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В статті розглянуто особливості формування механізму управління економічною безпекою підприємства, 
а саме: дано визначення поняттю «механізм управління економічною безпекою підприємства»; розглянуто 
особливості механізму управління економічною безпекою та основні етапи процесу управління фінансової 
безпеки.

Ключові слова: управління, економічна безпека, фінансова безпека, механізм, підприємства.

Онищенко М.Л., Сюркало Б.И. ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье рассмотрены особенности формирования механизма управления экономической безопасностью 
предприятия, а именно: дано определение понятию «механизм управления экономической безопасностью 
предприятия»; рассмотрены особенности механизма управления экономической безопасностью и основные 
этапы процесса управления финансовой безопасностью.
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Onicenko M.L., Surkalo B.I. FEATURES OF THE CONTROL MECHANISM OF ECONOMIC SAFETY ON THE 
ENTERPRISE

The article deals with the peculiarities of forming the mechanism of economic security management of the en-
terprise, namely: the definition of the concept “mechanism of management of economic safety of the enterprise” is 
given; features of the mechanism of economic security management and the main stages of the financial security 
management process are considered.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Однією з пріоритетних проблем, 
які виникають перед суб'єктом господарю-
вання в умовах сучасної економіки – управ-
ління економічною безпекою підприємства. 
Відсутність концептуальних основ побу-
дови і функціонування механізму управ-
ління економічною безпекою підприємства 
(далі – ЕБП), здатного ефективно проти-
стояти загрозам, використовувати наявний 
потенціал і в цілому підтримувати належний 
стан економічної безпеки, зумовлює необхід-
ність і актуальність системного дослідження 
цієї проблеми. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій, свідчить проте, що дану проблематику 
досліджували в своїх наукових працях такі 
провідні науковці, як Бланк І. О., Горячева 
К. С., Єрмошенко М. М., Круглов М. І., Поно-
маренко В. С. та інші.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте перебіг і акту-
алізація сучасної проблематики в існуючих 
дослідженнях теоретичних підходів та сис-
тем аналізу економічної безпеки, дозволили 
стверджувати, що єдиної науковообґрунто-
ваної системи індикаторів останньої не існує, 
що спектр показників, які характеризують 
стан економічної безпеки, має різнорівневий 
характер. Тому виникає необхідність деталі-
зації складових механізму управління фінан-
совоекономічної безпеки.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Перед початком дослідження 
були поставлені завдання дослідити основні 
складові механізму управління економічною 
безпекою підприємства, тому що в умовах 
фінансової нестабільності особливо актуаль-
ним для підприємств є розробка механізму 
управління економічною безпекою, деталіза-
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ція основних його елементів. Формування та 
реалізація механізму управління економіч-
ною безпекою на практиці дозволить збіль-
шити ефективність прийняття управлінських 
рішень на підприємстві.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Для деталізації складових елементів 
механізму управління ЕБП перш за все необ-
хідно дати визначення категорії «механізм 
управління». У роботах [9; 16] основну увагу 
при визначенні механізму управління приді-
ляють взаємодії суб'єктів господарювання 
та узгодження суспільних, групових і при-
ватних інтересів. Так, Круглов М. І. [9] ствер-
джує, що комплексний механізм управління 
являє сукупність економічних, мотиваційних, 
організаційних і правових засобів цілеспря-
мованої взаємодії суб'єктів господарювання 
та вплив на їх діяльність, які забезпечують 
узгодження інтересів взаємодіючих сторін, 
об'єктів і суб'єктів управління, а Пономаренко 
В.С. [16] під механізмом управління розуміє 
сукупність форм, структур, методів і засобів 
управління, об’єднаних спільною метою, за 
допомогою яких здійснюється взаємозв'язок 
і узгодження суспільних, групових і приватних 
інтересів, забезпечується функціонування та 
розвиток підприємства як соціальноеконо-
мічної системи.

Більшість авторів [2; 3; 10; 13; 17] визнача-
ють механізм управління, як сукупність управ-
лінських рішень і елементів впливу на процес 
їх розробки та реалізації щодо забезпечення 
захисту своїх інтересів від будьякого негатив-
ного впливу.

Аналіз літературних джерел, дозволив зро-
бити висновок, що механізм управління еконо-
мічною безпекою підприємства – це сукупність 
економічних, мотиваційних, організаційних і 
правових процедур прийняття управлінських 
рішень щодо забезпечення захисту фінансо-
вих інтересів, які дозволять узгодити інтер-
еси взаємодіючих сторін, об’єктів і суб’єктів 
управління.

