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Мігус І. п., Андрієнко В. М. Структура та основні елементи системи забезпечення економічної безпеки при управлінні 

безпекою праці на будівельних підприємствах
Метою статті є надання пропозицій щодо встановлення структури системи забезпечення економічної безпеки при управлінні безпекою праці 
на будівельних підприємствах та виокремлення її основних елементів. У результаті дослідження встановлено структуру системи забезпечення 
економічної безпеки при управлінні безпекою праці на будівельних підприємствах. До основних підсистем забезпечення економічної безпеки відне-
сено такі: при організації системи безпеки праці на будівельному підприємстві; при управлінні навчанням персоналу; при здійсненні моніторингу за 
станом безпеки праці. Виокремлено основні елементи такої системи, до яких віднесено: об`єкти системи; суб`єкти системи; нормативно-правове 
регулювання; функціональні складові системи; механізм функціонування системи управління безпекою праці на будівельному підприємстві; діагнос-
тика стану системи управління безпекою праці на будівельному підприємстві. Перспективою подальших досліджень є розробка методики оцінки 
рівня кожної з функціональних складових системи забезпечення економічної безпеки при управлінні безпекою праці будівельного підприємства.
Ключові слова: безпека, економічна безпека, безпека праці, система, будівельне підприємство.
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Мигус И. П., Андриенко В. Н. Структура и основные элементы системы  

обеспечения экономической безопасности при управлении  
безопасностью труда на строительных предприятиях

Целью статьи является предоставление предложений по установлению 
структуры системы обеспечения экономической безопасности при управле-
нии безопасностью труда на строительных предприятиях и выделение ее 
основных элементов. В результате исследования установлена структура 
системы обеспечения экономической безопасности при управлении безопас-
ностью труда на строительных предприятиях. К основным подсистемам 
обеспечения экономической безопасности отнесены следующие: при орга-
низации системы безопасности труда на строительном предприятии; при 
управлении обучением персонала; при осуществлении мониторинга за состо-
янием безопасности труда. Выделены основные элементы такой системы, 
к которым отнесены: объекты системы; субъекты системы; нормативно-
правовое регулирование; функциональные составляющие системы; механизм 
функционирования системы управления безопасностью труда на строитель-
ном предприятии; диагностика состояния системы управления безопасно-
стью труда на строительном предприятии. Перспективой дальнейших ис-
следований является разработка методики оценки уровня каждой из функци-
ональных составляющих системы обеспечения экономической безопасности 
при управлении безопасностью труда строительного предприятия.
Ключевые слова: безопасность, экономическая безопасность, безопас-
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The article is aimed at providing suggestions on the determination of structure 
of the system for ensuring the economic security in the management of work 
safety in the construction enterprises and highlighting of its basic elements. 
The study resulted in determination of structure of the system for ensuring 
the economic security in the management of work safety in the construction 
enterprises. The main subsystems of ensuring the economic security include: 
in the organization of work safety in the construction enterprise; in the man-
agement of staff training; in the monitoring of the work safety conditions. 
The following main elements of the system were distinguished: the system 
objects; the system subjects; legal and regulatory framework; the functional 
components of the system; the mechanism of functioning of the system of 
work safety management in the construction company; the diagnosis of the 
work safety management system in the construction enterprise. The prospect 
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Система управління безпекою праці на підпри-
ємствах, у тому числі й будівельних, передбачає 
здійснення нагляду, який згідно із законодав-

ством поділяється на державний нагляд, відомчий, ад-
міністративний та громадський контроль. 

Питанням створення та функціонування системи 
економічної безпеки різних суб’єктів господарської ді-
яльності присвячені праці таких науковців: Ареф’єва О. В., 
Барановський О. І., Бланк І. О., Денисенко М. П., Жив- 
ко З. Б., Зеркалов Д. В., Іванюту Т. М., Захарова О. І., 
Керницький І. С., Козаченко Г. В., Ляшенко О. М., Мак-
Мак В. П., Ортинський В. Л., Сідак В. С., Франчук В. І., 
Ярочкін В. І. та багатьох інших. 

