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ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ 
МАШИНОБУДУВАННЯ ЩОДО ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСТВУ 

Метою статті є виділення на основі аналізу відомих методів та підходів до формування механізму забезпечення економічної безпеки та 
існуючого досвіду управлінської діяльності суттєвих характеристик та елементів механізму економічної безпеки підприємств 
машинобудування щодо протидії рейдерству, що дозволяє ідентифікувати процес його реалізації у вигляді цілісного комплексу 
складових. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових та спеціальних методів дослідження: 
аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення. У результаті дослідження розроблено концептуальну схему формування механізму 
забезпечення економічної безпеки, що дозволить ідентифікувати процес його реалізації за напрямками: діагностика та оцінка загроз 
економічній безпеці щодо протидії рейдерського захоплення; прийняття рішень щодо скорочення ймовірності рейдерського захоплення 
шляхом усунення відповідних загроз для забезпечення економічної безпеки; аналіз ефективності прийнятих рішень.  

Ключові слова: економічна безпека, підприємство, протидія рейдерству, забезпечення економічної безпеки підприємства щодо 
протидії рейдерству. 

Целью статьи является выделение на основе анализа известных методов и подходов к формированию механизма обеспечения 
экономической безопасности и существующего опыта управленческой деятельности существенных характеристик и элементов механизма 
экономической безопасности предприятий машиностроения по противодействию рейдерству, которые позволили идентифицировать 
процесс его реализации в виде целостного комплекса составляющих. Решение поставленных в статье задач осуществлено с помощью 
таких общенаучных и специальных методов исследования: анализа и синтеза, систематизации и обобщения. В результате исследования 
разработана концептуальная схема формирования механизма обеспечения экономической безопасности, что позволит идентифицировать 
процесс его реализации по направлениям: диагностика и оценка угроз экономической безопасности по противодействию рейдерскому 
захвату; принятия решений по сокращению вероятности рейдерского захвата путем устранения соответствующих угроз для обеспечения 
экономической безопасности; анализ эффективности принятых решений.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, предприятие, противодействие рейдерству, обеспечение экономической 
безопасности предприятия по противодействию рейдерству. 

The purpose of the article is the selection on the basis of the analysis of known methods and approaches to the formation of the mechanism of 
providing economic security and the existing experience of management activities of the essential characteristics and elements of the mechanism of 
economic security of mechanical engineering enterprises in counteraction to raiding, which allowed to identify the process of its implementation as 
a holistic component of the components. Solving the tasks set in the article is carried out with the help of such general scientific and special research 
methods: analysis and synthesis, systematization and generalization. As a result of the study, a conceptual scheme for forming a mechanism for 
providing economic security has been developed that will identify the process of its implementation in the areas of: diagnosis and assessment of 
threats to economic security in countering raider hijacking; making decisions on reducing the probability of raider seizure by eliminating 
appropriate threats to ensure economic security; analysis of the effectiveness of the decisions taken. It is substantiated that the mechanism of 
economic security is a set of processes and actions of an organizational and economic nature with the help of methods, means and measures that, in 
conditions of unlawful seizure of enterprises (raiding), the actions of external and internal threats, create an opportunity to resist them, to maintain a 
stable functioning and development enterprises in time and space; The implementation of this approach will help to diagnose the state of the threat 
of raider seizure of the enterprise to form and select managerial decisions aimed at countering raider attacks. 

Key words: economic security, enterprise, counteraction to raiding, providing economic safety of enterprise in counteraction to raiding. 

