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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
В умовах невизначеності та мінливості зовнішнього

середовища, конкурентної боротьби, кон'юнктурних
коливань економіки, подолання наслідків світової
фінансової кризи, для успішного і довготривалого фун*
кціонування підприємства на ринку, вирішального зна*
чення набуває становлення та розвиток економіко*
організаційного механізму формування його економіч*
ної безпеки. Саме він є одним з найбільш важливих еле*
ментів стратегічного розвитку підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Вчені*економісти поняття "механізм" здебільшого
не вживають окремо, а досліджують економічний, гос*
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У статті досліджено теоретичні аспекти побудови економіко�організаційного механізму економічної

безпеки підприємства. Визначено головну мету його функціонування, економіко�організаційні заходи,
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вими економічної безпеки.

In this article investigated theoretical aspects of building economic�organized mechanism of forming

enterprise economic security. Determined the main purpose of its functioning, economic and organizational

measures, subjects, objects, principles and functions. Improved structure of economic�organized mechanism of

forming enterprise economic security proposed by the author. This structure consists of tactical and strategic

support functional components of economic security block, economic block and organizational block. Feasibility

of combining these blocks is the synchronization mechanism with constituents of economic security.
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подарський, правовий, ринковий, фінансовий, організа*
ційний механізм в макроекономіці. В економіці підприє*
мства, зазвичай, використовують поняття — "організа*
ційно*економічний", "організаційно*господарський",
"організаційно*фінансовий", "організаційно*правовий",
"економіко*правовий", "фінансово*економічний", "еко*
номіко*організаційний" механізм. До наведеного пере*
ліку варто додати також поняття "механізм управлін*
ня", "механізм забезпечення", "механізм регулювання"
і "механізм формування", що широко вживаються в те*
оретичних дослідженнях економічної безпеки підприє*
мства такими науковцями, як Амбросов В., Гавриляк О.,
Гарафонова О., Козаченко А., Коробчинський О., Пой*
да*Носик Н., Хорунжий М., Шевченко І. та ін.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Актуальність проблеми забезпечення економічної
безпеки підприємства та необхідність подальших дос*
ліджень щодо пошуку шляхів її вирішення зумовили
вибір теми і мети дослідження. Головна мета статті поля*
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гає у визначенні принципів побудови, функцій та вдос*
коналенні структури економіко*організаційного меха*
нізму формування економічної безпеки підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Поняття "економіко*організаційний механізм фор*

мування економічної безпеки підприємства" синтезує в
собі поняття "економічний механізм", "організаційний
механізм" та "механізм формування".

Економічний механізм АПК Амбросов В. і Мареніч
Т. розглядають як сукупність методів, форм, інстру*
ментів впливу на економічну й соціальну стабілізацію
сільського господарства та агропромислового комп*
лексу в цілому через систему державної підтримки —
фінансово*бюджетну, кредитну, цінову, податкову,
страхову, інвестиційну, інноваційну, інформаційну,
кадрову, — яка заснована на інституціональній базі [1,
с. 61—62].

Хорунжий М.Й. вважає, що господарський ме*
ханізм виражає економічні, юридичні, політичні, мо*
рально*етичні та інші відносини управління і його
цільовим призначенням є створення системи умов для
ефективного виробництва, розподілу, обміну, спожи*
вання (нагромадження). Складовим елементом госпо*
дарського механізму є економічний механізм, під яким
науковець розуміє сукупність методів і форм управлі*
ння виробництвом на основі використання економіч*
них законів і категорій, метою якого є вплив сукупності
методів і засобів економічного характеру на зростан*
ня виробництва і підвищення його ефективності [2, с.
334].

Тобто, економічний механізм розглядається в еко*
номічній теорії як сукупність методів, форм, інстру*
ментів, через які чиниться вплив на виробничу діяльність
господарюючих суб'єктів на основі використання еко*
номічних законів і категорій для підвищення їх ефек*
тивності.

Найбільш узагальнено поняття "організаційний ме*
ханізм" розглядається як система методів, способів,
прийомів формування і регулювання відносин об'єктів
з внутрішнім і зовнішнім середовищем [3, с. 25].

