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підприємства з акцентом на створенні превентивного регулювання та підвищенні її рівня. 
Розроблено економіко-математичну модель залежності результатів діяльності підприємства 
від формалізованих якісних характеристик системи економічної безпеки підприємства. Сфо-
рмовано основні напрями удосконалення оцінювання результативності управління економіч-
ною безпекою підприємства з урахуванням запасу міцності системи економічної безпеки. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Управління економічною безпекою підприємст-
ва забезпечує результативність діяльності підприємства в цілому у поточному 
періоді функціонування та у довгостроковій перспективі. При цьому ефективне 
управління в будь-якій сфері діяльності може здійснюватися лише за умов фор-
мування його цілісної системи, яка призначена для вирішення основних завдань 
управління. Саме тому необхідною умовою забезпечення життєздатності підп-
риємств у ринковій економіці є формування системи управління економічною 
безпекою, яку слід розглядати як сукупність взаємопов’язаних елементів, що 
відокремлені від середовища та взаємодіють із ним як неподільне ціле. 

Значний внесок у розробку теоретичних та методичних засад щодо управлін-
ня економічною безпекою зробили С.О. Ареф’єв [1], М.М. Єрмошенко [2], 
С.М. Ілляшенко [3], Г.В. Козаченко [4], О.В. Нусінова [5] та ін. Проте питання 
формування ефективної системи управління економічною безпекою підпри-
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ємств та її економічної оцінки ще неповністю вирішені або залишаються диску-
сійними. 

Мета статті – обґрунтування концепції управління економічною безпекою 
промислового підприємства на засадах превентивного регулювання. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. За результатами аналізу підхо-
дів до розуміння економічної безпеки підприємства, а також з урахуванням то-
го, що управління нею перебуває на етапі становлення, представляється необ-
хідним розробити підхід, який на основі оцінювання стану економічної безпеки 
та використання інформації про зв’язки між управляючими факторами надасть 
можливість здійснювати спрямований, локалізований вплив на них. У такому 
контексті управління економічною безпекою – це сукупність дій упереджува-
льного характеру, що скеровані на підтриманні економічної безпеки підприємс-
тва в прийнятному стані. 

Цільовою спрямованістю управління економічною безпекою підприємства є 
формування превентивних, адаптивних реакцій на дію загроз у будь-якій сфері 
його життєдіяльності і, як наслідок, – забезпечення стабільного функціонування 
на довготривалий період. Комплексна модель управління системою економіч-
ної безпеки машинобудівного підприємства, на нашу думку, може бути описана 
функцією управління складовими її забезпечення: 

МУЕБМП = f (ТТП, КП, РП),     (1), 
де f – функція, що припускає наявність завдань в управлінні системою еко-

номічної безпеки підприємства, яка об'єднує всі елементи механізму керування; 
ТТП – техніко-технологічна підсистема; КП – комунікаційна підсистема; РП – 
ресурсна підсистема ВЕС машинобудівного підприємства. 

Управління економічною безпекою на засадах визначення пріоритетів та 
принципів превентивного регулювання значною мірою відповідає вітчизняним 
управлінським реаліям, не потребує суттєвих змін технологій ухвалення управ-
лінських рішень. При цьому результативність істотно залежить від використання 
можливостей забезпечення реалізації стратегічних і тактичних інтересів суб’єкта 
господарювання шляхом взаємодії із суб’єктами оточуючого середовища. 

Передумовами управління економічною безпекою підприємства пропонуєть-
ся визнати: діагностування чинників впливу на економічну безпеку на мікро- та 
макрорівні, формування методу її оцінювання, прогнозування змін її показника. 
Процедурно оцінювання економічної безпеки підприємства в пропонованому 
контексті складається з двох етапів та дозволяє на основі розрахунку інтеграль-
ного показника визначити її стан у динаміці індивідуальної оцінки та рейтинго-
ву позицію підприємства стосовно дієвості сформованої системи економічної 
безпеки у ретроспективі та прогнозному періоді (рис. 1). 

На ХК «АвтоКрАЗ» у виді ВАТ, де рівень економічної безпеки знаходиться у 
межах низького та критичного інтервалів, позитивні значення результативної 
ознаки формуються, передусім, за рахунок зовнішніх чинників. 

Застосування принципів превентивного регулювання в управлінні економіч-
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ною безпекою передбачає використання нових універсальних формалізованих 
якісних характеристик зазначеної системи: комунікативність (k1), маневреність 
(k2), стійкість (k3) та адаптивність (k4). 

