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МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

Вступ. Загальні теоретичні та методологічні про-
блеми забезпечення економічної безпеки досить ши-
роко досліджуються вітчизняними вченими, серед 
яких слід відзначити таких фахівців, як О. Ареф’єва, 
А. Барановський, В. Геєць, М. Кизим, О. Ляшенко, 
С. Пирожков та ін. Проте, незважаючи на вагомий на-
уковий доробок у цій сфері та зважаючи на багатопла-
новість і зростаючу вагомість даної проблеми в сучас-
них умовах господарювання, питання поглиблення  
теоретичних та практичних аспектів формування на-
лежного рівня економічної безпеки вітчизняних під- 
приємств й надалі потребують посиленої уваги. 

О. Ареф’єва зазначає, що «економічна безпека 
підприємства є комплексним поняттям і пов'язане не 
тільки з внутрішнім станом самого підприємства, а й 
з впливом зовнішнього середовища та із суб'єктами, з 
якими підприємство вступає у взаємодію» [1]. 

А. Барановський зазначає, що економічна без-
пека являє собою якість фінансових інструментів і по-
слуг, що запобігає негативному впливу можливих про-
рахунків і прямих зловживань на фінансовий стан на-
явних та потенційних клієнтів, а також гарантує (у разі 
потреби) повернення вкладених кошті [5].  

В. Геєць, М. Кизим розглядають економічну без-
пеку підприємства, як « … стан захищеності життєво 
важливих інтересів підприємства від реальних і потен-
ційних джерел небезпеки чи економічних загроз» [8]. 

О. Ляшенко розглядає економічну безпеку під- 
приємств як один із елементів захисту національної 
економіки. При цьому він виділяє завдання, що по-
винні розв'язуватися на кожному рівні забезпечення 
економічної безпеки, у тому числі й на рівні підпри-
ємства [18]. 

На думку С. Пирожкова, економічна безпека — 
це сукупність умов, за яких країни зберігають свої еко-
номічні інтереси; задовольняють у довгостроковому 
періоді потреби суспільства і держави; генерують ін-
новаційні зрушення в економіці з метою забезпечення 
стабільного економічного розвитку; протистоять зов-
нішнім економічним загрозам та повністю використо-
вують національні конкурентні переваги у міжнарод-
ному поділі праці [22].  

Є. Олейников визначає економічну безпеку під- 
приємства як стан найбільш ефективного викорис-
тання ресурсів для запобігання загрозам і забезпе-
чення стабільного функціонування підприємства на 
теперішній час і в майбутньому [21, с. 54]. При цьому 
автор зауважує, що для забезпечення економічної без-
пеки підприємства недостатньо буде тільки ефектив-
ного використання ресурсів. Є ще ряд інших складо-
вих діяльності, які мають суттєвий вплив на процес 
гарантування безпеки.  

А. Кирієнко трактує економічну безпеку підпри-
ємства як стан оптимального для підприємства рівня 
використання його економічного потенціалу, за якого 
реальні та / або можливі збитки виявляються нижчими 
за встановлені підприємством межі [14, с. 5]. В цьому 
визначенні сумнівним є критерій визначення рівня 
безпеки — збитки. Підприємство у своїй діяльності по-
винно орієнтуватися на прибуток, а не збиток. І недо-
отримання першого також може визначатися як за-
гроза економічному становищу, а не його безпека. 

Значний внесок у вивчення загроз економічній 
безпеці на мікрорівні і механізмів забезпечення еко-
номічної безпеки підприємств внесли такі вітчизняні 
вчені, як  Бланк, Н. Бабіна, Л. Донець, Т. Коритько, 
В. Пономарьова, А. Шатохін та ін.  

На думку Л. Донець, механізм управління еконо-
мічною безпекою представляє собою набір засобів, ор-
ганізацію їх використання і контролю для досягнення 
високого рівня економічної безпеки підприємства 
[11]. 

Під організаційно-економічним механізмом слід 
розуміти різнорівневу ієрархічну систему основних 
взаємозв’язаних між собою елементів та їх типових 
груп (суб’єктів, об’єктів, принципів, методів та інстру-
ментів), у ході і під впливом яких гармонізуються еко-
номічні відносини між всіма елементами системи.  
Оскільки будь-який механізм є складною структурою 
взаємопов’язаних та взаємодіючих економічних еле-
ментів, процесів та явищ, що забезпечують процес до-
сягнення мети, необхідним є визначення його чіткої 
структури, що реалізуватиме визначені механізмом 
функції [27]. 
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А. Шатохін і Т. Ігнашкіна стверджують, що меха-
нізм економічної безпеки — це «система, яка склада-
ється із суб’єкта та об’єкта управління, що використо-
вують різноманітні методи, важелі, засоби, ресурси 
для своєчасного вирішення комплексу завдань із ме-
тою захисту, підтримання та покращення господарсь-
кої діяльності в умовах постійної зміни зовнішнього 
середовища» [26, с. 401].  

