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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Управління економічною безпекою вимагає

невідкладного внесення змін до процесу реалі�
зації стратегії розвитку бізнесу, що можливо
за наявності відповідної інформаційної систе�
ми. Підтримка цього процесу повинна здійсню�
ватися інформаційною системою відповідного
рівня, існуючі системи управління ресурсами
підприємства (ЕRР�система) для цього не при�
значені, оскільки їх основна мета — ефек�
тивність операційної діяльності.

Аграрна економіка неухильно зміщується
від переробки матеріальних ресурсів до про�
цесів, заснованих на знаннях, що характерно
для постіндустріального суспільства, тому вона
висуває нові вимоги до процесу управління еко�
номічною безпекою. В цьому випадку його слід
розглядати через управління розвитком бізне�
су господарюючого суб'єкта, в який залучено
безліч підприємств і вже не тільки як постачаль�
ники відповідного ресурсу, а й як рівноправні
учасники бізнесу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми економічної безпеки аграрної
сфери та економічного розвитку рибного гос�
подарства України розглядалися в працях та�
ких вітчизняних науковців: Довбиш О.Е., Кисе�
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[1—15] та ін. Проте, не дивлячись на те, що про�
блеми економічної безпеки рибного господар�
ства є предметом багатьох наукових дослід�
жень, багато питань залишаються невирішени�
ми.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданнями статті є розгляд основних ас�

пектів управління економічною безпекою
підприємств у сфері рибної промисловості в
Україні, аналіз та оцінка стратегії розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Реалізація процесу управління економіч�
ною безпекою в стратегії розвитку господарю�
ючого суб'єкта можлива при наявності органі�
заційно�інформаційного апаратного комплек�
су, який являє собою сукупність об'єктів про�
приєтарної організаційної архітектури, що
утворюють єдину систему, взаємодія в якій
здійснюється на базі інформаційних комуні�
кацій, що забезпечує координацію використан�
ня всіх її ресурсів. Це твердження базується на
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тому, що використання послуг інфраструкту�
ри ринку дозволяє: отримувати якісні послуги
підприємств, що спеціалізуються на тому чи
іншому виді діяльності; скорочувати чисель�
ність персоналу внаслідок відмови від виконан�
ня тих чи інших видів діяльності і передачі їх
для виконання стороннім господарюючим
суб'єктам; підвищувати рівень спеціалізації
підприємства як у виробничій, так і в управ�
лінській сфері завдяки скороченню числа видів
його діяльності. Цей позитивний момент є хо�
рошим компенсатором постійно змінного
бізнес�середовища [1].

Стратегічні плани розвитку бізнесу буду�
ються з урахуванням ряду припущень, що сто�
суються зростання ринку, виробничих потуж�
ностей і дій конкурентів. Якщо характер і суть
припущень зміняться, стратегічний план не
може бути виконаний в точності, результатом
чого може стати зниження економічної безпе�
ки. За відсутності орієнтації на зовнішні умови
реалізації стратегії, прийняті рішення будуть
засновані виключно на вкрай обмежених, внут�
рішньо сфокусованих результатах діяльності,
що може спровокувати зниження економічної
безпеки. В ідеалі планування, бюджетування і
звітність повинні слідувати за змінами, що
відбуваються. У більшості підприємств, до пла�
нування, бюджетування, прогнозування та
підготовки звітності відносяться як до непов'я�
заних між собою окремих процесів, які вико�
ристовують різні технологічні рішення без ура�
хування того, що всі вони є лише частинами
єдиного процесу реалізації стратегії. Процес
управління результативністю, як і рух вперед,
безперервний, що, в кінцевому рахунку, визна�
чає новий рівень розвитку ЕRР�систем, як сер�
вісноорієнтованих (BPM�системи) (табл. 1).

Використовуючи інструменти, представлені
в таблиці 1, підприємство може сконцентрува�
ти свої зусилля на становленні і розвитку про�
цесів управління економічною безпекою, а та�
кож вибрати найбільш оптимальне BPM�рішен�
ня, що підтримує управління цими процесами в
режимі реального часу. Реалізація стратегічно�
го плану вимагає вміння розподіляти інформа�
цію про виконання цілей, завдань, стратегічних
і тактичних дій. У процесі складання планів не�
обхідно передбачити можливість оцінити вплив
ринкових чинників, передбачати можливі рин�
кові тенденції і передбачити вплив можливих
дій конкурентів. Для цього необхідно мати
можливість аналізувати альтернативні опе�
раційні структури, моменти виникнення необ�
хідності в залученні фінансових інвестицій або
вкладенні наявного капіталу. Таким чином, ре�

алізація стратегії залежить від ефективності
управління розвитком бізнесу з позиції його
економічної безпеки, що можливо при наяв�
ності організаційно�інформаційного апаратно�
го комплексу, контури якого визначаються
проприетарной організаційної архітектурою та
інформаційної комунікаційною платформою,
що дозволяє здійснювати взаємодію підпри�
ємств в рамках цієї архітектури [7].

