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ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СИСТЕМИ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ 

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ
Анотація. Акцентовано на необхідності формування оптимальної системи управління економічною 
безпекою. Розглянуто перспективні напрями формування оптимальної системи управління економічною 
безпекою. Визначено конкретні цілі функціонування системи управління економічною безпекою на 
підприємстві. Вказано доцільність розгляду цієї проблеми через призму системи мотивації праці 
працівників, забезпечуючи належний рівень економічного ефекту діяльності суб’єктів господарювання. 
Ключові поняття: система управління економічною безпекою, економічна безпека, загрози, персонал, 
мотивація персоналу, політика безпеки, суб’єкти господарювання. 
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FORMATION OF THE OPTIMAL SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY: 
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECT THROUGH  

THE PRISM OF THE SYSTEM OF LABOR MOTIVATION

Abstract. The subdivisions consider the main directions of formation of the optimal economic security 
management system at the enterprise. The concrete purposes of functioning of such system of management of 
economic safety of the enterprise are defined. Emphasis is placed on the need to create an effective economic 
security management system at the enterprise.
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It is pointed out that it is expedient to consider this problem through the prism of the analysis of the combination 
of satisfaction of economic and social needs of employees and ensuring the appropriate level of economic effect 
of economic entities.

It is noted that the basis of the European approach to the development of personnel of the enterprise, 
which is a key element of ensuring the safety of the business entity through the improvement of organizational, 
educational and qualification structure of personnel. 

It is these processes that formed the basis of the concept of lifelong learning, the implementation of which in 
the business entity ensures the development of human capital, identification and transfer of hidden knowledge, 
promotion of competencies and use of learning environment that provides opportunities for lifelong learning, 
adaptation to market requirements.

Emphasis is placed on the need for staff training, motivation and delegation of management powers, 
involvement in ensuring the security of the enterprise.

Key concepts: economic security, management system, personnel, staff motivation, security policy, business 
entities.
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Вступ
Питання забезпечення економічної безпеки 
підприємств були об’єктом дослідження в пра-
цях багатьох вітчизняних і зарубіжних науков-
ців, зокрема вагомий внесок у дослідження 
зазначеної проблематики зробили В. Андрій-
чук, Є. Буравльов, З. Варналій, Т. Василь-
ців, З. Живко, Г. Козаченко, М. Копитко, 
О. Ляшенко, І. Мі гус, Т. Момот, В. Франчук 
та ін. У працях науковців глибоко досліджені 
необхідність, причини та функції економіч-
ної безпеки підприємств. В сучасних умовах 
ринкових трансформацій подальшого розви-
тку набула теорія економічних ризиків у під-
приємництві (наукові дослідження О. Гераси-
мової, Є. Рудніченка, А. Штангрета), базова 
платформа впливу персоналу на економічну 
безпеку, сутність лояльності і надійності пер-
соналу в системі економічної безпеки (дослі-
дження З. Живко, Л. Калініченко, В. Лаптєва, 
О. Лащенко, Н. Мехеда, І. Мігус, Т. Мужанова, 
О. Пархоменко-Куцевіл), механізм забезпе-
чення фінансово-економічної безпеки підпри-
ємства (Н. Зачосова, С. Мельник, Т. Момот, 
І. Ревак, С. Родніченко). Однак проблема 
економічної безпеки підприємства є надзви-
чайно складною, а питання її забезпечення та 
необхідність створення ефективної системи 
управління економічною безпекою на під-
приємстві з погляду на лояльність і надій-
ність персоналу, його місце у забезпеченні 
конкурентоспроможності підприємства та 
його убезпечення потребують більш глибо-
ких досліджень із метою досягнення суттєвих 
загально теоретичних результатів і практич-
них рекомендацій.

Одним із важливих факторів забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства є вплив 
європейської інтеграції та зростання стратегіч-
ної орієнтації на розвиток персоналу шляхом 
постійного оцінювання його внеску в резуль-

тати діяльності суб’єкта господарювання та 
трансформація його форм і змісту відповідно до 
вимог стратегії підприємства. Іншим фактором є 
участь у стратегії визначення та реалізація роз-
витку персоналу не тільки менеджерів, які без-
посередньо відповідають за цю діяльність, а й 
також лінійних керівників підприємства. 

