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У

наш час управлінські системи більшості вітчизняних промислових підприємств вимушено трансформуються під впливом агресивного
зовнішнього середовища та поступово імплементують загальновизнані підходи, методи та інструменти.
Одним із таких підходів є стратегічне управління як
на рівні підприємства в цілому, так і на рівні певних
функціональних складових [1, с. 146]. Ідеальний стан
розроблення всіх видів стратегій, на жаль, не характерний для вітчизняних промислових підприємств,
і особливо це стосується вузькоспеціалізованих
функціональних стратегій, хоча в цілому важливість
стратегічного управління визнається менеджментом
всіх рівнів [2, с. 50]. До важливих функціональних
складових загальної стратегії розвитку підприємства
відносяться стратегія інвестиційної діяльності та
стратегія забезпечення економічної безпеки.
Дослідженням питань забезпечення економічної безпеки промислових підприємств присвячені
наукові праці таких вчених, як: Живко З. Б., Саєнко М. Г., Хацер М. В., Горєлов Д. О., Большенко С. Ф.,
Захаров О. І., Хаустова К. М., Соколенко В. А., Бондаренко О. М., Дегтярьова І. Б., Харченко М. О., Саух І. В.,
Маковоз О. С., Передерій Т. С. У зазначених працях проаналізовано поняття стратегії, стратегічних
орієнтирів і пріоритетів, проте процес формування
механізму забезпечення економічної безпеки промислових підприємств на сьогодні ще недостатньо
вивчений, що потребує подальших досліджень.
Мета статті – запропонувати необхідний склад
елементів механізму реалізації стратегічної складової
забезпечення економічної безпеки інвестиційної діяльності підприємства (ЕБІДП), який у подальшому
може бути базисом формування відповідної комплексної стратегії забезпечення економічної безпеки
підприємства.
Враховуючи значний вплив, який здійснює інвестиційна діяльність на економічну безпеку підприємства, важливо виокремити та більш детально
розглянути формування стратегії забезпечення еко-

номічної безпеки його інвестиційної діяльності [3,
с. 114] (рис. 1).
Стратегічні напрями забезпечення економічної
безпеки інвестиційної діяльності промислового підприємства повинні враховувати вплив зовнішнього
та внутрішнього середовища, оскільки це – безпосередньо управлінський простір функціонування
механізму [4, с. 184]. Також необхідно акцентувати
увагу на процесах взаємозв’язку та взаємодії окремих
елементів зазначеного механізму з конкретизацією
необхідного інструментарію. Механізм реалізації
стратегічних напрямів забезпечення ЕБІВДП повинен включати такі елементи (рис. 2):
1. Формування інформаційної бази для прийняття стратегічних рішень у сфері економічної безпеки інвестиційної діяльності підприємства щодо
доцільності та безпеки інвестування, альтернативних
варіантів інвестування, ступеня ризику інвестиційних альтернатив (інформаційна складова).
2. Визначення організаційної складової реалізації стратегічних рішень у сфері економічної безпеки
інвестиційної діяльності підприємства (суб’єкти – генератори рішень, суб’єкти-виконавці, комунікаційна
складова, регламентне забезпечення організаційних
процесів). (організаційна складова).
3. Прийняття стратегічних рішень щодо залучення інвестиційних ресурсів з урахуванням чинників ризику інвестиційної діяльності промислового
підприємства (ресурсна складова).
4. Система контролю реалізації стратегічних
рішень у сфері економічної безпеки інвестиційної діяльності підприємства (контроль).
5. Аналіз дієвості реалізації стратегічних рішень
у сфері економічної безпеки інвестиційної діяльності
підприємства (аналітична складова).
6. Мотивація/демотивація персоналу за результатами реалізації стратегічних рішень у сфері економічної безпеки інвестиційної діяльності підприємства (мотиваційна складова).

