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Анотація 
Вступ. Функціонування сільськогосподарських підприємств у конкурентному та 
природному середовищі обумовлює існування специфічних загроз, подолання яких 
викликає потребу у створенні механізму економічної безпеки. 
Мета. Метою статті є виявлення проблем функціонування сільськогосподарських 
підприємств, захист товаровиробників від дії деструктивних впливів, забезпечення 
стабільного та максимально ефективного розвитку підприємств у майбутньому. 
Результати. Встановлено, що структурний склад системи економічної безпеки 
формують внутрішньовиробничі та позавиробничі складові. Надано множину 
позавиробничих складових економічної безпеки аграрних підприємств, які включають 
ринкову та інформаційну. Узагальнено основні складові економічної безпеки 
сільськогосподарських підприємств, розроблені науковцями: визначено їх суть та 
уточнено служби, які відповідають за них. Надано групу принципів побудови системи 
економічної безпеки сільськогосподарських підприємств: законності, системності 
побудови, економічної доцільності, ефективності управлінських рішень, 
результативності, оптимізації витрат, обґрунтованості, комплексності, 
збалансованості, своєчасності, безперервності, постійного моніторингу, активності, 
координації і взаємодії, централізації, інтегрованості, спрямованості на стратегічні 
цілі, об’єктивності, оперативності та динамічності, варіативності, адекватності 
реагування, адаптивності, гнучкості управління, розвитку і вдосконалення, 
стимулювання і відповідальності.  
Висновки. Визначено, що економічна безпека сільськогосподарського підприємства – це 
такий стан його господарських ресурсів, що забезпечує раціональну галузево-
організаційну структуру підприємства, враховуючи географічне розташування та 
природно-кліматичні умови його діяльності, за якого воно здатне ефективно 
протидіяти можливим загрозам внутрішнього й зовнішнього середовища, а також 
досягати поставлених цілей і завдань на основі реалізації обраної ним стратегії 
розвитку. 

Ключові слова: аграрні підприємства, економічна безпека, економічна безпека 
підприємства, система економічної безпеки підприємства, планування. 
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Summary 
Introduction. The functioning of agricultural enterprises in a competitive and natural 
environment causes the existence of specific threats, overcoming which necessitates the creation 
of an economic security mechanism.  
The Purpose. The purpose of the article is to identify problems of agricultural enterprises 
functioning, to protect producers from the effects of destructive influences, to ensure stable and 
maximally effective development of enterprises in the future. 
Results. It is established that the structural composition of the economic security system is formed 
by intra-production and non-production components. The plural of non-production components 
of economic security of agrarian enterprises are given, which include market and information.  
The basic components of agricultural enterprises economic security developed by scientists are 
summarized: their essence is defined and the services responsible for them are specified.  
The group of principles of the system construction of agricultural enterprises economic security is 
presented: legality, systematic construction, economic feasibility, effectiveness of managerial 
decisions, efficiency, cost optimization, validity, complexity, balance, timeliness, continuity, 
constant monitoring, activity, coordination and interaction, centralization, interaction focus on 
strategic goals, objectivity, responsiveness and dynamism, variability, responsiveness, 
adaptability, flexibility of management, development and improvement, promotion and 
responsibility. 
Conclusions. It is determined that the economic security of an agricultural enterprise is a state of 
its economic resources that provides a rational branch-organizational structure of the enterprise, 
taking into account the geographical location and natural and climatic conditions of its activity, 
under which it is able to effectively counter the possible threats to the internal and external 
environment, as well as to achieve the set goals and objectives based on the implementation of its 
chosen development strategy. 

Keywords: agrarian enterprises, economic security, economic security of the enterprise, system 
of economic security of the enterprise, planning. 
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Вступ 

Специфіка діяльності сільськогосподарських підприємств потребує 
налагодження механізму подвіи ної  адаптації  до ринкових і природно-кліматичних умов. 
Підвищена ризикованість пов’язана із сезонністю та низькою технологічністю 
виробництва, використанням природних ресурсів, низькою еластичністю попиту на 
сільськогосподарську продукцію та ї ї  здатністю швидко псуватися, природно-
кліматичними чинниками та використанням землі як основного засобу виробництва. 
Постіи не існування таких загроз обумовлює актуальність проблеми формування 
механізму економічної  безпеки сільськогосподарських підприємств.  