На думку Н. Бабіної [3, с. 68] і В. Пономарьова 
[23], «механізм забезпечення економічної безпеки під-
приємства розглядається як сукупність управлінських, 
економічних, організаційних, правових і мотивацій-
них способів гармонізації інтересів підприємства з ін-
тересами суб’єктів зовнішнього середовища, за допо-
могою чого з урахуванням особливостей діяльності 
підприємства забезпечується одержання прибутку, ве-
личина якого достатня для перебування підприємства 
в економічній безпеці».  

Як зазначає І. Бланк, структура механізму управ-
ління безпекою підприємства охоплює «системи дер-
жавного нормативно-правового регулювання, ринко-
вого та внутрішнього механізму регулювання фінансо-
вої безпеки підприємства, системи методів та інстру-
ментів управління фінансовою безпекою підприєм- 
ства» [4]. 

Віддаючи належне значному науковому доробку 
вчених, варто зазначити, що залишаються не повністю 
розкритими питання щодо забезпечення економічної 
безпеки підприємств та формування ефективного ме-
ханізму забезпечення економічної безпеки підприєм- 
ства.  

Постановка завдання. Метою статті є теоретичне 
обґрунтування складових механізму забезпечення еко-
номічної безпеки підприємства. 

Методологія. У дослідженні теоретичних аспектів 
механізму забезпечення економічної безпеки підпри-
ємства були застосовані наступні методи: узагаль-
нення, систематизації, діалектичний й абстрактно-ло-
гічний; при проведенні аналітичного дослідження 
щодо класифікації загроз економічної безпеки підпри-
ємства були застосовані метод групування, аналізу та 
синтезу, графічний та економіко-статистичний. Для 
обґрунтування складових механізму забезпечення  
економічної безпеки підприємства було застосовано  
абстрактно-логічний метод. Для визначення процесу 
забезпечення відповідного рівня економічної безпеки 
підприємства використано системний підхід. 

Результати дослідження. Економічна безпека під-
приємства — це стан захищеності від небажаних змін 
(загроз); ефективне використання ресурсів для запобі-
гання загрозам; система і наявність конкурентних пе-
реваг, що дозволяють досягти головних цілей підпри-
ємства; здатність до відтворення та забезпечення жи-
вучості фірми незалежно від нестабільності зовніш-
нього і внутрішнього середовища; створення умов і за-
безпечення стабільного функціонування, прогресив-
ного науково-технічного і соціального розвитку, за-
безпечення фінансово-комерційного успіху. 

Слід зазначити, що «адаптація підприємства до 
конкурентного середовища потребує постійного забез-
печення економічної безпеки і управління фінансовою 
стійкістю на підставі підтримання виробничої, фінан-
сової рівноваги, стабільної платоспроможності, креди-
тоспроможності та його інвестиційної привабливості» 
[2]. 

Для забезпечення економічної безпеки підприєм-
ства необхідно розуміти, що являють собою ризики  
і загрози економічній безпеці підприємства, які вини-
кають ризики і загрози в процесі функціонування під-
приємства, визначити в чому полягає різниця між 
цими поняттями і які існують заходи протидії.  

У науковій літературі існує багато визначень тер-
мінів: «загроза економічній безпеці», «загроза безпеці 
підприємництва», «загроза безпеці підприємства», які 
можна інтерпретувати по-різному, а можна сприймати 
як синоніми. Якщо провести ранжування термінів, то 
на першому місці слід поставити термін «загроза еко-
номічній безпеці», який визначає негативний вплив на 
будь-яку економічну діяльність. «Загроза безпеки під-
приємництва» має на увазі створення таких умов, при 
яких неможливе створення нових або диверсифікація 
існуючих підприємств, що може бути відображено в 
кредитно-грошовій політиці держави або в Податко-
вому кодексі. Загроза безпеки підприємства може про-
являтися в появі таких умов, при яких ускладнена по-
точна діяльність у будь-якій галузі чи навіть конкрет-
ного підприємства. Проведемо аналіз визначень тер-
міну «загроза».  