Загальна
стратегія розвитку
підприємства

Стратегія забезпечення
економічної безпеки
інвестиційної діяльності
підприємства

Стратегія
інвестиційної
діяльності
підприємства

Стратегія
забезпечення
економічної безпеки
підприємства

Рис. 1. Тріада стратегій пов’язаних з інвестиційною діяльністю та економічною безпекою підприємства
Джерело: сформовано за [1, с. 146; 3, с. 114].
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Рис. 2. Елементи механізму реалізації стратегічних напрямів забезпечення ЕБІДП
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Мотивація/демотивація персоналу
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА ЗВОРОТНИЙ
ЗВ'ЯЗОК

Трансформація управлінських процесів
стратегічного характеру з метою
забезпечення ЕБІДП

Формування інформаційної бази для
прийняття стратегічних рішень у сфері
ЕБІДП

ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВА

7. Трансформація управлінських процесів стратегічного характеру з метою забезпечення економічної безпеки інвестиційної діяльності підприємства
(трансформація та зворотний зв’язок).
Інформаційна складова є вихідною для реалізації управлінських рішень у сфері економічної безпеки
та безпеки інвестиційної діяльності зокрема, а її формування передбачає низку етапів (рис. 3).

Н

еобхідний та достатній обсяг інформації про
сферу економічної безпеки інвестиційної діяльності підприємства дозволяє формувати
(удосконалювати) організаційну складову досліджуваного механізму. Організаційна складова забезпечує
на основі зібраної та систематизованої інформації
формування та практичну реалізацію стратегічних
рішень відповідальними особами (з розподілом прав

І етап

Визначення загальних підходів до формування інформаційної
системи забезпечення економічної безпеки інвестиційної
діяльності

II етап

Проектування підсистеми збору інформації з внутрішнього
та зовнішнього середовища

III етап

Аналіз наявної інформації та визначення її якісних
характеристик

IV етап

Визначення ступеня достовірності та релевантності
інформації

V етап

Розробка програми акумулювання та використання
інформації

Рис. 3. Формування інформаційної складової механізму реалізації стратегічних напрямів забезпечення ЕБІВДП
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Джерело: сформовано за [5, с. 175; 6, с. 26].

На першому етапі здійснюється: визначення
основних цілей формування інформаційної системи
забезпечення економічної безпеки інвестиційної діяльності; оцінювання існуючого рівня інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень
у сфері економічної безпеки; визначення основних
користувачів (суб’єктів) та вимог до інформації (релевантність, достовірність, обсяг та інше).
На другому етапі, при проектуванні підсистеми
збору інформації з внутрішнього та зовнішнього середовища, здійснюється: оцінювання наявних джерел
інформації, що пов’язані з інвестиційною діяльністю
та економічною безпекою; формування підходів та
процедур збору інформації, пов’язаної з економічною
безпекою та інвестиційною діяльністю; розроблення
схеми збору інформації за центрами відповідальності
та подальшого розподілу інформації.
Аналіз наявної інформації, який здійснюється
на третьому етапі, передбачає: аналіз інформації
із зовнішніх джерел; аналіз інформації із внутрішніх
джерел; аналіз достовірності, релевантності та корисності інформації. У межах четвертого та п’ятого
етапів здійснюється формування результатів аналізу
інформації та її подальшого використання.
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і обов’язків у межах відповідних функціональних завдань) і включає три блоки: суб’єктну складову, комунікаційну складову, регламентне забезпечення організаційних процесів (рис. 4).
Деталізація складових, наведених на рис. 4,
передбачає висвітлення певних особливостей щодо
їх виділення та диференціації. Суб’єктна складова
включає такі три групи: генератори рішень, виконавці
та контролери. З позиції економічної безпеки інвестиційної діяльності кожна група наведених суб’єктів
безпосередньо впливає на її стан, однак з різними
наслідками. Генератори стратегічних рішень є ініціаторами управлінських процесів, і важливість їх надзвичайно висока, хоча і контролювати таких суб’єктів
доволі складно, все залежить від статусу служби економічної безпеки на підприємстві та схильності вищого керівництва та власників до ризику. Виконавці
рішень і контролери часто виконують суто функціональні задачі, однак без таких суб’єктів організувати
управлінські процеси практично неможливо, тому
рутинними процесами організаційної взаємодії займаються саме вони.
Комунікаційна складова також включає низку
елементів, що дозволяють суб’єктам ефективно ор-
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І. Суб’єктна складова

Суб’єкти – генератори рішень
Суб’єкти-виконавці
Суб’єкти – контролери рішень

ІІ. Комунікаційна складова

Розробка й прийняття управлінських рішень у сфері внутрішньоорганізаційної взаємодії
Оцінювання потреби в комунікаціях між зацікавленими суб’єктами та їх деталізація
Формування ресурсного забезпечення, методології та технологій комунікації

