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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток малого підприємництва є основним напря-

мом забезпечення економічного зростання та ефектив-
ності господарювання на рівні країни, регіонів. Саме
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Запропоновано визначення поняття "економічний інтерес підприємства" як система ціннос-

тей, які є наслідком існуючих потреб у сфері економічної діяльності, задоволення яких забез-

печує реалізацію поставлених цілей на кожному з етапів життєвого циклу підприємства. Роз-

глянуто класифікацію економічних інтересів підприємства. Визначено характерні особливості

економічних інтересів підприємства на різних стадіях життєвого циклу функціонування бізне-

су.

Досліджено проблеми діяльності малих підприємств, недоліки державної та регіональної по-

літики підтримки малого підприємництва, а також невідповідність інтересів бізнесу та суб'єктів

мікросередовища, які зумовлюють необхідність забезпечення їх економічної безпеки. Загро-

зи реалізації економічних інтересів малого підприємництва визначено з позицій впливу

зовнішніх та внутрішніх чинників.

Наведено етапи процесу забезпечення економічної безпеки малого підприємництва з по-

зицій захисту економічних інтересів.

The paper provides the definition of "enterprise economic interest" as the system of values resulting

from current needs in economic activity and when such needs are met, it ensures the realization of

the set goals at each stage of the enterprise life cycle. The classification of the enterprise economic

interests is outlined. The characteristic features of the enterprise economic interests at various

stages of business life cycle are determined.

The paper elucidates the problems of small businesses operation, the shortcomings of the national

and regional policy of small business support, as well as discrepancies between business interests

and microenvironment entities that necessitate the economic security of small businesses. The

threats to small business economic interests realization is defined from the perspective of external

and internal factors.

The author suggests the stages of the process of economic security provision to small business

from the standpoint of economic interests protection.
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малий бізнес через свою гнучкість, маневреність може
найповніше забезпечити реалізацію економічних інте-
ресів в умовах невизначеності зовнішнього середови-
ща, обмеженості ресурсів, недостатніх інвестицій. Про-
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те, одночасно, такий вид господарювання є
найбільш вразливим та незахищеним, що ви-
магає комплексного підходу до забезпечен-
ня його економічної безпеки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню економічних інтересів на
рівні країни, суспільства, особистості зай-
малися представники різних шкіл політ-
економії: Ф. Енгельс, К. Маркс, Д. Рікардо,
А. Сміт, Ф. Візер, Л. Вальрас, С. Міль та інші.
Численними є підходи до розуміння понят-
тя "економічний інтерес" вітчизняних нау-
ковців. Так, В. Базилевич економічні інтере-
си називає сутнісною характеристикою ру-
шійних сил формування та розвитку еконо-
мічних суб'єктів та дає наступне визначен-
ня: "Економічні інтереси — усвідомлене
прагнення суб'єктів господарювання до за-
доволення економічних потреб, що є об-
'єктивним спонукальним мотивом їхньої гос-
подарської діяльності" [3, c. 48]. Таким чи-
ном, автор підкреслює тісний взаємозв'язок
та послідовний вплив потреб, інтересів, мо-
тивів та стимулів.

Мочерний С. В. економічні інтереси виз-
начає як усвідомлені економічні потреби ок-
ремих людей, соціальних верств, груп та
класів, що є формою відносин економічної
власності, і, у свою чергу, знаходять свій вияв
у поставлених цілях, конкретних завданнях
та діях щодо їх досягнення [5, c. 56]. Автор
виділяє індивідуальні (особисті), колективні
та суспільні економічні інтереси, а також наголошує на
взаємозв'язку їх з такими підсистемами, як продуктивні
сили і відносини економічної власності.

Семененко В.М., Коваленко Д.I. економічний інте-
рес розглядають як "користь, вигода, яка досягається
в процесі реалізації економічних відносин. Це мотив та
стимул соціальних цілеспрямованих дій економічних
суб'єктів з метою отримання певних результатів для за-
доволення різноманітних потреб" [2].