Перша точка зору безпосередньо не пов'язує за-
грозу з нанесенням шкоди, а лише виявляє протиріччя 
між цілями і можливостями їх досягнення, з одного 
боку, і станом зовнішнього середовища і архітектури 
підприємства — з іншого [9; 19].  

Друга точка зору визначає результат дії загрози, 
тому що фіксує її наявність тільки після нанесення 
збитку підприємству [20].  

Третя точка зору зазначає, що загроза не обов'яз-
ково призводить до наслідків у вигляді порушення  
функціонування підприємства і нанесення збитку [6; 
12].  

Кожне підприємство більшою чи меншою мірою 
піддається впливу ризиків і загрозам економічної без-
пеки з боку різних джерел виникнення (рис. 1). 

Таким чином, під загрозою пропонується розу-
міти можливість несприятливого впливу на стан або 
результати діяльності підприємства.  

Поняття загрози в економічній безпеці категорі-
ально тісно пов'язано з поняттям ризику.  

У словнику ризик визначається як «можливість 
того чи іншого результату від прийнятого господар-
ського рішення або досконалого дії» [7]. З цього ви-
значення випливає, що ризик може виникати тільки в 
ситуації прийняття рішення. 

М. Куркін визначає ризик як можливу небезпеку 
втрат [17]. В. Дикань вважає, що ризик — ймовірність 
виникнення обставини, здатного викликати небезпеку 
[10]. Тобто в цих визначеннях ризик пов'язаний з не-
гативними наслідками і носить імовірнісний характер. 
Схожої думки дотримується М. Рудніченко і визначає, 
що ризик — можлива небезпека невдачі дій, що вжи-
ваються або ж дії, пов'язаної з такою небезпекою [24]. 
Дані визначення характеризують ризик як категорію, 
виключно негативних наслідків.  

На думку І. Сахарцева [25], ризик — це попередня 
оцінка можливого успіху, який формується на стадії 
організації або планування будь-якої комерційної опе-
рації. Також ризик — небезпека можливих втрат, що 
випливає зі специфіки тих чи інших явищ природи  
і видів діяльності. Кількісно ризик характеризується 
суб'єктивною імовірною оцінкою, тобто очікуваної,  
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Рис. 1. Класифікація загроз економічної безпеки підприємства 

величиною доходу від конкретного вкладення капі-
талу. На думку Т. Щербакової [13], ризик визначається 
як імовірність настання несприятливого результату 
(реалізації загрози). Тобто, ризик — це ймовірність, 
яка може привести до негативного результату. При 
цьому, за [16], економічний ризик — це усвідомлена 
небезпека дії або бездіяльності в різних варіантах еко-
номічної поведінки, що втягне за собою можливі 
втрати. У даному випадку ризик пов'язаний з небезпе-
кою і можливими втратами. 

Аналіз існуючих понять «ризику» дозволив зро-
бити наступні висновки. Поняття ризик має кілька 
значень. По-перше, ризик — це ймовірність відхи-
лення фактичного результату від очікуваного. По-
друге, ризик може бути чинником, який може при- 
вести до відхилення від очікуваного результату. По-
третє, окремим випадком такого ризику є фактор, 
який може привести до суто негативних наслідків. З 
усіх перерахованих значень поняття ризик як фактор, 
який може привести до відхилення від очікуваного ре-
зультату, є найближчим до поняття загроза. В цілому, 
загроза — це явище, яке за певних умов може реалізу-
ватися і завдати шкоди інтересам. Ризик — широка ка-
тегорія і, в залежності від виду ризику, може нести по-
зитивні і негативні наслідки.  

Забезпечення економічної безпеки має відбува-
тися за допомогою механізму забезпечення економіч-
ної безпеки підприємства. Так, А. Козаченко, В. По-
номарьов та А. Ляшенко [15] розглядають механізм за-
безпечення економічної безпеки в контексті системи 
пріоритетних інтересів підприємства. Запропоноване 
цими фахівцями трактування структури механізму за-
безпечення економічної безпеки, що включає кілька 
блоків, безумовно, цікаве, але не позбавлене дискусій-
ного характеру.  

Таким чином, ключовим методологічним інстру-
ментом при реалізації процесу забезпечення відповід-
ного рівня економічної безпеки підприємства є сис- 
темний підхід, який виступає домінантою при форму-
ванні механізму забезпечення економічної безпеки 
підприємства.  

Механізм забезпечення економічної безпеки під-
приємства — це структурно взаємопов'язана сукупність 
заходів і способів, що підсилюють вплив на фактори, 
від стану яких залежить результативність економічної 
безпеки. Отже, структуру механізму забезпечення еко-
номічної безпеки підприємства можна розглянути, як 
сукупність деяких змінних (рис. 2). 