Оцінювання результативності комунікації

ІІІ. Регламентне забезпечення організаційних процесів

Безпосередня розробка програми заходів внутрішньоорганізаційної взаємодії

Складання календарних графіків виконання заходів та їх оптимізація

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

Складання регламентів, положень та інструкцій внутрішньоорганізаційної взаємодії
Рис. 4. Формування організаційної складової механізму реалізації стратегічних напрямів забезпечення ЕБІВДП
Джерело: сформовано за [5, с. 186; 6, с. 27; 7, с. 91].
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новити певну обґрунтовану величину, зважаючи на
необхідність їх постійної оптимізації та враховуючи
принцип економічної ефективності.
На завершальному етапі здійснюється оцінювання результативності комунікацій, де основним
критерієм є налагодження ефективної взаємодії між
основними суб’єктами, що беруть участь у функціонуванні системи економічної безпеки підприємства в
цілому і ЕБІВДП зокрема.

О

кремим блоком доцільно виділити регламентне забезпечення організаційних процесів, оскільки для планомірної, злагодженої та
систематичної роботи необхідна регламентація організаційних процесів та їх формалізація у відповідних
внутрішньоорганізаційних нормативних документах.
Тому доцільно розробити: програму заходів внутрішньоорганізаційної взаємодії; календарні графіки виконання заходів та їх оптимізацію; регламенти,

ЕКОНОМІКА

ганізувати процеси обміном інформації. Перш за все,
здійснюється розробка й прийняття управлінських
рішень у сфері внутрішньоорганізаційної взаємодії
з акцентуванням уваги саме на економічній безпеці
інвестиційної діяльності. Надалі відбувається оцінювання потреби в комунікаціях між зацікавленими
суб’єктами та визначається ступінь деталізації такої
комунікації. Цей етап необхідний для нівелювання
«зайвих» комунікаційних перепон і надлишкової деталізації, що суттєво впливає на оперативність обміну даними та генерування управлінських рішень у
сфері економічної безпеки.
На третьому етапі відбувається формування
ресурсного забезпечення, методології та технологій
комунікації. Тобто опрацьовується суто технічна сторона організації процесів комунікації та визначається обсяг необхідних ресурсів. При цьому необхідно
пам’ятати, що такий організаційний процес не є самоціллю, і витрати на його здійснення повинні ста-
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положення та інструкції внутрішньоорганізаційної
взаємодії. При цьому, за умови налагодженої системи забезпечення економічної безпеки підприємства,
більшість з регламентів будуть стандартизовані, тому
питання економічної безпеки інвестиційної діяльності будуть лише фрагментами загальноприйнятої
системи. Однак за інших умов менеджменту підприємств та працівникам служби (відділу) економічної
безпеки доведеться формувати ці положення відповідно до актуальних потреб основних суб’єктів
управлінського впливу.

ЕКОНОМІКА

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

Н

аступний елемент механізму – це прийняття
стратегічних рішень щодо залучення інвестиційних ресурсів з урахуванням чинників
ризику інвестиційної діяльності. Важливість цього
елементу обумовлена самою природою інвестицій,
оскільки для інвестування певного обсягу ресурсів
необхідно мати доступ до них або безпосередньо
ними володіти. Зрозуміло, що достатній обсяг власних коштів, що можуть бути спрямовані на інвестиційні програми та проекти, практично нівелює питання ризиків і катастрофічних наслідків для підприємства при здійсненні інвестицій. Однак реалії сьогодення свідчать, як правило, про брак власних коштів
і необхідність їх залучення ззовні. Тобто залучені та
позичені кошти для більшості підприємств (особливо промислових) є одним з головних інвестиційних
ресурсів на сьогодні.
У більшості випадків підприємства отримують
та використовують для здійснення реальних інвестицій кошти з різних джерел, при цьому від їх співвідношення в загальній сумі інвестицій істотно залежить і економічна безпека. Тому для забезпечення
економічної безпеки інвестиційної діяльності доцільно заздалегідь прогнозувати таке співвідношення
та оцінювати потенційні ризики з метою уникнення
прорахунків і втрат. Це завдання можливо виконати
із застосуванням методів економіко-математичного
моделювання, що потребує більш ґрунтовного підходу до вибору відповідного інструментарію та переліку потенційних ризиків.
Системі контролю реалізації стратегічних рішень присвячено багато наукових досліджень, однак
стосовно сфери економічної безпеки інвестиційної
діяльності підприємства конкретних рекомендацій
недостатньо. Тобто мова йде про постійний процес
моніторингу досягнення стратегічних цілей, який
би не тільки фіксував відхилення від прогнозованих
параметрів (постфактум), а й дозволяв управлінцям
швидко реагувати на зміни.
Така система моніторингу безпосередньо
пов’язана з аналізом дієвості реалізації стратегічних
рішень у сфері економічної безпеки інвестиційної діяльності підприємства. Тобто аналітична складова
для управлінців буде мати певну «корисність» за умови визначення дієвості стратегії в цілому, окремих її
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напрямів та відповідних рішень. З позиції контролю
аналіз відповідних процесів орієнтований на фіксацію (виконання/невиконання або досягнення/недосягнення) певних контрольних показників, а з позиції
визначення ефективності стратегічних рішень аналітична складова дозволяє обґрунтовано підійти до їх
оцінювання в контексті очікуваних управлінцями результатів (ефективно/неефективно).