Вагомий внесок у розвиток процесу управління сис-
темою охорони праці внесли такі вчені: Білецький В. С., 
Бурак В. Я., Водяник А. О., Грибан В. Г., Гогіташвілі Г. Г., 
Голінько В. І., Дяків О. П., Запорожець О. І., Зеркалов Д. В., 
Кашуба О. І., Козак З. Я., Кружилко О. Є., Крикунов Г. М., 
Кучеба П. К., Лапшин О. Є., Левченко О. Г., Мітюк Л. О., 
Пилипенко П. Д., Шевчук Т. П., Якушев І. М. та інші.

На жаль, проведені дослідження розглядають 
окремо систему економічної безпеки та систему управ-
ління безпекою праці суб’єктів господарської діяльно-
сті. Наразі відсутні наукові праці, які б поєднували в собі 
науковий підхід щодо вивчення проблеми управління 
системою безпеки праці з позицій забезпечення еконо-
мічної безпеки підприємств, у тому числі й будівельних, 
що підтверджує актуальність обраної теми.

Метою статті є надання пропозицій щодо вста-
новлення структури системи забезпечення економічної 
безпеки при управлінні безпекою праці на будівельних 
підприємствах та виокремлення її основних елементів.

Враховуючи структуру системи економічної без-
пеки будівельних підприємств [1], нами була запропо-
нована структура підсистеми забезпечення економічної 
безпеки при управлінні безпекою праці на будівельному 
підприємстві, яка, у свою чергу, є системою, що включає 
такі підсистеми (рис. 1).

Запропонована нами структура підсистеми забез-
печення економічної безпеки при управлінні безпекою 
праці на будівельному підприємстві передбачає її поділ 
на три підсистеми другого порядку:

 підсистема забезпечення економічної безпеки 
при організації системи безпеки праці на буді-
вельному підприємстві;

 підсистема забезпечення економічної безпеки 
при здійсненні моніторингу за станом безпеки 
праці;

 підсистема забезпечення економічної безпеки 
при управлінні навчанням персоналу.

Підсистема забезпечення економічної безпеки при 
організації системи безпеки праці на будівельному під-
приємстві характеризує особливості формування систе-
ми безпеки праці; принципи, функції та механізм функ-
ціонування даної системи.

Підсистема забезпечення економічної безпеки при 
здійсненні моніторингу за станом безпеки праці регла-
ментує основні методи та прийоми здійснення внутріш-
нього моніторингу стану безпеки праці на будівельних 
підприємствах.

Підсистема забезпечення економічної безпеки при 
управлінні навчанням персоналу передбачає види, фор-
ми та способи навчання як студентів, так і працівників 
будівельних підприємств.

Розглядаючи систему забезпечення економічної без-
пеки при управлінні безпекою праці на будівельних 
підприємствах, до основних її елементів автори 

пропонують віднести (рис. 2).
Об’єктами системи управління безпекою праці на 

будівельному підприємстві виступають: стан охорони 
праці; санітарно-гігієнічні умови праці та стан безпека 
праці.

Суб’єктами системи управління безпекою праці 
на будівельному підприємстві виступають органи дер-
жавного регулювання, відомчі інститути, керівництво 
будівельного підприємства, служба безпеки праці буді-
вельного підприємства або служба охорони праці, служ-
ба економічної безпеки. 

Авторами була розроблена класифікація основних 
суб’єктів системи управління безпекою праці як складо-
вої системи економічної безпеки на будівельних підпри-
ємствах (рис. 3).

