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MANAGING RESERVES FOR THE GROWTH OF TRADE ENTERPRISES  
ECONOMIC SECURITY

Мета. Аналіз і практичні рекомендації щодо управління резервами зростання еконо-
мічної безпеки торговельного підприємства, які в свою чергу сприятимуть ефективній реалі-
зації основних принципів її забезпечення.

Методика. Для досягнення поставленої мети дослідження у якості теоретичної та 
методичної бази використана система загальнонаукових і спеціальних методів, а саме: діа-
лектичний метод наукового пізнання — для дослідження сутності стану рівноваги підпри-
ємства з точки зору забезпечення його економічної безпеки; методи причинно-наслідкового 
аналізу — для з’ясування взаємозалежності ресурсної та функціональної безпеки торговель-
ного підприємства та шляхів використання виявлених резервів зростання економічної без-
пеки торговельних підприємств.

Результати. Досліджено та проаналізовано стан рівноваги торговельних підпри-
ємств, відносно досягнення ними максимально можливого рівня економічної безпеки. Вста-
новлено пріоритетні види резервів торговельного підприємства за локальними складовими, 
запропоновано механізм використання виявлених резервів зростання економічної безпеки 
торговельних підприємств.
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Постановка проблеми. Функціонування сучасних торгових підприємств вимагає 
розробки таких механізмів управління їх фінансово-господарською діяльністю, які б за-
безпечили захист від загроз і максимальне використання можливостей на ринку товарів і 
послуг, що, в свою чергу, дозволяє своєчасно визначити перспективи їх подальшого роз-
витку. тобто, забезпечення економічної безпеки торговельного підприємства виступає 
дієвим механізмом його управління, задовольняє сучасні потреби господарювання. Дже-
релом необхідних перетворень виступає процес управління резервами зростання еконо-
мічної безпеки торговельних підприємств.

Аналіз останніх досліджень та публікацій доводить глибину досліджень проблемних 
питань в сфері, а саме: кургузенковою л. а. [1] розкрито зміст економічної безпеки під-
приємства та основних факторів, що впливають на її формування; Шевчук і. а. [2] ви-
значено механізм забезпечення економічної безпеки та розглянуто методичні положення 
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в процесі розробки комплексної системи забезпечення економічної безпеки підприєм-
ництва; івановою н. с. [3] ідентифіковано однорідні об’єктів системи антикризового 
управління із застосуванням методів кластерного аналізу; андрушків Б. М. [4] обґрунто-
вано необхідність побудови адаптивної системи забезпечення економічної безпеки під-
приємства та запропоновано структурнокомпонентну її модель на основі ефективного 
використання ресурсозабезпечувальних її складових та багатьох інших. не зменшуючи 
наукову та практичну значимість набутих розробок, є необхідність у подальших дослі-
дженнях в цьому напрямку.

Мета статті — аналіз і практичні рекомендації щодо управління резервами зрос-
тання економічної безпеки торгівельного підприємства, які в свою чергу сприятимуть 
ефективній реалізації основних принципів її забезпечення.

Виклад основного матеріалу дослідження. негативні тенденції фактичного рівня 
економічної безпеки торгівельних підприємств, що виявлено у [5] демонструють необ-
хідність вишукати резерви підвищення рівня економічної безпеки торговельних підпри-
ємств, так як в більшості фактичний стан економічної безпеки нижче середнього і має 
тенденції до зниження. За розрахунками, виконаними за допомогою економетричних 
методів визначення рівня локальних складових економічної безпеки торговельного під-
приємства і системи показників по ним [6], виявлено що кожне підприємство має резер-
ви зростання рівня економічної безпеки, що вимагає розробки заходів щодо використан-
ня цих резервів і досягнення оптимального рівня економічної безпеки кожним торговим 
підприємством.

отримані результати демонструють перспективи розвитку підприємств по кожній 
локальної складової підприємства в поточному, тактичної, середньостроковій і довго-
строковій перспективі. а саме: поточні резерви — це ті, які виявлені за допомогою ба-
гатофакторних моделей, тактичні резерви — резерви до досягнення середнього рівня по 
кластеру, середньострокові резерви — перспективи підвищення рівня економічної без-
пеки локальної складової в рамках моделі, довгострокові резерви — дозволяють досягти 
максимального рівня локальної складової економічної безпеки підприємства.

використання резервів, що виявлено за всіма локальними складовими економічної 
безпеки підприємства, одночасно неможливо, тому при розробці заходів забезпечення 
економічної безпеки є необхідність управління резервами зростання економічної безпе-
ки підприємства, тобто врахувати фактор часу, ідентифікувати резерви за пріоритетністю.

Для реалізації розроблених стратегій управління економічною безпекою [7] в по-
точному періоді, необхідно використовувати резерви зростання рівня економічної без-
пеки підприємства, виявлено в результаті моделювання, відповідно до змісту визначення 
сутності економічної безпеки підприємства, запропонованого в [5], а саме в частині того, 
що економічна безпека — «стан стійкої рівноваги».