Вступ. Об’єктивна оцінка стану загрози 
рейдерства, як з огляду внутрішнього, так і 
зовнішнього середовища, своєчасна реакція на 
загрози, що виникають, та використання 
можливостей для попередження потенційних ризиків 
дозволять обґрунтувати управлінські рішення щодо 
забезпечення економічної безпеки на основі 
формування ефективного механізму економічної 
безпеки підприємств машинобудування щодо 
протидії рейдерству. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв'язок з важливими науковими чи практичними 
завданнями. Основною стратегічною метою діяльності 
підприємств машинобудування є забезпечення 
стабільного розвитку та захист економічних та 
юридичних інтересів з огляду на загострення проблеми 
протиправних захоплень майна та бізнесу. В умовах 
посилення негативного впливу зовнішніх факторів та 
порушення внутрішньої стабільності більшість 
підприємств машинобудування можуть стати об’єктом 
рейдерського захоплення та втратити землю, 
обладнання, промислові приміщення та інші 
високоліквідні активи, що знаходяться у їх власності. З 

огляду на євроінтеграційне спрямування реформ 
вітчизняної економіки трансформаційні процеси мають 
бути спрямовані, в першу чергу, на створення системи 
ефективного захисту від дій рейдерів, що носять 
протиправний характер, розробки механізму усунення 
зовнішніх та внутрішніх загроз економічній безпеці 
підприємств машинобудування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які 
спирається автор. У науковій літературі 
обґрунтуванню теоретико-методологічних засад 
формування механізму забезпечення економічної 
безпеки присвячені праці Ляшенко О. М. [1],  Ладико 
Л.М. [2], Безуглової Ю.В. [3, 4]. Теоретичні й 
методичні аспекти забезпечення механізму 
економічної безпеки підприємства відображені в 
працях таких вчених, як Гончаренко Л. П. [5], 
Козаченко Г.В. [6], Ладико Л.М. [2],        Локтіонової 
Ю.А. [7], Боровицької М.В. [8] та ін. Проте, слід 
відмітити, що відсутній цілісний підхід до реалізації 
механізму формування економічної безпеки в аспекті 
протидії рейдерству підприємств машинобудування, 
тому доречно наголосити на подальше дослідження 
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визначеної проблематики. 
Метою дослідження є виділення на основі 

аналізу відомих методів та підходів до формування 
механізму забезпечення економічної безпеки та 
існуючого досвіду управлінської діяльності суттєвих 
характеристик та елементів механізму економічної 
безпеки підприємств машинобудування щодо 
протидії рейдерству, що дозволить ідентифікувати 
процес його реалізації у вигляді цілісного комплексу 
складових.  

Викладення основного матеріалу 
дослідження. Розробка даного механізму є 
центральною і основною передумовою забезпечення 
економічної безпеки підприємства машинобудування 
в напрямку протидії загрозам рейдерського 
захоплення. Механізм (від грецького «chane») означає 

«знаряддя», «машина» [9]. Відповідно до тлумачного 
словника, «механізм – це послідовність станів, 
процесів, що визначають собою будь-яку дію, явище» 
[10, с. 410]. В сучасній економічні літературі існує 
багато трактувань поняття механізм забезпечення 
економічної безпеки (табл. 1). Дослідження та 
обґрунтування цього поняття в основному 
обмежується достатньо однозначними характерними 
ознаками. До них відносяться: організаційно-
економічні, управлінські засоби і методи для протидії 
загрозам [2, 6, 11], створення умов для управління 
[12], сукупність філософії, функцій управління 
економічною безпекою, а також ресурсне 
забезпечення та цільова спрямованість [2, 6] та деякі 
інші.  

 
Таблиця 1 - Авторські підходи до трактування поняття «механізм забезпечення економічної безпеки» 

Автор, 
джерело 

Визначення поняття «механізм забезпечення економічної 
безпеки» 

Коротка характеристика 

Сахірова 
Н. П. 
[11] 

Сукупність організаційно-економічних засобів, способів і 
методів по захисту національної промисловості як 
функціонуючої системи від загроз, що виникають під впливом 
внутрішніх і зовнішніх чинників дестабілізації. Він включає 
основні елементи процесу регламентації, взаємодії і координації 
стосунків держави і підприємств (організацій) по здійсненню 
ними виробничо-господарської, організаційно-економічної, 
інвестиційно-інноваційної діяльності, а також міри по 
подоланню технічної відсталості і деградації виробничо-
технологічного апарату в промисловості, нівеляції кризових 
явищ, ситуацій і інших негативних умов в економіці. 

