, що бухгалтерський облік як система інформаційного 
забезпечення та функціонального управління є сполучною ланкою між особами, які приймають рішення, та 
господарською діяльністю. І саме бухгалтерський облік визначає економічне становище суб'єкта 
господарювання. 
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Abstract 
The article considers the organization of accounting from the standpoint of one of the main elements in ensuring the 
economic security of the enterprise. It was found that accounting data is the most important link for making 
management decisions inside and outside the enterprise. Accounting not only establishes the facts of the economic 
activity of the enterprise, but also affects the results of the activity directly due to its analytical nature, that is, it 
provides detailed and reliable information about the cause-and-effect relationships of economic phenomena and 
processes. Accounting information makes it possible to provide a comprehensive analysis of economic activity, 
solvency and the level of liquidity of assets, drawing up a credit policy. A conceptual scheme is proposed that reflects 
the place of accounting in ensuring the economic security of enterprises. It is emphasized that on the basis of 
accounting, economic activity is determined, the received data is processed, stored for a certain time, and the data is 
processed so that it becomes useful information; information is transmitted through reports to those who use it to 
make management decisions. The key factor determining the economic security of a business is accounting, which 
systematizes all the necessary information and gets priority access to important information. The information 
received from the accountant is used by managers to make important tactical and strategic decisions. Based on the 
results of these decisions, the enterprise will function in the future. It is emphasized that accounting as a system of 
information support and functional management is a link between decision-makers and economic activity. Moreover, 
accounting determines the economic situation of a business entity. High-quality management of the enterprise occurs 
thanks to the informational functional component of economic security, which includes accounting and analytical 

information that promptly reflects all enterprise management © Альона Миколаївна Ряснянська, 2021 
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processes, helps monitor the efficiency of resource use, detects deviations from the planned and, most importantly, 
ensures economic security. 

Keywords: economic security, accounting and analytical support, accounting, management accounting, financial 
accounting, tax accounting. 

JEL classification: M41 

Вступ 

Характерною рисою ринкової  економіки загалом, а украї нських підприємств 
зокрема, є порівняно нові проблеми, пов'язані з управлінням економічною безпекою. 
При незадовільніи  організації  економічної  безпеки підприємства втрачають 
контрагентів, скорочуються обсяги виробництва та реалізація продукції , збільшуються 
витрати та, відповідно, зменшуються доходи та прибуток. Зрештою, збиткова діяльність 
веде до головної  небезпеки – банкрутства. Тому для суб'єктів господарювання проблема 
забезпечення економічної  безпеки набула нині першочергового значення. Однією з 
важливих умов сталого розвитку суб'єкта господарювання та забезпечення и ого 
економічної  безпеки є вдосконалення обліково-аналітичної  системи. Тому дана система 
розвивається з метою забезпечення користувачів достовірною інформацією для 
прии няття ефективних управлінських рішень та підвищення конкурентоспроможності 
у ринкових умовах господарювання. 

Значнии  внесок у дослідження проблеми обліково-аналітичного забезпечення 
процесу управління зробили такі вчені: Дергачова Г.М., Доценко Я.М., Олешко Т.І., Пазю-
ра Я.В., Петрина О.Б., Редьква О.З., Тищенко В.В., Фісуненко П.А., Чернишов В.В., Щир-
ба  М.Т., Щирба І.М. та інші[1-8]. Дослідники всебічно розглядали проблеми забезпе-
чення економічної  безпеки підприємств, проте потребують подальшого розгляду питан-
ня організації  бухгалтерського обліку як одного з аспектів економічної  безпеки. 

Формулювання цілей статті 

Мета статті: розглянути організацію бухгалтерського обліку з позиції  одного із 
головних елементів забезпечення економічної  безпеки підприємства. 

Виклад основного матеріалу 

Економічна безпека підприємства завжди стої ть у центрі уваги економістів, 
оскільки необхідно захистити підприємство від втрати маи на та прибутку. З метою 
подальшого дослідження необхідно спочатку розглянути сутність категорії  «економічна 
безпека підприємства». Економічна безпека підприємства постіи но досліджується у 
економічніи  літературі. Розглянемо деякі з них. 