У вітчизняніи  науковіи  літературі питання економічної  безпеки досліджено 
недостатньо, чим і пояснюється незначна кількість наукових праць. Варто зазначити 
роботи таких науковців як: А. Берлач, А. Кірієнко, Д. Ковальова, Г. Козаченко, 
Н. Лоханова, О. Ляшенко, С. Покропивнии , В. Пономарьова, Т. Сухорукова. 
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Мета та завдання статті 

Метою статті є виявлення проблем функціонування сільськогосподарських 
підприємств, захист товаровиробників від дії  деструктивних впливів, забезпечення 
стабільного та максимально ефективного розвитку підприємств у маи бутньому. У межах 
досягнення мети виокремлено такі завдання: 

- визначити основні складові економічної  безпеки сільськогосподарських 
підприємств; 

- сформувати групу принципів побудови системи економічної  безпеки 
сільськогосподарських підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Економічна безпека сільськогосподарського підприємництва відіграє 
визначальну роль у зміцненні безпеки національної  економіки і є передумовою ї ї  
стабільного розвитку. Існує взаємозалежність між розвитком підприємництва та 
забезпеченням таких функціональних складників безпеки держави, як: фінансовии , 
соціальнии , технологічнии , продовольчии , зовнішньоекономічнии , демографічнии , 
енергетичнии  та екологічнии . Усвідомлення місця економічної  безпеки підприємництва 
у системі безпеки національної  економіки дозволяє більш детально підіи ти до 
обґрунтування змісту цієї  економічної  категорії .   

Головне завдання системи управління економічної  безпеки 
сільськогосподарських підприємств – передбачення і випередження можливих загроз, 
що призводять до кризового стану, а також проведення антикризового управління, яке 
спрямоване на виведення підприємства з кризового стану; мінімізацію зовнішніх і 
внутрішніх загроз економічному стану суб'єкта підприємництва, зокрема и ого 
фінансовим, матеріальним, інформаціи ним, кадровим ресурсам, на основі розробленого 
комплексу заходів економіко-правового и  організаціи ного характеру [1, с. 56]. 

На економічну безпеку сільськогосподарських підприємств можуть впливати 
різноманітні фактори негативного впливу. Саме тому ї ї  основна ціль – забезпечення 
стіи кого функціонування підприємства в теперішньому часі та в маи бутньому. 

Важливо зазначити, що система економічної  безпеки сільськогосподарських 
підприємств – це комплекс різноманітних заходів, спрямованих на кількісну реалізацію 
захисту інтересів підприємства від зовнішніх і внутрішніх загроз. 

Економічна безпека сільськогосподарського підприємства – це такии  стан и ого 
господарських ресурсів, що забезпечує раціональну галузево-організаціи ну структуру 
підприємства, враховуючи географічне розташування та природно-кліматичні умови 
и ого діяльності, за якого воно здатне ефективно протидіяти можливим загрозам 
внутрішнього и  зовнішнього середовища, а також досягати поставлених цілеи  і завдань 
на основі реалізації  обраної  ним стратегії  розвитку.  

Економічна безпека аграрного підприємства у вузькому розумінні – це и ого 
здатність функціонувати в якості суб’єкта господарювання за існуючого рівня 
ресурсного забезпечення та обраної  спеціалізації  виробництва. Економічна безпека 
аграрного підприємства у широкому розумінні – це и ого здатність досягти належного 
рівня конкурентоспроможності за будь-якого ступеня впливу можливих ризиків і 
загроз. До базових принципів можна віднести: законність, юридична рівність перед 
законом усіх суб'єктів забезпечення безпеки фірми; захист інтересів суб'єктів безпеки; 
свобода у забезпеченні безпеки підприємства; системність; безперервність; взаємна 
відповідальність особи; дотримання балансу життєво важливих інтересів особи, 
суспільства, держави; дотримання прав і свобод фізичних і юридичних осіб; інтеграції  з 
міжнародними системами безпеки. Зазначені принципи відображають риси засад, на 
яких повинна будуватися правова основа формування системи підприємства, а не и ого 
економічна безпека. 
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Таблиця 1. Основні складові економічної безпеки сільськогосподарських 
підприємств [2, с. 250-252] 

Підсистема 
(складова) 

Суть складової Служби, що відповідають за складову ЕБ 

Фінансова 
складова 

вважається провідною и  
вирішальною, оскільки за ринкових 
умов господарювання фінанси є 

«двигуном» будь-якої  економічної  
системи 

Відповідають фінансова и  економічна 
служби підприємства 

Інтелектуал
ьна складова 

Належнии  рівень економічної  
безпеки у великіи  мірі залежить від 

інтелекту та професіоналізму 
працюючих на підприємстві кадрів 

Відповідають кадрова служба и  особисто 
головнии  інженер 

Кадрова 
складова 

Склад кадрів безпосередньо впливає 
на рівень економічної  безпеки на 

підприємстві. 
Відповідає кадрова служба підприємства 

Технологічна 
складова 

полягає у ступені відповідності 
застосовуваних на підприємстві 
технологіи  наи кращим світовим 
аналогам по оптимізації  витрат 