Інтерес як ключову категорію в забезпеченні со-
ціально-економічної безпеки, рушійну силу розвитку,
стимул діяльності підприємства, що визначає його гос-
подарську поведінку і дії, визначає в праці [1] Безбож-
ний В.Л. Гармонізації інтересів автор відводить основ-
ну роль в забезпеченні соціально-економічної безпеки
промислового підприємства.

Проте більшість науковців особливу увагу приділя-
ють особистим та державним інтересам, не розглядаю-
чи їх на рівні бізнесу, що потребує більш грунтовних
досліджень в даному напрямі.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження особливостей захисту

економічних інтересів малого підприємництва на різних
стадіях життєвого циклу функціонування бізнесу, розг-
ляд взаємозв'язку економічних потреб та інтересів в
розрізі складових економічної безпеки підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

З огляду на існуючі підходи до визначення терміну
"економічний інтерес", варто навести власне визначен-
ня даного поняття щодо суб'єктів підприємництва.

Економічні інтереси підприємства — це система
цінностей, які є наслідком існуючих потреб у сфері еко-
номічної діяльності, досягнення яких забезпечує реалі-
зацію поставлених цілей на кожному з етапів життєвого
циклу підприємства.

Таким чином, вважаємо, що економічні інтереси
нерозривно пов'язані з обраним напрямом розвитку,
стратегічними орієнтирами бізнесу. Саме досягнення
цілей є способом реалізації економічних інтересів, а
спрямованість стратегії визначає масштаби інтересів.
Наприклад, в основі активної стратегії розвитку лежать
інтереси підприємства щодо випередження конкурентів,
інтенсифікації маркетингових зусиль, інновацій тощо.
Пасивна стратегія передбачає обмеження інтересів в
рамках утримання позицій чи виживання на ринку.

Економічні інтереси підприємства можна класифі-
кувати за певними критеріями (рис. 1).

Одним з аспектів класифікації економічних інтересів
є диференціація інтересів власника, менеджера (керу-
ючого бізнесом) та найманих працівників. Крім того,
варто зазначити, що інтереси цих суб'єктів часто не
збігаються або знаходяться в суперечності.

Рис. 1. Класифікація економічних інтересів

підприємства

 

- інтереси підприємства в цілому; 
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Так, інтерес власника полягає в зростанні вартості
бізнесу, одержанні гарантованого доходу від влас-
ності.

Інтереси керуючого бізнесом полягають, насампе-
ред, у забезпеченні ефективного використання капіта-
лу, максимізації доходу та можливої участі у перероз-
поділі власності, забезпечення довгострокового розвит-
ку підприємства.

Інтереси найманих працівників, зазвичай, спрямо-
вані на отримання гідного заробітку, безпечні умови
праці, соціальний захист та гарантії.

Економічні інтереси підприємства не залишаються
незмінними протягом періоду його функціонування, а
підлягають уточненню й перегляду на всіх етапах жит-
тєвого циклу. На різних стадіях життєвого циклу інте-
реси мають свої характерні особливості (табл. 1).

Отже, інтереси підприємства визначаються постав-
леними цілями, рівнем монополізації ринку, залежать
від об'єктивних умов розвитку галузі, позицією бізнесу
в конкурентному середовищі. Важливим є розподіл
пріоритетів бізнесу залежно від досягнутого рівня роз-
витку, своєчасність перегляду інтересів, що сприяє по-
передженню чи усуненню загроз зовнішнього та внутр-
ішнього середовища.

Хоча економічні інтереси підприємства об'єктивно
зумовлені його розвитком та стадією життєвого циклу,
все ж вони формуються суб'єктами управління економ-
ічною безпекою підприємства. Це обумовлено тим, що
інтереси бізнесу є об'єктом захисту в системі управлін-
ня економічною безпекою.