У свої х наукових працях Дергачова Г.М. зазначає, що економічна безпека 
підприємства – це комплекс заходів, якии  розробляється для забезпечення економічної  
стіи кості підприємства при впливі негативних факторів зовнішнього і внутрішнього 
середовищ. Метою цих заходів є ефективне функціонування і подальшии  розвиток 
підприємства. В результаті свої х досліджень приходить до висновку, що економічна 
безпека досягається в тому випадку, коли на підприємстві працюють 
висококваліфіковані і надіи ні люди [1]. 

В свою чергу Чернишов В.В. зазначає, що головною метою економічної  безпеки 
підприємства є забезпечення досягнення належного рівня конкурентоспроможності 
через мінімізацію фінансових ризиків, а відтак розширення цілеи  та завдань 
стратегічного розвитку [2]. 

Деякі дослідники вважають, що в цілому економічну безпеку підприємства можна 
охарактеризувати як комплексне поняття, що стосується всіх сфер діяльності 
підприємства, характеризує умови и ого функціонування і може досягатися через 
управління усіма елементами системи. Така система забезпечує власне функціонування 
і виконує свої  функції  в динамічних умовах ринку [3]. 
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На думку Фісуненко П.А., під забезпеченням економічної  безпеки підприємства 
варто розуміти процес створення умов досягнення достатнього рівня економічної  
безпеки за рахунок захисту від загроз, що базується на принципах, функціях, методах і 
засобах, спрямованих на підвищення ефективності, інноваціи ності та 
конкурентоспроможності діяльності підприємства [4]. 

З метою формування свого якісного визначення категорії  «економічна безпека 
підприємства» необхідно відштовхнутися від мети підприємства, під якою розуміється 
досягнення високих результатів над витратами. Таким чином, економічна безпека 
повинна захистити всі системи господарювання підприємства з метою досягнення 
зростання и ого продуктивності та рентабельності. І якщо більшість економістів звертає 
увагу спочатку на класифікацію загроз, то доцільніше розглянути спочатку самі процеси, 
ї х системи, ї х забезпеченість ресурсами та показники якості ї х ведення.  

Системою економічної  безпеки підприємства є комплекс організаціи но-
управлінських, режимних, технічних заходів, спрямованих на якісну реалізацію захисту 
інтересів підприємства від зовнішніх та внутрішніх загроз. З урахуванням конкретних 
завдань, умов конкурентної  боротьби, специфіки бізнесу підприємства, будується и ого 
система економічної  безпеки. Система економічної  безпеки кожного підприємства 
також суто індивідуальна. І ї  повнота та дієвість багато в чому залежать від наявної  в 
державі законодавчої  бази, що виділяються керівником підприємства, матеріально-
технічних та фінансових ресурсів, розуміння кожним із співробітників важливості 
забезпечення безпеки бізнесу, а також від знань та практичного досвіду начальника 
системи економічної  безпеки, якии  безпосередньо заи мається побудовою та 
підтримкою в «робочому стані» самої  системи. 

Особливістю і водночас складністю при побудові системи економічної  безпеки є 
тои  факт, що ї ї  дієвість практично повністю залежить від людського чинника. Як показує 
практика, навіть за наявності на підприємстві професіи но підготовленого начальника 
служби безпеки, сучасних технічних засобів складно досягти бажаних результатів доти, 
доки в колективі кожен співробітник не усвідомлює важливість та необхідність 
впроваджуваних заходів економічної  безпеки. 