Організаційно-економічні засоби, 
способи і методи; 
захист від загроз; процес 
регламентації, взаємодії і координації 
стосунків держави і підприємств у 
різних напрямах. 

Локтіонова 
Ю. А. [7] 

Цілісна система, що складається з окремих, відносно 
самостійних, але одночасно і взаємопов’язаних структурних 
елементів. До основних елементів механізму відносяться: форма 
організації виробництва, економічні або господарські зв’язки 
(відносини), система стимулів, управління, планування, 
фінансування, оподаткування, ціноутворення. Важливішим 
елементом господарського механізму є господарюючі суб’єкти  та 
відносини, в які вони вступають. 

Система взаємопов’язаних елементів. 
 

Меркулова 
Є. Ю. [12] 

Створення умов, що мотивують ефективну діяльність усіх 
елементів підприємства, високу ступінь узгодженості суспільних 
корпоративних та власних інтересів. Механізм повинен сприяти 
забезпеченню економічної безпеки на вході та виході з системи, 
створити надійні умови функціонування керуючої систем та 
системи, що керує. 

Створення умов для ефективної 
діяльності, узгодження різних 
інтересів; створення умов 
функціонування керуючої систем та 
системи, що керує. 

Ладико Л.Н. 
[2] 

Структурно взаємозв’язана сукупність заходів і способів, що 
посилюють дії на чинники, від стану яких залежить 
результативність економічної безпеки. 
Механізм забезпечення економічної безпеки функціонування 
підприємств представляє собою сукупність: філософії 
економічної безпеки підприємств; функцій, що реалізують 
процес управління економічною безпекою; ресурсне 
забезпечення механізму; цільова спрямованість, що містить 
основні організаційні форми та економічні інструменти. 

Заходи і способи, що посилюють дії на 
чинники економічної безпеки; 
сукупність філософії, функцій 
управління економічною безпекою, а 
також ресурсне забезпечення та 
цільова спрямованість. 

Козаченко 
Г.В. [6] 

Сукупність управлінських, економічних, організаційних, 
правових і мотиваційних заходів і способів, що забезпечують 
досягнення найбільш високих значень економічної безпеки. 

Управлінські, економічні, 
організаційні, правові і мотиваційні 
заходи і способи. 
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При конструюванні та функціонуванні 
механізму забезпечення економічної безпеки 
використовується підхід, що базується на трьох 
основних положеннях: про адекватність механізму 
забезпечення реальному процесу протидії та захисту 
від рейдерства, про єдність задач планування і 
регулювання, про можливість оцінювання 
очікуваного ефекту/ефективності від проведених в 
процесі забезпечення економічної безпеки 
управлінських рішень (заходів). 

Досліджуючи природу організаційного та 
економічного механізму управління підприємством, 
Локтіонова Ю.А. [7, с. 95] стверджує, що неможна не 
враховувати їх тісний зв’язок, який виникає. Ці 
механізми реалізуються в рамках однієї системи 
управління, відповідно, вони формуються під 
впливом тих самих факторів, їх створення обмежене 
одним і ти самим ресурсним потенціалом, вони 
функціонують в одних і тих самих умовах 
господарювання. 

Так, доповнюючи вищенаведене,         Безуглова 
Ю.В. [3] у роботі зауважує, що забезпечення 
економічної безпеки господарюючого суб’єкта 
становиться можливим при використанні усіх коштів, 
методів і способів, які доцільно об’єднати в єдиний, 
цілісний механізм, що представляє собою органічну 
систему управління економічною безпекою. Єдиний 
підхід до сутності механізму з економічної безпеки 
виявлено у науковців [13-15], які зауважують на 
наступному: «механізм забезпечення економічної 
безпеки підприємства (організації) відображає: 
суттєві елементи управління та зв’язки між ними, 
функцію та задачу кожного елемента, дозволяє 
врахувати майбутні трансформації у виникаючих 
загрозах у внутрішньому та зовнішньому середовищі 
та адаптувати до них господарську діяльність. Окрім 
цього, він залежить від структури, типу діяльності, 
продукції або послуг. Виходячи з цього, необхідно 
враховувати при його створенні специфічні 
технологічні, економічні, організаційно-управлінські 
фактори діяльності підприємства». Аналіз поняття 
«механізм» з огляду управління дозволив зробити 

висновок, що основні відмінності в його розумінні 
визначаються науковим підходом до управління 
(системним, ситуаційним чи процесним), який 
покладено в основу визначення цього поняття (табл. 
2).  