Гавриляк О. розуміє організаційний механізм як
перелік деяких складових елементів, які в сукупності
створюють організаційну основу певних явищ і процесів;
сукупність усіх правил і норм, що циркулюють всере*
дині організації, а також усі господарські процеси,
здійснювані організацією для досягнення основної мети
діяльності; всі організаційні та розпорядчі взаємоза*
лежні дії, які в сукупності забезпечують виконання до*
сягнення поставлених цілей [4]. Тобто, організаційний
механізм розглядається з позиції організаційних та уп*
равлінських дій, створення організаційної структури,
взаємозв'язків між її елементами, процесами для досяг*
нення основної мети шляхом забезпечення досягнення
поставлених цілей тощо.

У переважній більшості наукових праць поняття "ме*
ханізм формування економічної безпеки підприємства"
ототожнюється з поняттями "механізм забезпечення
економічної безпеки підприємства" та "механізм управ*
ління економічною безпекою підприємства". В еко*
номічній теорії сформувалося декілька підходів до виз*
начення сутності та предметної площини економічного
терміну "механізм забезпечення економічної безпеки
підприємства". Розглянемо основні з них. Так, у праці
[5] даний механізм визначають як набір засобів, органі*
зація їх використання і контролю для досягнення висо*
кого рівня економічної безпеки підприємства.

Левковець Н.П. вважає, що механізм забезпечення
економічної безпеки підприємства є сукупністю нор*
мативно*правових актів, методів, заходів, завдяки яким
відбувається дія суб'єкта на об'єкт для створення без*
пеки та протидії загрозам [6, с. 336].

Шевченко І.Л. трактує механізм забезпечення еко*
номічної безпеки підприємства як набір засобів і ме*
тодів, що, в поєднанні з системою управління та конт*
ролю, забезпечують її високий рівень [7, с. 131].

У праці [8] механізм забезпечення економічної без*
пеки розглядається як ефективне використання корпо*
ративних ресурсів підприємства для забезпечення його
економічної безпеки. До таких ресурсів автори відно*
сять капітал, персонал, інформацію, технології, техні*
ку та ресурс прав [8, с. 103].

На думку Міщенка С.П., механізм формування
економічної безпеки підприємства є взаємопов'яза*
ною сукупністю структур, засобів, методів і заходів,
які формують безпеку бізнесу [9, с. 192]. Доповнен*
ням до цього визначення може бути підхід Короб*
чинського О.Л., який розглядає механізм управління
економічною безпекою як комплекс управлінських,
страхових, правових, економічних, охоронних, ре*
жимних та інших засобів щодо захисту бізнесу від
втрат [10, с. 42].

Тому, розглянувши наведені вище визначення, ав*
тор вважає, що найбільш повним є підхід колективу ав*
торів на чолі з Козаченко Г.В., які механізм забезпечен*
ня економічної безпеки пропонують розглядати з ура*
хуваннями галузевих особливостей підприємства, як
сукупність управлінських, економічних, організаційних,
правових, мотиваційних шляхів гармонізації інтересів
підприємства з інтересами суб'єктів зовнішнього сере*
довища, за допомогою чого забезпечується одержання
необхідного обсягу прибутку для перебування в стані
економічної безпеки [11, с. 11].

Пойда*Носик Н. пропонує розмежовувати понят*
тя "механізм забезпечення" і "механізм управління".
При цьому, на думку науковця, "механізм управлін*
ня" можна розглядати як спосіб впливу суб'єкту на
об'єкт за допомогою різних засобів, а "механізм за*
безпечення" — сукупність заходів щодо створення
надійних умов гарантування захисту від небезпеки
[12].

У наведених визначеннях механізм формування роз*
глядається в основному з позиції забезпечення еконо*
мічної безпеки підприємства, що є його безпосереднім
призначенням. Для більшої об'єктивності визначення
механізму формування економічної безпеки слід допов*
нити "економікою" та "організацією". При цьому еко*
номіку механізму можна розглядати як його "скелет", а
організацію — "кровообіг", які мають бути внутрішньо
стійкими і перебувати у взаємодії із зовнішнім середо*
вищем.

Отже, економіко*організаційний механізм форму*
вання економічної безпеки підприємства можна визна*
чити як поєднання мети, цілей, завдань, принципів, ме*
тодів, функцій, засобів, що дозволяє діагностувати, про*
гнозувати і контролювати стан економічної безпеки для
прийняття адаптивних рішень щодо розвитку підприє*
мства.

При цьому у структурі механізму мають поєднува*
тися економіко*організаційна та забезпечувальна скла*
дові щодо організації, планування, контролю для досяг*
нення найвищого рівня його захищеності від внутрішніх
і зовнішніх загроз. Ведучи мову про розробку і впро*
вадження економіко*організаційного механізму форму*
вання економічної безпеки підприємств, насамперед не*
обхідно визначити його мету, заходи, суб'єкти, об'єкти,
принципи, функції та структуру.