У процесі управління економічною безпе�
кою виконуються ті функції, які сьогодні реа�
лізуються в системі управління ефективністю
бізнесу, використовувані технології дозволя�
ють впевнено і достовірно відповідати на ці за�
питання і допомагають формулювати і коригу�
вати стратегії. Додавання в цю систему функції
консолідації, тобто інтегрування на інфор�
маційній основі всіх функцій управління в єдине
ціле на базі мінливої поточної інформації, доз�
волить продукувати управління ефективністю
бізнесу в управління економічною безпекою
підприємства. На підставі цього в процесі уп�
равління економічною безпекою підприємства
розробляються варіанти подальших дій для
прийняття рішень, які повертають господарю�
ючий суб'єкт до визначення подальшого напря�
му його діяльності.

Цей процес являє собою замкнутий цикл,
який починається з визначення стану підприєм�
ства в даний момент, намічених цілей, необ�
хідних для досягнення дій і завдань, а також
принципів розподілу ресурсів господарюючого
суб'єкта. Кількість і тип процесів управління
підприємством можуть змінюватися в залеж�
ності від конкретної галузі та організації вироб�
ництва, ключові процеси, як правило, єдині для
всіх і кожен рівень повинен включати в себе мо�
ніторинг готовності співробітників до виконан�
ня стратегічного задуму моніторинг безпеки.

Процесами управління ефективністю бізне�
су керують на основі розробки декількох аль�
тернативних сценаріїв розвитку ситуації. Щоб
досягти цілей, що стоять перед підприємством,
необхідно проводити постійний контроль вико�
нання плану і відповідним чином реагувати на
що відбуваються відхилення. У разі відхилення
від заданої траєкторії, необхідно негайно за�
діяти відповідний процес (або процеси) для ко�
ригування початкового плану. Ця процедура
забезпечується завдяки наявності системи
взаємних зв'язків між процесами управління
підприємства і відповідними процесами управ�
ління господарюючих суб'єктів входять до про�
прієтарної організаційної архітектури і харак�
теризується як управління економічною безпе�
кою. При здійсненні будь�якого процесу відбу�
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вається коригування тільки порушених частин
плану [3].

Кожен процес управління включає в себе
ряд підпроцесів, багато з яких можуть бути
реалізовані з застосуванням BPM�системи.
Ключові процеси управління повинні бути
інтегровані, що має на увазі щось більше, ніж
наявність простих зв'язків. Управління еконо�

мічною безпекою можливо при наявності
інформаційної системи, в якій всі процеси були
б реалізовані як єдине ціле. У свою чергу успі�
шне управління корпоративною ефективністю
вимагає не тільки горизонтальної координації
окремих процесів аналізу, управління і здійс�
нення, а й вертикальної координації стратегіч�
ного, функціонального і операційного рівнів

Таблиця 1. Основні процеси управління економічною безпекою підприємства і відповідні
інструменти їх виконання

Джерело: [1].
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управління на діяльність господарюючого
суб'єкта. Управління економічною безпекою
підприємства нерозривно пов'язане з управлі�
нням ефективністю, бо ці процеси здійснюють�
ся лише на основі безперервності та збалансо�
ваності. Ці точки зору повинні бути узгоджені
і скоординовані в кожному з процесів управлі�
ння діяльністю підприємства. При проведенні
стратегічного аналізу необхідно використову�
вати інформацію, отриману як на верхньому,
так і на нижньому рівнях. Об'єднані разом, ре�

зультати проведеного моніторингу безпеки пе�
редбачають можливі наслідки різних стратегі�
чних дій для окремих функціональних або опе�
раційних підрозділів, які є складовими части�
нами підприємства [5].

Призма ефективності це нова база, розроб�
лена для подолання обмежень системи збалан�
сованих показників (ССП). Замість того, щоб
вибудовувати систему управління ефективністю
діяльності навколо стратегій підприємства, при�
зма ефективності орієнтована на основні рівні
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Рис. 1. Модель ключових процесів в управлінні економічною безпекою підприємства
рибогосподарського комплексу з включенням моніторингу безпеки

Джерело: [3].
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зацікавлених осіб, які беруть участь у процесі
управління. Призма ефективності, в аспекті еко�
номічної безпеки господарюючого суб'єкта,
представлена в нашій концепції на рисунку 2.