У процесі дослідження встановлено, що 
основою європейського підходу до розвитку 
персоналу підприємства, який є ключовим 
елементом забезпечення безпеки суб’єкта гос-
подарювання через удосконалення організа-
ційної, освітньої та кваліфікаційної структури 
персоналу. Саме ці процеси є в основі концеп-
ції навчання впродовж життя, що є постійним 
навчанням, упровадження якого в діяльність 
суб’єкта господарювання забезпечує розви-
ток людського капіталу, виявлення та передачу 
прихованих знань, сприяння розвитку компе-
тентностей, а також використання навчального 
середовища, що надає можливості для безпе-
рервної адаптації до вимог ринку.

Мета статті – дослідження основних 
напрямів формування оптимальної системи 
управління економічною безпекою на підпри-
ємстві. 

1. Передумови для підтримання економічної 
безпеки 
Ці передумови передбачають формування 
оптимальної системи забезпечення економіч-
ної безпеки підприємства, яка ґрунтується на 
ефективній і результативній системі заходів із 
необхідним організаційним, фінансовим, пра-
вовим та інформаційним підґрунтям, беручи 
до уваги властивості підприємства, характер 
взаємозв’язків із суб’єктами, створюючи опти-
мальні умови для підприємства з моменту 
заснування до ліквідації. Формування системи 
забезпечення економічної безпеки підприєм-
ства та організація її успішного функціону-
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вання мають спиратися на положення наукової 
теорії та методологічний інструментарій екосе-
сенту, що потребує з’ясування категоріального 
навантаження, мети і завдань, які виконує ця 
система, а також основоположних підходів до 
її створення [1, с. 37].

З огляду на швидкісні зміни, що відбува-
ються у світі, змінюються і наші традиційні 
уявлення про економічну безпеку. Водночас 
кількість і характер загроз та небезпек і еконо-
мічних, і політичних, і соціальних довели недо-
сконалість наявної системи безпеки суб’єктів 
господарювання та змушують науковців і прак-
тиків шукати ефективні способи вирішення 
проблемних питань шляхом розроблення нової 
парадигми й системного підходу до створення 
ефективної системи економічної безпеки.

У структуру економічної безпеки входять: 
інформаційно-аналітична, правова, фінансова 
техніко-технологічна й інтелектуально-кадрова 
безпека, яка є однією з визначальних складових 
економічної безпеки.

Сукупність основних напрямів економіч-
ної безпеки, що різняться своїм змістом одні 
від одних, називають функціональні складові 
економічної безпеки [2].

Забезпечення економічної безпеки підпри-
ємства залежить від того, наскільки ефективно 
його керівництво та спеціалісти (менеджери) 
будуть спроможні уникнути можливих загроз і 
ліквідувати наслідки впливу негативних скла-
дових зовнішнього і внутрішнього середовища.

Здатність підприємства протидіяти загро-
зам зовнішнього та внутрішнього характеру 
залежить від ефективної діяльності системи 
економічної безпеки підприємства. Для захисту 
підприємства від загроз потрібно знати основні 
методи, підходи, функції управління системою 
економічної безпеки підприємства та застосо-
вувати заходи щодо її поліпшення.

Аналіз джерел літератури дає змогу дифе-
ренціювати суть поняття «система забезпе-
чення економічної безпеки» на такі категорії:

– це «підсистема, що забезпечує безпечне 
функціонування підприємства» [3, с. 67];

– це «підсистема антикризового управ-
ління підприємством» [4, с. 78];

– це «сукупність об’єднання органів управ-
ління, призначених для вирішення основних 
завдань щодо забезпечення економічної без-
пеки підприємства» [5, с. 129];

– це «інтеграція практичних дій та тео-
ретичних підходів, які забезпечують повний 
захист від різного роду загроз діяльності під-
приємства» [6, с. 17]. 

