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У статті обгрунтовано доцільність використання імперативної стратегії управління економічної безпеки підприємства. Визна-
чені завдання імперативної стратегії та шляхи регулювання дій досягнення встановлених цілей розвитку підприємства. Запро-
поновано імперативну семантико-фреймову модель управління економічною безпекою підприємства, яка повинна враховувати 
як перспективні цілі, так і вибір шляхів і засобів до їх досягнення. Зазначено, що здійснення інноваційних змін у компаніях слід 
розглядати як попереджуючі реакції на виклики навколишнього середовища. Проаналізовано компоненти імперативної стратегії 
економічної безпеки підприємства.
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В статье обоснована целесообразность использования императивной стратегии управления экономической безопасности 
предприятия. Определены задачи императивной стратегии и пути регулирования действий достижения установленных целей 
развития предприятия. Предложена императивная семантико-фреймовая модель управления экономической безопасностью 
предприятия, которая должна учитывать как перспективные цели, так и выбор путей и средств к их достижению. Указано, что 
осуществление инновационных изменений в компаниях следует рассматривать как предупреждающие реакции на вызовы окру-
жающей среды. Проанализированы компоненты императивной стратегии экономической безопасности предприятия.
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of regulating actions achieving the goals of the enterprise. A mandatory semantic frame model management of economic security that 
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of innovative changes in the companies to be seen as proactive response to the challenges of the environment. Analyzed components 
imperative strategy of economic security.

Keywords: economic security, imperative strategy, management, innovation strategy.

Постановка проблеми. Управління забезпеченням 
економічної безпеки (ЕкБП) підприємства – це без-
перервний процес на підприємстві, що знаходиться у 
певному зовнішньому середовищі, стабільності його 
функціонування, фінансової рівноваги і регулярного 
отримання прибутку, а також можливості виконання 
поставлених цілей і завдань, здатності його до по-
дальшого розвитку і вдосконалення на різних стаді-
ях життєвого циклу і в процесі зміни конкурентних 
ринкових стратегій [10].

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідження 
проблематики стратегічного забезпечення підпри-
ємств та управління економічною безпекою зокрема, 
проводили у своїх наукових працях такі зарубіжні й 
вітчизняні вчені-економісти, як: З.С. Варналій [1],  
І. Ансофф [2], Л. Антонюк [3], В. Василенко [4], 
А. Гріньов [5], Е. Олейников [6] та інші.

Разом з тим слід зазначити, що на цей час в Украї-
ні здійснено недостатньо наукових досліджень стосов-
но питань формування стратегічного розвитку підпри-
ємств з урахуванням стану економічної безпеки.

Постановка завдання. Завдання статті полягає в 
тому, щоб обґрунтувати підходи і пропозиції щодо 
розробки імперативної стратегії управління ЕкБП.

Виклад основного матеріалу дослідження. Еко-
номічна теорія націлює підприємство на досягнення 
максимального прибутку. Ґрунтуючись на такому 
розумінні мети, підприємства будують стратегію і 
тактику свого розвитку. Обмін товарами і послугами 

в умовах суперечливих інтересів може призвести до 
ситуації, коли підприємство більше втрачає (змен-
шує свою безпеку), ніж отримує, що ставить під за-
грозу саме існування підприємства. У сучасній еко-
номіці варто перейти від орієнтації на максимізацію 
прибутку до орієнтації на стабільно високий рівень 
ЕкБП. У цьому випадку максимізація прибутку стає 
локальною метою загальної стратегії підтримки ста-
більно високого рівня ЕкБП.

Стратегії досягнення безпеки економічних систем 
у короткостроковій перспективі засновані на дії ме-
ханізмів оперативного і поточного характеру, тоді як 
стратегія і методи забезпечення їх ЕКБП у довгостро-
ковій перспективі переважно включають стратегічні 
механізми їх реалізації, що спрямовані на досягнен-
ня безпеки України і враховують нові можливості 
навколишнього середовища, які можуть з’явитися у 
момент ухвалення рішень або у далекому майбутньо-
му. Саме тому стратегія забезпечення ЕкБП – страте-
гія вищого рівня, яка доповнює і завершує спільний 
бізнес-план роботи підприємства, це стандарт здій-
снення бізнес-процесів підприємства, що визначає 
принципи управління окремими ланками організа-
ційної структури і процесами створення доданої вар-
тості продукту.

Сучасні тенденції розвитку світової економіки та 
інтеграція України у європейський економічний про-
стір призвели до того, що перед вітчизняними під-
приємствами постала проблема вироблення нових 
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підходів до розробки стратегій їх розвитку і управ-
ління в середовищі, що швидко змінюється. В умо-
вах безперервних змін за усіма напрямами діяльнос-
ті компаній стає очевидним, що одним із головних 
напрямів підвищення стратегічних переваг компаній 
на ринку і забезпечення їх економічної безпеки у 
довготривалій перспективі є процес цілеспрямованих 

інноваційних змін і розробка імперативної стратегії 
управління ЕкБП.