На думку автора, під механізмом забезпечення 
економічної безпеки підприємства розуміємо 
сукупність процесів і дій організаційно-економічного 
характеру за допомогою методів, засобів та заходів, 
що в умовах протиправного захоплення підприємств 
(рейдерства), дії зовнішніх і внутрішніх загроз, 
створюють можливість протистояти їм, зберігати 
стійке функціонування та розвиток підприємства у 
часі і просторі; реалізація даного підходу сприятиме 
діагностиці стану загроз рейдерського захоплення 
підприємства для формування і вибору 
управлінських рішень, що спрямовані на протидію 
рейдерству. Реально-діючий механізм забезпечення 
економічної безпеки підприємства завжди 
конкретний, оскільки спрямований на досягнення 
конкретних цілей шляхом впливу на конкретні 
об’єкти, і цей вплив здійснюється шляхом 
використання конкретних методів, ресурсів або 
потенціалів. Тому, структуру механізму забезпечення 
економічної безпеки підприємства розглянемо як 
сукупність деяких змінних, ґрунтуючись на 
принциповому підході, викладеному Кругловим М. І. 
[17] при дослідженні складових механізму 
управління (рис. 1). Виходячи з напряму дослідження 
сформульовано основну мету розробки та 
застосування представленого механізму, яка полягає 
у забезпеченні економічної безпеки підприємства 
машинобудування у довгостроковій перспективі 
шляхом розробки та реалізації ефективних 
управлінських рішень щодо цілеспрямованої, 
систематичної й адекватної протидії рейдерству. 
Відповідно до поставленої мети запропоновано 
критерії формування механізму, а саме: показники, 
що характеризують стан загроз рейдерського 
захоплення та показник-ознаку ймовірності 
рейдерського захоплення (q-Тобіна). 

 
Таблиця 2 - Авторські трактовки поняття «механізм управління» 

Автор, джерело Визначення поняття «механізм управління» 
Волкова О. І. 
[16, с. 304] 

Принципи управління й функціональні завдання, що постають перед об’єктом управління; 
економічні і юридичні закони й обмеження; функціональну структуру органів управління; 
інформацію, методи й технічні засоби її переробки. 

Круглов М. І. 
[17, с. 113] 

Сукупність умов і методів, виконання яких забезпечує його ефективне функціонування. У 
якості умов, на думку автора, виступають цілі, критерії, фактори й ресурси управління, які 
визначають не сутність (склад, внутрішню організацію й функціонування) механізму 
управління, а зовнішні обмеження, у рамках яких він функціонує. 

Пономаренко В.С.  
[18, с. 558-574] 

Сукупність форм, структур, методів і засобів управління, об’єднаних спільністю мети, за 
допомогою яких здійснюються ув’язування й узгодження суспільних, групових і приватних 
інтересів, забезпечуються функціонування й розвиток підприємства як соціально-
економічної системи. 

Раєвнєва О. В. [19] Найбільш активна частина системи управління, що забезпечує можливість 
цілеспрямованого розвитку підприємства і представляє собою сукупність засобів 
управління, які включають інструменти і важелі, що відповідають орієнтирам, 
передбачуваним наслідкам, критеріям вибору й оцінки, обмеженням і вимогам процесу 
розвитку підприємства з урахуванням певної стадії циклу його розвитку та організаційних 
і економічних методів управління, що представляють собою способи, прийоми і технології 
приведення в дію і використання засобів управління. 
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захоплення та показник-ознаку 

ймовірності рейдерського 
захоплення
 (q-Тобіна)

