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В статті наведено аналіз підходів до 
визначення поняття «економічна без-
пека». Наведено авторський підхід до цього 
поняття.  Розглянуто послідовність про-
цесу побудови та реалізації організаційно-
економічного механізму забезпечення еко-
номічної безпеки підприємств малого та 
середнього бізнесу. Висвітлено сучасні про-
блеми функціонування підприємств малого 
та середнього бізнесу. Запропоновано 
напрями їх вирішення.
ключові слова: організаційно-економічний 
механізм, забезпечення економічної без-
пеки підприємств, підприємства малого та 
середнього бізнесу.

В статье приведен анализ подходов к опре-
делению понятия «экономическая безопас-
ность». Приведен авторский подход к этому 
понятию. Рассмотрены последовательность 
процесса построения и реализации органи-
зационно-экономического механизма обеспе-

чения экономической безопасности предпри-
ятий малого и среднего бизнеса. Освещены 
современные проблемы функционирования 
предприятий малого и среднего бизнеса. 
Предложены направления их решения.
ключевые слова: организационно-
экономический механизм, обеспечения 
экономической безопасности предприятий, 
предприятия малого и среднего бизнеса.

The article provides an analysis of approaches 
to the definition of "economic security".  Тhe 
author's approach to this concept. We consider 
the sequence of the process of building and 
implementing organizational and economic 
mechanism of ensuring the economic security 
of small and medium businesses. The mod-
ern problems of small and medium business. 
Рroposed ways of their solution.
Key words: organizational and economic 
mechanism, economic security of enterprises, 
small and medium businesses.

Постановка проблеми. Забезпечення ефек-
тивного функціонування та розвитку підприємств 
малого та середнього бізнесу України в умовах 
посилення європейської та глобальної конкуренції 
потребує відповідних інструментів регулювання на 
різних рівнях управлінської системи – від макро- до 
мікрорівня. Сучасний період розвитку економічної 
системи в Україні характеризується численними 
інституційними та структурними перебудовами, які 
не завжди мають позитивний наслідок. У світлі цих 
подій ще більшої актуальності набувають питання 
управління економічною безпекою підприємств 
малого та середнього бізнесу. 

Найбільш ефективним інструментом на шляху 
забезпечення економічної безпеки підприємств є 
організаційно-економічний механізм, який є сис-
темою принципів, методів і засобів, що впрова-
джуються суб’єктами управління і при залученні 
яких забезпечується досягнення цілей та завдань 
безпеки. Необхідність забезпечення економічної 
безпеки на підприємстві підтверджується еконо-
мічною нестабільністю, що склалася на сучасному 
етапі розвитку нашої країни.

аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Необхідність формування механізму орга-
нізаційно-економічної безпеки зумовлюється 
об’єктивно наявним для кожного підприємства 
завданням забезпечення стабільності функціону-
вання та досягнення цілей своєї діяльності. 

Вивчення проблем економічної безпеки підпри-
ємств та питання формування організаційно-еко-
номічного механізму розглянуті в працях багатьох 
вітчизняних та закордонних науковців, зокрема 

Л. Абалкіна, О. Амоші, О. Барановського, І. Бланка 
[1], Б. Буркинського, Б. Васильціва [2], В. Гейця 
[8], О. Донця, Ф. Євдокимова, М. Єрмошенко [3], 
С. Ілляшенко [4], Я. Жаліла, В. Забродського, 
Ю. Когута, А. Ляшенка [7], С. Міщенка, І. Отенко 
[9], Г. Пастернака-Таранущенка, А. Паламарчука, 
В. Пономарьова [7], А. Спиридонова, А. Чорного 
[10], С. Шкарлета. В працях перелічених науков-
ців наведені тлумачення економічної безпеки, 
запропоновано засоби та показники оцінки їхнього 
рівня, елементи управління. Але єдиний підхід 
щодо формування організаційно-економічного 
механізму забезпечення економічної безпеки під-
приємств малого та середнього бізнесу на сьогод-
нішній день відсутній.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
теоретичних та розробка методологічних поло-
жень щодо визначення та сутності організаційно-
економічного механізму як інструмента економіч-
ної безпеки підприємств малого та середнього 
бізнесу.