Аналіз наукових джерел зумовлює висно-
вок, що система забезпечення економічної 
безпеки підприємства – це взаємопов’язані 

та взаємодіючі суб’єкти забезпечення еконо-
мічної безпеки підприємства [1, с. 56], маючи 
сукупність форм і методів для протидії різним 
загрозам внутрішнього та зовнішнього сере-
довища. 

Одним із найважливіших підходів до 
управління системою економічної безпеки є 
системний підхід, який є основою створення 
системи забезпечення економічної безпеки під-
приємства. Сутність цього підходу розгляда-
ється як динамічна система в сукупності її най-
важливіших зв’язків, яка сприяє знаходженню 
шляхів оптимізації цієї системи. Системний 
підхід дає змогу не лише по-новому підійти до 
вирішення основних проблем, а й аналізувати 
конкретні дії та ситуації, цілі в комплексі логіч-
них чинників [7, c. 198].

Сьогодні питання формування ефектив-
ної системи економічної безпеки підприємства 
(СЕБП) розглядається з позиції різних підходів 
до управління її убезпеченням, однак, як пока-
зує практика, зазвичай перевагу віддають сис-
темному та інформаційному підходам.

Завдяки системному підходу концен-
труємося на основних компонентах СЕБП  
(див. рис. 1) (складено за матеріалами [8, 
c. 124–125]). 

На етапі виникнення та розвитку теорії 
безпечного функціонування підприємства фор-
мування підходів до управління економічною 
безпекою підприємства найбільшого розви-
тку набув інформаційний підхід шляхом збе-
реження комерційної таємниці та мінімізації 
розголосу фінансової інформації. Цей підхід 
до фінансової безпеки підприємства перед-
бачає забезпечення надійності інформаційної 
системи підприємства, зберігання інформа-
ційних ресурсів шляхом проведення перевірок  
[6, с. 38]. 

Проте не лише фінансові аспекти діяль-
ності містять комерційну таємницю, є низка 
питань, пов’язаних безпосередньо з персо-
налом підприємства, родинами працівників, 
укладеними договорами постачання та збуту, 
ціновою політикою тощо. 

Інформаційно-аналітична робота (ІАР) 
є основним змістом, стрижнем майже всієї 
діяльності, спрямованої на організацію без-
пеки, зокрема й економічної безпеки і окре-
мого підприємства, і національної економіки 
загалом. Причина – у природному виборі най-
більш раціональних механізмів гарантування 
безпеки, а також у можливості їхнього засто-
сування. Суть найвищого ступеня раціональ-
ності полягає у стратегії досягнення стану 
безпеки, а конкретно – у зміцненні центру 
ваги зусиль у бік превенцій і зниження пито-
мої ваги суто реактивних дій.
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Справді, всякі дії з організації безпеки 
будь-якої системи можна відобразити в межах 
двох доволі незалежних підходів: реакції та 
превенції. Реактивний підхід припускає те, 
щоб неприємності спершу трапилися, а потім 
із них виплутуються, з більшими чи меншими, 
а то і з непоправними втратами. Превентивний 
підхід полягає у тому, щоб підприємство отри-
мувало випереджувальну інформацію, завдяки 
якій можна заздалегідь обходити та нейтралізу-
вати загрози [9, c. 26–28].

Дослідження впливу характеру взаємодії 
між елементами системи економічної безпеки 
підприємства проводиться в межах структур-
ного аналізу, для цього система представлена як 
певна модель, що характеризує взаємозв’язки 
та взаємодію між цими елементами.

Процесна модель для організації підприєм-
ства є більш ефективною, ніж функціональна 
та дизайнерська моделі завдяки вдосконале-
ному обміну інформацією та стимулюванню 
працівників, посиленій координації і конт-

ролю, поліпшеній управлінській спроможності 
для різних підприємств [10].

Межа між функціональною, технологіч-
ною та проектною моделями організаційної 
структури управління підприємством є доволі 
умовною, і різниця між цими моделями поля-
гає у ступені централізації управління, яка 
зменшується при переході від функціональної 
до технологічної модель, і далі – до дизай-
нерської. 