Проблема формування складових еле-
ментів механізму управління ЕБП в Україні 
комплексно не розглядалася. Основна увага 
в дослідженнях і публікаціях приділяється 
антикризовому управлінню підприємством. 
Однак це необхідно лише в умовах фінансо-
вої кризи, банкрутства. Метою забезпечення 
фінансової стабільності суб’єкта господарю-
вання – формування постійно функціоную-
чого механізму управління ЕБП.

У науковій літературі існує багато різних 
думок про основні складові механізму управ-

ління. Так, в роботах [1; 2; 9; 7; 18; 20] виді-
ляють такі: сукупність стимулів, важелів, 
інструментів, форм і засобів регулювання 
економічних процесів та відносин. Окрім уже 
зазначених, Горячева К. С. в своїй роботі 
пропонує додати ще сукупність фінансових 
інтересів [3]. 

Отже, аналізуючи сутність поняття меха-
нізму в економічній теорії, доцільно виділити 
головні риси, які також будуть властиві меха-
нізму управління економічною безпекою.

Організаційноекономічний механізм 
забезпечення економічної безпеки – це та 
методологічна основа, яка дозволяє виявити 
взаємозв'язок між протиріччями економічних 
процесів, наприклад, між використанням при-
родних ресурсів і їх обмеженістю, між прогре-
сом сучасної техніки і поглиблюється поділом 
праці, між зовнішньоекономічними зв'язками 
в сфері торгівлі і темпами зростання валового 
продукту та ін. Методологічними положен-
нями при його формуванні з'явилися також 
результати досліджень підприємств, базовою 
складовою яких виступає державна власність. 
Так як власність і форми її продуктивного 
використання утворюють фундаментальну 
основу економічних відносин у виробництві, 
то її реалізація та адекватне відображення 
в системі відтворювальних процесів є про-
відною функцією організаційноекономічного 
механізму забезпечення економічної безпеки. 
Останній, при широкому використанні парт-
нерськодоговірних відносин та його спрямо-
ваності на забезпечення економічної безпеки 
може, як показують результати дослідження, 
сприяти динамічному розвитку виробництва

Типова структура ЕБП містить наступні 
складові [1]:

1) технікотехнологічна – передбачає ство-
рення такої технікотехнологічної бази, струк-
тури й бізнеспроцесів, які підсилюють конку-
рентоспроможність підприємства; мова йде 
також про якість техніки і технологій, відповід-
ність їх сучасним вимогам, раціональне вико-
ристання технологій;

2) інтелектуальнокадрова – передбачає 
дії щодо запобігання негативних впливів на 
економічну безпеку підприємства за ризики 
та загрози, пов'язані з персоналом, його інте-
лектуальним потенціалом і трудовими відно-
синами в цілому; одночасно засвідчує якість 
персоналу малого підприємства і його інте-
лектуальний потенціал;

3) продуктова – від ображає конкуренто-
спроможність продукції підприємства, рівень 
попиту на неї завдяки відповідності асорти-
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менту, якості, ціни, способів просування на 
ринок, з огляду на темпи реалізації продукції;

4) політикоправова – забезпечує захище-
ність функціонування малого підприємства 
законами, інструкціями, нормативними доку-
ментами, згідно з чинним законодавством, 
правильного укладання договорів і норматив-
них документів;

5) інформаційна – охоплює джерела 
інформації, її обробку, зберігання та охорону; 
передбачає захист власної інформації, в тому 
числі конфіденційної, проведення ділової 
розвідки, інформаційноаналітичної роботи з 
зовнішніми і внутрішніми суб'єктами;

6) фінансова – охоплює питання фінансо-
вої забезпеченості та економічної ефектив-
ності функціонування, використання ресурсів, 
стійкості до банкрутства і отримання прибутку;

7)екологічна – передбачає дотримання 
екологічних норм, екологічної чистоти продук-
ції та недопущення забруднення навколиш-
нього середовища;

8) силова – припускає наявність відповід-
ної служби на підприємстві, що гарантує охо-
рону майна, капіталу, фізичну безпеку праців-

ників і особливо управлінського персоналу; 
здійснює взаємодію з правоохоронними та 
іншими державними органами. 

Розподіл ЕБП на функціональні скла-
дові дозволяє: досліджувати найважливіші 
фактори, які впливають на їх стан; вивчати 
основні процеси, сприяють гарантуванню 
ЕБП; проводити аналіз розподілу і вико-
ристання ресурсів; розглядати економічні 
індикатори, що відображають рівень забез-
печення функціональних складових еконо-
мічної безпеки.