Є підстави вважати, що метою економіко*орга*
нізаційного механізму формування економічної без*
пеки є забезпечення її необхідного рівня задля до*
сягнення підприємством своїх тактичних і стратегі*
чних цілей. Досягнення поставленої мети здійс*
нюється завдяки вирішенню основних економіко*
організаційних заходів: планування мети, завдань,
функцій, принципів економічної безпеки; організа*
ція служби економічної безпеки на підприємстві;
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формування бюджету служби еко*
номічної безпеки; фінансове забез*
печення економічної безпеки; кон*
троль за дотриманням планових по*
казників і аналіз відхилень; діагно*
стика стану економічної безпеки
тощо.

З приводу теоретичного обгрун*
тування об'єкта економіко*організа*
ційного механізму у вітчизняній науці
сформувалося два напрями. При*
хильники першого, зокрема колектив
авторів на чолі з Ортинським В.Л. [13,
с. 87] та Зацеркляний М.М. і Мельни*
ков О.Ф., об'єктом економіко*орган*
ізаційного механізму вважають ста*
більний економічний стан підприєм*
ства, як нинішній, так і майбутній [14,
с. 27]. Щодо другого напряму науко*
вих досліджень сутнісної площини
досліджуваного поняття, то Іванюта
Т.М. та Заїчковський А.О. [15, с. 24],
а також Донець Л.І. та Ващенко Н.В.
вважають, що об'єктом безпеки є все
те, на що спрямована діяльність щодо
забезпечення безпеки: види операц*
ійної діяльності, майно і ресурси підприємства, персо*
нал, керівництво, акціонери, які володіють комерційною
таємницею [5, с. 60].

У зв'язку з цим, виникають значні протиріччя у по*
глядах вчених*економістів, що займаються досліджен*
ням проблем економічної безпеки підприємства. Ми
приєднуємося до другого напряму щодо визначення
об'єкта економіко*організаційного механізму форму*
вання економічної безпеки підприємства, оскільки
стабільність економічного стану будь*якого суб'єкта
господарської діяльності слід розглядати, радше, як
ціль, мету, завдання тактичного або стратегічного ха*
рактеру, а ніяк не об'єкт економіко*організаційного
механізму формування економічної безпеки підприєм*
ства.

Стосовно визначення суб'єкта економіко*організа*
ційного механізму формування економічної безпеки
підприємства у поглядах науковців немає істотних роз*
біжностей. Суб'єкти механізму поділяються на
внутрішні та зовнішні. Внутрішніми суб'єктами є відпо*
відальні особи, служби, підрозділи, що забезпечують
його роботу. Зовнішніми є суб'єкти, які не підпорядко*
вуються керівництву підприємства, але при цьому істот*
но впливають на стан його економічної безпеки. До них
відносять: органи державної влади всіх рівнів, науково*
освітні заклади, конкуренти, суб'єкти зовнішньоеконо*
мічної діяльності, кримінальні структури тощо.

Провівши аналіз наявних джерел наукової літера*
тури, автор вважає, що основними принципами побу*
дови економіко*організаційного механізму формуван*
ня економічної безпеки підприємства виступають на*
ступні (рис. 1).

Наведений перелік на рисунку 1 не є вичерпним. До
визначених принципів можна додати й інші, але при цьо*
му слід враховувати, щоб між ними не було протиріч.
Тому що наявність невідповідності або конфліктності
принципів, на яких базується побудова та функціону*
вання економіко*організаційного механізму формуван*
ня економічної безпеки, породжує несумісність його
складових, і, в кінцевому рахунку, призведе до невико*
нання основної мети.

Економіко*організаційний механізм формування
економічної безпеки підприємства має виконувати такі
функції:

— аналіз загроз економічній безпеці внутрішнього
та зовнішнього походження;

— формування та класифікація економічних інте*
ресів підприємства;

— формування необхідного ресурсного потенціа*
лу для забезпечення економічної безпеки підприєм*
ства;

— прогнозування, планування (тактичне і стратегі*
чне) економічної безпеки;

— планування (тактичне і стратегічне) виробничо*
господарської діяльності підприємства;

— функціональний аналіз рівня економічної безпе*
ки підприємства;

— оцінка стану та діагностика досягнутого рівня
економічної безпеки тощо.