На підставі сказаного вище можна запропонува-
ти модель семантичної мережі імперативної стратегії 
управління ЕкБП, яка представлена на рис. 1. У її 
структурі виділені стратегічний центр, підрозділи, 
відповідальні за виробництво продуктів і послуг, 

Рис. 1. Семантична мережа імперативної стратегії управління ЕкБП
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споживаних на зовнішньому ринку, відповідальні за 
надання послуг усередині підприємства і підрозділи, 
що відповідають за роботу підприємства.

Завдання імперативної стратегії управління ЕкБП –  
визначення шляхів і регулювання дій досягнення 
встановлених цілей ЕкБП. Вибір стратегії це багато-
етапна діяльність, що характеризується семантико-
фреймовою моделлю зв’язків з багатокомпонентніст-
тю і складністю самої стратегії.

Імперативна семантико-фреймова модель управ-
ління ЕкБП повинна враховувати як її перспективні 
цілі, так і вибір шляхів і засобів до їх досягнення. 
Здійснення інноваційних змін в компаніях слід роз-
глядати як попереджуючі реакції на виклики навко-
лишнього середовища.

До ключових компонентів імперативної стратегії 
управління ЕкБП можна віднести:

• визначення здатностей розвитку конкретного 
підприємства, а також їх узгодження;

• стратегічний аналіз станів потенціалів та їх 
рівня ЕкБП;

• формування варіантів окремих доменних функ-
ціональних стратегічних рішень (альтернатив для 
кожного потенціалу ЕкБП);

• вибір корпоративних стратегічних рішень 
ЕкБП;

• організація реалізації оперативної стратегії в 
доменному просторі ЕкБП;

• контроль за виконанням стратегічних рішень;
• моніторинг реалізації цілей і завдань, ефектив-

ність отриманих результатів.
Нульовий рівень даного представлення (рис. 1) за-

довольняє вимогу багатоцільового характеру системи 
імперативної стратегії у приведенні до єдності, вира-
женої узагальненими цілями, та наявності визначе-
них критеріїв ієрархічної систематизації.

Цілі першого рівня носять узагальнений харак-
тер, який відображає спільну мету елементів другого 
рівня, що, не зводячись до простої суми цілей друго-
го рівня, є декомпозицією нульового рівня у вигля-
ді сукупності етапів імперативної стратегії. Оптимі-
зація цільової функції першого рівня призводить до 
формування структури імперативної стратегії.

Другий рівень моделі імперативної стратегії є де-
талізованим представленням усіх запланованих ін-
новаційних цілей, обраних експертним методом як 
найбільш дієвих, актуальних та ресурсовідповідних 
для забезпечення стабільного розвитку підприєм-
ства. Другий рівень дозволяє ефективно розподілити 
існуючі ресурси відповідно до пріоритетності іннова-
ційних цілей, а отже, потребує попереднього визна-
чення величини пріоритетності, тобто зводиться до 
побудови двох моделей – моделі, що визначить прі-
оритетність, та моделі, яка дозволить оптимізувати 
існуючий ресурсний потенціал.

Вертикальна координація цілей узгоджує одно-
типні напрями діяльності, забезпечуючи ефективне 
використання потенціалу. Отже, поданий вигляд від-
повідає правилам структурування, при яких:

• кожен рівень ієрархії декомпозиції імператив-
ної стратегії має закінчений вигляд та охоплює усі 
елементи даного рівня деталізації;

• суми характеристик елементів на кожному рів-
ні ієрархії структури рівні;

• нижній рівень декомпозиції (інноваційні цілі) 
містить елементи (модулі), на основі яких можуть 
бути ясно визначені усі дані, необхідні і достатні для 
формування інноваційної стратегії (функціональні 
характеристики, об’єми робіт, вартість, необхідні ре-
зультати, виконавці, зв’язки з іншими елементами).

Система стратегій різного типу, яка формується 
та розробляється підприємством з урахуванням спе-
цифіки функціонування і розвитку цього підприєм-
ства, є «стратегічним набором» підприємства [9].

Так, доменні функціональні стратегії потенціа-
лів ЕкБП розробляються для кожної з функціональ-
них підсистем (філій, підрозділів, служб) підприєм-
ства. Функції управління, що виникають на основі 
розподілу та спеціалізації праці, характеризують 
будь-який процес управління і визначають види ді-
яльності, які відбивають напрями або стадії ціле-
спрямованого впливу на відносини людей у процесі 
виробництва та управління ним [8].

