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ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ РІВНЕМ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
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OF DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE LEVEL

АНОТАЦІЯ
Для підвищення ефективності управління і забезпечення 

необхідного рівня економічної безпеки для підтримки життєво 
важливих функцій підприємства і реалізації його потенціалу 
було розроблено теоретичні положення щодо управління стій-
кістю роботи підприємства для забезпечення економічної без-
пеки його розвитку. Основою забезпечення достатнього рівня 
економічної безпеки підприємства як підприємницької структу-
ри є підтримка його сталого і максимально ефективного функ-
ціонування в даний час і нагромадження достатнього потен-
ціалу для збалансованого розвитку і стабільного зростання в 
майбутньому. При цьому сталість розглядається як здатність 
системи зберігати рух наміченою траєкторією, тобто підтри-
мувати намічений режим функціонування. Управління рівнем 
економічної безпеки підприємства вимагає значних організа-
ційних зусиль і здійснення визначених витрат, що зумовлює 
необхідність виділення спеціальної підсистеми (підрозділу) в 
організаційній структурі, дії якої повинні полягати в ранньому 
виявленні несподіваних змін як усередині, так і поза підпри-
ємством і швидкому реагуванні на них. Це може бути досяг-
нуто в результаті взаємодії проектованої системи із цільовими 
підсистемами системи управління і логістичною системою під-
приємства, побудованою на основі кібернетичних принципів 
регулювання.

Ключові слова: ефективне управління, економічна без-
пека розвитку підприємства, система управління економічною 
безпекою підприємства, спеціалізований підрозділ, управління 
рівнем економічної безпеки.

АННОТАЦИЯ
Для повышения эффективности управления и обеспе-

чения необходимого уровня экономической безопасности, 
для поддержания жизненно важных функций предприятия и 
реализации его потенциала были разработаны теоретичес-
кие положения относительно управления стойкостью работы 
предприятия для обеспечения экономической безопаснос-
ти его развития. Основой обеспечения достаточного уровня 
экономической безопасности предприятия как предпринима-
тельской структуры является поддержание его постоянного и 
максимально эффективного функционирования в настоящее 
время и нагромождение достаточного потенциала для сбалан-
сированного развития и стабильного роста в будущем. При 
этом постоянство рассматривается как способность системы 
хранить движение по намеченной траектории, т. е. поддер-
живать намеченный режим функционирования. Управление 
уровнем экономической безопасности предприятия требу-
ет значительных организационных усилий и осуществления 
определенных расходов и обусловливает необходимость 
выделения специальной подсистемы (подразделения) в орга-

низационной структуре, действия которой должны заключать-
ся в раннем выявлении неожиданных изменений как внутри, 
так и вне предприятия и быстром реагировании на них. Это 
может быть достигнуто в результате взаимодействия проекти-
руемой системы с целевыми подсистемами системы управле-
ния и логистической системой предприятия, построенной на 
основе кибернетических принципов регулирования. 

Ключевые слова: эффективное управление, 
экономическая безопасность развития предприятия, систе-
ма управления экономической безопасностью предприятия, 
специализированное подразделение, управление уровнем 
экономической безопасности. 

АNNOTATION
To increase the efficiency of management and provide the 

necessary level of economic security, to support the vital functions 
of the enterprise and the realization of its potential have been 
developed theoretical principles concerning the management 
stability of the enterprise to ensure economic security for its 
development. The basis for ensuring a sufficient level of economic 
security of the enterprise as a business structure is to support 
its continued and most effective functioning at the moment and 
piling up sufficient capacity for balanced development and 
sustainable growth in the future. This consistency is considered 
as the system's ability to keep the intended path of movement, it 
means, to maintain the intended mode of operation. Management 
level of economic security of the enterprise requires considerable 
organizational efforts and the implementation of certain expenses, 
which makes the need for a special subsystem (units) in the 
organizational structure, the action which should be in the early 
detection of unexpected changes, both inside and outside the 
enterprise and rapid response to them. This can be achieved by 
the interaction with the target system designed subsystems and 
logistics management enterprise system constructed on the basis 
of cybernetic regulatory guidelines.

