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безпекою підприємницької діяльності. 
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proach as a methodological basis of formation of the mechanism is proved. The algorithm of formation of the mechanism 
is offered. The basic principles and structural elements of the mechanism are allocated. Use of system approach at creation 
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Постановка проблеми. Стійкий розвиток та зростання економічного потенціалу вітчизняних під-
приємств в умовах ринкових відносин значною мірою залежить від наявності надійної та ефективної 
системи економічної безпеки. Проблема побудови організаційно-економічного механізму управління 
економічною безпекою підприємницької діяльності є надзвичайно актуальною за сучасних умов гос-
подарювання, які характеризуються високим ступенем нестабільності зовнішнього середовища та по-
явою нових викликів для діяльності підприємства. З посиленням глобалізації та міжнародної інтеграції 
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індикатором здатності підприємства адаптуватися до нових умов конкурентної боротьби та мінливих 
зовнішніх чинників виступатиме рівень економічної безпеки як показник ефективного використання 
підприємницького та виробничого потенціалу. Проте наявність ряду невирішених проблем, серед яких 
брак управлінського досвіду та фінансово-інформаційної підтримки, зношеність основних засобів, низь-
кий рівень кваліфікації кадрів, відсутність державної підтримки тощо, не дозволяють більшості підпри-
ємств самостійно забезпечувати належний рівень економічної безпеки. Створення необхідних умов для 
реалізації процесу формування та управління економічною безпекою обумовлює необхідність розробки 
наукових основ. тому системного дослідження потребують теоретичні та прикладні засади формування 
організаційно-економічного механізму управління економічною безпекою підприємницької діяльності 
як фундаментальної основи їх розвитку у динамічному ринковому середовищі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням забезпечення та управління економічною без-
пекою підприємницької діяльності присвячено велику кількість наукових робіт як вітчизняних, так і за-
кордонних вчених, серед яких можна виділити С.М. Ілляшенко, М. Мескон, В.І. Кириленко, 

г.В. Козаченко, Е.В. Камишнікова та інші. теоретичні основи розробки механізмів управління еко-
номічною безпекою можна знайти у наукових трудах О.В. Ареф’євої, А.В. Кирієнко, О.І. Маслак, Р.А. 
Руденського, Л.І. Донець, Л.г. Шемаєвої та ін [1-11].

Незважаючи на велику кількість наукових досліджень щодо управління економічною безпекою, по-
требує подальших досліджень проблема формування організаційно-економічного механізму управління 
економічною безпекою підприємницької діяльності. 

Мета і завдання дослідження. Метою статті є розробка теоретично-методичних основ та практич-
них рекомендацій щодо формування організаційно-економічного механізму управління економічною 
безпекою підприємницької діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Управління економічною безпекою підприємницької діяльності слід 
розглядати як складову частину загальної системи управління підприємством. Воно має на меті визна-
чати та протидіяти реальним та потенційним загрозам безпечного розвитку підприємства та запобігати 
кризовим ситуаціям, які можуть виникнути в ході господарської діяльності [9-12]. 

Специфічні риси вітчизняної підприємницької діяльності в сучасній економічній системі та її над-
звичайна чутливість до загального стану економіки держави робить її достатньо ризикованою порівняно 
з іншими сферами діяльності. Ця підвищена ризикованість може загрожувати стану економічної безпеки 
підприємства.

Специфічного характеру процесу управління економічною безпекою підприємницької діяльності на-
дає наявність ознак, що характеризують цей процес: прийняття управлінських рішень може мати велику 
кількість сценаріїв розвитку; існує невизначеність, що пов’язана з подальшим впливом прийнятого рі-
шення на проблемну ситуацію; суперечливість нормативно-законодавчих актів, що регулюють підпри-
ємницьку діяльність; динамічна зміна навколишнього середовища. 