Принципи формування:
системності, адаптивності, 

обґрунтованості, безперервності,  
своєчасності та адекватності, 

стратегічності, альтернативності, 
економічності,  принцип 

зворотного зв’язку

Методи формування: 
економічні, організаційно-
адміністративні, соціально-

психологічні 

Ресурси формування: 
фінансові, інформаційні, 

людські, технічні, правові

Діагностика та оцінка загроз економічній безпеці у напряму 
рейдерського захоплення

Збір необхідних даних 
(на основі: підбору, систематизації показників (ка), здатних  охарактеризувати  

можливість  рейдерського захоплення підприємства; виявлення найважливіших 
параметрів загроз рейдерського захоплення) 

Первинна обробка даних
 (оцінка  найважливіших параметрів загроз рейдерського захоплення для 

підприємств потенційних об'єктів рейдерського захоплення)

Перевірка адекватності інформації 
(система критеріїв адекватності інформації, засоби перевірки адекватності, в тому 

числі статистичні, засоби виявлення викривленої інформації) 

Прийняття рішень щодо скорочення ймовірності рейдерського 
захоплення шляхом усунення відповідних загроз для 

забезпечення економічної безпеки

Оцінка ситуації  
(оцінка впливу параметрів загроз  на показник-ознаку можливого рейдерського 

захоплення)

Аналіз ефективності прийнятих рішень

   Реалізація рішення 
(реалізація управлінських рішень в залежності від отриманих сценаріїв 

імітаційного моделювання та можливих етапів рейдерського захоплення, а саме: 
1) попередження рейдерства;  2) скорочення негативних наслідків рейдерства; 3) 

передача; 4) активна протидія рейдерству) 

 Вироблення рішення  
( побудова імітаційної моделі, що   передбачає визначення діагностичного 

показника-ознаки можливого  рейдерського захоплення,  діапазон його зміни з 
урахуванням ступеня впливу загроз; обґрунтування та вибір відповідного рішення 

щодо скорочення ймовірності рейдерського захоплення)

Оцінка ефективності окремих рішень щодо забезпечення економічної безпеки

Оцінка ефективності результатів реалізації рішень в цілому; формулювання 
висновків

Функції: 
облік та аналіз, прогнозування, 

планування, координація, 
контроль та регулювання 

Інструменти: 
управління ризиками, 

технічний захист,
фінансовий захист

Відповідальність за інформацію (множина мір відповідальності, інструкції, система 
розмежування відповідальності по окремим особам) 

 
Рис. 1. Механізм забезпечення економічної безпеки підприємств машинобудування щодо протидії 

рейдерству 
Виходячи із специфіки функціонування 

підрозділу економічної безпеки підприємства щодо 
протидії рейдерству суб’єктами механізму 
виступають функціональні підрозділи служби 
безпеки в межах своїх повноважень та зобов’язань 
[20, 21], тобто як внутрішні кадрові ресурси, так і 
незалежні від підприємства зовнішні структури та 
інститути, що мають вплив на положення 
підприємства на ринку. До цієї групи відносяться, 
перш за все, державні органи, а також приватні 
охоронні служби, аналітичні центри, інформаційні 
служби та ін. Підприємство саме обирає суб’єкт, 
виходячи із своїх особливостей і можливостей. 
Зокрема, враховуються: розмір підприємства, галузь, 
форми власності тощо.Так, малі підприємства 
вдаються до послуг зовнішніх організацій; великі 
компанії та корпорації мають власну службу 
економічної безпеки, яка формується і розвивається 
роками; середні – використовують комбіновану 
систему забезпечення економічної безпеки. Об’єктом 
визначено рівень ризику рейдерського захоплення, 
який має бути скорочений шляхом усунення 
відповідних загроз для забезпечення економічної 
безпеки підприємств машинобудування як зазначено 
у [22]. 

В основу механізму повинні бути покладені 
принципи формування економічної безпеки 
підприємства, чітке дотримання яких забезпечить 
успішність його реалізації. Оскільки механізм 
формування економічної безпеки реалізується в 
рамках управлінського процесу, доцільно спиратися 
на принципи формування економічної безпеки 

підприємства з врахуванням управлінського та 
організаційного аспектів. 