Розробка механізму управління еконо-
мічною безпекою є індивідуальною для кож-
ного суб’єкта господарської діяльності, що 
потребує врахування його стратегічних цілей 
і вирішення комплексу складних та багатоас-
пектних завдань У зв’язку з останнім принци-
пом доцільно розглянути складові елементи 
механізму управління системою економічної 
безпеки (рис. 1). 

До їх складу прийнято відносити: об’єкти, 
суб’єкти управління та їх цілі, методи впливу 
на об'єкт управління, ресурси для забезпе-
чення управління, засоби та важелі.
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Рис. 1. Особливості механізму управління економічною безпекою 
Джерело: складено автором на основі [24]
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Необхідність постійного дотримання еконо-
мічної безпеки кожним суб'єктом господарю-
вання виступає основним завданням – забез-
печити стабільне функціонування і досягнення 
головної мети своєї діяльності. Рівень еконо-
мічної безпеки визначається тим, наскільки 
ефективно його керівництву і фахівцям (мене-
джерам) вдається запобігти можливим загро-
зам і усунути шкоду від негативних впливів на 
ті чи інші складові економічної безпеки.

Джерелами негативних впливів можуть бути:
1) усвідомлені або неусвідомлені дії окре-

мих посадових осіб і суб'єктів господарю-
вання (органів державної в частині, міжнарод-
них організацій, підприємствконкурентів);

2) вплив найрізноманітніших об'єктивних 
обставин (стан фінансової кон'юнктури, нау-
кові відкриття та технологічні розробки, форс
мажорні обставини і т. п.).

Залежно від їх суб'єктної обумовле-
ності фактори негативного впливу на еко-
номічну безпеку можуть бути об'єктивними і 
суб'єктивними. Об'єктивними вважаються такі 
негативні впливи, які виникають без участі 
і мимо волі конкретного підприємства або 
його окремих працівників, а суб'єктивним є 
наслідком неефективної роботи підприємства 
в цілому або його працівників (передовсім 
керівників і функціональних менеджерів).

Основна мета економічної безпеки – забез-
печення стійкого і максимально ефективного 
функціонування в даний час і високого потен-
ціалу розвитку в майбутньому.

Основні функціональні цілі економічної 
безпеки:

1. Забезпечення високої фінансової ефек-
тивності роботи, стійкості і незалежності під-
приємства (організації).

2. Забезпечення технологічної незалеж-
ності і високої конкурентоспроможності його 
технічного потенціалу.

3. Висока ефективність менеджменту, 
оптимальність і ефективність його організа-
ційної структури.

4. Високий рівень кваліфікації персоналу 
і його інтелектуального потенціалу, ефектив-
ність корпоративних науководослідних робіт.

5.Мінімізація руйнівного впливу результатів 
виробничої діяльності на стан навколишнього 
середовища.

6. Максимальна правова захищеність усіх 
аспектів діяльності підприємства.

7. Захист інформаційного поля, комерцій-
ної таємниці і досягнення необхідного рівня 
інформаційного забезпечення роботи всіх під-
розділів його капіталу і майна.

8. Забезпечення безпеки персоналу під-
приємства, його капіталу і майна, комерцій-
них інтересів.

Механізм управління економічною без-
пекою підприємства повинен забезпечувати 
своєчасне виявлення різноманітних небез-
пек, прогнозування їх наслідків, визначення 
методів збирання та надання інформації до 
керуючого центру, який приймає рішення 
щодо подальших дій підприємства.

Забезпечення фінансовоекономічної без-
пеки підприємства зумовлює формування 
необхідних елементів і загальної схеми орга-
нізації економічної безпеки. Враховуючі це, 
процес управління фінансовою безпекою під-
приємства можна поділити на ряд етапів [24]: 

1. Розроблення системи фінансових інтер-
есів підприємства, які потребують захисту в 
процесі функціонування підприємства. 

2. Ідентифікація, аналіз та прогнозування 
внутрішніх і зовнішніх загроз фінансовій без-
пеці підприємства та реалізації його фінансо-
вих інтересів. Цей етап включає такі операції, 
як виокремлення множини загроз фінансовій 
безпеці підприємства, оцінювання ймовірнос-
тей їх виникнення, розрахунок розміру мож-
ливих збитків від реалізації потенційних або 
реальних загроз, а також дослідження чинни-
ків, які спричинили збитки. 