 

 
Рисунок 1 – Динаміка інтегрального показника рейтингової оцінки  

економічної безпеки машинобудівних підприємств  
(сформовано автором на основі даних [6]) 

 

Визначення функціональної залежності динаміки рівня економічної безпеки 
та ступеня впливу відібраних чинників (що є параметрами моделі) реалізовано 
шляхом кореляційно-регресійного аналізу за допомогою пакета аналізу даних 
MS Exel [8]. У результаті побудови пропонованої багатофакторної регресійної 
моделі отримано залежність динаміки чистого прибутку машинобудівного під-
приємства від якісних індикаторів економічної безпеки (табл. 1). 

Моделі підтверджують попередній висновок про значний вплив якісних ін-
дикаторів системи економічної безпеки на динаміку чистого прибутку. Разом із 
тим, на підприємствах ПАТ «КВБЗ» та ПАТ «Кредмаш», де рівень економічної 
безпеки на фоні підвищення агресивності зовнішнього середовища залишився 
на прийнятному рівні, вплив k3 та k4 набуває негативних значень, кінцевий ре-
зультат діяльності цих підприємств в існуючих умовах переважно сформований 
за рахунок підвищення комунікативності та маневреності. 

Характер визначеної залежності дозволяє оцінити дійсну реакцію підприємс-
тва на сукупність ймовірних змін зовнішнього оточення та внутрішніх можли-
востей відповідно до особливостей сформованої системи економічної безпеки, 
дає можливість аналізувати вплив окремих чинників на результати діяльності 
підприємства та стан його економічної безпеки, оцінювати можливі наслідки їх 
змін в майбутньому та є методичною основою для формування та обґрунтуван-
ня сценаріїв превентивного управління економічною безпекою підприємства. 

Даний підхід до управління економічною безпекою підприємства дозволяє 
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організувати превентивне регулювання та поточний контроль за індикативними 
показниками її рівня, своєчасно реагувати на зміни зовнішніх та внутрішніх 
умов, сприяє вибору обґрунтованого рішення при формуванні стратегії підпри-
ємства. 

 

Таблиця 1 – Показники кореляційної залежності динаміки чистого прибутку 
машинобудівного підприємства від якісних індикаторів економічної безпеки 

 

Підприємство 
Показник 

ПАТ «Кред-
маш» ПАТ «КрКЗ» ПАТ «КВБЗ» 

ХК «Авто-
КрАЗ»  

у виді ВАТ 

Залежність 

Y= –29,83–
85,76·k1 

+171,39·k2– 
–153,85·k3+ 
+125,88·k4 

Y= –32,44+ 
4,28·k1+ 

+49,51·k2 + 
 +30,65·k3 – 
– 30,97·k4 

Y= 
118,34+434,60·k1+ 

+ 1309,45·k2+ 
+ 1201,63·k3 – 
– 2846,99·k4 

Y= 
3,15+4,82·k1+ 

+ 9,97·k2 – 
– 7,48·k3 – 
– 6,39·k4 

Коефіцієнт множин-
ної кореляції R 0,9429 0,9837 0,9189 0,9326 

Коефіцієнт множин-
ної детермінації D=R² 0,8891 0,9677 0,8444 0,8698 

Нормований R² 0,8258 0,9493 0,7554 0,7954 
Фактичне значення 
критер. Фішера(Fp) 14,0367 54,4467 9,4945 11,6904 

Критичне значення 
критерію Фішера 
Fтабл (0,95;4;7) 

4,12 4,12 4,12 4,12 

Прогнозне Y, тис. грн. 14895,4 3277,45 301692,2 3379,193 
 

Управління економічною безпекою у цьому контексті являє собою виконання 
послідовних, взаємопов’язаних, концептуальних блоків з використанням прис-
тосованих до завдань управління методик та моделей: блок 1 (аналітичний), 
блок 2 (оптимізаційний); блок 3 (оціночний) (рис. 2). 

Для точнішої оцінки результативності управління економічною безпекою, 
яка є одним з головних критеріїв якості системи, слід використовувати розроб-
лену методику, сформовану на двохкомпонентній основі. Ретроспективна скла-
дова оцінки дозволяє надати характеристику системі економічної безпеки [7] у 
зіставній часовій та об’єктній площині за динамікою інтегрального показника 
економічної безпеки підприємства. 