 

Підсистема
забезпечення економічної

безпеки при організації
системи безпеки праці

на будівельному підприємстві

 

 
 

 

Підсистема
забезпечення економічної

безпеки при управлінні
навчанням персоналу

 
 

 

Підсистема
забезпечення економічної

безпеки при здійсненні
моніторингу за станом

безпеки праці

 

 
 

 

Підсистема забезпечення економічної безпеки при управлінні безпекою праці 

Рис. 1. Структура системи забезпечення економічної безпеки при управлінні безпекою праці на будівельних 
підприємствах

Джерело: складено авторами.
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стан охорони праці

Основні елементи системи забезпечення економічної безпеки
при управлінні безпекою праці на будівельних підприємствах

керівництво
будівельного
підприємства

санітарно-гігієнічні умови праці стан безпеки праці

Об’єкти системи

Суб’єкти системи

органи
державного

регулювання

відомчі
інститути

служба безпеки
праці

служба
економічної

безпеки

служба
охорони праці

Нормативно-правове регулювання

Функціональні складові системи

Механізм функціонування системи управління безпекою праці
на будівельному підприємстві

Діагностика стану системи управління безпекою праці на будівельному підприємстві

закони України

Стратегія 1

п’ятиступінчатий нагляд за станом системи 
управління безпекою праці

на будівельному підприємстві

оцінка стану системи управління безпекою
праці на будівельному підприємстві

Стратегія 2 Стратегія 3

інші нормаьтвно-правові акти внутрішні положення
та інструкції

правовафінансова майнова кадрова технологічна інформаційна екологічна

Рис. 2. Основні елементи системи управління безпекою праці на будівельному підприємстві 
Джерело: складено авторами.

Нормативно-правове регулювання системи управ-
ління безпекою праці на будівельному підприємстві ґрун-
тується на:
 Конституції України;
 міжнародних правових актах, ратифікованих Вер-

ховною Радою України;
 Господарському та Податковому кодексах;
 законах України: «Про охорону праці», «Про 

страхування», «Про загальнообов’язкове дер-

жавне соціальне страхування від нещасного 
випадку на виробництві та професійного за-
хворювання, які спричинили втрату працез-
датності», «Основи законодавства України про 
загальнообов'язкове державне соціальне стра-
хування», «Про розмір внесків на деякі види 
загальнообов'язкового державного соціального 
страхування» тощо;

 підзаконних актах органів державного регулю-
вання: Міністерства регіонального розвитку, 

http://www.business-inform.net


216

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
ік

а 
п

ра
ц

і т
а 

со
ц

іа
л

ьн
а 

п
о

л
іт

и
ка

БІЗНЕСІНФОРМ № 10 ’2014
www.business-inform.net

внутрішні
зовнішні

керівництво будівельного
підприємства;
керівники структурних
підрозділів;
служба управління
безпекою праці;
державні та недержавні
регулятори

спеціальні підрозділи;
напівспеціальні підрозділи;
інший персонал
будівельного підприємства
















залежно від
приналежності до

будівельного підприємства:

залежно від участі
у процесі нагляду за станом

безпеки праці:

залежно від участі
в управлінні безпекою праці:

Рис. 3. Класифікація суб’єктів системи управління безпекою праці на будівельному підприємстві
Джерело: складено авторами. 

будівництва та житлово-комунального госпо-
дарства України, Міністерства праці та соці-
альної політики, Державної служби гірничого 
нагляду та промислової безпеки України тощо;

 внутрішніх документах будівельного підпри-
ємства (Статут, Положення про охорону праці, 
Положення про Службу безпеки праці, Поло-
ження про Службу економічної безпеки, Ін-
струкції по охороні праці для окремих посад, 
Інструкції по охороні праці для окремих видів 
робіт, Інструкції по наданню першої допомоги 
при нещасних випадках під час виконання різ-
них видів будівельних робіт тощо).

Системи управління безпекою праці на будівель-
ному підприємстві характеризується такими функціо-
нальними складовими (рис. 4). Лише ефективна та раці-
ональна взаємодія фінансової, інформаційної, кадрової, 
техніко-технологічної, силової, правової функціональ-
них складових дозволить досягнути будівельному під-
приємству належного рівня безпеки праці.