При виборі моделі слід враховувати наяв-
ний рівень знань, умінь і навичок персоналу 
у вузькій професійній галузі, а також у галузі 
корпоративної та загальної культури, спілку-
вання і знання інформаційно-комунікаційних 
технологій [10].

Залежно від структури управління, прийня-
тої на етапі проєктування, персонал може бути 
і окремим елементом організаційної структури 
управління, і невід’ємною частиною цієї струк-
тури. Конкретна організаційна модель висуває 
певні вимоги до персоналу підприємства. 

 Системний підхід до створення системи 
забезпечення економічної безпеки підприємства 

концентрація уваги на основних елементах 

цілі системи – відображають об’єктивну потребу особи, суспільства та держави, 
передбачають надійність захисту їхніх інтересів і на підприємстві, і в країні 

інтереси особи, суспільства, підприємства і держави – як усвідомлені потреби 
безпечного існування та прогресивного розвитку 

цінності особи, суспільства та держави – сукупність матеріальних і духовних 
цінностей кожної людини як складової країни зі своїми світоглядними, етнічними, 
соціально-економічними та демографічними ознаками 

сили та засоби забезпечення економічної безпеки – створюються відповідно до 
чинного законодавства України та нормативно-правових актів 

органи, що відповідають цілям системи та володіють необхідною інформацією, 
засобами та силами для здійснення впливу на стан системи з метою приведення її у 
стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави 

суб’єкти, які відчувають потребу в забезпеченні економічної безпеки, – особа, бізнес, 
підприємство, організація, суспільство, держава 

об’єкти економічної безпеки – економіка держави загалом та окремих регіонів, 
ресурси, галузі та сфери діяльності, суб’єкти господарської діяльності 

ресурси забезпечення економічної безпеки – фінансові, матеріальні, інформаційні, 
кадрові 

Рис. 1. Елементи забезпечення економічної безпеки
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Ступінь контролю виконавців при переході 
від функціональної моделі до технологічної та 
проєктної зменшується, а їхня залежність від-
повідно зростає. Наявний рівень підготовки 
персоналу потрібно враховувати при виборі 
організаційної структури підприємства. Що 
вища компетентність персоналу, то гнучкіші 
організаційні структури можуть бути створені, 
а кількість ієрархічних рівнів може бути змен-
шена.

Важливою складовою ефективного роз-
витку персоналу є інформаційне забезпечення 
процесу навчання, зокрема, підтримка при-
йняття рішень щодо підготовки персоналу та 
забезпечення навчання персоналу на підприєм-
стві, а також інформаційне забезпечення вну-
трішньої мобільності персоналу на підприєм-
стві [11].

Інформаційна підтримка навчання персо-
налу має дозволити навчання за допомогою 
пристроїв мобільного зв’язку в будь-який час 
і в будь-якому місці, адаптація форми й інтен-
сивність навчальних матеріалів до інтересів та 
особливостей сприйняття персоналу та вико-
ристання ресурсів інтернет-спільнот [12].

Згідно із дослідженнями Т. Стоянової, 
С. Коєва, З. Живко та інших, відсоток усіх під-
приємств, які проводили навчання, відсоток їх 
працівників коливається від 20% у Греції та 
до 90% у Великобританії, становлять 60% від 
середнього значення для Європейського Союзу 
[11].

Слід зазначити, що позитивна динаміка 
спостерігається у більшості країн, які вступили 
до Європейського Союзу недавніми роками. 
Зокрема, наявність початкового професійного 
навчання на підприємствах найбільш розвине-
них країн становить в Австралії, Італії, Німеч-
чині, Франції, Данії, Нідерландах – 50% робіт-
ників [13]. Найбільш розвинене постійне про-
фесійне навчання у Великобританії, Австрії, 
Італії, Франції, Нідерландах, охоплюючи 50% 
підприємств, у країнах Європейського Союзу – 
не більше 10% [11]. В Україні нині профе-
сійне навчання персоналу є на низькому рівні, 
а це впливає на розвиток підприємництва та, 
зокрема, на забезпечення економічної безпеки 
підприємства.