Відповідає технологічна служба, а саме 
здіи снює контроль за технологічною 
дисципліною, удосконалює існуючі і 
розробляє нові ефективні технології  

Правова 
складова 

полягає в усебічному правовому 
забезпеченні діяльності 

підприємства, дотриманні чинного 
законодавства 

повинна заи матися юридична і патентно-
ліцензіи на служба, а саме здіи снювати 

правове забезпечення діяльності 
підприємства, юридичне пророблення 

договірної  документації , ведення судових і 
арбітражних розглядів, правове навчання 

персоналу, контроль порушень норм 
патентного права тощо 

Інформаційна 
складова 

полягає у здіи сненні ефективного 
інформаціи но-аналітичного 
забезпечення господарської  
діяльності підприємства 

Відповідає менеджмент підприємства 

Екологічна 
складова 

полягає в дотриманні діючих 
екологічних норм, мінімізації  втрат 
від забруднення навколишнього 

середовища 

Індикаторами екологічної  складової  
економічної  безпеки є, з одного боку, 
нормативи гранично допустимої  
концентрації  шкідливих речовин, 

установлені національним законодавством, 
а з іншого – аналіз ефективності заходів для 
забезпечення такої  екологічної  складової  

Силова 
складова 

полягає в забезпеченні фізичної  
безпеки працівників фірми (перш за 
все керівників) і збереженні ї ї  маи на 

Протидією цим негативним впливам 
повинна заи матися служба охорони. І ї  

обов’язок – забезпечувати фізичнии  захист 
керівництва підприємства, організовувати 
пропускнии  режим, здіи снювати охорону 
приміщень, лініи  зв’язку и  устаткування 

До структурного складу системи економічної  безпеки сільськогосподарських 
підприємств входять: внутрішньовиробничі та позавиробничі складові. До 
позавиробничих складових економічної  безпеки аграрних підприємств належать: 

1) Ринкова складова. Ця складова економічної  безпеки характеризує ступінь 
відповідності внутрішніх можливостеи  розвитку підприємства зовнішнім, які 
генеруються ринковим середовищем. Про ослаблення ринкової  безпеки свідчать: – 
зменшення частки ринку, яку заи має підприємство; – ослаблення конкурентних позиціи  
і спроможності протидіяти конкурентному тиску; – зниження адаптаціи них 
можливостеи  підприємства до змін ситуації  на ринку, відставання від вимог ринку і т. д. 
За названу складову безпеки на підприємстві повинна відповідати служба маркетингу. 

2) Інформаціи на складова. Характеризує надіи ність взаємодії  з економічними 
контрагентами. Економічніи  безпеці підприємства становлять загрозу можливі 
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непередбачені зміни умов взаємодії  (навіть до розриву відносин) з економічними 
контрагентами: постачальниками, торговими і збутовими посередниками, інвесторами, 
споживачами і т. д. [2, с. 253]. 

Крім зазначених науковці виділяють такі основні складові економічної  безпеки 
сільськогосподарських підприємств [2, с. 134]. 

Система економічної  безпеки сільськогосподарських підприємств може бути 
побудована на основі таких принципів: пріоритет заходів попередження, законність, 
комплексне застосування сил і коштів, координація та взаємодія ззовні и  усередині 
підприємства, компетентність, економічна доцільність, планова основа діяльності, 
системність. 

Також можна сформувати таку групу принципів побудови системи економічної  
безпеки сільськогосподарських підприємства:  

– усі прии няті управлінські рішення з розробки системи економічної  безпеки не 
повинні суперечити чинному законодавству (принцип законності);  

– елементи системи управління економічною безпекою підприємства повинні 
бути взаємопов’язані та узгоджені (принцип системності побудови); 

– ефективність роботи системи безпеки повинна бути вище ї ї  вартості (принцип 
економічної  доцільності);  

– витрати на заходи з ліквідації , неи тралізації  або мінімізації  загроз економічним 
інтересам підприємства повинні бути менше, ніж можливі збитки від ї х реалізації  
(принцип ефективності управлінських рішень);  

– своєчасне попередження та/або ефективне подолання негативного впливу загроз, 
при цьому забезпечуючи розвиток підприємства (принцип результативності) [3, с. 34];  

– витрати на попередження та/або подолання загроз повинні бути адекватними 
за ї х рівнем та обсягом (принцип оптимізації  витрат);  

– всі заходи безпеки повинні проводитися з використанням сучасних досягнень 
науки і техніки, надавати надіи нии  захист на певних рівнях безпеки (принцип 
обґрунтованості);  

– вирішення питань економічної  безпеки із залученням усіх суб’єктів і активів 
підприємства (принцип комплексності);  

– забезпечення збалансованості економічних інтересів підприємства, окремих 
и ого підрозділів, персоналу (принцип збалансованості);  