Сучасні умови ведення бізнесу вимагають забезпе-
чення безпеки в усіх сферах діяльності, особливо гос-
тро питання стоїть щодо захищеності малого бізнесу.
Невизначеність умов функціонування малих підпри-
ємств, високий рівень ділової агресії контрагентів та
нечітке закріплення правил бізнесу сприяють постійно-
му виникненню загроз для діяльності підприємства, ре-
алізації його інтересів. Підхід забезпечення економіч-
ної безпеки, який за своєю суттю передбачає поперед-
ження й подолання загроз шляхом гармонізації інте-
ресів лежить в основі низки досліджень вітчизняних на-
уковців [1]. Ключовим в такому підході є інтереси під-
приємства та його стейкхолдерів, інтереси держави та
підприємництва. Таким чином, задоволення інтересів,
їх гармонізація є одним з напрямів забезпечення еко-
номічної безпеки підприємства.

З позицій економічної безпеки головними економі-
чними інтересами підприємства є:

— максимізація ринкової вартості;
— зростання рівня рентабельності активів та влас-

ного капіталу;
— достатність фінансових ресурсів на всіх етапах

економічного розвитку;
— фінансова стабільність;
— фінансова стійкість;
— безпека інвестиційної діяльності;
— позитивний імідж підприємства як контрагента

[4].
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Таблиця 1. Інтереси підприємства на різних

стадіях "життєвого циклу"

Назва етапу 

життєвого 

циклу 
Види інтересів 

1 2 

Зародження Подолання бар’єрів входження в новий ринок. 

Закріплення позицій на ринку. 
Збільшення потенціалу для подальшого 

розвитку (виробничого, кадрового, 

інноваційного тощо). 

Формування попиту на продукцію, 

стимулювання збуту. 

Забезпечення беззбиткової діяльності (вихід на 

рівень мінімального прибутку) 

Зростання Нарощування обсягів реалізації. 
Диверсифікація діяльності. 
Збільшення конкурентних переваг. 
Інтенсифікація маркетингових заходів. 

Зростання прибутку 

Стабілізація 

(обмежене 

зростання) 

Формування іміджу підприємства. 

Забезпечення найвищої продуктивності 
ресурсів. 

Збереження ринкових позицій. 

Підтримуючий маркетинг. 

Максимізація прибутку 

Скорочення Відновлення позицій. 

Скорочення витрат. 

Реструктуризація. 
Максимально можливий прибуток при 

скороченні бізнесу. 

Своєчасна ліквідація 
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Метою діяльності та економічним інтересом будь-
якого комерційного підприємства є прибуток, що ви-
ступає узагальнюючим показником ефективності й ре-
зультативності бізнесу. Саме зменшення прибутків, на-
явність збитків є ознакою кризи на підприємстві. Анал-
ізуючи статистичні дані щодо фінансових результатів
малого бізнесу в Україні, виявлено, що в 2013 році
36,4% підприємств отримали збитки (рис. 2). Крім того,
прогнозується тенденція до погіршення результатів у
зв'язку з економічним та політичним становищем краї-
ни.

Необхідність захисту економічних інтересів мало-
го підприємництва обумовлюється численними про-
блемами, що спричиняють збитковість, кризові яви-
ща, банкрутство суб'єктів господарювання, їх ліквіда-
цію.

Усі загрози реалізації економічних інтересів мало-
го підприємництва варто поділити на зовнішні та внут-
рішні.

