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У статті розглянуто механізм управління 
мотивацією персоналу підприємства в 
аспекті підвищення його економічної без-
пеки. Запропоновано управління мотивацією 
персоналу для забезпечення економічної 
безпеки підприємства визначати на основі 
причинно-наслідкового зв’язку «причина – 
мотивація – потреба – результат», а склад 
факторів, що впливають на мотивацію та 
поведінку, визначати на основі запропонова-
них форм їх прояву та структур їх змісту.
ключові слова: персонал підприємства, 
механізм управління мотивацією персо-
налу, система управління економічною без-
пекою підприємства, причина, мотивація, 
потреба, результат.

В статье рассмотрен механизм управле-
ния мотивацией персонала предприятия 
в аспекте повышения его экономической 
безопасности. Предложено управление 
мотивацией персонала для обеспечения 
экономической безопасности предприятия 
определять на основе причинно-следствен-
ной связи «причина – мотивация – потреб-

ность – результат», а состав факторов, 
влияющих на мотивацию и поведение, опре-
делять на основе предложенных форм их 
проявления и структур их содержания.
ключевые слова: персонал предприятия, 
механизм управления мотивацией персо-
нала, система управления экономической 
безопасностью предприятия, причина, 
мотивация, потребность, результат.

The article deals with the mechanism of moti-
vation management of the enterprise in the 
aspect of increasing its economic security.  
The proposed motivation management of the 
staff to provide economic security of the enter-
prise is determined on the basis of the causal link 
“reason – motivation – need – result”, and the 
composition of the factors influencing the motiva-
tion and behavior, to determine based on the pro-
posed forms of their manifestation and structures 
of their content.
Key words: staff of the enterprise, mechanism 
of staff motivation management, system of man-
agement of economic safety of the enterprise, 
reason, motivation, need, result.

Постановка проблеми. Запобігання негатив-
ному впливу комплексу зовнішніх та внутрішніх 
загроз можна здійснити шляхом забезпечення 
своєчасної реакції на них та створення умов для 
безпечного розвитку через ефективне управ-
ління економічною безпекою в рамках загальної 
системи управління суб’єктом господарювання. 
Зростаюча необхідність швидкої адаптації до 
умов підвищення агресивності зовнішнього рин-
кового середовища, що змінюються, та попиту 
на продукцію обумовлює необхідність підви-
щення загальної організації виробництва, чіткого 
ув’язування його ланок, підвищення керованості 
системи, її чутливості до керуючих впливів. Задо-
волення цих вимог є можливим на основі застосу-
вання механізму мотивації персоналу та впрова-
дження його в механізм управління економічною 
безпекою підприємства.

Прийняття оптимальних рішень в галузі управ-
ління та забезпечення економічної безпеки під-
приємств потребує вирішення низки питань, 
пов’язаних з урахуванням сучасних тенденцій 
налагодження та розширення стратегічної вза-
ємодії підприємств із суб’єктами зовнішнього 
середовища для забезпечення реалізації власних 
стратегічних інтересів. У зв’язку з цим перед еко-
номістами та менеджерами постає завдання пере-
гляду наявних принципів та підходів до управління 
економічною безпекою, а також їх вдосконалення 
з урахуванням нових вимог, які висуває неста-
більне зовнішнє середовище функціонування під-
приємств. Одними з таких вимог є оперативність 

та результативність управлінських рішень, що 
можна забезпечити шляхом використання сучас-
них інструментів управління.

аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Сьогодні в науковій літературі значна увага при-
діляється питанню економічної безпеки підпри-
ємств. Вагомий внесок у дослідження, пов’язані 
з проблемами економічної безпеки, зробили такі 
вітчизняні та зарубіжні науковці, як Н.С. Безугла, 
О.Р. Бойкевич, Т.Г. Васильців, Г.Б. Веретенникова, 
О.А. Грунін, С.О. Грунін, Я.А. Жаліло, А.В. Іванов, 
А.В. Кірієнко, Р.М. Качалов, Г.Б. Клейнер, Г.В. Коза-
ченко, Т.Б. Кузенко, В.А. Ліпкан, В.Я. Пригунов, 
А.С. Соснін, А.Г. Шаваєв, В.В. Шликов, В.І. Яроч-
кін, В.М. Ячменьова [1–3].

Дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених 
свідчать про те, що для підприємства більш важ-
ливим є не уникнення загрози загалом, а вміння її 
вчасно й точно передбачити для того, щоби вжити 
необхідних заходів. Це стосується як підприємств, 
що перебувають у кризовому стані, так і успішно 
працюючих підприємств.