– своєчасність розробки і прии няття заходів щодо неи тралізації  загроз 
економічної  безпеки економічним інтересам підприємства (принцип своєчасності);  

– процес управління економічною безпекою підприємства повинен проходити 
безперервно (принцип безперервності);  

– постіи нии  системнии  моніторинг зовнішнього середовища підприємства з 
метою своєчасного виявлення та ідентифікації  загроз економічним інтересам 
підприємства (принцип постіи ного моніторингу) [4, с. 8];  

– реалізація активних діи  і заходів захисту економічних інтересів підприємства з 
використанням нестандартних форм і способів захисту (принцип активності);  

– координація заходів щодо забезпечення економічної  безпеки на підприємстві; 
організація взаємодії  заходів зі всіма підрозділами підприємства і здіи снення єдиного 
управління процесом безпеки підприємства, організація взаємодії  з державними та 
правоохоронними органами (принцип координації  і взаємодії );  

– єдинии  підхід до виконання свої х функціи  учасниками процесу забезпечення 
безпеки при координуючіи  ролі і методичному керівництві з боку підрозділу 
економічної  безпеки підприємства (принцип централізації );  

– система управління економічною безпекою підприємства повинна бути 
органічно інтегрована в загальну систему менеджменту підприємства (принцип 
інтегрованості);  
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– всі прии няті управлінські рішення не повинні суперечити загальніи  стратегії  
економічного розвитку підприємства (принцип спрямованості на стратегічні цілі);  

– управлінські рішення повинні розроблятися з урахуванням об’єктивних 
економічних законів, на основі глибокого аналізу ситуації  із застосуванням наукових 
методів пізнання (принцип об’єктивності);  

– система управління економічною безпекою повинна забезпечувати швидку 
реакцію підприємства на появу реальних і потенціи них загроз і своєчасне прии няття 
відповідних управлінських рішень (принцип оперативності та динамічності); 

– кожне управлінське рішення в сфері економічної  безпеки має розроблятися в 
декількох альтернативних варіантах, враховуючи певні критерії  (принцип 
варіативності) [4, с. 9]; 

– заходи по реагуванню на погрози економічним інтересам підприємства повинні 
розроблятися у відповідності з визначеними критеріями (принцип адекватності 
реагування);  

– система управління економічною безпекою підприємства, ї ї  елементи повинні 
адаптуватися до зміни факторів зовнішнього і внутрішнього середовищ підприємства 
(принцип адаптивності);  

– розроблені або прии няті управлінські рішення повинні швидко коригуватися, 
якщо цього вимагають зміни зовнішнього або внутрішнього середовища підприємства 
(принцип гнучкості управління);  

– здатність системи економічної  безпеки підприємства до розвитку та 
вдосконалення (принцип розвитку і вдосконалення);  

– повинна бути розроблена дієва і ефективна система стимулів і відповідальності 
посадових осіб за стан економічної  безпеки підприємства (принцип стимулювання і 
відповідальності) [4, с.154].  

Ми розділяємо думку вчених [5, 6], що головна мета економічної  безпеки 
сільськогосподарського підприємства полягає в тому, щоб гарантувати и ого стабільне 
та максимально ефективне функціонування сьогодні і високии  потенціал розвитку в 
маи бутньому.  

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Економічна безпека підприємства досягається в тих випадках, коли воно є 
фінансово стіи ким, здатним запобігати негативному впливу внутрішніх та зовнішніх 
ризиків, а и ого ресурснии  потенціал, організаціи на та управлінська структури 
відповідають цілям і завданням статутної  діяльності. Економічна безпека 
сільськогосподарських підприємств є критерієм надіи ності ї х партнерства у бізнесі та 
спроможності забезпечувати переробні підприємства сировиною, а населення 
продуктами харчування. 

Сьогодні аграрнии  сектор Украї ни характеризується масштабністю кризових 
явищ, и ому притаманні висока ризиковість та інвестиціи на непривабливість. 
Передумовою стіи кого розвитку сільськогосподарського підприємства є формування 
ним власної  системи економічної  безпеки. Останню слід розглядати як 
основоформуючии  елемент захисту національної  економіки та забезпечення високого 
рівня економічної  безпеки держави загалом, оскільки безпека підсистем нижчого рівня 
ієрархії , тобто окремих суб’єктів господарювання, є необхідною умовою для зміцнення 
безпеки систем вищого рівня. Встановлено, що під економічною безпекою 
сільськогосподарських підприємств розуміється такии  стан підприємств, якии  
характеризується стіи кістю до внутрішніх та зовнішніх загроз, здатністю забезпечити 
реалізацію власних економічних інтересів, ефективно функціонувати та розвиватися в 
умовах конкуренції  та господарського ризику.   
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