Провівши аналіз мети, економіко*організаційних
заходів, суб'єктів, об'єктів, принципів побудови та функ*
цій економіко*організаційного механізму формування
економічної безпеки підприємства, слід перейти до дос*
лідження його структури. Серед існуючих структур,
найбільш оптимальною в контексті сутності поняття
"економіко*організаційний механізм формування еко*
номічної безпеки підприємства", є модель механізму
управління економічним розвитком підприємства, зап*
ропонована Прохоровою В.В. у монографії [16], уза*
гальнення і адаптація якої в контексті формування еко*
номічної безпеки підприємства, дає структуру, зобра*
жену та рисунку 2.

З даних, наведених на рисунку 2, видно, що за допо*
могою економіко*організаційного механізму формуван*
ня економічної безпеки підприємства відбувається вплив
суб'єктів управління формуванням економічної безпе*
ки (підприємство, управлінський персонал або бізнес*
процес) на об'єкт (економічні відносини, що впливають
на рівень економічної безпеки).

Управлінський персонал підприємства встановлює
цілі, з урахуванням яких системний аналітик формулює
завдання і критерії (кількісний аналіз цілей) для функ*
ціональних менеджерів, які на підставі принципів управ*
ління виконують функції планування, організації, сти*
мулювання, аналізу та контролю [16, с. 383]. Прохоро*
ва В.В. також пропонує синтезувати в структурі загаль*
ного механізму шість локальних: механізм адаптації,
механізм діагностики, механізм ідентифікації загроз,
механізм прогнозування проблем формування економ*
ічної безпеки, механізм управління цілями економічної
безпеки, механізм прийняття рішень з формування еко*
номічної безпеки [16, с. 381]. При цьому ключовим виз*
начається механізм адаптації, що включає діагностику
ринкового середовища, синтез адаптивних моделей,
прийняття адаптивних рішень і аналіз адаптивних стра*
тегій.
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Рис. 1. Принципи побудови економіко7організаційного механізму формування
економічної безпеки підприємств

Джерело: узагальнено автором особисто.
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У сучасних умовах господарювання будь*яке
підприємство для виживання та збереження конку*
рентних переваг повинно постійно коригувати свою
діяльність з урахуванням вимог зовнішнього сере*
довища, оскільки зміна зовнішніх факторів може
призвести до виникнення дисбалансу між підприє*
мством та середовищем [17, c.38]. У зв'язку з цим,
воно повинно володіти здатністю своєчасно прово*
дити адекватні зміни за допомогою методів адап*
тації.

Переходячи на вищі стадії розвитку або ж, навпа*
ки, потрапляючи у кризові становища, підприємства
потребують зміни цілей, стратегій та способів їх реалі*
зації. Дослідження та врахування теоретичних і прак*
тичних процесів циклічності розвитку підприємств доз*
волить керівникам приймати обгрунтовані управлінські
рішення у майбутньому [18, c.1].

До структури економіко*організаційного механіз*
му формування економічної безпеки підприємств до*
цільно ввести забезпечувальний блок, через який
відбувається вплив механізму на функціональні складові
економічної безпеки через тактичне і стратегічне забез*
печення (на рисунку 3 запропоновано такий механізм
для агропромислового підприємства).

Крім того, на рисунку 3 показано
вплив економіко*організаційного ме*
ханізму формування економічної
безпеки через тактичне і стратегічне
забезпечення ресурсної, фінансової
та інноваційної функціональних
складових економічної безпеки. Саме
у цьому полягає відмінність структу*
ри досліджуваного механізму, по*
рівняно з існуючими.

Запропоновану структуру еко*
номіко*організаційного механізму
формування економічної безпеки аг*
ропромислового підприємства умов*
но поділено на три блоки: економіч*
ний, організаційний та забезпечу*
вальний. У межах економічного бло*
ку реалізуються такі функції еконо*
міко*організаційного механізму:
ідентифікація загроз, оцінка стану
економічної безпеки, діагностика
рівня економічної безпеки, плану*
вання і прогнозування, аналіз відхи*
лень від плану. На організаційний
блок покладено створення на
підприємстві служби економічної
безпеки, формування мети, цілей,
завдань, принципів, збір необхідної
інформації, реалізація розроблених
заходів, контроль за дотриманням
планових показників. Проте пере*
важна більшість науковців розгляда*
ють механізм формування економі*
чної безпеки у контексті забезпечу*
вального блоку, без поєднання з
економічним та організаційним.