3. Оцінювання рівня фінансової безпеки 
підприємства. Процес оцінювання рівня фінан-
совоекономічної безпеки підприємства вклю-
чає такі кроки: вибір критерію ефективності 
фінансовоекономічної безпеки, який характе-
ризує ступінь наближення підприємства до без-
печного стану; побудова множини показників 
(індикаторів) фінансової безпеки; визначення 
порогових значень показників (індикаторів); 
моніторинг вибраних показників і зіставлення 
їх фактичних значень із пороговими; визна-
чення інтегрального рівня фінансової безпеки 
підприємства за обраними показниками. 

4. Забезпечення ефективної нейтралізації 
загроз фінансовій безпеці підприємства. Роз-
роблення комплексу заходів із забезпечення 
фінансової безпеки та рекомендацій щодо 
впровадження їх на практиці. 

5. Бюджетне планування реалізації роз-
робленого комплексу заходів із забезпечення 
фінансової безпеки підприємства. 

6. Реалізація запланованих заходів у про-
цесі здійснення господарської діяльності під-
приємства. 

7. Контроль за ходом реалізації запланова-
них заходів щодо забезпечення достатнього 
рівня фінансової безпеки підприємства. 
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8. Оперативне управління системою 
фінансової безпеки підприємства за допомо-
гою механізму зворотного зв’язку, яке прояв-
ляється у коригуванні наявної або розробці 
нової системи заходів із забезпечення достат-
нього рівня фінансової безпеки. 

Отже, одним з найбільш значущих елемен-
тів системи безпеки підприємства є механізм 
її забезпечення, який являє собою сукупність 
законодавчих актів, правових норм, спону-
кальних мотивів і стимулів, методів, заходів, 
сил і засобів, за допомогою яких забезпечу-
ється досягнення цілей безпеки і вирішення 
поставлених завдань.

Основне призначення механізму забез-
печення економічної безпеки підприємства 
полягає в створенні і реалізації умов, що 
забезпечують економічну безпеку підприєм-
ства. Ці умови визначено виходячи з критерію 
економічної безпеки і її рівня.

Дія механізму повинно бути направлено на 
забезпечення економічної безпеки в діяльності 
підприємства, як в даний час, так і на перспек-
тиву. Якщо в першому випадку домінують такі 
умови забезпечення економічної безпеки, як 
мінімізація витрат і розширення сфери викорис-
тання послуг підприємств інфраструктури, то в 
другому – це адаптація до нововведень, розши-
рення виробництва і його диверсифікація.

Для визначення рівня економічної безпеки 
використовуються різні методи. Укрупнено їх 
можна представити у вигляді 4 груп:

1. Спостереження основних макроеконо-
мічних показників і порівняння їх із гранич-
ними значеннями (зокрема, даний метод 
використовував С. Глазьєв).

2. Метод експертної оцінки для ранжиру-
вання територій за рівнем загроз.

3. Оцінка темпів економічного зростання 
країни за основними макроекономічними 
показниками і динаміка їх змін.

4. Методи прикладної математики і, зокрема, 
багатовимірного статистичного аналізу.

Основною проблемою при використанні 
методу спостереження основних макроеконо-
мічних показників є виділення тих показників, 
порівняння яких з граничними значеннями 
дозволить дати комплексну оцінку стану еко-
номіки країни, виявити об'єктивні небезпечні 
тенденції (наприклад, С. Глазьєв в своїй мето-
диці виділив 22 основних показника. Серед 
них: ВВП, частка обробної промисловості в 
промисловому виробництві, обсяги інвестицій 
в% до ВВП, витрати на наукові дослідження, 
тривалість життя населення, рівень безро-
біття, рівень інфляції, обсяг зовнішнього і вну-
трішнього боргу та ін.).

Висновки із цього дослідження. Таким 
чином головна роль в забезпеченні еко-
номічної безпеки підприємства належить 
його персоналу, кадровий потенціал або 
ресурс – це основний ресурс підприємства. 
Тільки він може приносити прибуток, але 
одночасно персонал є джерелом всіх вну-
трішніх загроз економічній безпеці, і, в кін-
цевому рахунку, запорука успіху будьяких 
управлінських інновацій – це лояльність і 
вмотивованість співробітників. Слід зазна-
чити, що поки немає загальновизнаних 
методів оцінки економічної безпеки, тому 
авторською є пропозиція подальших науко-
вих розвідок у визначенні і стандартизації 
методів та показників оцінки економічної 
безпеки (на кшталт показників оцінки фінан-
сового стану підприємства).

Окремої уваги потребують шляхи вико-
ристання методів експертної оцінки еконо-
мічної безпеки підприємства, оскільки, на 
їх основі проводиться оцінка інтегрального 
показника надійності об’єкта дослідження 
(англійський журнал “Euromoney”) або 
оцінка ризику.
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