Keywords: effective management, the economic security of 
the enterprise development management system of economic 
safety of the enterprise, a specialized unit, the management of 
economic security.

Постановка проблеми. Підвищення агре-
сивності зовнішнього середовища призвело до 
виникнення нових загроз і посилення їх впливу 
на результативність діяльності підприємств. 
У сучасних умовах для національних підпри-
ємств особливу актуальність набули питання 
забезпечення економічної безпеки саме процесів 



558

Випуск 14. 2016

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

їх розвитку, що вимагає якісно нового підходу 
до ідентифікації сутності економічної безпеки. 
Її варто розглядати не тільки як забезпечення 
стану найкращого використання ресурсів щодо 
запобігання загрозам підприємництву, але й 
як створення умов стабільного, ефективного 
функціонування й одержання прибутку. Саме 
підтримка сталості процесів розвитку і буде 
основою для забезпечення економічної безпеки 
підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сьогодні в науковій літературі значна увага 
приділяється питанню економічної безпеки 
підприємств. Вагомий внесок у дослідження, 
пов’язані з проблемами економічної безпеки, 
зробили такі вітчизняні і зарубіжні науковці: 
Безугла Н.С., Бойкевич О.Р., Васильців Т.Г., 
Веретенникова Г.Б., Грунін О.А., Грунін С.О., 
Жаліло Я.А., Іванов А.В., Кірієнко А.В., 
Качалов Р.М., Клейнер Г.Б., Козаченко Г.В., 
Кузенко Т.Б., Ліпкан В.А., Пригунов В.Я., 
Соснін А.С., Шаваєв А.Г., Шликов В.В., Яроч-
кін В.І., Ячменьова В.М. та ін. [1–10]. 

Дослідження вітчизняних та зарубіж-
них учених показують, що для підприємства 
більш важливим є не уникнення загрози вза-
галі, а вміння її вчасно і точно передбачити, 
щоб вжити необхідних заходів. Це стосується 
як підприємств, що знаходяться у кризовому 
стані, так і успішно працюючих підприємств.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак залишилася невирі-
шена проблема – ефективне управління рівнем 
економічної безпеки розвитку підприємства 
(ЕБРП) в умовах нестабільного економічного 
середовища, що й зумовило вибір теми даної 
статті.

Мета статті полягає у розробленні теоретич-
них положень щодо ефективного управління 
стійкістю роботи підприємства для забезпе-
чення економічної безпеки його розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Основою для забезпечення достатнього рівня 
економічної безпеки підприємства як підпри-
ємницької структури є підтримка його сталого 
і максимально ефективного функціонування 
на даний час і нагромадження достатнього 
потенціалу для збалансованого розвитку і ста-
більного зростання в майбутньому, що зумов-
лює необхідність детального вивчення питань 
управління рівнем сталості підприємства. 

У широкому сенсі проблема сталості підпри-
ємства визначається стабільністю навколиш-
нього економічного середовища і як ринкова 
категорія відбиває зміст його стану в ринко-
вому середовищі. Сама ж сталість виступає 
однією з найважливіших характеристик пово-
дження відособленої, автономно функціонуючої 
системи щодо тих зовнішніх умов, в яких вона 
знаходиться.

Саме тому головна мета формування органі-
заційно-управлінського механізму забезпечення 
економічної безпеки підприємства полягає у 

створенні внутрішніх і почасти зовнішніх умов 
тих, які піддаються регулюванню з боку еконо-
мічних суб'єктів для сталого функціонування і 
розвитку підприємства в гармонічній взаємодії 
із соціально-економічним, технологічним і при-
родним середовищем.