Конкурентна (бизнес) стратегія розробляється за 
окремими бізнес-напрямами чи сферами діяльності. 
Вона відображає, як підприємство планує конкуру-
вати на певному товарному ринку, кому саме і за 
якими цінами продаватиме продукцію, як її рекла-
муватиме. Тому таку стратегію називають ще страте-
гією конкуренції. Очевидно, що бізнес-стратегія для 
конкретно взятих товарів відрізнятиметься від стра-
тегії для інших товарів. Для підприємства з одним 
видом діяльності корпоративна стратегія збігається 
із бізнес-стратегією.

Операційні стратегії ЕкБП розробляються для ви-
значення принципів управління окремими процеса-
ми (наприклад, процесами закупівлі, транспортуван-
ня, реклами тощо).

Завдання планування полягає у дослідженні на 
основі вхідних даних альтернативних шляхів інно-
ваційного розвитку відповідно до набору запропоно-
ваних змінних та обмежень і формуванні моделі ім-
перативної стратегії, яка, з одного боку, задовольняє 
бачення керівництвом напрямів стратегічного інно-
ваційного розвитку підприємства, а з іншого, відо-
бражає реальний стан систем внутрішнього ресурсно-
го забезпечення та зовнішніх потреб ринку.

Корпоративна стратегія відображає загальний 
план управління диверсифікованим підприємством, 
що описує дії з досягнення певних позицій в різних 
галузях і підходи до управління окремими видами 
діяльності. Вона включає: розподіл ресурсів між гос-
подарськими підрозділами на основі портфельного 
аналізу, рішення про диверсифікацію виробництва з 
метою зниження господарського ризику і отримання 
ефекту синергії, зміну структури компанії, рішення 
про злиття, придбання, входження до складу інших 
інтеграційних структур, єдину стратегічну орієнта-
цію підрозділів компанії.

Стратегія імперативного управління ЕкБП мож-
лива за рахунок розроблення саме системної моделі, 
орієнтованої перш за все на активізацію внутрішньо-
го потенціалу з урахуванням особливостей функціо-
нування підприємства. Саме системний підхід, вра-
ховуючи багатогалузевий характер, але в той же час 
організаційну і функціональну цілісність, дозволить 
забезпечити отримання синергетичного ефекту за ра-
хунок використання міжгалузевих взаємодій.

Коли на підприємстві починається процес страте-
гічного планування, відправною точкою, як прави-
ло, є перегляд здатності підприємства. Цікаво, що 
все починається із здатності підприємства, але для 
того, щоб її розробити, нам потрібно розуміти інші 
елементи стратегії підприємства. Зокрема, провести 
аналіз внутрішніх можливостей підприємства (про-
дукції, виробничого потенціалу тощо) та оцінити зо-
внішнє середовище (конкурентів, покупців, поста-
чальників, товари-замінники тощо). Таким чином, 
робота над здатністю підприємства починається після 
того, як вже виконано більшість робіт над складан-
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ням стратегії підприємства. Іншими словами, місію 
підприємства розробляють тільки тоді, коли процес 
планування вже завершено і схвалено керівництвом 
підприємства. Отже, по-перше, місія підприємства 
є статичним об’єктом на найближчі 5 років, а тому 
процес створення здатності підприємства має бути 
добре організованим і спланованим; по-друге, місія 
підприємства – це продовження стратегічної роботи 
на підприємстві, і може коригуватися у процесі стра-
тегічного аналізу.

Етапу «моделювання стратегії управління ЕкБП 
та структурних перетворень» буде відповідати вибір 
моделі стратегічного інноваційного розвитку з по-
дальшою ідентифікацією змінних, взаємних зв’язків 
між ними, визначення функцій та структури систе-
ми. Цей етап є важливою складовою ефективного 
функціонування механізму, тому подальша робота 
буде присвячена проблемам побудови та досліджен-
ня моделей імперативної стратегії ЕкБП, визначення 
вектору структурних перетворень, бажаного струк-
турного типу з ряду альтернатив та відповідних йому 
здатностей. На цьому етапі окреслюються форми 
майбутніх інноваційних перетворень, генеруються та 
визначаються пріоритети альтернативних потоків, 
оцінюються ресурси, необхідні для реалізації кожно-
го з можливих варіантів, аналізується їх наявність.

Імперативна стратегія управління ЕкБП визнача-
ється як кінцевий результат інноваційної діяльності, 
що отримав реалізацію у вигляді нового або вдоско-
наленого продукту, що реалізовується на ринку, но-
вого або вдосконаленого технологічного процесу, ви-
користовуваного у практичній діяльності.