Набір засобів, методів, прин*
ципів, функцій, які становлять еконо*
мічний та організаційний блоки, у по*
єднанні із забезпечувальним блоком,
дозволяють отримати найвищий
рівень економічної безпеки агропро*
мислового підприємства, що є пред*
метом синхронізації економіко*
організаційного механізму її форму*
вання та функціональних складових.
Синхронізацію можна розглядати як
процес забезпечення відповідності
дій механізму та реакції з боку еко*
номічної безпеки щодо отримання

очікуваного результату.
Тактичне забезпечення ресурсної складової еконо*

мічної безпеки полягає у ефективному та раціонально*
му використанні ресурсного потенціалу підприємства,
що включає ресурсозбереження, високу віддачу (про*
дуктивність) ресурсів та її позитивну динаміку, еко*
логічність тощо. Дія тактичного забезпечення для
фінансової складової економічної безпеки проявляєть*
ся у постійному підтриманні ліквідності, платоспромож*
ності, фінансової стійкості, прибутковості підприємства
вище нормативного рівня, а у разі порушення стійкості
фінансового стану — у подоланні кризових процесів.
При цьому, тактичне забезпечення інноваційної скла*
дової економічної безпеки агропромислового підприє*
мства полягає в адаптації виробничої діяльності до но*
вовведень.

Отже, тактичне забезпечення економічної безпе*
ки агропромислових підприємств є постійним проце*
сом моніторингу та оцінювання фактичного стану фун*
кціонування її ресурсної, фінансової та інноваційної
складових з використанням інтегрального показника
діагностики рівня економічної безпеки як важливого
діагностичного методичного підходу. На основі ре*
зультатів оцінювання приймаються тактичні уп*
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Рис. 2. Структурні складові економіко7організаційного механізму
формування економічної безпеки підприємств

Джерело: узагальнено та адаптовано автором на основі [16, с. 3 81].
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равлінські рішення та розробляються сценарії (програ*
ми) їх реалізації на рівні управлінського персоналу
підприємства.

Метою стратегічного забезпечення економічної без*
пеки підприємств є адаптація підприємства до кон'юнк*
тури ресурсних ринків, підвищення його рівня прибут*
ковості, відповідності техніко*технологічної бази тех*
нологічному прогресу тощо. Є підстави вважати, що
стратегічне забезпечення фінансової складової еконо*
мічної безпеки полягає у підвищенні рівня прибутко*
вості підприємства та забезпеченні максимального при*
бутку, за інших рівних умов, на перспективу, шляхом
підтримання фінансової безпеки. Стратегічне забезпе*
чення інноваційної складової економічної безпеки
відображає відповідність розвитку підприємства техно*
логічному прогресу, яка полягає, насамперед, в інтен*
сифікації виробничо*господарської діяльності для
підвищення якості товару та задоволення потреб спо*
живачів тощо.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Отже, підприємство як відкрита економічна систе*

ма функціонує в умовах невизначеності та ризику, за*
лучає ресурси для здійснення виробничо*господарської
діяльності, виходить на ринки збуту з метою отриман*
ня прибутку. У зв'язку з цим, важливого значення на*
буває процес забезпечення економічної безпеки на рівні
підприємства, у тому числі розробка економіко*орга*
нізаційного механізму її формування. Головна мета
функціонування такого механізму полягає у забезпе*
ченні високого рівня економічної безпеки для досягнен*
ня підприємством тактичних і стратегічних цілей.

Автором запропоновано вдосконалену структуру
економіко*організаційного механізму формування еко*
номічної безпеки підприємства, яка, крім блоку тактич*

ного та стратегічного забезпечення функціональних
складових економічної безпеки, включає в себе еконо*
мічний блок (реалізація заходів щодо ідентифікації заг*
роз, оцінки стану економічної безпеки, діагностики її
рівня, планування і прогнозування, аналізу відхилень від
плану), який тісно взаємодіє з організаційним блоком
(створення на підприємстві служби економічної безпе*
ки, формування мети, цілей, завдань, принципів, збір
необхідної інформації, реалізації розроблених заходів,
контроль за дотриманням планових показників).
Доцільність поєднання блоків полягає у синхронізації
механізму зі складовими економічної безпеки для оп*
тимізації організаційної структури управління підприє*
мства.
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Рис. 3. Структура економіко7організаційного механізму формування економічної безпеки
агропромислових підприємств
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