Під станом рівноваги розуміється рівномірне досягнення торгівельним підпри-
ємством рівня ресурсної та функціональної безпеки [8]. Якщо рівень ресурсної безпеки 
торгівельного підприємства вища за рівень його функціональної безпеки — це ресур-
созалежний стан рівноваги економічної безпеки підприємства. у випадку, коли рівень 
функціональної безпеки вищий за рівень ресурсної безпеки торгівельного підприємства, 
то такий стан рівноваги вважається функціонально залежним. отже, стан рівноваги тор-
гівельних підприємств демонструється за допомогою рис. 1.

таким чином, поле графіку поділяється висхідною діагоналлю. стан рівноваги 
суб’єктів господарювання, які зайняли свої позиції над цією межею — приймається як 
функціонально залежний, а тих, які знаходяться під нею — ресурсозалежний. Дані до-
слідження є підґрунтям для управління резервами, що виявлені, враховуючи не тільки їх 
розмір, але ще й їх ранжування для досягнення стійкої рівноваги, тобто, рівноваги у дов-
гостроковій перспективі. Дані цілі досягаються за допомогою механізму використання 
виявлених резервів зростання економічної безпеки торговельних підприємств рис. 2.

тобто, якщо торговельне підприємство є ресурсозалежним, то в першу чергу реалі-
зуються резерви зростання функціональної безпеки від найбільшого до найменшого; у ви-
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падку, коли торговельне підприємство є функціонально залежним, насамперед використо-
вуються резерви ресурсної складової економічної безпеки. в стані рівноваги підприємства 
резерви вичерпуються в порядку спадання в цілому за всіма локальними складовими.

Висновок. За проведеними дослідженнями, стан рівноваги підприємства можна 
визначити підприємства з ресурсозалежною безпекою і з функціонально залежною без-
пекою. Зокрема, виявлено такі ресурсозалежний підприємства, ват «великоновосілків-
ський райснаБ» і функцірнальнозалежною тов «новоторг», тов «наш Бізнес», тов 
«гріко», тов «веМ». Є підприємства, стан яких можна вважати рівноважним в поточній 
перспективі — це тов «арс-нова», тов «ФБс сервіс», МПП «кнів».

на основі проведеного аналізу розроблено практичні рекомендації щодо управлін-
ня резервами зростання економічної безпеки торговельного підприємства, а саме меха-
нізм використання виявлених резервів зростання економічної безпеки торговельних під-
приємств сприяє ефективній реалізації основних принципів її забезпечення.

Дані висновки є основою для подальшої розробки політики та тактики реалізації 
наявних резервів зростання рівня економічної безпеки підприємства, заходів забезпе-
чення економічної безпеки торговельних підприємств.

Рисунок 1 — стан рівноваги торговельних підприємств, відносно досягнення ними 
максимально можливого рівня економічної безпеки (складено автором на основі 

власних розрахунків)

Рисунок 2 — Механізм використання виявлених резервів зростання економічної 
безпеки торговельних підприємств (складено автором)
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Цель. Анализ и практические рекомендации по управлению резервами роста экономи-
ческой безопасности торгового предприятия, которые в свою очередь будут способствовать 
эффективной реализации основных принципов ее обеспечения.

Методика. Для достижения поставленной цели исследования в качестве теорети-
ческой и методической базы использована система общенаучных и специальных методов, а 
именно: диалектический метод научного познания — для исследования сущности состояния 
равновесия предприятия с точки зрения обеспечения экономической безопасности; методы 
причинно-следственного анализа — для выяснения взаимозависимости ресурсной и функци-
ональной безопасности торгового предприятия и путей использования выявленных резервов 
роста экономической безопасности торговых предприятий.

Результаты. Исследовано и проанализировано состояние равновесия торговых пред-
приятий, относительно достижения ими максимально возможного уровня экономической 
безопасности. Установлено приоритетные виды резервов торгового предприятия по локаль-
ным составляющими, предложен механизм использования выявленных резервов роста эконо-
мической безопасности торговых предприятий.

Ключевые слова: экономическая безопасность, предприятие, управление, резервы, рав-
новесие.

Objective. Analysis and practical recommendations for management of reserves for increas-
ing the level of economic security of a trading company, which in turn will contribute to the effective 
implementation of the basic principles and strategy for its provision.

Methods. To achieve the goal of the research as a theoretical and methodological basis, the 
system of general scientific and special methods is used, namely: the dialectical method of scientific 
knowledge — for studying the essence of the state of equilibrium of the enterprise in terms of ensuring 
its economic security; methods of causal analysis — to determine the interdependence of resource and 
functional security of a trading company and ways to use identified reserves to increase the economic 
security of trading enterprises.

Results. The concept of «stable equilibrium state» in the context of its use in the process of pro-
viding economic security of the enterprise is researched. The state of equilibrium of trading enterprises 
has been determined and analyzed, regarding their achievement of the maximum possible level of 
economic security. The priority areas of the reserves for increasing the level of economic security of 
the trading company by the local components of the corresponding level are established, the mecha-
nism of using the revealed reserves of growth of economic security of trading enterprises is proposed, 
which includes: determination of the state of equilibrium of the enterprise, in relation to achieving the 
maximum possible level of economic security, determination of the priority direction of realization 
of available reserves growth of economic security of the enterprise, the ranking of available reserves 
is increasing the economic security of the enterprise in size that will ensure a stable equilibrium and 
increase the level of economic security of the enterprise.

Keywords: economic security, enterprise, management, reserves, equilibrium.
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