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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На прикладі досвіду зарубіжних країн можна поба�

чити, що особлива, а часто і головна роль у ринковій еко�
номіці відводиться саме малому та середньому бізнесу.
Сучасне українське суспільство поки що продовжує пе�
реживати негативні процеси, що відбуваються в еко�
номіці. Україна знову змушена обирати напрями свого
подальшого економічного життя без права на помилку.
Відродження української економіки неможливо здійс�
нити без малого і середнього бізнесу, бо саме вони є
таким двигуном, який забезпечує розвиток економічних
та соціальних явищ. Але практика показує, що значна
частина зареєстрованих підприємств зазнають банкрут�
ства, або працюють неефективно, часто збитково. В цих
умовах актуальним є дослідження напрямів посилення
економічної безпеки, які мають бути пріоритетними для
кожного підприємства.
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The article deals with the classification of the factors that render negative influence on economic security.

Grouped functional components of economic security. The ways of strengthening economic security for small
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам посилення економічної безпеки під�

приємств присвячено праці провідних вчених таких, як
Баженова О.В., Бойкевич О.Р., Гордуновський О.М.,
Самарцева А.Е., Тамбовцев В.Л., Корчевська Л.О. та ін.,
але багато питань у цій сфері залишаються дискусійни�
ми та потребують подальшого дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Виявлення пріоритетних напрямів посилення еконо�

мічної безпеки вітчизняних підприємств малого та се�
реднього бізнесу. Аналіз проблем, які перешкоджають
економічній безпеці вітчизняних суб'єктів малого та се�
реднього підприємництва. Дослідження різних підходів
до оцінки рівня економічної безпеки підприємств. Ви�
явлення заходів щодо посилення економічної безпеки
підприємств малого та середнього бізнесу.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Малий і середній бізнес знаходиться в залежності

від специфіки національного виробництва і розподілу
валового внутрішнього продукту.

В умовах загального економічного спаду станови�
ще в сфері малого і середнього бізнесу все ще складне і
нестабільне. Число прибуткових підприємств знижуєть�
ся, так само як і чисельність осіб, зайнятих у малому і
середньому бізнесі. Переважна кількість новостворених
підприємств так і не розпочали господарську діяльність.
Багато проблем розвитку малого і середнього бізнесу
породжені недоліками державної економічної політи�
ки, що визначає основні параметри розвитку мікроеко�
номічного середовища. В цих складних умовах суб'єкти
малого та середнього бізнесу повинні створювати умо�
ви для протидії внутрішнім та зовнішнім загрозам та ри�
зикам, визначаючи пріоритетні напрями посилення своєї
економічної безпеки.

При плануванні бізнесу для кожного суб'єкту гос�
подарювання важливими є питання економічної безпе�
ки. Своєчасне вирішення цих питань стане запорукою
ефективної діяльності та стабільного розвитку підприє�
мства. Перш за все, необхідно виявити ті загрози, які
можуть створити небезпеку для конкретної фірми, щоб
розробити дієві заходи захисту.

Перш за все, потрібно зазначити основні елементи,
які впливають на економічну безпеку підприємства. Стан
економічної безпеки суб'єктів господарювання зале�
жить не тільки від ефективності виробництва та рівня
інноваційного розвитку підприємства. Значний вплив на
економічну безпеку підприємства мають структурно�
організаційні зв'язки, юридичні і економічні відносини
між суб'єктами господарювання, матеріальні та інтелек�
туальні ресурси, які гарантують стабільність функціо�
нування підприємства, прибутковість, правильно спла�
нований стратегічний розвиток.

Способи покращення економічних показників діяль�
ності фірми мають залежати від складових якісного і
кількісного характеру та функціональних складових.
(рис. 1).

Класифікувати негативні впливи можна так [1]:
1) об'єктивного характеру — такі фактори, які з'яв�

ляються незалежно від ефективності роботи підприєм�
ства та його фахівців;

2) суб'єктивного характеру — впливи, які виникають
як результат халатної та некваліфікованої роботи окре�
мих категорій працівників та підприємства в цілому.

Можна зазначити, що розглянуті функціональні
складові мають власний зміст, систему критеріїв та ме�
тоди забезпечення.

Основним завданням економічної безпеки суб'єктів
господарської діяльності має бути створення відповід�
них умов, не тільки для успішного функціонування
підприємства сьогодні, але й для його ефективного роз�
витку в перспективі.