Розглянемо наукові підходи до формування 
принципів забезпечення економічної безпеки. 
Система забезпечення безпеки, на думку Бабанової 
Ю. В., повинна будуватися на наступних принципах 
[23]: комплексність і системність; своєчасність; 
законність; економічність; безперервність; 
плановість; взаємодія; компетентність; поєднання 
гласності та конфіденційності; адекватність зусиль; 
ефективний захист. Авторський колектив у роботі 
[24] пропонує наступні принципи: законність; 
комплексність; безперервність; системність 
побудови; інтегрованість з системою управління 
економічної (фінансової) безпеки підприємства; 
спрямованість на стратегічні цілі фінансово-
економічного розвитку підприємства; своєчасність та 
адекватність; оперативність і динамічність 
управління; плановість; об’єктивність; комплексний 
характер управлінських рішень; варіативність 
підходів до розробки окремих управлінських рішень; 
безперервність моніторингу зовнішнього середовища 
підприємства; адекватність реагування на окремі 
загрози фінансовим інтересам; ефективність 
прийняття управлінських рішень.  

Шляхом узагальнення вищенаведених 
принципів та їх адаптування до поняття економічної 
безпеки підприємства у напряму протидії рейдерству, 
визначено наступні принципи: системність (як 
поєднання принципів комплексності, 
збалансованості, структурності, цілісності, 
ієрархічності), адаптивність (поєднання принципів 
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гнучкості, динамічності, попередження), 
обґрунтованість (науковість, достовірність 
інформації, інноваційність), безперервність, 
альтернативність (ситуаційність, урахування 
специфіки діяльності) своєчасність та адекватність, 
стратегічність (плановість, керованість, 
інтегративніть), безперервність, економічність та 
принцип зворотного зв’язку. Виходячи з цих 
принципів, виділено інструменти економічної 
безпеки, які кваліфікуються наступним чином [25]: 
управління ризиками (диверсифікованість, 
страхування, хеджування та інші); технічний захист 
(охорона, безпека інформації, кадрова політика); 
фінансова захист (фінансовий моніторинг, 
управлінський облік і контроль, бюджетування). 

На основі запропонованих принципів та 
інструментів забезпечення економічної безпеки 
підприємства можна проаналізувати відповідність 
вже існуючих інструментів теоретично 
обґрунтованим принципам. Виходячи з того, які 
загрози підприємство машинобудування виділяє як 
найбільш важливі, вибираються відповідні 
інструменти забезпечення безпеки. 

У свою чергу, перераховані принципи 
реалізуються на основі комплексу методів та 
відповідного інформаційно-аналітичного 
забезпечення. Так, для досягнення головної мети 
розробки механізму забезпечення економічної 
безпеки підприємства використовуються методи: 
економічні, організаційно-адміністративні, 
соціально-психологічні [7, с. 95.]. Деталізація методів 
забезпечення економічної безпеки у напряму 
протидії рейдерству здійснена у подальшому 
дослідженні. 

Крім цього, в ході реалізації механізму задля 
досягнення головної мети суб’єктами має 
виконуватися ряд функцій щодо своєчасного і в 
повному обсязі надання інформаційно-аналітичного 
забезпечення щодо проведення комплексної оцінки 
стану загроз рейдерського захоплення та 
прогнозування їх впливу, здійснення контрольно-
моніторингової функції як за станом об’єкту, так і за 
середовищем його існування, своєчасне реагування 
на зміни, а також формування підґрунтя для 
прийняття управлінських рішень у напрямку 
скорочення рівня ризику рейдерського захоплення 
шляхом усунення відповідних загроз для 
забезпечення економічної безпеки підприємств, 
акумуляція необхідних організаційно-управлінських 
ресурсів і компетенцій необхідних для їх реалізації. 