В сучасних наукових працях, що присвячені теорії управління економічною безпекою, використову-
ють різні підходи: функціональний, ситуаційний, системний. Проте, враховуючи особливості управлін-
ня економічною безпекою підприємницької діяльності, доцільним буде використовувати саме систем-
ний підхід, оскільки він дозволяє не тільки по-новому підійти до вирішення актуальних проблем, але й 
проаналізувати конкретні ситуації в комплексі логічних чинників [1, 4, 8, 12]. 

Суть системного підходу при вирішенні проблем безпечного існування підприємств, полягає в тому, 
що діяльність колективу, функціонування підприємства, та вплив зовнішніх і внутрішніх факторів – 
розглядаються як динамічна система в сукупності її найважливіших зв’язків, яка сприяє знаходженню 
шляхів оптимізації цієї системи. О. головченко розглядає системний підхід як напрям методології на-
укового пізнання і соціальної практики, в основі якого лежить розгляд об’єктів як систем. Він орієнтує 
дослідників на розкриття цілісності об’єкта, виявлення різноманітних типів зв’язків у ньому і зведення 
їх в єдину теоретичну картину [13]. таким чином, системний підхід слід розглядати як методологічну 
основу формування організаційно-економічного механізму управління економічною безпекою підпри-
ємницької діяльності. 

Ефективне використання системного підходу при формуванні механізму залежить від: правильно ви-
значених цілей дослідження в рамках конкретно поставлених завдань, наявності достовірної інформації 
для опису ситуації, вибору підходів і методів системного аналізу [1, 8].

Оскільки організаційно-економічний механізм представляє собою сукупність спрямованих дій для 
досягнення поставлених цілей за допомогою створення сприятливих умов для ефективного використан-
ня ресурсів, необхідно обґрунтувати принципи, форми, методи та інструменти управління економічною 
безпекою підприємницької діяльності. 
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Сформований організаційно-економічний механізм управління економічною безпекою підприєм-
ницької діяльності повинен ґрунтуватися на наступних принципах: інтегрованість із загальною систе-
мою менеджменту; орієнтація на поставлені цілі діяльності підприємства; адаптивність механізму до 
мінливих умов зовнішнього та внутрішнього середовища; комплексність (сформований механізм по-
винен передбачати створення єдиної системи управління); законність; принцип безперервного управ-
ління (постійна конкретизація та корегування прийнятої політики управління економічною безпекою); 
принцип взаємодії (управління економічною безпекою потребує взаємодії всіх гілок влади та керівни-
цтва підприємства); принцип економічної доцільності; принцип контролю (для оцінки та можливого 
вдосконалення управління економічною безпекою, на підприємстві повинен бути постійний контроль за 
виконанням прийнятих рішень з боку керівництва) [14]. 

Чітке дотримання цих принципів сприятиме підвищенню ефективності використання сформованого 
механізму. 

Для чіткого розуміння послідовності етапів формування організаційно-економічного механізму 
управління економічною безпекою підприємницької діяльності було побудовано алгоритм, який пред-
ставлено в таблиці 1.

Структуру організаційно-економічного механізму управління економічною безпекою підприємниць-
кої діяльності представлено на рисунку 1.

Основним елементом формування механізму управління, в тому числі й організаційно-економічного 
механізму управління економічною безпекою підприємницької діяльності, є конкретний об’єкт управ-
ління (сукупність факторів і їх зв’язок) та цілі трансформації цього об’єкту до бажаного стану. 

В рамках сформованного механізму об’єктом управління є стан економічної безпеки підприємниць-
кої діяльності. головною метою механізму є забезпечення максимально високого рівня економічної без-
пеки підприємницької діяльності. 

Таблиця 1
Алгоритм формування організаційно-економічного механізму управління економічною  

безпекою підприємницької діяльності
№ 

етапу Зміст етапу Задачі етапу

1. Інформаційна 
підготовка

Визначення об’єкту та суб’єкту управління. Конкретизація предметної галузі управління 
економічною безпекою підприємницької діяльності. Визначення особливостей об’єкту 
управління. Збір наявної інформації. Постановка цілей і задач. Принципи механізму.