Шляхи покращення економічного стану підприєм�
ства повинні орієнтуватися на оптимальне використан�
ня власних активів підприємства, потрібних для досяг�
нення поставленої мети, що можливе через зменшення
потенційних економічних загроз і підвищення еконо�
мічної безпеки суб'єктів господарювання:

— створення умов для збільшення ефективності
функціонування підприємства через підтримання до�
статнього рівня його фінансової стабільності і ліквід�
ності;

— впровадження в діяльність підприємства новітніх
інформаційних технологій та сучасного обладнання для
підвищення його рентабельності і конкурентоспромож�
ності;

— організація оптимальної організаційної структу�
ри для ефективного управління;

— підтримання кваліфікації працівників підприєм�
ства на належному рівні та оптимальний розподіл фун�
кціональних обов'язків;

— впровадження сучасних заходів для захисту на�
вколишнього середовища від шкідливих наслідків робо�
ти підприємства;

— забезпечення дієвого юридичного захисту всіх
напрямів діяльності підприємства;

— досягнення належного захисту комерційних інте�
ресів та внутрішньої інформації підприємства, досягнен�
ня належного рівня взаємодії всіх структурних підроз�
ділів компанії;

— забезпечення дієвих заходів безпеки працівників
підприємства, його капіталу, активів і інтересів бізнесу.

Для ефективної і успішної діяльності підприємства
та досягнення головної мети бізнесу, важливо постійно
дотримуватись зазначених рекомендацій. В залежності
від специфіки діяльності та структури підприємства,
кожний із запропонованих заходів посилення еконо�
мічної безпеки може мати власну структуру.

Для підвищення економічної безпеки підприємства
важливим є не тільки ретельна розробка та впроваджен�
ня зазначених заходів, а й перевірка доцільності засто�
сування тих чи інших нововведень.

Загальна структурна схема економічної безпеки
суб'єкта господарювання представлена на рисунку 2.

Діяльність підприємства орієнтується на кінцеву
мету його діяльності, професійних якостей вищого ке�
рівництва, особливостей галузі та стану ринкових відно�
син. Для якісного виконання поставленої мети бізнесу,
керівництво повинне не тільки спланувати оптимальний
розмір ресурсів підприємства, а й забезпечити їх ефек�
тивне використання.

Одним з головних етапів формування структури
економічної безпеки бізнесу є розроблення планів на
майбутнє і моніторинг їх реалізації. На цьому етапі
розробляється стратегічний план розвитку підприєм�
ства з урахуванням можливих загроз. План повинен за�
безпечити високий рівень економічних показників діяль�
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Рис. 1. Складові економічної безпеки підприємства в функціональному розрізі

Джерело: згруповано авторами за [3].
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ності підприємства, раціональність використання
його активів, налагоджену організаційну структуру
взаємозв'язків між всіма підрозділами.

Зазначений план стратегічного розвитку має бути
фундаментом для розробки внутрішніх рекомендацій і
вказівок, які будуть розкривати деталізовані кроки,
мати якісні і кількісні показники, які будуть виконува�
ти функцію індикаторів рівня економічної безпеки за
певний період. Стратегічний план повинен розкривати
фінансові та кадрові питання, оптимальні схеми вироб�
ництва та реалізації, тощо.

Після складання плану і введення його в дію, по�
трібно розробити аналітичне прогнозування та деталі�
зований план фінансів підприємства.

На підставі стратегічного плану проводять аналіз
ресурсозабезпечення підприємства та його економічної
безпеки. Визначають доцільність плану оцінюванням
ефективності заходів, які запобігають зниженню рівня
прибутковості.

Розробляючи плани безпеки підприємства, потрібно
розглянути всі можливі ситуації і розрахувати підсум�
кові показники по кожному пункту плану.

Рекомендації для поточної діяльності підприємства
розробляються на підставі вибору найкращого плано�
вого показника, детального аналізу інших показників та
їх удосконалення. Ці рекомендації повинні мати
кількісні орієнтири та якісні критерії поточної діяль�
ності підприємства.

На підставі поточної оцінки економічної безпеки
суб'єкта господарювання і розроблених вказівок про�
водиться планування діяльності підприємства на найб�
лижчий період, після чого затверджені плани почина�
ють застосовувати.