У зв'язку із цим підприємство доцільно роз-
глядати як своєрідний системний інтегратор – 
цілісний економічний суб'єкт, що поєднує в часі 
та просторі різноманітні соціально-економічні 
процеси, який отримує ефект шляхом викорис-
тання системних мультиплікативних ефектів. 
При цьому підприємство виступає як відносно 
стала, цілісна і відмежована від навколишнього 
середовища самостійна соціально-економічна 
система, яка інтегрує в часі і просторі процеси 
виробництва (реалізації) продукції і відтво-
рення ресурсів. Сполучною ланкою між цими 
процесами є потенціал підприємства – сукуп-
ність ресурсів і можливостей, що визначають 
характеристики його розвитку у разі зміни 
навколишнього середовища.

Управління рівнем економічної безпеки під-
приємства вимагає значних організаційних 
зусиль і здійснення певних витрат, що зумов-
лює необхідність виділення спеціальної підсис-
теми в організаційній структурі, дії якої поля-
гатимуть у завчасному виявленні несподіваних 
змін як усередині, так і поза підприємством і 
швидкому реагуванні на них, забезпеченні ство-
рення системи збору оперативної інформації, 
формуванні аналітичних звітів для керівництва 
тощо. Усе це може бути досягнуте в результаті 
взаємодії проектованої системи із цільовими 
підсистемами системи управління і логістичної 
системи підприємства, побудованої на основі 
кібернетичних принципів регулювання.

Для реалізації цієї функції на підприєм-
стві необхідні значні організаційні зусилля, 
витрати часу й інших ресурсів. На нашу думку, 
її здійснення найбільш доцільне за допомогою 
виділення спеціалізованого підрозділу в органі-
заційній структурі (рис. 1). Основним призна-
ченням представленого контуру регулювання 
діяльності є виявлення як неузгодженості між 
фактичними й очікуваними значеннями, так і 
неконтрольованих змін у внутрішньому серед-
овищі та зовнішньому оточенні підприємства. 
У результаті можуть бути виявлені істотні від-
хилення рівня показників, що характеризу-
ють рівень сталості, а також його відповідність 
галузі безпеки. Це вимагатиме від механізму 
ЕБРП здійснення регулюючих впливів і перед-
бачених заходів. Регулювання являє собою 
процес, у ході якого регульований параметр х 
вимірюється і порівнюється з параметром w. 
У разі відхилення цих величин одна від одної 
регулятор через підсистему регулювання ста-
лості впливає регулюючою величиною в(t) на 
логістичну систему для того, щоб забезпечити 
виконання умови x(t) = w(t).

Підсистема регулювання сталості повинна 
будуватися за ієрархічним принципом, а сам 
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процес управління може протікати на двох 
супідрядних рівнях – виконавчому і коорди-
нуючому. На виконавчому рівні проводяться 
контроль і регулювання сталості функціону-
вання підприємства. На цьому ж рівні зада-
ються умови для безпечного здійснення пере-
хідних процесів і підтримки заданого рівня 
стабільності майбутньої діяльності.

Контроль сталості діяльності підприємства 
полягає у виявленні загроз безпеці в межах 
життєвого простору підприємства і тенден-
цій небажаного розвитку подій для наступної 
нейтралізації можливих негативних наслід-
ків, до яких вони можуть привести. Суть 
цього процесу полягає у своєчасному вияв-
ленні істотної зміни рівня сталості функці-
онування підприємства, оцінці можливості 
виникнення криз у майбутній діяльності, 
визначенні фактора, який спричинив появу 
загрози для безпеки.

Регулювання сталості роботи підприємства 
полягає у підготовці і реалізації за допомогою 
механізму ЕБРП заходів, мета яких – зниження 
небезпеки прийняття помилкового рішення і 
зменшення можливих негативних наслідків 
небажаного розвитку подій.