О

собливістю мотиваційного процесу з позиції
економічної безпеки є розмежування потенційних очікувань власників бізнесу та персоналу підприємств, оскільки пріоритетом власників
зазвичай є зростання ринкової вартості компанії та
посилення конкурентних позицій за рахунок розширення бізнесу, охоплення нових ринків та ефективного інвестування, а бачення персоналу спрямовано на
зменшення рівня ризиків різної природи походження
та максимізації свого власного добробуту в короткостроковій перспективі. Схему мотиваційного процесу забезпечення ЕБІДП наведено на рис. 5.
Для менеджерів середньої ланки та рядових
виконавців збереження фінансової стабільності з мінімізацією підприємницьких ризиків буде одним із
головних індикаторів у процесі інвестування з урахуванням реалізації стратегічних цілей економічної
безпеки. ЕБІДП з точки зору власників і менеджерів
вищої ланки передбачає певний ступінь підприємницького ризику та навіть певні втрати, які, однак, не
впливають на довгострокову стабільність функціонування підприємства та не заважають реалізації стратегічних цілей розвитку бізнесу. Такі суб’єкти будуть
намагатися знайти компроміс та узгодити стратегічні
цілі інвестиційної діяльності та економічної безпеки,
у результаті чого буде формуватися система стимулювання реалізації стратегічних напрямів забезпечення ЕБІДП.
ВИСНОВКИ
У сучасних умовах нормальне функціонування
та розвиток промислових підприємств потребують
формування дієвого підходу до сприйняття ризику
вищим керівництвом та правильної ідентифікації
стану економічної безпеки інвестиційної діяльності
з метою реалізації основних стратегічних напрямів її
досягнення і трансформації існуючих управлінських
процесів на підприємстві. Трансформація управлінських процесів стратегічного характеру з метою забезпечення економічної безпеки інвестиційної діяльності підприємства виникає за рахунок відповідних
реакцій трансформації та налагодження зворотного
зв’язку. І якщо реакції стимулюються прийняттям
відповідних управлінських рішень у сфері економічної безпеки та інвестиційної діяльності, то зворотний
зв’язок повинен налагоджуватись і контролюватись
відповідальними особами та безпосередньо вищим
керівництвом, оскільки це класичний підхід до моні-
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Стратегічні рішення у сфері ЕБІДП

Мотиви власників та менеджменту вищої ланки
(інвестування в розширення бізнесу та максимізація ринкової вартості компанії
за умов допустимого рівня ризику та потенційних втрат)

Формування стратегічних цілей
забезпечення економічної безпеки

узгодження

Формування стратегічних цілей
інвестиційної діяльності

Система стимулювання реалізації стратегічних напрямів забезпечення ЕБІДП

Мотиви менеджерів середньої ланки та рядових виконавців
збереження фінансової стабільності з мінімізацією підприємницьких
ризиків при інвестуванні капіталу

Дії
Ініціатори

Розробники

Виконавці

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

Результати
(реалізація стратегічних напрямів
забезпечення ЕБІДП)

Матеріальне та нематеріальне
стимулювання суб’єктів

Задоволення потреб власників
і топ-менеджерів

Рис. 5. Схема мотиваційного процесу забезпечення ЕБІДП

торингу будь-яких змін у системі управління підприємством й окремими його складовими. При цьому
взаємодія між елементами охарактеризованого механізму здійснюється за рахунок налагодження відповідних процесів з використанням необхідного інструментарію та інформаційного обміну.
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