Якість трудового життя працівників є фундамен-
том для побудови системи кадрової безпеки будівель-
ного підприємства. У сучасних економічних умовах, 
коли «кадри вирішують все», лояльність персоналу, 
його відданість роботодавцю, досвід роботи, бажання 
працювати та отримувати нові навики та вміння є запо-
рукою успішного результату фінансово-господарської 
діяльності підприємства та важливою конкурентною 
перевагою на ринку [2]. Особливого стратегічного зна-
чення кадрова безпека набуває саме на будівельних під-
приємствах, де від рішень однієї особи та від дій одного 
працівника може залежати успіх усього проекту. 

Силова (фізична) функціональна складова підсис-
теми забезпечення економічної безпеки при управлінні 
безпекою праці відповідає за стан збереження матері-
альної бази, необхідної для ефективної та безпечної ро-
боти працівників підприємства як на будівельних май-

данчиках, так і на території будівельного підприємства 
або у його невиробничих приміщеннях. Крім того, за-
вданням цієї функціональної складової є недопущення 
вчинення тиску на менеджмент підприємства сторонніх 
осіб задля прийняття його представниками рішень у ін-
тересах цих осіб [3].

Техніко-технологічна функціональна складова під-
системи забезпечення економічної безпеки при управ-
лінні безпекою праці покликана забезпечити співробіт-
ників підприємства усіма необхідними засобами захис-
ту їх життя та здоров’я від негативного впливу на них 
усіх небезпек і загроз, характерних та ймовірних при ви-
конанні працівниками своїх функціональних обов’язків. 
До переліку її завдань також входить періодична пере-
вірка обладнання, з яким мають справу працівники бу-
дівельного підприємства, на відповідність нормам тех-
ніки безпеки та підбір і налагодження роботи техніки і 
обладнання для безпечної роботи будівельників [4].

В умовах підвищення вимог до інформаційної про-
зорості та гласності суб’єктів господарювання 
інформація на рівні з капіталом, землею та пра-

цею стала незамінним фактором виробництва, що по-
ставило завдання захисту інформаційних ресурсів під-
приємств при одночасній максимізації їх доступності 
широкому загалу, як того вимагає ринкова економіка, на 
якісно новий рівень. Питання забезпечення цілісності, 
збереження та недоторканності даних, що належать під-
приємству і використовуються його персоналом під час 
здійснення трудової діяльності або стосуються праців-
ників суб’єкта господарювання, входить до компетенції 
інформаційної функціональної складової підсистеми за-
безпечення економічної безпеки при управлінні безпе-
кою праці будівельного підприємства [5]. 

З іншого боку, забезпечення безпеки праці персо-
налу будівельних підприємств є неможливим без якіс-
ного інформаційного забезпечення, що здійснюється 
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Рис. 4. Функціональні складові системи забезпечення економічної безпеки при управлінні безпекою праці  
будівельного підприємства

Джерело: складено авторами.
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до дотримання правил безпеки праці
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Охорона персоналу підприємства під час роботи

Роз’яснювальна робота щодо правил техніки
безпеки та норм безпеки праці  

Інформаційно-методичне забезпечення процесу
управління безпекою праці  

 
Збір даних про порушників правил безпеки праці  

Обмін інформацією щодо забезпечення безпеки
праці з іншими підприємствами та державними

структурами  

Юридична
(правова)  

Підбір і налагодження роботи техніки
та обладнання для безпечної роботи будівельників

  
 

Періодична перевірка обладнання
на відповідність нормам техніки безпеки

 
 

Притягнення до юридичної відповідальності осіб,
винних у порушенні безпеки праці  

Представлення у суді інтересів осіб, задіяних
у справах щодо недотримання безпеки праці  

Розробка документів для організації забезпечення
безпеки праці на підприємстві  

у відповідності з діючими в організації нормативними 
документами, а отже, його налагодження належить до 
завдань й інформаційної безпеки підприємства, і юри-
дичної, або правової функціональної складової підсис-
теми забезпечення економічної безпеки при управлінні 
безпекою праці. У рамках реалізації заходів з безпеки 
праці відбувається: взаємодія та обмін інформацією з 
інформаційними фондами органів державного управ-