Загалом, формування механізму забезпечення 
економічної безпеки підприємства машинобудування 
необхідно розглядати як сукупність підсистем, що 
взаємоузгоджені між собою та функціонують 
враховуючи специфіку об’єкта впливу та виходячи із 
мети, інформаційно-аналітичного забезпечення, а 
також комплексу принципів, функцій та методів, які 
знаходяться в безперервному взаємозв’язку. Від 
ступеню їх узгодженості та адекватності сучасним 
ринковим вимогам буде залежати результативність 
побудованого механізму та ступінь досягнення мети, 
що обумовлює дуальність підходу до формування та 

реалізації означеного механізму. Виходячи з рис. 1, 
механізм забезпечення економічної безпеки 
підприємства містить у собі такі локальні складові: 
діагностика та оцінка загроз економічній безпеці у 
напрямку рейдерського захоплення; прийняття 
рішень щодо скорочення ймовірності рейдерського 
захоплення шляхом усунення відповідних загроз для 
забезпечення економічної безпеки; аналіз 
ефективності прийнятих рішень. Кожна з виділених 
складових реалізує відповідну функцію управління: 
облік, аналіз, планування, організація, 
координування, контроль, регулювання. 

Діагностика призначена для розв’язання задач 
збору і первинної обробки інформації про ситуацію, 
що склалася у сфері аналізу загроз рейдерського 
захоплення. Вона включає декілька складових: збір 
даних, первинну обробку даних, перевірку 
адекватності інформації, відповідальність за 
інформацію. 

Збір даних передбачає підбір, систематизацію 
показників(ка), які здатні забезпечити виявлення 
проблемних місць на підприємстві, що характеризує 
можливість його рейдерського захоплення; 
виявлення та оцінку найважливіших параметрів 
загроз рейдерського захоплення.  

Основні необхідні дані містяться в балансі 
підприємства, звіті про фінансові результати, реєстрі 
акціонерів, звіті про корпоративне управління. При 
необхідності можуть бути зібрані додаткові дані про 
підприємство-об’єкт рейдерського захоплення, умови 
його діяльності, що дозволять виробити найбільш 
прийнятне рішення. 

Первинна обробка даних включає обчислення 
множини показників, у відповідності з певними 
засобами і алгоритмами їхнього обчислення, 
пороговими значеннями, засобами групування і 
згортки показників. 

У ході реалізації діагностики на даному рівні 
аналізу підлягають: показники та параметри (оцінка 
найважливіших параметрів загроз рейдерського 
захоплення для підприємств потенційних об’єктів 
рейдерського захоплення); заздалегідь сформовані 
тактичні завдання та заплановані дії. Аналіз та оцінку 
загроз економічній безпеці підприємства 
машинобудування виконано автором у другому 
розділі дисертаційної роботи 

Перевірка адекватності інформації призначена 
для встановлення ступеня відповідності отриманої 
інформації реальній ситуації, що склалася на 
підприємстві машинобудування. Ця складова 
включає систему критеріїв адекватності інформації, 
засоби перевірки адекватності, зокрема статистичні, 
засоби виявлення викривленої інформації. 

Необхідність включення цієї складової до 
механізму моніторингу зумовлена можливістю 
навмисної фальсифікації в процесі ведення 
господарської діяльності. В рамках цих складових 
розв’язуються задачі виявлення ознак можливого 
рейдерського захоплення, що переховуються, 
доведення до банкрутства, виявлення змови і тощо. 
Механізм встановлення відповідальності закликаний 
також виключити зловживання в процесі ведення 
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корпоративного управління з боку осіб, діючих як 
керуючі в загальній системі управління 
підприємством. 

Прийняття рішень призначено для розробки 
можливих керуючих впливів та здійснює вибір 
найкращого з точки зору ефективності забезпечення 
економічної безпеки в цілому. Він також включає ряд 
складових, що реалізують різноманітні етапи процесу 
прийняття рішень: оцінку ситуації, вироблення 
рішення, реалізацію рішення. 

Оцінка ситуації призначена для розв’язання 
завдань класифікації ситуацій і вироблення 
альтернативних варіантів захисту від рейдерства. 
Вона включає розрахунок узагальнених оцінок 
діяльності підприємства, в тому числі динамічних, 
алгоритми побудови узагальнених оцінок, засоби 
вироблення вихідної множини альтернатив 
управління тощо. 