Загальновизнаним фактом у світовіи  економіці є безпосередня залежність 
економічної  безпеки від достовірності обліку та фінансової  звітності. Підтвердженням 
цього є банкрутство великих компаніи , причиною яких стали порушення та шахраи ства 
у бухгалтерському обліку та фінансовіи  звітності. До обліково-економічної  системи 
можуть бути включені різні види звітності: фінансова, податкова, управлінська, 
нефінансова. У цьому обліково-аналітична система має відповідати інтересам як 
зовнішніх, так і внутрішніх користувачів. Від якості організації  бухгалтерського обліку 
перебуває у пряміи  залежності економічна безпека не лише окремих підприємств, а и  
усієї  соціально-економічної  сфери держави, а також світової  економіки. 

Отже, економічна безпека підприємства – це рівень захищеності всієї  економічної  
системи підприємства, включаючи такі процеси, як забезпечення та контроль якості 
господарювання, захист від зовнішніх та внутрішніх загроз з метою підвищення вартості 
маи на підприємства. Забезпечення та контроль якості господарювання завжди 
здіи снювалося на основі бухгалтерського обліку підприємства. Оскільки 
бухгалтерськии  облік – це система безперервного збору, документування та 
узагальнення інформації  про господарську діяльність підприємства, и ого маи но та 
зобов'язання. Саме на основі даних бухгалтерського обліку формується інформація про 
зовнішні і внутрішні загрози підприємства, що виникають. Отже, організація 
бухгалтерського обліку – один із головних елементів забезпечення економічної  безпеки 
підприємства. 

З Національних стандартів бухгалтерського обліку до способів ведення 
бухгалтерського обліку належать способи групування та оцінки фактів господарської  
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діяльності, погашення вартості активів, організації  документообігу, інвентаризації , 
застосування рахунків бухгалтерського обліку, організація регістрів бухгалтерського 
обліку, обробки інформації . 

Таким чином, за всіма елементами способу ведення бухгалтерського обліку зможе 
сформуватися група загроз для економічної  безпеки підприємства. Спосіб ведення 
бухгалтерського обліку відображається в обліковіи  політиці підприємства. Відповідно, 
облікову політику розробляє головнии  бухгалтер або бухгалтер, до компетенції  якого 
входить дана функція. І вже на даному етапі, а саме при розробці облікової  політики, 
виникають загрози як зовнішні, так і внутрішні.  

1. Внутрішні ризики – ризики, пов'язані з недостатньою кваліфікацією 
бухгалтерів підприємства. Тоді виникають такі загрози:  

- спотворення інформації  в маи бутньому;  
- невідповідне формування облікової  політики підприємства;  
- виникнення дефіциту достовірної  інформації  в обліку.  
2. Зовнішніи  ризик – ризики, пов'язані зі швидкістю зміни законодавчих та 

нормативних актів у галузі регулювання бухгалтерського обліку. Тут формуються 
загрози, пов'язані з  

- формуванням недостовірної  інформації  для бухгалтерського обліку,  
- наявністю порушень з боку підприємства, що ведуть до штрафних санкціи .  
Усі виділені загрози призводять насамперед до зниження прибутку, отже, до 

зниження вартості маи на. 
Можливі загрози формуються з урахуванням різних чинників, основними у тому 

числі є специфіка діяльності підприємства, и ого цілеи  і завдань. І ефективність 
застосування способу бухгалтерського обліку повинна бути на контролі и  аналізуватися, 
на що зазвичаи  керівники не звертають увагу. Неможливо один раз сформувати свіи  
спосіб бухгалтерського обліку, необхідно постіи но вивчати загрози, що виникають, і 
прагнути ї х мінімізувати. А процес мінімізації  загроз автоматично сформує якіснии  
спосіб ведення бухгалтерського обліку. 

Для досягнення наи кращих результатів діяльності підприємства необхідно 
враховувати, що будь-яке підприємство включає складну різнопланову систему 
взаємодіючих елементів. Це сотні ланцюжків різних діи , що виникають у ситуації , якою 
потрібно ефективно керувати. Якісне управління цими ситуаціями відбувається завдяки 
інформаціи ніи  функціональніи  складовіи  економічної  безпеки підприємства, що 
включає облікову та аналітичну інформацію, яка оперативно відображає всі процеси 
управління підприємством, допомагає відстежувати ефективність використання 
ресурсів, виявляє відхилення від запланованого та, що наи головніше, забезпечує 
економічну безпеку. 