Однак залишилася невирішена проблема, що 
полягає в протидії загрозам, що виникають під час 
взаємодії підприємства з контрагентами, діючими 
в загальному життєвому просторі, оскільки метод 
прийняття управлінських рішень на основі лише 
інтуїції не може в наявних умовах забезпечити 
максимально ефективне функціонування суб’єктів 
господарювання без впровадження механізму 
управління мотивацією персоналу підприємства в 
аспекті підвищення його економічної безпеки.
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Постановка завдання. Метою статті є роз-
робка системи управління економічною безпекою 
взаємодії підприємства з контрагентами, діючими 
в загальному життєвому просторі в умовах неста-
більного економічного середовища, на основі 
застосування механізму управління мотивацією 
персоналу підприємства в аспекті підвищення 
його економічної безпеки.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Результати діяльності підприємства значною 
мірою визначаються зовнішнім середовищем, а 
саме підприємство як відкрита система залежить 
від атмосфери у відносинах постачань ресурсів, 
енергії, кадрів, а також від споживачів та кон-
курентів. При цьому виникають два принципові 
типи загроз, пов’язаних як із самим протіканням 
процесу виробничо-господарської діяльності, що 
обумовлюється взаєминами підприємства з поста-
чальниками, споживачами та конкурентами, так і з 
природною відповідною реакцією контрагентів під-
приємства на його активні дії.

Невід’ємним та активно функціонуючим еле-
ментом будь-якої структури, що входить у підпри-
ємство, є людина, яка є одночасно суб’єктом та 
об’єктом різних міжособистісних відносин, тому для 
економічної безпеки підприємства необхідно вико-
ристовувати сучасні охоронні технології, які вимага-
ють загалом вкладення досить серйозних фінансів.

Як демонструють сучасні дослідження, визна-
чити джерело загрози (небезпеки) щодо таких 
навмисних дій та реальний збиток, нанесений у 
результаті цих дій, досить складно.

Це пояснюється такими факторами:
1) та сама ситуація, в якій може опинитись 

індивід, може привести до посилення мотивації 
або до «відключення» його від процесу;

2) множинність ситуацій, в яких може вияви-
тись індивід, вимагає вироблення для нього самого 
(“intra”) та з іншого боку (“inter”) правил поведінки 
відповідно до його місця в організації, виконува-
них функцій, правил підпорядкування, які прийняті 
в цій організації;

3) реалізовані співробітником функції співвід-
носяться як «я керую» та «мною керують», при-
чому реалізуються одночасно в декількох станах, 
в яких людина може перебувати;

4) альтернатива фактично протилежних станів 
припускає насамперед наявність досить чіткого 
нормативного визначення можливостей (пове-
дінки) індивіда в процесі його діяльності;

5) співробітник є одночасно елементом того 
підрозділу, в якому він безпосередньо виконує 
свої функції, та частиною організації загалом, що 
накладає на нього «контекстні» функції, тобто такі, 
які характеризують рівень організації більш висо-
кого порядку, ніж той, на якому він перебуває;

6) взаємини окремих співробітників будуються 
на внутрішньо командних, міжпідроздільних та 

зовнішніх відносинах, що приводить до значного 
розширення безлічі характеристик його ефектив-
ного сталого функціонування.

Будь-яка діяльність людини в організації є 
цілєутворюючою, тобто організація, форми, зміст 
діяльності повинні відповідати вибраним цілям. 
З цього випливає, що принаймні це визначається 
способом функціонування та рольовою функцією 
людини, а також її розумінням того, який вона 
«має вигляд» з боку. Ці процеси можуть виступати 
як фактором, що посилює мотивацію, так і факто-
ром, що знижує її залежно від дії інших зовнішніх 
факторів. Водночас інтенсивність дії зовнішніх 
факторів може приводити до різних явищ, резуль-
татами яких можуть бути зміна мотивації, що при-
водить до зміни норм та правил у житті індивіда, 
а також до зміни його потреб. Зміна потреб може 
стати причиною дій, що належать до таких, які 
характеризуються порушенням економічної без-
пеки підприємства. Розглянемо деякі положення 
теорії мотивації, що відображають сутність пове-
дінки людини в навколишньому середовищі.