В аспекті даного дослідження оцінка передбачає 
оцінку впливу параметрів загроз на показник-ознаку 
можливого рейдерського захоплення. 

Вироблення рішення покликане вирішити 
головну задачу забезпечення економічної безпеки – 
визначити той набір керуючих впливів, що буде 
застосовуватися для даного об’єкта – підприємства 
машинобудування потенційного об’єкта 
рейдерського захоплення.  

Для вироблення найбільш прийнятного рішення 
в механізмі повинні надходити як складові для 
планування рішення, так і складові для оцінки 
наслідків реалізації рішення. Тому вироблення 
рішення, в свою чергу, розділено на етапи 
розрахунку, імітації та аналізу. Cкладова імітації 
покликана розв’язати задачі моделювання ситуації 
для підприємства, яке є потенційним об’єктом 
рейдерського захоплення, в умовах виконання 
виробленого рішення. Вона включає засоби і моделі 
імітації діяльності підприємства машинобудування 
(наприклад, модель реалізації можливості 
рейдерського захоплення в умовах дії загроз), засоби 
імітації випадкових впливів, засоби і методи 
побудови імітаційних моделей, засоби оцінки 
придатності імітаційних моделей, комп’ютерні 
системи побудови імітаційних моделей, економіко-
математичні моделі, які складають основу побудови 
імітаційних і т. ін. 

Аналіз результатів імітації виконання плану 
покликаний дати оцінку придатності даного порядку 
дії з точки зору досягнення поставленої мети.  

Реалізація рішення повинна забезпечити 
проведення всіх заходів, розроблених в рамках 
вироблення рішення. До цієї складової включаються 
незалежний порядок реалізації всіх можливих в 
рамках протидії рейдерству заходів в залежності від 
можливих етапів рейдерського захоплення, а саме: 1) 
попередження рейдерства; 2) скорочення негативних 
наслідків рейдерства; 3) передача; 4) активна 
протидія рейдерству. 

Оцінка ефективності рішень, спрямованих на 
протидію рейдерству повинно розв’язати питання 
про ефективність проведених управлінських заходів, 
ефективність роботи всього комплексу заходів з 

точки зору можливих етапів рейдерського 
захоплення з урахуванням ступеня ризику 
рейдерського захоплення підприємства. Таким 
чином, в рамках даного блоку реалізується принцип 
зворотного зв’язку, покладений в основу побудови 
забезпечення економічної безпеки, що дозволяє 
виконати оцінку ефективності проведення заходів та 
оцінку ефективності в цілому. В склад оцінки 
ефективності заходів включаються засоби і 
алгоритми оцінки стану підприємств 
машинобудування, які є об’єктом рейдерського 
захоплення, засоби прогнозування розвитку 
підприємства, засоби побудови оцінок. Одним з 
центральних моментів при розв’язанні задач оцінки є 
застосування засобів згортки критеріїв і отримання 
узагальненої оцінки ефективності. 

Оцінка ефективності рішень, що приймаються в 
рамках реалізації механізму забезпечення 
економічної безпеки дозволяє також визначити 
ступінь адекватності захисту від рейдерства тим 
цілям, які поставлені підприємством, і виявити 
існуючі недоліки. Складова ефективності 
застосовуваних рішень тісно пов’язана зі складовою, 
що забезпечує отримання вірогідної інформації для 
аналізу. 

Висновки. Таким чином, можна зауважити про 
доцільність виділення серед загального кола 
конструктивних елементів формування механізму 
забезпечення економічної безпеки підприємств 
машинобудування існування теоретико-методичного 
забезпечення, яке доречно розглядати як цілісну 
раціональну систему комплексних блоків та 
упорядкованих етапів, які реалізуються на основі 
взаємозв’язку теоретичних, організаційних, 
методичних та аналітичних прийомів. 

Перспективами подальших досліджень є 
розробка методичного інструментарію щодо оцінки 
ефективності окремих управлінських рішень та 
результатів їх реалізації в цілому та формулювання 
відповідних висновків. 
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