2. Необхідність створення ефективної сис-
теми управління економічною безпекою на 
підприємстві
Для формування ефективної системи управ-
ління економічною безпекою підприємства 
необхідно, щоб ця система неодмінно ґрунтува-
лася на таких загальновизнаних принципах, як 
законність; економічна доцільність; об’єднання 
превентивних і реактивних заходів економічної 

безпеки; безперервність; диференційованість; 
координування; підконтрольність [14].

Враховуючи технічний прогрес і діджита-
лізацію економіки, всі питання управління сис-
темою економічної безпеки підприємства вирі-
шуються відповідно до Універсального стан-
дарту систем управління безпекою 2017 року, 
яким визначено вимоги щодо встановлення, 
імплементації, функціонування та постійного 
вдосконалення спеціальної системи управління 
безпекою (SMS) для організації.

У цьому стандарті поняття «безпека» 
визначається як сукупність заходів і ресур-
сів, що забезпечують безпеку людей, захист 
інтересів та активів організації від навмис-
ного та несанкціонованого втручання людини, 
а поняття «управління безпекою» трактується 
як зрілий процес управління, який базується 
на оцінці ризику, керується зацікавленими сто-
ронами та постійно вдосконалюється за допо-
могою циклу «Плануй-виконуй-перевіряй» 
(PDCA). 

Отже, можна стверджувати, що система 
управління безпекою, створена відповідно до 
цього стандарту, може безперешкодно впрова-
джуватися із системами управління на основі 
таких стандартів управління:

– ISO 22301 Управління безперервністю 
бізнесу;

– ISO 27001 та ISO 27002 Управління 
інформаційною безпекою, та інформаційні 
технології. Методи захисту. Звід практик щодо 
заходів інформаційної безпеки;

– ISO 55000 Управління активами.
І як результат, Стандарт універсальних 

систем управління безпекою (2017 р.) охоплює 
захист усіх складових підприємства (процеси, 
персонал, об’єкти, мережеві системи, ресурси, 
матеріальні та нематеріальні активи, інформа-
цію) від несанкціонованого втручання.

Формування оптимальної системи управ-
ління економічною безпекою підприємства 
(СУЕБП) складається з низки взаємопов’язаних 
етапів (див. рис.2).

Основні етапи вирішення поставленого 
завдання, на нашу думку, повинні охоплювати:

– підприємство має створюватися з ура-
хуванням вимог забезпечення безпеки, окремі 
механізми забезпечення безпеки закладаються 
на етапі створення підприємства і співвідно-
сяться з фінансово-господарською діяльністю 
підприємства;

– формування системи економічної без-
пеки передбачає реалізацію комплексного 
підходу до вирішення стратегічних цілей під-
приємства і забезпечення його економічної 
безпеки. Загрози економічній безпеці підпри-
ємства існують завжди як наслідок дії деструк-
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тивних чинників у всіх сферах фінансово-гос-
подарської діяльності підприємства. Вияв-
лення загрози є можливим через виявлення 
відхилення реальної фінансово-господарської 
діяльності підприємства від оптимальної, без-
печної або запланованої;

– здійснення систематизації понятійного 
апарату для формалізованого опису системи 
економічної безпеки підприємства. На основі 
аналізу наявних підходів до трактування 
понять безпека, економічна безпека, фінансова 
безпека, система економічної безпеки та моде-
лювання, а також завдань, які, на наш погляд, 
має виконувати система економічної безпеки, 
нами визначено такі засадничі характеристики 
цих понять: економічна безпека – це динамічна 
характеристика системи економічних ресурсів 
підприємства, взаємодія яких дає змогу форму-
вати позитивні фінансові потоки розвитку під-
приємства (і характеризується здатністю під-
приємства безпечно функціонувати для досяг-
нення своєї мети за наявних зовнішніх умов і 
їх зміни). Вихідною передумовою вирішення 
проблеми економічної безпеки підприємств є її 
локалізація в межах системи. 