Розробка стратегії включає в себе процес аналізу 
та визначення стратегічних орієнтирів на ринку, які 
коригуються і знаходять своє відображення у формі 
різних стратегічних програм та проектів. Інновацій-
на ціль як складова загальних стратегічних цілей яв-
ляє собою бажаний результат діяльності організації 
(конкретних виконавців і відповідальних керівників) 
у вигляді певного (визначеного) нововведення, яке 
реалізується в обмежені строки з обмеженими ресур-
сами та спрямоване на якісний (радикальний) роз-
виток організації. А отже, визначення інноваційних 
цілей, яке дозволяє направити стратегічний іннова-
ційний розв’язок на виконання конкретних завдань, 
пов’язаних з діяльністю підприємства, має відбува-
тися з усвідомленням керівництвом внутрішніх мож-
ливостей, представлених наявним інноваційним по-
тенціалом. Відповідно, і управління інноваційним 
розвитком, яке орієнтовано на досягнення визначе-
них цілей, є ефективним лише у тому випадку, коли 
конкретні стратегічні цілі можуть бути підкріплені 
реалістичністю їх змісту, тобто є орієнтованими на 
дійсний стан організації та зовнішнього середовища 
в певний момент часу.

Отже, можна стверджувати, що управління ін-
новаційним розвитком підприємства не обмежуєть-
ся лише визначенням цілей інноваційної стратегії, а 
потребує оцінки можливостей фірми щодо їх реалі-
зації. З цього випливає, що інноваційна ціль формує 
вектор розвитку, який повинен забезпечувати досяг-
нення поставлених цілей, але кращі результати під-
приємство може отримати лише за умов відповіднос-
ті його цілей наявному інноваційному потенціалу, 
через який відбувається розвиток організації. Тому 
вибір і реалізація інноваційної стратегії залежить від 
стану інноваційного потенціалу, формування якого 
може здійснюватися за рахунок компонентів і еле-
ментів внутрішнього середовища організації. Набір 
ресурсів (фінансові, матеріальні, інформаційні, со-

ціальні тощо), якими володіє організація, формує її 
інноваційний потенціал та характеризує готовність 
до систематичного інноваційного розвитку, а отже, 
впливає на структуру та напрями інноваційної стра-
тегії.

На реалізацію імперативної стратегії управління 
ЕкБП здійснюють вплив держава і бізнес, які пови-
нні сконцентрувати усі наявні ресурси на вузькому 
полі стратегічних інноваційних пріоритетів, що за-
безпечують первинне освоєння окремих напрямів 
перспективних технологічних устроїв, де для цього 
є необхідні заділи і передумови, інноваційне осво-
єння перспективних ринкових ніш. Лише на цій 
основі можна підвищити конкурентоспроможність 
вітчизняних товарів і послуг і забезпечити високі 
темпи економічного зростання. Для цього потрібно 
створити достатню законодавчу базу, інфраструкту-
ру, ефективні організаційні форми, надійну кадрову 
складову для здійснення стратегії інноваційного про-
риву, орієнтувати на це систему утворення, суспільні 
організації, засоби масової інформації. Державі необ-
хідно узяти на себе стартове фінансування базисних 
інновацій у виробничому секторі і забезпечення інно-
вацій в неринковому секторі, створити сприятливий 
інноваційний клімат, розвивати венчурне фінансу-
вання малого і середнього інноваційного бізнесу, під-
тримувати експорт вітчизняної наукоємної продукції 
і імпортозаміщення на вітчизняному ринку.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, ім-
перативна стратегія управління ЕкБП – це семанти-
ко-фреймова модель проведення головних інновацій-
них дій, необхідних для реалізації функціональних 
стратегій потенціалів ЕкБП, які спрямовані на певне 
оновлення окремих компонентів виробництва, реалі-
зації та споживання продукції. До таких підважелів 
впливу можна віднести: номенклатуру, асортимент, 
масштаби виробництва та якість продукції (створен-
ня нової або удосконалення існуючої); поведінку на 
товарному ринку (інноваційні методи розподілу про-
дукції та формування ціни, використання ринкових 
комунікацій); управління ресурсами організації (нові 
методи співпраці з постачальниками ресурсів, мето-
ди управління запасами ресурсів); поведінку підпри-
ємства на ринку інвестиційно-фінансових ресурсів 
(специфічні методи залучення інвестицій та їх повер-
нення, використання позикових коштів та грошових 
надходжень); розробку чи нове використання техно-
логій (використання ноу-хау, патентів технологічних 
ідей та раціоналізаторських пропозицій); стосунки з 
партнерами та іншими суб’єктами зовнішньої інфра-
структури (використання різних методів створення 
відносин з суб’єктами зовнішнього середовища); ха-
рактер управління організацією (застосування нових 
технологій менеджменту).
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