2. Визначення пріо-
рітетів

Виявлення існуючих та потенційних загроз економічній безпеці підприємницької ді-
яльності, їх походження. Аналіз стану підприємницької діяльності вітчизняних підпри-
ємств. Визначення об’єктів захисту.

3.
Вибір основних 
структурних еле-
ментів механізму

Вибір методів, інструментів, форм управління. Вибір методів зворотного зв’язку з 
суб’єктами управління. Визначення центрів відповідальності та необхідних ресурсів. 
Вибір стратегічних напрямків управління в залежності від рівня економічної безпеки. 
Контроль та корегування отриманих результатів.

4. Формалізація 
механізму

Обґрунтування елементів механізму, взаємозв’язків між ними. Уточнення інструмента-
рію у відповідності з цілями та задачами. Представлення графічної моделі механізму.

Наступним кроком є постановка завдань, які сприятимуть досягненню поставлених цілей управління. 
Для цього можна скористатися методом дерева цілей, який допоможе графічно відобразити підпорядко-
ваність та взаємозв’язок всіх елементів.

У відповідності до природи факторів управління треба також обрати методи впливу на їх стан, а та-
кож сукупність потрібних ресурсів, за допомогою яких можна організувати управляючий вплив на стан 
відповідних факторів управління. Ефективний регулюючий вплив передбачає використання різноманіт-
них адміністративно-правових та організаційно-економічних методів. Основними ресурсами в рамках 
даного механізму є кадри, фінанси, виробничі потужності, інформація. 

Слід підкреслити, що особливості економічної безпеки підприємницької діяльності як об’єкту управ-
ління визначають специфічну структуру організаційно-економічного механізму управління відносно ін-
ших можливих механізмів управління.

В якості основних форм організаційно-економічного механізму управління економічною безпекою 
підприємницькою діяльності пропонується розглядати стратегічне бачення (стратегія), розробку опера-
тивного плану дій (програма), розробку сценаріїв (прогнозування), а також перелік мотиваційних сти-
мулів (стимулювання).
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Рис. 1. Структура організаційно-економічного механізму управління економічною безпекою 
підприємницької діяльності

Усі функції, взаємозв’язки та відношення зазначених елементів повинні бути взаємоузгодженими в 
рамках організаційно-економічного механізму управління економічною безпекою підприємницької ді-
яльності виходячи з головної мети механізму – забезпечення економічної безпеки в рамках загальної 
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системи – підприємницька діяльність. тому до складу вищезазначеного механізму можна додати окремі 
підсистеми впливу на конкретні складові системи. При цьому сформований механізм повинен мати мож-
ливість реагувати на зміни умов навколишньої середи, тобто повинен бути адаптивним. 

Отже, здатність підприємства швидко реагувати на різні зміни навколишнього оточення є можливою 
завдяки формування організаційно-економічного механізму управління економічною безпекою підпри-
ємницької діяльності, який надає конкурентних переваг для досягнення поставлених цілей діяльності.

Висновки. Система управління економічною безпекою підприємства повинна динамічно адаптува-
тися до змін ринкового середовища, оперативно реагуючи на нові вимоги і загрози. Успішне впрова-
дження організаційно-економічного механізму управління економічною безпекою підприємницької ді-
яльності – критично важливий фактор, оскільки вітчизняним підприємствам доводиться вести бізнес в 
умовах глобалізації, значного ускладнення нормативних вимог і посилення загроз безпеці. 

Запропонований в роботі організаційно-економічний механізм управління економічною безпекою 
підприємницької діяльності сприятиме сталому розвитку вітчизняних підприємств та формування міц-
ного економічного потенціалу.

Отримані результати поглиблюють та розвивають концептуальні основи економічної безпеки підпри-
ємства та можуть бути базою для подальших досліджень в цьому напрямку, зокрема розробки методоло-
гії та інструментарію для оцінки рівня економічної безпеки. 
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