Проведені дослідження дали змогу зро-
бити таке узагальнення:

– система економічної безпеки підприєм-
ства – це сукупність взаємопов’язаних функ-
ціональних підсистем, виконання яких забез-
печує реалізацію мети системи за допомогою 
спеціальних інструментальних засобів;

– прогнозування напрямів розвитку сис-
теми економічної безпеки на основі врахування 
динаміки змін факторів зовнішнього впливу та 
дослідження потенційної здатності такої сис-
теми самоорганізовуватися під їх впливом;

– моделювання економічної безпеки під-
приємства в єдиній системі з використанням 
індикаторів економічної безпеки та побудови 
на їх основі профілю підприємства в системі 
безпеки, що дає змогу визначити рівень без-
пеки підприємства та дає простір для при-
йняття стратегічних управлінських рішень у 
контексті забезпечення його конкурентоспро-
можності;

– модель підприємства в системі його 
економічної безпеки будується за допомогою 
індикаторів платоспроможності, економічного 
росту, поточної ліквідності, власного та залуче-
ного капіталу і фінансової стійкості. Причому, 
для кожного індикатора, задіяного в моделі, 
необхідно визначити точки впливу на нього. 
В моделі необхідно визначити співвідношення 
значень показників і зон безпеки: що дозволяє 
визначити зони зміни їх значень, які впливають 
на економічну безпеку підприємства. Поєд-
нання цих зон із урахуванням значень базо-
вих показників формує профіль підприємства. 
Графічне представлення профілю підприєм-
ства дає змогу отримати якісну оцінку стану 
економічної безпеки підприємства не тільки в 
статиці, а й у динаміці. Модель дає можливість 
розробити профілі поведінки підприємств, реа-
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лізація яких дозволить досягнути безпечного 
рівня економічної безпеки;

– реалізація запропонованої моделі дає 
змогу визначити необхідні умови для досяг-
нення збалансованості між основними чинни-
ками економічної безпеки, що дозволить ефек-
тивно управляти нею.

Як ми зазначали на початку нашого дослі-
дження, стійкість, продуктивність, конкурен-
тоспроможність і результативність будь-якого 
підприємства природно залежить від наявного 
кадрового забезпечення. Безпосередньо кадро-
вий склад підприємства, його творчий потен-
ціал, бажання виконувати доручені завдання, 
визначає його місце у системі ринкових від-
носин.

3. Ефективність управління системою моти-
вації праці
Правильно налагоджена організація праці пер-
соналу шляхом упровадження якісної системи 
мотивації буде запорукою стабільності й еко-
номічної безпеки підприємства. Тому нині є 
надзвичайно актуальним пошук оптимальних 
мотиваційних методів, які б дали змогу підви-
щити рівень продуктивності кожного праців-
ника і забезпечити кадрову безпеку на підпри-
ємстві.

Співвідношення різноманітних мотивів, 
обумовлюючи поведінку будь-якої людини, 
становить мотиваційну структуру, яка є доволі 
індивідуальною у кожного працівника, охоплю-
ючи такі чинники, як кваліфікація, соціальний 
статус, посада, рівень добробуту. Поведінка 
індивіда є доволі стабільною та підлягає ціле-
спрямованому формуванню і корекції [16; 17].

Менеджери всіх ланок управління для 
успішного керівництва мають знати і прогно-
зувати внутрішні та зовнішні мотиви пове-
дінки персоналу, їх можливості та вміти вчасно 
локалізувати можливі ризики й загрози. Управ-
лінець розвиває у працівників певні мотиви, 
стимулюючи вчинки і дії персоналу, формуючи 
певну мотиваційну поведінку своїх підлеглих 
[16, с. 95].

Формування системи мотивації спрямо-
ване на поліпшення показників діяльності, 
зменшення плинності кадрів і висувається 
низка вимог до стимулювання працівників.

Система мотивації праці як економічна 
категорія охоплює такі складові:

– оплата праці;
– соціальні гарантії;
– пільги;
– кар’єрне зростання;
– ротація персоналу;
– коригування робочого часу;
– поліпшення умов праці;

– поліпшення морального клімату в колек-
тиві.

Система мотивації буде ефективною лише 
після найповнішого оновлення мотивації праці 
працівників.

