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МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, 

СТРУКТУРА, ЗНАЧЕННЯ 

Задля досягнення сталого розвитку, прибутковості діяльності та ефективного функціонування 

загалом підприємству необхідно сформувати сприятливе середовище, забезпечити належні зовнішні та 

внутрішні умови. Одним з-поміж найважливіших чинників цього є створення та запровадження механізму 

забезпечення економічної безпеки підприємства (тут і далі - ЕБП), що спрямований на максимально 

ефективну діяльність із забезпечення стану захищеності підприємства від деструктивних чинників (загроз, 

ризиків, небезпек - внутрішніх та зовнішніх), що виявляється у ефективному застосуванні наявних ресурсів, 

стійкому розвиткові, наявності конкурентних переваг, розумному узгодженню економічних інтересів з 

інтересами пов’язаних економічних агентів зовнішнього середовища та повній реалізації економічного 

потенціалу.  

Тобто механізм забезпечення економічної безпеки підприємства є формою реалізації функції 

управління економічною безпекою. Утім, зважаючи на відносну молодість напрямку досліджень 

економічної безпеки підприємства, існують різні, часто протилежні визначення не лише сутності 

економічної безпеки, а також і її системи, і механізму. 

Крім того, механізм забезпечення часто називають механізмом підвищення економічної безпеки, 

механізмом функціонування системи ЕБП, реалізації системи ЕБП, механізмом управління економічною 

безпекою - механізмом управління системою економічною безпеки тощо. Аби не створювати 

термінологічну плутанину і для гарантування термінологічної узгодженості подальших досліджень 

вважаємо за доцільне у науковому обігу науки про економічну безпеку підприємства залишити дві 

синонімічні назви – механізм забезпечення та механізм управління. Адже безспірно, що даний механізм 

спрямований на підвищення рівня економічної безпеки та покращення функціонування даної системи. 

Внесення до механізму забезпечення об’єктів, суб’єктів, принципів вважаємо недоцільним, адже ці 

елементи входять до системи вищого рівня – системи економічної безпеки. Для уніфікованості сутності і 

структури механізму пропонуємо наступне авторське визначення: механізм забезпечення економічної 

безпеки підприємства – це сукупність економіко-організаційних та правових методів і форм, засобів впливу 

та забезпечуючої частини, які сприяють реалізації функції управління в системі економічної безпеки 

підприємства задля гарантування стану захищеності. Цей елемент системи економічної безпеки 

підприємства є одним із найбільш вагомих. 

Структура механізму забезпечення економічної безпеки підприємства наведена на рис. 1 (розроблено 

автором). Якщо метафорою для системи економічної безпеки вважаємо будівлю з багатьма елементами, то 

метафорою для даного механізму пропонуємо вважати замóк, який саме і буде забезпечувати захищеність. 

Засоби управління – це те, за допомогою чого можна здійснювати управління, а методи – це способи 

застосування таких засобів. Функції управління реалізуються шляхом використанням методів. Натомість, 

вони поділяються на адміністративні (стосуються самого управління в його традиційних функціях: 

планування, прогнозування, організація, управлінський облік, аналіз, діагностика, регулювання, 

стимулювання, контроль, координація) та економічні (до яких, у свою чергу, належать традиційні – 

страхування і хеджування, та альтернативні методи). 

Альтернативними методами забезпечення економічної безпеки підприємства є: операційні 

коригування (зміна бізнес-процесів або їх параметрів), стратегічні організаційні зміни (структурні 

модифікації в масштабі підприємства), реальні опціони, альянсні стратегії, комбінування страхового та 

фінансового захисту, управління структурою капіталу підприємства, резервне фінансування  

[7, с. 136-137]. 

Перелік, звісно не є вичерпним, та підсистема інструментів складається з таких частин: плани, 

прогнози, програми, проекти (прояв функції планування); результати аналізу, форми контролю, аудит 

(вираження контролю та координування); а також кредитні, депозитні інструменти, інвестування, 

страхування, платіжні інструменти (так традиційно виражається функціонування фінансового складника 

системи економічної безпеки) тощо. У свою чергу, важелі – це прийоми дії вищезазначених інструментів на 

саме підприємство та його внутрішнє або зовнішнє середовище з метою впливу на інтереси працівників, 



інвесторів, керівництво задля реалізації ефективного управління економічною безпекою підприємства.  

Підсистема важелів забезпечення економічної безпеки підприємства включає такі форми впливу на 

процес прийняття і реалізацію управлінських рішень у сфері економічної безпеки, як: прибуток (наприклад, 

прибуток можна розподіляти на подальше фінансування заходів зі зміцнення системи економічної безпеки 

підприємства), амортизаційні відрахування (вони впливають на техніко-технологічну безпеку), ціна товару, 

знижки (вплив на покупців, допомагають залучити додаткових клієнтів); інвестиції (вплив на саме 

підприємство); дивіденди (вплив на інвесторів, фінансову безпеку та репутацію підприємства); синергізм 

(цей ефект впливає загалом на всю систему управління); заробітна плата, премії (вплив на працівників, 

мотивація працювати ефективно, не вдаватись до розкрадань, продажу конфіденційної інформації і т.п.); 

пені, штрафи (вплив на контрагентів). 

 

 
 

Рис. 1. Механізм забезпечення економічної безпеки підприємств 

Джерело: власна розробка автора 

 

До забезпечуючої частини вважаємо за доцільне віднести наступні елементи: 

1. науково-методичне забезпечення (теоретичні розробки щодо забезпечення економічної безпеки 

підприємства); 

2. організаційно-економічне забезпечення (у т.ч. організаційна структура управління, організаційна 

культура, мотивація інноваційної активності); 

3. фінансове забезпечення (джерела фінансування, основні засоби і оборотні фонди); 

4. техніко-технологічне забезпечення (обладнання, технології тощо); 

5. кадрове забезпечення; 

6. інформаційно-аналітичне забезпечення (ІТ, програмне забезпечення; стратегічні показники; 

налагоджений документообіг); 
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7.1.1. державне правове забезпечення (Конституція України, Кодекси, Закони, Укази Президента, 

Постанови уряду, Положення Кабінету Міністрів, накази, листи міністерств та відомств, Постанови 

Верховної Ради України); 
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7.1.2. внутрішнє нормативне забезпечення (статут юридичної особи, політика економічної 

безпеки, інноваційна політика, облікова політика, інструкції, нормативи, норми, методичні вказівки, інша 

нормативна документація); 

8. матеріально-технічне забезпечення (майно підприємства); 

9. функціональне забезпечення (виконання керівництвом); 

10. структурне забезпечення (служба економічної безпеки підприємства або розподіл функцій між 

наявними підрозділами); 

11. інституційне забезпечення (державні регулювальні та правоохоронні органи); 

12. та ін. 

Ефективність механізму забезпечення економічної безпеки підприємства може гарантуватись лише у 

разі активного використання усіх наведених елементів та постійного моніторингу його дієвості. Разом з 

тим, механізм управління економічною безпекою підприємства має розглядатися як невід’ємна частина 

комплексу механізмів управління підприємства вцілому.  

Таким чином, механізм забезпечення економічної безпеки підприємства є сукупністю способів, 

засобів впливу та підсистем забезпечення, які сприяють реалізації функції управління в системі 

економічної безпеки підприємства задля гарантування стану захищеності. Успішність управління та 

гарантування захищеності від загроз перш за все залежить від того, наскільки ефективно використовуються 

зазначені компоненти механізму. 
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