виклад основного матеріалу. В економічно 
розвинених країнах світу значна увага приді-
ляється питанням розробки теоретико-методо-
логічних засад розвитку малого та середнього 
підприємництва, формуванню сприятливого еко-
номіко-правового середовища для ведення під-
приємницької діяльності. Ці фактори вважаються 
ключовими при забезпеченні економічної безпеки 
підприємств так, як виступають важливими чинни-
ками її підвищення. 

Особливість системи економічної безпеки під-
приємств малого та середнього бізнесу полягає в 



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

96 Випуск 5. 2017

тому, що їх захист забезпечується за усіма напря-
мами та сферами діяльності. 

На думку М.М. Єрмошенка, економічна безпека 
характеризується збалансованістю і стійкістю до 
негативного впливу внутрішніх і зовнішніх загроз, 
здатністю забезпечувати на основі реалізації наці-
ональних економічних інтересів сталий і ефектив-
ний розвиток вітчизняної економіки і соціальної 
сфери [3, с. 29]. 

Пономарьов В. П., Ляшенко О. М. розглядають 
економічну безпеку підприємств як один з елементів 
захисту національної економіки [7, с. 31]. При цьому 
він виділяє завдання, що повинні розв'язуватися на 
кожному рівні забезпечення економічної безпеки, у 
тому числі й на рівні підприємства.

С. Н. Ілляшенко пропонує розглядати еконо-
мічну безпеку підприємства як стан ефективного 
використання його ресурсів та існуючих ринкових 
можливостей, що дозволяє запобігати внутрішнім 
i зовнішнім загрозам, забезпечувати його тривале 
виживання та стійкий розвиток на ринку відповідно 
до обраної місії [4, с. 12].

В. Гейць розглядає економічну безпеку підпри-
ємства, як « … стан захищеності життєво важливих 
інтересів підприємства від реальних і потенційних 
джерел небезпеки чи економічних загроз» [10].

На думку автора, економічна безпека підприємств 
малого та середнього бізнесу – це стан найбільш 
ефективного використання власних та залучених 
ресурсів для запобігання загрозам та забезпечення 
стабільного функціонування підприємства у пер-
спективі в умовах мінливого зовнішнього серед-
овища, конкуренції та господарського ризику.

Одним з найбільш ефективних інструментів 
забезпечення стійкої економічної безпеки підпри-
ємств малого та середнього бізнесу є організа-
ційно-економічний механізм – взаємопов’язана 
сукупність економічних відносин, принципів, мето-
дів та форм організації створення, впровадження 
інновацій.

Головним завданням організаційно-економіч-
ного механізму підприємств малого та середнього 
бізнесу є своєчасне виявлення зовнішніх, і вну-
трішніх небезпек і загроз, та забезпечення захи-
щеності господарської діяльності з досягненням 
поставлених цілей на шляху поступового розвитку 
підприємства.

Процес побудови та реалізації організаційно-
економічного механізму забезпечення економічної 
безпеки підприємств малого та середнього бізнесу 
складається з взаємопов’язаних етапів: 

–  підбір та обробка необхідної інформації, що 
полягає у визначенні проблем ефективної госпо-
дарської діяльності підприємства; 

–  оцінка рівня економічної безпеки підпри-
ємств малого та середнього бізнесу – визнача-
ється рівень безпеки по кожній складовій та роз-
рахунок їх сукупного рівня;

–  аналіз, систематизація та прогнозування 
проблем, що супроводжують процес забезпечення 
економічної безпеки підприємств малого та серед-
нього бізнесу завданням якого є оцінка можливих 
ефектів від реалізації організаційно-економічного 
механізму, врахування негативного та позитивного 
впливу чинників оточуючого середовища;

–  постановка цілей, спрямованих на забез-
печення високого рівня економічної безпеки під-
приємств малого та середнього бізнесу – етап, на 
якому проводиться визначення терміну реалізації 
механізму та аналіз попереднього досвіду роз-
робки механізму з метою уникнення помилок при 
розробці нового організаційно-економічного меха-
нізму, підвищення його ефективності;