Автори О. Мартин, З. Живко та О. Вітер 
зазначають, що «система мотивації персо-
налу на конкретному підприємстві передбачає 
дотримання конкретних реальних вимог», до 
яких потрібно віднести:

1) справедливий розподіл доходів на під-
приємстві, причому необхідно враховувати 
процес підвищення продуктивності праці пра-
цівників – така вимога означає, що, з одного 
боку, рівень оплати праці узгоджується із 
результатами праці, а з іншого – враховується 
значення і розмір особистого внеску в загаль-
ний результат;

2) створення на підприємстві рівних мож-
ливостей стосовно кар’єрного росту із ураху-
ванням результативності та зайнятості на під-
приємстві;

3) створення реальних можливостей, за 
яких реалізуються здібності працівників, зрос-
тає професійний рівень і майстерність праців-
ників із використанням наявних і нових про-
грам навчання, процесу підвищення кваліфіка-
ції та перекваліфікації;

4) забезпечення умов життєдіяльності, 
зокрема для безпеки праці, захисту здоров’я 
та підвищення рівня життя всіх працівників на 
цьому підприємстві;

5) підтримування та розвиток на підпри-
ємстві сприятливої атмосфери довіри, зацікав-
леності в ефективному виробництві та досяг-
ненні на підприємстві загальної мети, реаліза-
ції двосторонньої комунікації між персоналом і 
керівництвом» [18].

Слід погодитися з тим, що сьогодні важ-
ливо враховувати сучасні нетрадиційні методи 
мотивації персоналу, які науковець І. І. Волчен-
кова поділяє на три групи:

1) методи негрошової мотивації: патерна-
лізм, методи, які спрямовані на турботу керів-
ництва про працівників; патріотизм – методи, 
які об’єднують інтереси працівників і інтереси 
підприємства; організаційні стимули; участь в 
управлінні; розкриття потенціалу працівників; 
психологічний вплив;

2) сучасні методи – формування соціаль-
ного пакету; управління в стилі коучингу; зао-
хочувальні відрядження; мотивуючі наради; 
створення конкуренції; візуалізація результа-
тів; формування значущості працівника;

3) методи, які враховують систему мотива-
ції, що базується на індивідуальних особливос-
тях працівників [19, с. 115].
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Висновки
Рівень ефективності управління системи моти-
вації праці персоналу на підприємстві зале-
жить від правильно побудованої системи моти-
вації, яка визначається і внутрішніми, і зовніш-
німи чинниками, передбачає дотримання низки 
методологічних принципів та використання 
різноманітних мотиваційних методів. Ефек-
тивна система мотивації дасть змогу успішно 
використовувати наявні трудові ресурси, спри-
ятиме зміцненню безпеки підприємства і забез-
печуватиме гармонійний, продуктивний і про-
фесійний розвиток організації, що в результаті 
сприятиме стабільності та швидкому розвитку 
персоналу підприємства.

Правильно побудована система мотивації 
праці персоналу на підприємстві забезпечує 
високу соціально-економічну ефективність її 
реалізації, а відповідно і високу економічну 
ефективність всієї виробничої діяльності під-
приємства.

Створення та розвиток ефективної сис-
теми функціонування національної економі ки 

неможливе без існування її безпекових інструмен-
тів. Адже захист, гарантування, убезпечення 
від впливу негативних факторів безпосеред-
ньо впливає на міцність, стабільність розвитку 
соціально-економічної системи країни і водно-
час закладає надійні підвалини для її подаль-
шого прогресивного розвитку. 

Під системою забезпечення економіч-
ної безпеки підприємства слід розуміти 
взаємопов’язані та взаємодіючі внутрішні й 
зовнішні суб’єкти забезпечення економічної 
безпеки, які мають методи й форми протидії 
загрозам внутрішнього та зовнішнього середо-
вища. 

Отже, для успішної діяльності підприєм-
ства потрібно вибрати певний підхід для управ-
ління ним, зокрема, його системою економіч-
ної безпеки. Від вибору правильного підходу 
до управління системою економічної безпеки 
підприємства залежить стабільність його функ-
ціонування та можливість успішної боротьби з 
чинниками, які можуть негативно вплинути на 
діяльність певного підприємства.
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