ління; формування та ведення інформаційних систем 
для систематизації випадків аварійності та виробничого 
травматизму; формування інформаційних ресурсів бу-
дівельного підприємства, у т. ч. інформаційного фонду 
документації; координація робіт з обов’язкового соці-
ального страхування від нещасних випадків на виробни-
цтві та професійних захворювань – тобто інформаційна 
взаємодія із зовнішніми учасниками. У ряді випадків 
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необхідним буде втручання слідчих органів або подання 
справ до суду. За таких обставин доцільність виокрем-
лення правової функціональної складової підсистеми 
забезпечення економічної безпеки при управлінні без-
пекою праці буде важко заперечити.

Механізм функціонування системи управління 
безпекою праці на будівельному підприємстві 
здійснюється на основі однієї чи поєднанні 

декількох стратегій:
1) стратегія, пов'язана з необхідністю раптово 

реагувати на загрози безпеці праці персоналу будівель-
ного підприємства, які реально виникли при здійсненні 
ним будівельної або пов’язаної з нею діяльності. У дано-
му випадку діє принцип «загроза – відбиття», при цьо-
му створені для вирішення цього завдання підрозділи, 
служби, розроблені заходи та виділені кошти можуть 
послабити або запобігти негативному впливу загроз;

2) стратегія, орієнтована на прогнозування, за-
вчасне виявлення внутрішніх і зовнішніх загроз, ціле-
спрямоване дослідження стану системи управління без-
пекою праці на будівельному підприємстві. Виділені для 
вирішення цього завдання фахівці, сформовані підроз-
діли й служби дозволяють усвідомлено й цілеспрямова-
но проводити роботу з формування сприятливих умов 
будівельної діяльності;

3) стратегія, спрямована на відшкодування (від-
новлення, компенсацію) отриманого персоналом фізич-
ного, морального або матеріального збитку при здій-
сненні ним будівельної або пов’язаної з нею діяльності, 
а також відшкодування збитків, отриманих підприєм-
ством у результаті певних подій. Дана стратегія може 
вважатися прийнятною лише тоді, коли збиток завдано 
або коли немає можливості реалізувати стратегію пер-
шого й другого типів.

Діагностика стану системи управління безпекою 
праці на будівельному підприємстві передбачає:
 п’ятирівневий нагляд за станом системи управ-

ління безпекою праці на будівельному підпри-
ємстві; 

 оцінку стану системи управління безпекою пра-
ці на будівельному підприємстві.

На даний час прийнято запроваджувати триступе-
невий контроль з безпеки праці на підприємствах, в тому 
числі й будівельної галузі [6, 7]. Проте, на нашу думку, та-
кий вид контролю не є системним і потребує посилення 
та більш детальної регламентації завдань сутєктів та-
кого контролю, тому подальшим напрямом досліджень 
має стати розробка рекомендацій щодо запровадження 
п’ятирівневого нагляду за станом системи управління 
безпекою праці на будівельному підприємстві.

Сучасні методики [8] оцінку стану системи управ-
ління безпекою праці на будівельному підприємстві 
передбачають оцінку окремих елементів, а не всієї сис-
теми. саме тому серед напрямів подальших досліджень 
доцільною буде розробка методики оцінки стану систе-
ми управління безпекою праці на будівельному підпри-
ємстві з позицій забезпечення економічної безпеки.