Провідну роль в об'єднанні бухгалтерської  та аналітичної  інформації  в єдине ціле 
заи має бухгалтерськии  облік. Саме бухгалтерськии  облік забезпечує своєчаснии  облік 
усіх господарських операціи , підтверджує документами, узагальнює бухгалтерську 
інформацію та класифікує ї ї . Бухгалтерськии  облік як інформаціи на система дозволяє 
формувати об'єктивну інформацію про суб'єкт господарювання та надає користувачам 
інформацію про реальнии  стан фінансово-господарської  діяльності суб'єктів 
господарювання. 

У процесі аналізу синтетичного та аналітичного обліку саме бухгалтерія однієї  з 
перших отримує доступ до проміжної  та кінцевої  інформації  і не може не реагувати на ї х 
значення та зміст, особливо якщо результати діяльності підприємства суттєво 
відхиляються від кошторису витрат та виникають невиробничі витрати та збитки. Те 
саме відбувається і з подальшим бухгалтерським наглядом та контролем, якии  полягає 
в аналізі та оцінці результатів виробничої  та фінансової  діяльності підприємства за 
даними бухгалтерської  звітності. 
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У рамках постіи ного управлінського контролю бухгалтерія вживає заходів щодо 
запобігання утворенню вузьких місць, розкрадань, незаконних та неефективних 
грошових та матеріальних витрат. У бухгалтерському обліку не нехтується організація 
безпеки підприємства, складське обладнання, дебіторська та кредиторська 
заборгованість, своєчасність та правильність облікових процесів, відстежуються 
податки та прирівняні до них платежі. 

Система бухгалтерського обліку в Украї ні представлена трьома видами 
бухгалтер-ського обліку: фінансовим, податковим та управлінським. Забезпечення 
економічної  безпеки підприємств досягається системою заходів, спрямованих на 
попередження, виявлення, виявлення, локалізацію та ліквідацію загроз незалежно від 
джерела ї хнього походження. На рис. 1 представлена система заходів забезпечення 
економічної  безпеки суб'єкта господарювання через призму побудови системи 
бухгалтерського обліку. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Місце бухгалтерського обліку в забезпеченні економічної безпеки 
підприємства 

Бухгалтерськии  облік як система інформаціи ного забезпечення та 
функціонального управління є сполучною ланкою між особами, які прии мають рішення 
та господарською діяльністю. На основі обліку визначається економічна діяльність, 
обробляються отримані дані, зберігаються певнии  час, а також обробляються дані таким 
чином, щоб вони стали корисною інформацією; передається інформацію через звіти тим, 
хто використовує ї ї  для прии няття управлінських рішень. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Таким чином, дані бухгалтерського обліку – наи важливіша ланка до ухвалення 
управлінських рішень всередині і поза підприємством. Облік надає кількісну інформацію 
для планування, контролю, збереження та аналізу активів. Бухгалтерськии  облік не 
тільки встановлює факти господарської  діяльності підприємства, а и  безпосередньо 
впливає на результати діяльності через свіи  аналітичнии  характер, тобто надає 
докладну та достовірну інформацію про причинно-наслідкові зв'язки економічних явищ 
і процесів. Бухгалтерська інформація дає можливість побудувати комплекснии  аналіз 
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господарської  діяльності, платоспроможності та рівня ліквідності активів, склавши 
кредитну політику. Ключовим чинником, визначальним для економічної  безпеки 
бізнесу, є бухгалтерськии  облік, якии  систематизує всю необхідну інформацію та 
отримує першочерговии  доступ до важливої  інформації . Інформація, отримана від 
бухгалтера, використовується менеджерами для ухвалення важливих тактичних та 
стратегічних рішень. За підсумками цих рішень підприємство функціонує у 
маи бутньому. І саме бухгалтерськии  облік визначає економічне становище суб'єкта 
господарювання. 