На координуючому рівні проводиться узго-
дження роботи всіх ланок підсистеми регулю-
вання сталості роботи відповідно до прийнятого 
механізму управління, рівня економічної без-
пеки розвитку підприємства, цільових наста-
нов. Процедури регулювання сталості необхідно 
організувати, визначивши терміни проведення 
робіт, форму й обсяг надання результатів, задати 
склад і порядок виконання процедур аналізу й 
оцінки рівня сталості, підготувати необхідну 
нормативну і довідкову інформацію, ініціювати 
заходи щодо підвищення рівня сталості роботи, 
довести вироблені пропозиції до відома керів-
ництва підприємства, а після їх затвердження 
організувати реалізацію цих заходів.

Мета механізму забезпечення сталої 
роботи – розробка і першочергова реаліза-
ція заходів, спрямованих на нейтралізацію 
найбільш небезпечних явищ, що приводять 
до кризового стану. Важливо вчасно знайти 
початкове економічне явище, що сигналізує 
про появу першої ознаки можливої зміни стану 
підприємства, утрату його сталості. Оскільки 
зовнішнє середовище підприємства динамічне 
і зазначені явища можуть відбутися в будь-
який момент, необхідно постійне очікування 
сигналів про кризу, що насувається. Устано-
вити всі можливі варіанти сигналів практично 
неможливо, оскільки не можна врахувати все 
різноманіття обставин, формуючих зовнішнє 
середовище, однак найбільш істотні джерела 
і характер подібних сигналів можуть бути 
визначені. Кожний із сигналів можна оцінити 
з використанням методів експертних оцінок. Їх 
сила оцінюється в діапазоні від мінус 5 балів 
(висока небезпека) через 0 (відсутність впливу) 
до плюс 5 балів (висока можливість). 

Аналіз можливостей і небезпек зовнішнього 
середовища для підприємства дасть змогу про-
гнозувати зміни зовнішнього середовища і роз-
робляти сценарії майбутнього розвитку підпри-
ємства з урахуванням основних характеристик 
середовища.

Умова підтримки сталого стану економічної 
безпеки вимагає забезпечення здатності сис-
теми після закінчення перехідних процесів роз-
витку повернутися в заданий стаціонарний (рів-
новажний) стан. При цьому необхідно виділити 
додаткову умову економічної незалежності під-
приємства, коли система після несприятливих 
відхилень повертається в безпечний стан пере-
важно за рахунок власних ресурсів.

У загальному виді вибір реакції повинен 
ґрунтуватися на аналізі впливу і часу про-
яву відхилень підконтрольних для механізму 
ЕБРП показників, тобто відхилення можуть 

Рис. 1. Схема регулювання сталості роботи і перехідних процесів підприємства
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бути не обов'язково пов'язані з неприємнос-
тями. Так, до ризикових подій належать і 
бажані, але незаплановані події (можливості). 
Відповідно, і зміни будуть носити позитивний 
характер.

Висновки. Для підвищення ефективності 
управління і забезпечення необхідного рівня 
економічної безпеки для підтримки життєво 
важливих функцій підприємства і реалізації 
його потенціалу було розроблено теоретичні 
положеня щодо управління стійкістю роботи 
підприємства для забезпечення економічної 
безпеки його розвитку. Основою забезпечення 
достатнього рівня економічної безпеки підпри-
ємства як підприємницької структури є під-
тримка його сталого і максимально ефективного 
функціонування в даний час і нагромадження 
достатнього потенціалу для збалансованого роз-
витку і стабільного зростання в майбутньому. 
При цьому сталість розглядається як здатність 
системи зберігати рух наміченою траєкторією, 
тобто підтримувати намічений режим функці-
онування. 

Управління рівнем економічної безпеки 
підприємства вимагає значних організацій-
них зусиль і здійснення визначених витрат, 
що зумовлює необхідність виділення спеці-
альної підсистеми (підрозділу) в організацій-
ній структурі, дії якої повинні полягати в 
ранньому виявленні несподіваних змін як усе-
редині, так і поза підприємством і швидкому 
реагуванні на них. Це може бути досягнуто в 
результаті взаємодії проектованої системи із 
цільовими підсистемами системи управління 
і логістичною системою підприємства, побу-
дованою на основі кібернетичних принципів 
регулювання.
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