У процесі функціонування на підприємстві виникає
аналітична інформація для визначення фактичного
рівня його економічної безпеки. За даними такої
інформації проводиться оцінка поточних і сукупних

параметрів економічної безпеки даного підприємства,
їх відхилень від запланованих показників, аналізують�
ся причини таких відмінностей. Далі розробляються
вказівки щодо коригування застосованих ресурсів,
показників стратегічного і поточного планування
діяльності підприємства, а також системи управління
на оперативному рівні.

Вагомим кроком є визначення критеріїв оцінки еко�
номічної безпеки підприємства. Якісною їх характери�
стикою є те, що вони не тільки визначають можливість
загроз, але й показують загальний стан економічної
безпеки підприємства.

Щодо визначення стану економічної безпеки мож�
на виділити декілька підходів.

1. Індикаторний підхід. При застосуванні вказано�
го методу, рівень безпеки перевіряється шляхом засто�
сування спеціальних індикаторів, які обумовлюють межі
допустимих значень, що розкривають показники діяль�
ності фірми за різними напрямами та відповідають за�
гальному стану економічної безпеки [5]. Оцінювання
економічної безпеки підприємства визначається абсо�
лютним і відносним порівнянням фактичних показників
діяльності підприємства з зазначеними індикаторами. У
випадку застосування зазначеного підходу існує про�
блема правильності визначення індикаторів. На сьо�
годнішній день немає методичного забезпечення щодо
вибору та розрахунку індикаторів, які б могли всебічно
враховувати особливості галузі, специфіку діяльності
підприємства, його технічний рівень, організаційну
структуру, форму власності тощо. У випадку непрофе�
сійного визначення індикаторів рівень економічної без�
пеки може бути оцінений невірно, що призведе до ухва�
лення хибних управлінських рішень, які не сприятимуть
успішному розвитку бізнесу.

Тому індикаторний підхід частіше використовують
на макроекономічному рівні, де значення індикаторів
більш стабільні.

Джерело: розроблено авторами на основі [4].

Рис. 2. Загальна схема процесу забезпечення економічної безпеки підприємств
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2. Ресурсно�функціональний підхід. Відповідно до
цього методу, визначення стану економічної безпеки
базується на оцінці рівня застосування ресурсів підприє�
мства за розробленими критеріями [5]. Під поняттям
ресурсів розуміють фактори бізнесу, які необхідні
підприємству для досягнення поставленої мети: акти�
ви, працівники, інформаційне забезпечення, технологі�
чне оснащення, та інше.

Підвищення економічної безпеки суб'єкта господа�
рювання здійснюється у відповідності до кожного гос�
подарського етапу та життєвого циклу, специфіки його
діяльності, ефективності застосування матеріальної
бази, особливостей технологічного процесу.

Проте для вирішення зазначених проблем необхід�
но враховувати наступні принципи: ефективного управ�
ління, дієвості проведених заходів, ретельної сплано�
ваності, економічної обгрунтованості, своєчасного ана�
лізу і контролю тощо [2].

За сучасних економічних умов, оцінка економічної
безпеки бізнесу потребує моніторингу за такими показ�
никами: диференціація показників безпеки для підпри�
ємств різних галузей та послідовної оцінки певних етапів
(табл. 1).

Кожен з цільових розділів безпеки підприємства має
свій цільовий підрозділ, зумовлений необхідністю і на�
прямом роботи фірми. Ресурсно�функціональний підхід
є тривалим. Використовуючи цей підхід для визначення
ступеня безпеки підприємства у власних розрахунках,
потрібно визначити сукупний показник, який базуєть�
ся на висновках професійних експертів щодо функціо�
нальних показників економічної безпеки цього конкрет�
ного підприємства.

Але потрібно зазначити, що подібна оцінка буде
мати суб'єктивний характер.

Суб'єктивність ресурсно�функціонального методу
проявляється через аналіз збитковості при визначенні
функціональних критеріїв для кожного конкретного
підприємства з одного боку та розподілу питомої ваги
функціональних складових при розрахунку загального
показника економічної безпеки підприємства з іншого.