Список літератури 
1. Дергачова Г.М., Доценко Я. Кадрова складова економічної безпеки підприємства. Бізнес, інновації, 

менеджмент: проблеми та перспективи: матеріали IМіжнародної науково-практичної конференції 
(м. Київ, 23 квітня 2020 року). 2020. С. 36-37. URL: 
http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/201161. 

2. Олешко Т.І., Пазюра Я.В. Формування системи забезпечення економічної безпеки на підприємстві. 
Науковий Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. 2017. № 3(24Е). С. 127-132. 

3. Петрина О.Б. Передумови формування та зміст економічної безпеки підприємства. Науковий вісник 
НЛТУ України. 2010. Вип. 20.3. С. 206-216. 

4. Редьква О.З., Башинська М.І. Основні форми і методи забезпечення економічної безпеки 
машинобудівного комплексу. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 13. С. 184-
188. 

5. Тищенко В.В. Елементи системи економічної безпеки підприємства. Модернізація фінансово-
кредитної системи: досвід та перспективи:матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-
конференції. 2015. С. 122-126. URL: https://core.ac.uk/download/84593474.pdf. 

6. Фісуненко П.А. Забезпечення економічної безпеки підприємства: сутність, принципи, функції, 
методи, засоби. Економічний простір. 2019. №152. С. 176-203. 

7. Чернишов В.В. Економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Економіка та 
суспільство. 2021. Вип. 24. С. 41-48. URL: https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/41.-CHernishov-
V.V..pdf. 

8. Щирба М.Т., Щирба І.М. Облікова політика в системі економічної безпеки підприємства. Наукові 
записки Української академії друкарства. 2013. № 1. С. 47-59. URL: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_2013_1_9. 

References  
1. Derhachova, H.M., Dotsenko, Ya. (2020). «Personnel component of the economic security of the enterprise». 

Biznes, innovatsii, menedzhment: problemy ta perspektyvy[Business, innovation, management: problems and 
prospects]. Proceeding of the materials of the 1st International Scientific and Practical Conference (Kyiv, 
April 23, 2020).pp. 36-37. Available at: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/201161. 

2. Oleshko, T.I., Paziura, Ya.V. (2017). «Formation of a system for ensuring economic security at the 
enterprise». Naukovyj Visnyk Donbas'koi derzhavnoi mashynobudivnoi akademii. no. 3 (24E), pp. 127-132. 

3. Petryna, O.B. (2010). Peredumovy formuvannia ta zmist ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva. Naukovyj 
visnyk NLTU Ukrainy.issue. 20.3. pp. 206-216. 

4. Red'kva, O.Z., Bashyns'ka, M.I. (2016). «Basic forms and methods of ensuring the economic security of the 
machine-building complex. Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky. Issue 13, pp. 184-188. 

5. Tyschenko, V.V. (2015).«Elements of the economic security system of the enterprise». Modernizatsiia 
finansovo-kredytnoi systemy: dosvid ta perspektyvy [Modernization of the financial and credit system: 
experience and prospects]: Proceeding of the materials of the 2nd International Scientific and Practical 
Internet Conference. pp. 122-126. Available at: https://core.ac.uk/download/84593474.pdf. 

6. Fisunenko, P.A. (2019). «Ensuring economic security of the enterprise: essence, principles, functions, 
methods, means». Ekonomichnyj prostir. no. 152, pp. 176-203. 

7. Chernyshov, V.V. (2021). «Economic security of foreign economic activity of enterprises». Ekonomika ta 
suspil'stvo. Issue. 24, pp. 41-48. Available at: https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/41.-CHernishov-
V.V.pdf. 

8. Schyrba, M.T., Schyrba, I.M. (2013). «Accounting policy in the system of economic security of the 
enterprise». Naukovi zapysky Ukrains'koi akademii drukarstva. no. 1, pp. 47-59. Available at: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_2013_1_9. 

 

Стаття надійшла до редакції 08.09.2021 р.  