Відповідно до теорії потреб А. Маслоу, в якій 
потреба визначена як рушійна сила в системній 
цілеутворюючій діяльності людини, вона виявля-
ється в різних формах через переживання, що є 
відображенням внутрішніх та зовнішніх умов, від-
носин, що змінюються відповідно до змін зовніш-
нього середовища. Коли вони мають негативний 
характер, потреби можуть трансформуватись 
таким чином, що перетворюються на свою проти-
лежність: наприклад, потреба до «існування» в 
разі незадоволення потреби в необхідній оплаті 
праці (тобто іншої потреби) приводить до зміни 
потреби в «безпеці», тобто те, що вчора здава-
лось неможливим зробити через якість обставини, 
обмеження, допущення, сьогодні стає доступним 
завдяки зміненим уявленням людини про ці обме-
ження (зокрема, здійснені в стані стресу).

Зміна потреб може здійснюватися в комунікацій-
ній сфері, що є свого роду провідником суспільних 
відносин, що має багатоаспектний характер. Таким 
чином, можна припустити, що в одних умовах ці від-
носини, а саме деякі їхні аспекти, підсилюють моти-
вацію, а в інших – послабляють її або приводять до 
деструктивних змін, причому одні умови створюють 
передумови до позитивного відтворення суспільних 
відносин, а інші його дестабілізують. Потреба – це 
причинний системоутворюючий фактор, а мета – 
це модель результату, який дає змогу задовольнити 
цю потребу. Отже, характеризуючи сферу суспіль-
них відносин на різних рівнях структури суспіль-
ства, можемо виділити потреби суб’єктів цих від-
носин (організацій, інститутів), потреби суб’єктів 
відносин всередині цих організацій (підрозділів) та 
потреби суб’єктів, що входять у ці підрозділи.

Відповідно до приведених міркувань пропону-
ється така структура поняття «потреба» (рис. 1).
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Основними факторами, які впливають на 
потреби суспільства, є процеси взаємодії, які 
характеризуються та визначаються у вигляді лан-
цюжка «потреби суспільства – потреби організа-
ції – потреби індивіда». Основна характеристика 
цього фактору зводиться до оцінювання відпо-
відності всіх зазначених потреб одна одній. Якщо 
вони мають причинно-наслідковий зв’язок (від-
ношенням), то, мабуть, аналогічний зв’язок буде 
мати місце у відносинах між цілями суспільства, 
організації та окремого індивіда, а порушення 
зв’язку може привести до порушення властивості 
цілеполягання системних суспільних відносин.

З обліком викладеного пропонується схема, 
що представляє розширений варіант потреби за 
А. Маслоу (рис. 2).

Таким чином, потребу можна визначити через 
стани індивіда, склад яких наведений на рис. 3.

Розглянемо можливі сценарії розвитку та форм 
прояву таких потреб (рис. 3), які мають негативний 
характер.

1) відношення «індивід – мотив» – відсутність 
мотивації та внутрішніх мотиваційних мотивів у 
індивіда;

2) стан індивіда – приналежність до соціально 
небезпечної групи, що обумовлено як вкрай нега-
тивне явище стосовно засобів досягнення цілей.

3) відношення «мотив – потреба» – недо-
статня вмотивованість (низький рівень мотивації) 
стосовно якоїсь потреби;

4) відношення «потреба – вид потреби» – проти-
річчя між видами потреб, що склались до дійсного 
часу та характеризують загальний стан індивіда;

5) відношення «вид потреби поведінки» – від-
сутність альтернативних схем поведінки індивіда, 
що відображають ступінь задоволення визначе-
ного виду потреби.

Очевидно, що основним фактором, який визна-
чає поведінку персоналу, є поточна або прогнозо-
вана ситуація. Так, наприклад, безладдя вдома, в 
родині або ж вказані ситуації разом з високим рів-
нем ймовірності можуть привести до зміни, моди-
фікації, «реструктуризації» потреб, зміні їхнього 
положення в суб’єктивно створюваної люди-
ною ієрархії мотивів дій та вчинків. Отже, один з 
принципів забезпечення лояльності, відданості, 
захисту інтересів організації полягає в управлінні 
мотивацією в кризових ситуаціях, «антикризо-
вому» управлінні мотивацією. Наочним прикладом 
тут є зрадництво державним інтересам людей, які 
мають досить високий рівень життя та займають 
високі посади й положення в структурах влади. 
Нарешті, парадигма «ситуація – антикризове 
управління – мотивація – поведінка» визначає 
сучасний підхід до управління мотивацією персо-
налу в умовах реалізації підходів до управління 
економічною безпекою. В цих умовах на перший 
план виходять такі фактори, як необхідність без-
перервного навчання, постійна мобілізація своїх 
можливостей для виконання поставлених задач, 
що приводить до причин, що ініціалізують про-
цеси, які протидіють духу відданості, лояльності, 
ідеології організації, в якій працює людина.