ВИСНОВКИ
Запропонований авторами концептуальний підхід 

до формування системи забезпечення економічної без-
пеки при управлінні безпекою праці на будівельних під-
приємствах дозволяє здійснити моделювання зазначе-
ної системи як складової системи економічної безпеки 
будівельного підприємства.                   
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Яцун Л. М. Формування механізму управління розвитком сфери харчування населення
Розглянуто засади формування механізму управління розвитком сфери харчування населення як міжгалузевим кластером природно-соціально-
економічного характеру. Запропоновано механізм формування рішень споживача щодо харчової поведінки, який поєднує чинники як економічного 
(раціонального), так і неекономічного (ірраціонального, психоемоційного) впливу. Обґрунтовано алгоритм формування механізму управління сфе-
рою харчування населення в суспільному секторі та домогосподарствах населення на основі структурно-функціонального синтезу, узгодження 
виконуваних функцій вертикальних і горизонтальних структур усіх ієрархічних рівнів управління – як домогосподарств населення, так і секторів 
суспільного виробництва: сільського господарства, харчової промисловості, продовольчої торгівлі та ресторанного господарства.

Ключові слова: сфера харчування, механізм управління, харчова поведінка споживачів, структура та функції управління.
Рис.: 3. Бібл.: 8. 
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Яцун Л. Н. Формирование механизма управления развитием сферы 

питания населения
Рассмотрены основы формирования механизма управления развитием 
сферы питания населения как межотраслевым кластером природно-
социально-экономического характера. Предложен механизм формиро-
вания решений потребителя относительно пищевого поведения, ко-
торый объединяет факторы как экономического (рационального), так 
и неэкономического (иррационального, психоэмоционального) влияния. 
Обоснован алгоритм формирования механизма управления сферой пи-
тания в общественном секторе и домохозяйствах населения на осно-
ве структурно-функционального синтеза, согласования выполняемых 
функций вертикальных и горизонтальных структур всех иерархиче-
ских уровней управления – как домохозяйств населения, так и секторов 
общественного производства: сельского хозяйства, пищевой промыш-
ленности, продовольственной торговли и ресторанного хозяйства.
Ключевые слова: сфера питания, механизм управления, пищевое по-
ведение потребителей, структура и функции управления.
Рис.: 3. Библ.: 8. 
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Yatsun L. M. Formation of a Mechanism to Control the Development  

of National Nutrition Area
Fundamentals of mechanism of control the development of nutrition area 
as a cross-sectoral cluster of natural and socio-economic nature are exam-
ined. The mechanism of formation of consumer decisions as to the behavior 
of foods consumer, which integrates economic factors (rational) and non-
economic (irrational, emotional) influences, is proposed. The algorithm of 
formation of a mechanism to control the nutrition area in the public sector 
and households of the population on the basis of structural and functional 
synthesis, harmonization of the executed functions of vertical and horizon-
tal structures on all hierarchical levels – from households to the sectors of 
social production: agriculture, food industry, food trade and catering indus-
try was substantiated.

Key words: nutrition area, mechanism of control, behavior of foods consum-
er, structure and functions of the management.
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Ефективний розвиток сфери харчування населення 
в парадигмі сталого розвитку значною мірою зале-
жить від ефективного механізму управління хар-

чуванням в умовах глобальних змін і поєднання основ-
них підсистем релевантного зовнішнього середовища – 
ринкових механізмів, державного регулювання, впливу 
інститутів громадянського суспільства та формування 
сімейних традицій харчування при домінуючому вер-
ховенстві індивідуальних характеристик, уподобань та 
потреб споживачів. Наукові дослідження організаційно-
економічних проблем харчування населення переважно 
зосереджувались на розв’язанні окремих практичних 

проблем функціонування сфери харчування (харчових 
галузей, окремих виробництв, проблемах індустріаліза-
ції, забезпеченні продовольчою сировиною тощо). 

Методологічні засади формування цілісного ме-
ханізму управління сферою харчування як природно-
соціально-економічною системою та міжгалузевим кла-
стером, місією якої є не проміжне виробництво окре-
мих напівфабрикатів, а кінцеве забезпечення потреб 
людини в продуктах і послугах харчування, розроблені 
недостатньо, хоча загальні питання формування меха-
нізму управління економікою були предметом наукових 
досліджень та методологічних дискусій відомих еконо-
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