3. Програмно�цільовий підхід. Цей метод викорис�
товує принципи і умови програмно�цільового управлін�

ня і розвитку [4], відповідно до якого критерій еконо�
мічної безпеки підприємства базується на інтегруванні
сукупності показників, що показують економічну без�
пеку. В ході розрахунків застосовуються різні рівні
об'єднання критеріїв і такі методичні прийоми їх оброб�
ки, як кластерний і багатовимірний аналіз. Програмно�
цільовий метод характеризується високим рівнем склад�
ності економічного аналізу із застосуванням методів
математичного моделювання. Використання цього ме�
тоду носить переважно науково�дослідницький харак�
тер через можливість отримання достовірних показ�
ників стану економічної безпеки підприємства, але має
низьке прикладне значення через важкість застосуван�
ня.

Оцінюючи безпеку підприємств, потрібно звертати
увагу на небезпеки і ризики для кожного окремого
суб'єкта господарювання. В деяких випадках можна пе�
редбачити несприятливі події та значно знизити рівень
ризику. Для кожного окремого випадку необхідно зас�
тосовувати різні методи керування ситуацією. Якість
впливу на ситуацію з боку керівництва залежить від спе�
цифіки загрози.

На сьогоднішній день існують проблеми, що пере�
шкоджають економічній безпеці вітчизняних суб'єктів
малого та середнього підприємництва, основними з яких
є [4]:

1. Недостатність фінансових ресурсів.
2. Недостатність власних виробничих і офісних при�

міщень. Все це відбувається через те, що вільні площі,
як правило, є власністю великих підприємств, що вста�
новлюють занадто високий розмір орендної плати для
малого та середнього бізнесу.

3. Складності процедур виділення земельних діля�
нок, державних і муніципальних приміщень, ліцензуван�
ня, а також сертифікації.

4. Відсутність системи достатнього інформаційного
забезпечення підприємницької діяльності.

5. Відсутність достатніх професійних знань у під�
приємців, тому що причиною банкрутств підприємств
може стати відсутність необхідних знань підприємця з
менеджменту, маркетингу, економіки, основ бухгал�
терської справи тощо.
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Таблиця 1. Послідовність оцінки та характеристика стану економічної безпеки підприємства

Джерело: [2].
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6. Корупційність і наявність адміністративних бар'є�
рів, що перешкоджають розвитку підприємницької ді�
яльності.

7. Слабка інституційно�правова база у сфері підпри�
ємницької діяльності.

Вирішення зазначених проблем допоможе розвит�
ку малого і середнього підприємництва та збереженню
їх економічної безпеки на належному рівні.

Отже, першочерговим завданням підвищення рівня
економічної безпеки є подолання існуючих загроз та
оптимальне використання внутрішнього потенціалу
суб'єкту господарювання. Тому, на нашу думку, головні
напрями посилення економічної безпеки потрібно вес�
ти в кількох напрямах, які можна згрупувати у інститу�
ціонально�правовий, економічний та інформаційно�ана�
літичний блоки (табл. 2).

Для розвитку потенціалу малого та середнього
бізнесу необхідне комплексне здійснення зазначених
заходів, застосування яких зумовить системний розви�
ток діяльності і підвищення рівня економічної безпеки.

ВИСНОВКИ
Отже, загальний рівень економічної безпеки

вітчизняних підприємств малого та середнього бізне�
су є низьким, про це свідчить: низький загальний по�
казник безпеки, погіршення якості  діяльності
підприємств в фінансовій та господарській сфері, не�
достатньо ефективне використання активів, низька
прибутковість на одну гривню власного капіталу, не�
достатній професійний рівень працівників та низька
інвестиційна привабливість через застаріле обладнан�
ня, зростання кількості збиткових підприємств та сум
збитків. Серед факторів, які до цього призвели можна
виділити: негативний вплив зовнішніх та внутрішніх не�
сприятливих умов, недостатній рівень нормативно�ме�
тодичного забезпечення управління економічною без�
пекою на рівні підприємств, низька кваліфікація кері�
вництва, недостатній досвід боротьби з загрозами еко�
номічного характеру та необхідністю підтримки еко�
номічної безпеки на належному рівні, нестача фінан�
сових ресурсів тощо.

Організаційно�економічний механізм підвищення
економічної безпеки підприємств малого та середнь�
ого бізнесу має базуватися на застосуванні системи
методів та організаційних, нормативних, фінансових,
інформаційних і мотиваційних засобах впливу на
підвищення функціональних критеріїв економічної
безпеки, впровадженням служби безпеки чи передан�
ням функцій з її забезпечення іншим відділам ком�
панії.
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Таблиця 2. Напрями посилення економічної безпеки малого та середнього бізнесу

Джерело: удосконалено авторами на основі [3].
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