Все вищевикладене дає змогу зробити висно-
вок про необхідність формування та оцінювання 
найбільш значимих факторів, що впливають на 
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рис. 1. структура поняття «потреба» стосовно цілі розвитку
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такі поняття, як збереження та зміцнення лояль-
ності й відданості фірмі, її прапору, торговельній 
марці, іміджу.

Основними факторами є такі.
1) Матеріальна винагорода.
Форма прояву така: співробітник реалізує свої 

потреби за рахунок постійного високого рівня 
заробітної плати, інших заохочень, що мають від-
чутний матеріальний (фінансовий) характер.

Структура змісту:
– можливість задоволення практично всіх своїх 

потреб;
– накопичення матеріальних ресурсів, що дає 

змогу оптимістично дивитися в майбутнє;
– тривала робота, що дає змогу досить впев-

нено прогнозувати результати та планувати своє 
життя (потреба жити).

2) Цікава робота.
Форма прояву така: високий мотиваційний 

рівень щодо потреб самовираження, визнання, 
соціальних відносин, компетенції.

Структура змісту:
– зацікавленість вищого рівня управління, що 

дає змогу постійно, безупинно підвищувати рівень 
компетентності співробітників;

– впевненість у тому, що така робота може бути 
надана співробітнику тільки в цій організації;

– рівень роботи, що дає змогу розвивати межі 
самовираження, як наслідок, формувати «свій» 
самоменеджмент.

3) Кар’єра.
Форма прояву така: робота як у минулому, 

так і в майбутньому формує умови (процес) для 
кар’єрного зростання співробітника, переходу його 
в нову якість у системі управління організацією.

Структура змісту:
– перспектива зростання, що створює переду-

мови для саморозвитку;
– кар’єрне просування, що дає змогу підвищити 

соціальний статус людини в організації та суспільстві;
– перехід на більш високий рівень, що дає 

змогу «наблизитись» до місії організації.

Потреби в безпеці

економічній фізичній

індивідуальній

«Потреба в існуванні»
(духовна, фізична 

форма) 

«Потреба 
в самоконтролі»

(самоменеджмент)
(рівень самоорганізації)

«Потреба у відносинах 
з іншими людьми»

(формальне, 
неформальне 
спілкування)

«Потреба в досягненні 
цілі» (результат)

«Потреба в об’єктивній 
оцінці діяльності та 
визнанні діяльності»
(рівень ефективності)

«Потреба 
в самовираженні»

(процес)

рис. 2. розширені поняття потреб (за а. маслоу)
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4) Умови роботи.
Форма прояву така: умови роботи формують 

«комфортний» стиль та значною мірою підви-
щення змістовного рівня роботи, самого процесу 
праці.

Структура змісту:
– трудові процеси, умови їхнього протікання, 

що супроводжуються «зручною» обстановкою та 
умовами;

– якість праці, що стає нормою в умовах, близь-
ких до задоволення потреби «не займатись непо-
трібними справами», що супроводжує саму працю;

– відсутність необхідності співробітнику витра-
чати час на рутинні операції, підготовчі процеси 
або їхнє забезпечення;

– постійна адаптація до умов, що змінюються.
5) Соціально-психологічна атмосфера в під-

розділах, компанії загалом.
Форма прояву така: відносини між членами 

колективу в процесі їхньої взаємодії між собою 
визначаються як доброзичливі, чесні, патріотичні, 
що не допускають гноблення, національної та 
релігійної ворожнечі, є помірковано конформіст-
ськими.

Структура змісту:
– недопущення різних конфліктів на національ-

ному та релігійному ґрунті;

– додержання правил та методів організаційної 
психології;

– формування та додержання правил соціаль-
ної відповідальності кожного співробітника;

– управління соціальними відносинами з ураху-
ванням приналежності співробітника до етносів з 
різною культурою, правилами та нормами поведінки.

6) Корпоративна культура та індивідуальна 
культура.

Форма прояву така: визначення та представ-
лення організації як вищої форми культури й 
формування характеристик індивідуальної куль-
тури на основі самовираження співробітників для 
досягнення індивідуальних успіхів відповідно до 
принципів корпоративної культури.