–  формування потенційних стратегічних мож-
ливостей щодо забезпечення економічної безпеки 
підприємств малого та середнього бізнесу полягає 
в аналізі та опрацюванні альтернативних проектів, 
генерації ідей що враховують стратегічні можли-
вості підприємства;

–  розробка проекту основних напрямів забез-
печення економічної безпеки підприємств малого 
та середнього бізнесу, формулювання цілей, 
задач та визначення методів її проведення – етап 
визначення складових, змісту і обґрунтування 
ефективності реалізації організаційно-економіч-
ного механізму забезпечення економічної безпеки 
підприємств малого та середнього бізнесу.

Реалізація наведених етапів організаційно-еко-
номічного механізму забезпечення економічної 
безпеки підприємств малого та середнього біз-
несу ґрунтується на врахуванні балансу інтересів 
у забезпеченні економічної безпеки підприємства, 
дотриманні пріоритетності цілей забезпечення 
економічної безпеки та реалізації заходів з підви-
щення рівня економічної безпеки.

Впровадження організаційно-економічного меха-
нізму забезпечення економічної безпеки підпри-
ємств малого та середнього бізнесу завершується 
фактична оцінкою ефективності та результатів. 

Дотримання зазначеного переліку етапів дозво-
лить підвищити ефективність та сприятиме злаго-
дженому функціонуванню організаційно-економіч-
ного механізму забезпечення економічної безпеки 
підприємств малого та середнього бізнесу .

Організаційно-економічний механізм забезпе-
чення економічної безпеки підприємств малого та 
середнього бізнесу включає методи та види від-
носин, форми ресурсів, функції управління та пра-
вове, нормативне, інформаційне забезпечення.

До проблем, які перешкоджають безпеці під-
приємництва та розвитку підприємств малого та 
середнього бізнесу слід віднести проблеми орга-
нізаційно-економічного забезпечення економічної 
безпеки:

– відсутність цілісних стратегічних програм роз-
витку та відповідного рівня їхнього фінансування;



97

  Економіка та управління підприємствами

– обмежений доступ до фінансових ресурсів – 
інвестиційних та кредитних; 

– відсутність державних замовлень на про-
дукцію та послуги малого та середнього бізнесу;

– недосконалість законодавчо-правового 
забезпечення розвитку малого та середнього під-
приємництва; 

– тотальний контроль з боку податкових та 
інших контролюючих органів;

– рівень інфляції в країні;
– політична нестабільність;
– недостатній рівень розвитку інфраструк-

тури;
– розмір податків;
– валютне регулювання;
– панування недобросовісної конкуренції.
Забезпечення економічної безпеки підпри-

ємств малого та середнього бізнесу є важливим 
завданням сучасної державної політики гаранту-
вання економічної безпеки держави.

Створення дієвої системи організаційно-еконо-
мічного забезпечення економічної безпеки малого 
і середнього бізнесу в Україні – складний і трива-
лий процес. Саме тому, виникла гостра необхід-
ність закласти організаційно-економічні засади 
відповідної державної політики шляхом створення 
сприятливого податкового, цінового, інвестицій-
ного та інноваційного режимів. Таке реформу-
вання відповідної державної політики надасть 
стимул становленню та розвитку малого та серед-
нього підприємництва в Україні, забезпечить його 
економічну безпеку та сприятиме поступовій лега-
лізації «тіньового» капіталу.

висновки з проведеного дослідження. Сьо-
годні, в умовах ринкових відносин, підприємства є 
економічно самостійними у визначенні своєї еконо-
мічної політики, виборі постачальників, організації 
процесу виробництва і збуту продукції, відповідаль-
ності за результати своєї господарської діяльності. 
Отже, ефективна економічна безпека підприємств 
малого та середнього бізнесу може бути сформо-
вана лише за умови чітко та грамотно сформова-
ного організаційно-економічного механізму, який 
спроможний гарантувати економічну безпеку та 
вчасно визначити відхилення від запланованих 
значень та забезпечення державної підтримки.
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