Основне завдання механізму забезпечення еконо-
мічної безпеки підприємства полягає у створенні і  
реалізації умов, які забезпечують відповідний рівень 
безпеки, формують передумови для нормального  
функціонування підприємства.  

Структурні елементи механізму включають в себе 
суб'єкти та об'єкти забезпечення економічної безпеки, 
засоби та ресурси, цілі, цінності та економічні інте-
реси.  

До об'єктів механізму забезпечення економічної 
безпеки підприємства відносяться:  

а) напрями діяльності підприємства (постача-
льна, виробнича, управлінська, комерційна);  

б) майно і ресурси (матеріально-технічні, фінан-
сові, інтелектуальні, інформаційні);  

в) персонал, різні структурні підрозділи, служби 
та ін.  

Суб'єктами механізму забезпечення економічної 
безпеки підприємства є особи, служби і підрозділи, які 
відповідають за рівень економічної безпеки.  

До принципів функціонування механізму забез-
печення економічної безпеки підприємства відносять:  

Погрози економічної безпеки підприємства

1 за джерелами ви-
никнення 

внутрішні 

зовнішні 

2 за природою ви-
никнення 

економічні 

політичні 

соціальні 

екологічні 

3 в залежності від 
причин виник-
нення 

об’єктивні  

суб’єктивні  

4 в залежності від 
можливості про-
гнозування 

прогнозовані 

непрогнозовані 

5 в залежності від 
імовірності реалі-
зації 

реальні 

потенційні 

6 в залежності від 
обсягів збитків 

несуттєві 

значні 

катастрофічні 

знижені 

мінімальні 

7 за ступенем імо-
вірності 

завищені 

адекватні 
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Рис. 2. Механізм забезпечення економічної безпеки підприємства 

1) дотримання інституційно закріплених і нефор-
мальних правил і норм функціонування механізму;  

2) забезпечення балансу інтересів суб'єктів у ході
господарської, інноваційної, фінансової та інвестицій-
ної діяльності;  

3) забезпечення пріоритетів у протидії загрозам
економічної безпеки підприємства в цілому і еконо- 
мічним інтересам їх суб'єктів;  

4) паритетність децентралізованого та централі-
зованого управління ресурсами і засобами забезпе-
чення економічної безпеки на підприємстві;  

5) комплексність реалізації механізмів, заходів
щодо зниження ризиків економічної безпеки підпри-
ємства.  

Функціональні елементи механізму забезпечення 
економічної безпеки підприємства пов'язані з норма-
тивно-правовим регулюванням, оцінкою та моніто- 
рингом економічної безпеки підприємства, розробкою 
стратегії розвитку, коротко- і середньострокових про-
гнозуванням.  

Механізм забезпечення економічної безпеки під-
приємства виконує ряд важливих функцій, серед яких 
можна виділити захисну, регулятивну, превентивну 
(попереджувальну), інноваційну та соціальну. 

Забезпечення економічної безпеки підприємства 
слід розглядати як безперервний у часі процес, який 
заснований на системному моніторингу індикаторів 
економічної безпеки, що дозволяє отримати об'єк- 
тивну оцінку стану економічної безпеки підприємства 
і застосовувати відповідні механізми її забезпечення. 

Висновки. При побудові механізму забезпечення 
економічної безпеки необхідно враховувати всі мож-
ливі фактори. З метою протидії загрозам економічної 
безпеки підприємства і забезпечення стабільного  
функціонування підприємства, необхідно не тільки 
створити механізм, а й забезпечити його раціональне 
функціонування. 

Таким чином, механізм забезпечення економіч-
ної безпеки підприємства передбачає досягнення  
ефективних параметрів функціонування, збереження 

виробничого і кадрового потенціалу, створення під- 
приємства ринкового типу, що поєднують підприєм-
ницьку діяльність з державним регулюванням, форму-
вання передумов і умов для надійного їх функціону-
вання. 

Подання механізму забезпечення економічної 
безпеки підприємства, який формується на основі на-
укових підходів і принципів з використанням фунда-
ментальних і прикладних теорій, констатує множин-
ність його елементів, доводить складність процесу за-
безпечення безпеки. У зв'язку з цим необхідний вибір 
конкретних інструментів оцінки ефективності меха- 
нізму в залежності від умов функціонування підпри-
ємства, стадії розгортання кризового процесу та ре- 
сурсного потенціалу підприємства, що є напрямком 
подальших досліджень.  
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