Структура змісту:
– вирішення проблем на основі творчого під-

ходу та ініціативи всіх співробітників;
– погодження інтересів співробітників з інтер-

есами та цілями організації;
– здійснення керівництва на основі гнучкої 

системи, в якій керівник виступає комунікатором 
виробничих та соціальних відносин, а підлеглому 
дається право індивідуальної творчої роботи;

– відкритий, довірчий характер відносин.
7) Особистість та поведінка керівників різних 

рівнів управління.
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рис. 3. структура та форми прояву потреб персоналу
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Форма прояву така: керівник має високий інди-
відуальний соціальний та виробничий статус, 
рівень компетентності, здатність пропонувати 
ефективні управлінські рішення, доводити їх до 
кінцевого результату, дотримуючись колегіального 
стилю, творчо розподіляючи всі зазначені процеси 
між співробітниками, тобто своїми підлеглими.

Структура змісту:
– керівник є лідером (формальним та нефор-

мальним), діяльність якого не піддається сумніву;
– керівник має високі особистісні індивідуальні 

характеристики;
– постійне проведення керівником пошуку та 

формування «союзників» серед персоналу під-
приємства;

– робота з підлеглими як керівник, фахівець, 
вихователь, людина (чотири якості).

Аналіз розглянутих в літературі факторів пока-
зав, що базовий простір прояву негативних сторін 
розглянутих факторів формують сім вищенаведе-
них чинників.

висновки з проведеного дослідження.  
На основі проведеного дослідження можна зро-
бити такі висновки.

1) Результати діяльності підприємства знач-
ною мірою визначаються зовнішнім середови-
щем, а саме підприємство як відкрита система 
залежить від атмосфери у відносинах постачань 
ресурсів, енергії, кадрів, а також від споживачів та 
конкурентів. При цьому виникають два принципові 
типи загроз, пов’язаних як із самим протіканням 
процесу виробничо-господарської діяльності, що 
обумовлюється взаєминами підприємства з поста-
чальниками, споживачами та конкурентами, так і з 
природною відповідною реакцією контрагентів під-
приємства на його активні дії.

2) Управління мотивацією персоналу для забез-
печення економічної безпеки підприємства визна-
чається на основі причинно-наслідкового зв’язку 
«причина – мотивація – потреба – результат».

3) Поняття «потреба» (за А. Маслоу) може 
бути модифіковано відповідно до вимог еконо-
мічної безпеки та визначається як забезпечення 
таких потреб та їх рівнів, що сприяли би підви-
щенню рівня безпеки та усуненню причин, що при-
водять до порушення сформованого рівня безпеки 
на підприємстві. Склад факторів, що впливають на 
мотивацію та поведінку, визначаються на основі 
запропонованих форм їхнього прояву та структур 
їхнього змісту.
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THE MANAGEMENT OF MOTIVATION OF THE STAFF OF THE ENTERPRISE 
IN THE ASPECT OF INCREASING ITS ECONOMIC SECURITY

Prevention of the negative impact of a complex of external and internal threats is possible by ensuring 
timely response to them and creating conditions for safe development through effective management of eco-
nomic security within the overall management system of a business entity. The growing need for rapid adapta-
tion to the increasing aggressiveness of the external market environment changing and demand for products, 
necessitates increase in the overall organization of production, clearly linking its parts, enhancing manage-
ability system, its sensitivity to control actions. Satisfaction of these requirements is possible on the basis of 
application of the mechanism of motivation of the staff and its introduction in the mechanism of management 
of economic safety of the enterprise.

The results of the enterprise are largely determined by the external environment, namely, the enterprise as 
an open system depends on the atmosphere in the supply of resources, energy, staff, as well as from consum-
ers and competitors. In this case, there are two principal types of threats associated with the very course of the 
process of production and economic activity and the relationship of the enterprise with suppliers, consumers 
and competitors, as well as with the natural corresponding reaction of counteragents of the enterprise on its 
active actions.

Managing the motivation of the staff to ensure the economic security of the enterprise is determined on the 
basis of cause-effect relationship “cause – motivation – need – result”.

The notion of “necessity” (by A. Maslow) can be modified according to the requirements of economic secu-
rity and defined as provision of their needs and levels, which would contribute to the safety and elimination of 
the causes leading to violation of the prevailing level of security in the enterprise. The composition of factors 
influencing motivation and behavior is determined on the basis of the proposed forms of their manifestation 
and the structures of their content.