Зовнішніми загрозами є недоліки державної та ре-
гіональної політики підтримки малого підприємництва,
а також невідповідність інтересів бізнесу та суб'єктів
мікросередовища (постачальників, конкурентів, інвес-
торів, споживачів, фінансових та ін. структур). Серед
них:

— недосконалість нормативно-правового регулю-
вання діяльності суб'єктів малого підприємництва ("про-
галини" в законодавстві);

— нестабільність податкового законодавства;
— значна кількість контролюючих органів, коруп-

ція;
— обмежений доступ до фінансових ресурсів;

жорсткі умови надання кредитів;
— недостатня підтримка здійснення інвестиційної

та інноваційної діяльності;

— низька розвиненість інфраструктури підтрим-
ки малого підприємництва (бізнес-центри, бізнес-
інкубатори, технопарки,  лізингові центри, не-
банківські фінансово-кредитні станови, фонди
підтримки підприємництва, інвестиційні фонди, інно-
ваційні фонди і компанії, інформаційно-консульта-
тивні установи);

— недостатня державна фінансово-кредитна й май-
нова підтримка малих підприємств;

— розвиток рейдерства, рекету;
— недобросовісна конкуренція;
— низький рівень платоспроможності населення

тощо.
Крім перерахованих, негативно впливають на роз-

виток бізнесу внутрішні стримуючі фактори. Внутріш-
німи загрозами реалізації економічних інтересів мало-
го підприємництва є:

— у сфері управління: невизначеність місії та стра-
тегічних цілей розвитку; відсутність обгрунтованої стра-
тегії та системи планів; низька кваліфікація управлінсь-
кого персоналу;

— у сфері фінансової діяльності: відсутність чи не-
ефективність фінансового планування та контролю; не-
ефективне управління активами та капіталом; дефіцит
фінансових ресурсів; низька кредитоспроможність; не-
своєчасна фінансова діагностика;

— у сфері операційної діяльності: зношеність та
моральна непридатність основних засобів; незадовіль-
ний техніко-технологічний рівень виробництва; низька
завантаженість виробничих потужностей; втрати від
браку; обмежені можливості оновлення продукції та
здійснення інновацій;

— у сфері інвестиційної діяльності: зниження інве-
стиційної активності; високий ступінь ризику; нестача
спеціалістів з управління проектами;

Економічні потреби Економічні інтереси 

Складові 
економічної 

безпеки 

підприємства 

1 2 3 

Фінансові ресурси 

Інвестиції 

досягнення найбільш ефективного використання 
корпоративних ресурсів, забезпечення високої фінансової 
ефективності роботи, фінансової стійкості і незалежності 
підприємства 

Фінансова 

безпека 

Трудові ресурси 
збереження та розвиток інтелектуального потенціалу 

підприємства, ефективне управління персоналом 

Інтелектуально-

кадрова безпека 

Основні засоби 

Технологія 

Матеріальні ресурси 

відповідність технологій, які використовуються на 

підприємстві, сучасним світовим аналогам відносно 

оптимізації витрат ресурсів 

Технологічна 

безпека 

Інформація 

Програмне забезпечення 

ефективне інформаційно-аналітичне забезпечення 

господарської діяльності підприємства; захист інформації 
Інформаційна 

безпека 

Охорона праці 
Екологізація 

дотримання екологічних норм технології та випуску 

продукції, мінімізація втрат підприємства від 

забруднення довкілля 

Екологічна 

безпека 

Майно 

Здоров’я  

забезпечення фізичної безпеки робітників підприємства 

та збереження його майна 
Силова безпека 

Частка ринку 

Конкурентоспроможність 

Збут 

захист від неефективно обраної моделі поведінки на 

ринку, помилок у товарній збутовій політиці, політиці 
ціноутворення, виготовлення неконкурентоспроможної 
продукції 

Ринкова 

безпека 

Законність 
всебічне правове забезпечення діяльності підприємства, 

дотримання діючого законодавства 

Політико-

правова безпека 

Співпраця 

забезпечення надійності взаємодії з економічними 

контрагентами: постачальниками, торговими і збутовими 

посередниками, інвесторами, споживачами та ін. 