Істотна відмінність між призмою ефектив�
ності та іншими методиками управління ефек�
тивністю діяльності полягає в різній орієнто�
ваності на процеси. Кожен процес можна роз�
ділити на підпроцеси, які, в свою чергу, розпа�
даються на окремі компоненти (внесок, дія,
вихід, результат). У призмі ефективності кар�
ти стратегії називаються картами успіху. Кар�
ти успіху переслідують практично ті ж самі цілі,
об'єднуючи можливості, процеси і стратегії, не�
обхідні для задоволення потреб і побажань за�
цікавлених осіб. Для кожного окремого поба�
жання або потреби карта успіху повинна охо�
пити всі аспекти, починаючи з можливостей на
нижньому рівні, просуваючись далі до процесів,
а потім до стратегій, пов'язаних з побажання�
ми або потребами, що розташовуються на ви�
щому рівні. На додаток до карт успіху призма
ефективності передбачає використання карт
провалів. Карта провалу це, по суті, карта усп�
іху, яка дозволяє забезпечити мінімізацію ри�
зику провалу [10].

Особливе значення в
цьому процесі займає мон�
іторинг безпеки, що дозво�
ляє зробити оцінку дій ке�
рівництва і сприйняття ко�
лективом при просуванні
стратегії безпеки у розвит�
ку підприємства через при�
зму ефективності бізнесу.
Моніторинг пропонується
здійснювати за наступною
авторською методикою на
основі експертних оцінок. В
якості експертів залучають
керівників і фахівців стра�
тегічного, функціонально�
го, крос�функціонального і
операційного рівнів управ�

ління. На питання розробленої анкети експерт
відповідає, виходячи з положення справ на
підприємстві в цілому, якщо експерт має дос�
татню інформацію або грунтується на власній
точці зору, його відповідь оцінюється за п'яти�
бальною шкалою. Далі проводиться розраху�
нок балів по кожному з чотирьох розділів ан�
кети наступним чином: скласти суму балів по
розділу; розділити отриману цифру на кількість
питань в розділі; помножити на 25; відняти 25.
Потім визначається кінцевий результат, вико�
ристовуючи дані таблиці 2.

Результати моніторингу визначають аспек�
ти, які потребують вдосконалення. Для того,
щоб отримати уявлення про загальний рівень
відповідності стратегії підприємства вимогам
економічної безпеки, розрахуємо середній бал
для перших двох розділів і середній бал для
третього і четвертого розділів. Потім введемо
ці середні значення в форму на рисунку 3.

Квадрат таблиці, відповідний двом середнім
значенням, дасть приблизне уявлення про не�
обхідність удосконалення вимог економічної без�
пеки. Квадрат "Доісторичний стан" позначає, що
ще все попереду. Квадрат "Почуття�відчуття"
свідчить про концентрацію на людях і культурі,

Рис. 2. Управління економічною безпекою крізь призму
ефективності бізнесу

Джерело:  [6].
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що само по собі відповідає вимогам
економічної безпеки, бо дії людей, які
не розуміють стратегію розвитку
підприємства і не наступних їй відпові�
дно до необхідними параметрами, мо�
жуть призвести до зниження економі�
чної безпеки підприємства. Основною
метою моніторингу рівня розуміння
стратегічних цілей підприємства і ме�
тодів їх досягнення є визначення діло�
вої активності персоналу. Квадрат
"Матеріалістичний підхід" вказує на те,
що є чіткі уявлення про подальші дії, не�
обхідні для реалізації стратегії еконо�
мічної безпеки підприємства. Квадрат
"Повний порядок" вказує або на те, що
діяльність підприємства відповідає іде�
альному стану або на неадекватну оці�
нку ситуації експертом.

ВИСНОВКИ
Управління економічною безпекою в реалі�

зації стратегії розвитку в призмі ефективності
повинно відповідати п'яти параметрам, а саме:
забезпечувати економічну безпеку; вносити
ясність у дії реалізації стратегії; виявляти фак�
тори, що стимулюють ефективність діяльності
підприємства; сприяти впровадженню консо�
лідованого менеджменту; приносити практичну
користь з точки зору операційного менеджмен�
ту. Нами запропоновано авторську модель мо�
ніторингу економічної безпеки, яку було впро�
ваджено на рибодобувних підприємствах Укра�
їни, що дозволило значно підвищити рівень за�
хисту їх економічних інтересів та безпосе�
редній вплив на економічні показники їх діяль�
ності. Моніторинг, проведений в рамках про�
цесу управлінням економічною безпекою бізне�
су, що розвивається, констатує правильність
дій вищого менеджменту в доведенні до кож�
ного співробітника стратегії економічної без�
пеки в розвитку підприємства.
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