Другий етап (оптимізаційна складова оцінки) передбачає визначення «запасу 
міцності» системи економічної безпеки конкретного підприємства на основі ві-
дхилення фактичних показників економічної безпеки періоду від її раціональ-
ного рівня. Коефіцієнт динаміки рівня економічної безпеки, досягнутий в пері-
од tі запропоновано визначати за співвідношенням: 

,

1-tрЕSM
,1

I


I
k tрЕSM

t       (2) 
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де 
tI рЕSM
 – рівень економічної безпеки, досягнутий в періоді t ; 

1рЕSM tI  – рі-
вень економічної безпеки, досягнутий в період 1t ; k t  – коефіцієнт динаміки 
рівня економічної безпеки, досягнутий в період t. 

Основний критерій розвитку системи у зіставній об’єктній площині запропо-
новано визначати таким чином: 

,1
р


tЕSM

Р
рЕSM

pc
р

I
I

Е t  або ,
tЕSMIІ p

pрЕSM t
   (3) 

де рсЕ р  – ефективність розвитку системи економічної безпеки промислово-
го об’єкта; І tрЕSM

 і рІ tрЕSM
 – відповідно значення інтегрального показника еко-

номічної безпеки підприємства, досягнутий в періоді t за системою рейтингової 
оцінки і орієнтир ефективності організації. 

У нашому випадку формалізований вираз представленого зв'язку між аналі-
зованими показниками якісних характеристик системи економічної безпеки до-
цільно представити у вигляді адитивної моделі: 

,...11 пп
R kkY        (4) 

де Y R  – раціональний рівень економічної безпеки машинобудівного підпри-
ємства; n ,...,1  – вектор локальних пріоритетів критеріїв; nkk ,...,1  – оптимальні 
значення якісних характеристик системи економічної безпеки підприємства. 

Формула для визначення запасу міцності системи економічної безпеки ма-
шинобудівного підприємства матиме вигляд: 

,YYY R
pt

R
rt

R

ms        (5) 

де msY R
 – запас міцності (Margin of safety) системи економічної безпеки ма-

шинобудівного підприємства;Y R
rt  – раціональний рівень економічної безпеки за 

реалістичною оцінкою (Realistic terms); Y R
рt  – раціональний рівень економічної 

безпеки за песимістичною оцінкою (Pessimistic terms). 
Завдання оптимізації рівня економічної безпеки повинне базуватися на мак-

симізації співвідношення «результат-витрати». Для його вирішення підрозділи 
та служби підприємства повинні стежити за дотриманням таких умов: 

min,msY R        (6) 

,1tk        (7) 

,1pc
рЕ       (8) 

Таким чином, пропонований підхід до управління економічною безпекою пі-
дприємства дозволяє організувати превентивне регулювання та поточний конт-
роль за її індикативними показниками, своєчасно реагувати на зміни зовнішніх 
та внутрішніх умов, сприяє вибору обґрунтованого рішення при формуванні 
стратегії підприємства. 
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ВИСНОВКИ. Застосування системного та процесного підходів в управлінні 
економічною безпекою та обґрунтований вибір економіко-математичного ін-
струментарію дозволяє підвищити якість управлінських рішень в процесі за-
безпечення економічної безпеки та містить такі етапи: формування обґрунтова-
ного комплексу показників, що відображають стан формалізованих якісних ха-
рактеристик зазначеної системи: комунікативність, маневреність, стійкість та 
адаптивність; визначення функціональної залежності динаміки рівня економіч-
ної безпеки та ступеня впливу відібраних чинників; побудову факторної залеж-
ності динаміки чистого прибутку машинобудівного підприємства від якісних 
індикаторів економічної безпеки, прогноз наслідків реалізації управлінських 
рішень. У подальших дослідженнях передбачається формування методичних 
підходів до розробки сценаріїв управління економічною безпекою підприєм-
ства на принципах превентивного регулювання. 
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The structural components of mechanism of management by economic safety of enterprise are 
selected in the article. The economic and mathematical model of dependence of enterprise activity 
results on formalized qualitative characteristics of economic safety system of an enterprise has been 
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developed. The basic directions for improvement of economic efficiency methods of economic 
safety management methods of an enterprise taking into account an economic safety power reserve 
have been formulated. 

Кey words: economic safety, preventive regulations, rational level, qualitative indicators. 
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