Інтерфейсна 

безпека 

Таблиця 2. Характеристика взаємозв'язку економічних потреб та інтересів у розрізі

складових економічної безпеки підприємства
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— у сфері маркетингової діяльності: нехтування мар-
кетинговими дослідженнями; обмежена товарно-асорти-
ментна політика; необгрунтована цінова політика; низька
конкурентоспроможність продукції; неефективність мар-
кетингових комунікацій; високий рівень витрат на збут.

Захистити економічні інтереси малого підприємни-
цтва можливо лише одночасним спрямуванням зусиль
держави щодо підтримки розвитку малого бізнесу, ство-
рення сприятливого податкового, інвестиційного, інно-
ваційного та цінового режимів; упорядкування механіз-
му державного регулювання та контролю підприємниць-
кої діяльності, а також зусиль самого суб'єкта підприє-
мництва щодо вдосконалення внутрішнього механізму
управління економічною безпекою.

Економічна безпека економічних інтересів малого
підприємництва розглядається нами як стан захищеності
ресурсів бізнесу (капіталу, персоналу, інформації та тех-
нології) та підприємницьких можливостей, при якому га-
рантується найефективніше їх використання, запобіган-
ня внутрішнім та зовнішнім загрозам.

З цього погляду, важливою складовою захисту еко-
номічних інтересів є ефективне використання ресурсів,
які одночасно є потребами бізнесу.

Таким чином, можна зробити висновок, що еко-
номічні потреби породжують інтереси, захист яких не-
обхідно забезпечувати за складовими економічної без-
пеки підприємства (табл. 2).

Забезпечення економічної безпеки малого підприє-
мництва — невід'ємна складова управлінського впли-
ву, яка охоплює усі сфери та напрямки його діяльності,
використовує методи та інструменти ризик-менеджмен-
ту, стратегічного та антикризового менеджменту.

З огляду на високу ймовірність загроз в діяльності
малого бізнесу та їх руйнівний вплив процес забезпечен-
ня економічної безпеки повинен включати наступні етапи:

1. Визначення основних інтересів бізнесу (цілей
розвитку) в залежності від стадії життєвого циклу.

2. Оцінка рівня забезпечення економічної безпеки
за функціональними складовими.

3. Діагностування загроз за ймовірністю настання
та силою впливу.

4. Порівняння інтересів підприємства з умовами зов-
нішнього та внутрішнього середовища.

5. Забезпечення максимальної нейтралізації загроз.
6. Оцінка ефективності запропонованих заходів

забезпечення безпеки.

ВИСНОВКИ
Отже, економічні інтереси підприємства є систе-

мою цінностей, що є наслідком існуючих потреб у
сфері економічної діяльності, досягнення яких забез-
печує реалізацію поставлених цілей на кожному з
етапів життєвого циклу підприємства. Економічні інте-
реси малого підприємництва мають свої особливості,
спричинені обмеженими можливостями такого виду
господарювання, додатковими внутрішніми та зовні-
шніми загрозами. На різних етапах розвитку підприє-
мства інтереси мають свої спрямування, адже визна-
чаються поставленими цілями, рівнем монополізації
ринку, залежать від об'єктивних умов розвитку галузі,
позицією бізнесу в конкурентному середовищі. Серед
численних загроз реалізації економічних інтересів ма-

лого підприємництва особливо негативно впливають
зовнішні чинники, що пов'язані зі створенням еконо-
мічних та політико-правових умов функціонування су-
б'єктів господарювання.

Таким чином, забезпечення економічної безпеки
малого підприємництва відбувається через захист їх
економічних інтересів. Зменшення негативного впливу
загроз зовнішнього середовища вимагає покращення
бізнес-клімату та підтримки малого бізнесу в країні на
державному та регіональному рівнях. Підвищення ефек-
тивності використання ресурсів, вдосконалення меха-
нізму управління економічною безпекою сприятиме ней-
тралізації внутрішніх загроз розвитку суб'єктів малого
бізнесу.

Подальші дослідження будуть спрямовані на більш
детальне вивчення механізмів забезпечення економіч-
ної безпеки малого підприємництва.
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