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Сучасний	 соціальний	 і	 економічний	 роз-
виток	 АПК	 в	 Україні	 та	 перспективи	 інте-
грації	 у	 ЄС	 висувають	 нові	 вимоги	 до	 еко-
номічної	 безпеки	 підприємництва	 з	 метою	
його	 подальшого	 розвитку	 та	 збереження	
конкурентних	позицій	у	порівнянні	з	інозем-
ними	компаніями.	Нині	відбуваються	проце-
си	формування	нової	економічної	системи,	в	
основу	якої	покладено	розвиток	підприємни-
цтва	і	відродження	конкурентних	механізмів	
господарювання.	 Відповідно	 до	 цього	 гаран-
тування	економічної	безпеки	стає	ключовим	
елементом	при	стратегічному	управлінні	під-
приємством,	 а	 безпека	 підприємництва	 роз-
глядається	 як	 функція	 інфраструктури	 рин-
кової	економіки.

На	 сьогодні	 все	 більше	 вчених	 приділя-
ють	 увагу	 в	 наукових	 працях	 переходу	 на	
інноваційний	шлях	розвитку	економіки,	кон-
курентоспроможності,	 відкритості	 і	 безпеці	
економіки	України,	а	також	захисту	економі-
ки	 національних	 і	 зарубіжних	 підприємств.	
Проблемам	безпеки	держави	в	інвестиційній,	
науково-технічній	та	інноваційній,	кредитно-
банківській	 сферах	 економіки	 і	 в	 промисло-
вості,	а	також	економічній	безпеці	аграрного	
підприємництва	приділяли	увагу	багато	вче-

них,	 зокрема,	 З.	 С.	 Варналій,	 Г.	 В.	 Задорож-
ний,	Г.	В.	Козаченко,	Т.	М.	Іванюта,	С.	М.	Іл-
ляшенко,	В.	П.	Пономарьов,	О.	О.	Терещенко,	
В.	В.	Шликов,	В.	В.	Федорченко	та	ін.	

Розробка	 теорії	 економічної	 безпеки	 під-
приємництва	знаходиться	на	початковій	ста-
дії.	Нові	інтеграційні	умови	розвитку	України	
потребують	 і	 нових	 підходів	 до	 економічної	
безпеки	вітчизняного	підприємництва.	Акту-
альність	на	сучасному	етапі	підтверджується	
гострою	необхідністю	поліпшення	економіч-
ної	 безпеки	 підприємств,	 адже	 у	 сучасних	
умовах,	 зважаючи	 на	 нестабільну	 політичну,	
соціально-економічну	ситуацію	та	міжнаціо-
нальні,	регіональні,	територіальні	конфлікти,	
недосконалість	 законодавства,	 корупцію	 в	
Україні	 та	 інші	 фактори,	 підприємства	 зму-
шені	 працювати	 з	 урахуванням	 аспектів	 не-
визначеності	 і	 непередбачуваності,	 в	 умовах	
підвищеного	 ризику,	 особливо	 сільськогос-
подарські	підприємства	середнього	та	малого	
бізнесу,	що	зумовлено	частими	змінами	в	за-
конодавчих	актах,	тривалою	і	дуже	глибокою	
економічною	 кризою,	 яка	 породила	 багато	
небезпек	 і	 загроз	 [3].	 Як	 приклад,	 військові	
конфлікти	(дії),	що	тривають	на	сході	Укра-
їни,	не	дають	можливості	забезпечити	безпе-
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ку,	 у	 тому	 числі	 економічну,	 підприємствам,	
які	здійснюють	свою	діяльність	на	цих	тери-
торіях.

Об’єктами	 захисту	 виступають	 ресурси:	
фінансові,	 матеріальні,	 інформаційні,	 кадро-
ві,	що	забезпечують	стабільний	економічний	
стан	 суб’єкта	 підприємницької	 діяльності.	
Економічна	 безпека	 здійснення	 підприєм-
ницької	 діяльності	 у	 державі	 насамперед	
залежить	 від	 ступеня	 досконалості	 законо-
давчої	 бази,	 зміни	 як	 внутрішніх	 умов	 гос-
подарювання,	 так	 і	 зовнішніх:	 політичних,	
макроекономічних,	 екологічних,	 правових,	
рівня	оподаткування,	доступу	на	світові	рин-
ки	 збуту,	 інвестиційної	 привабливості	 регіо-
ну,	держави	тощо.	Основні	загрози	розвитку	
підприємництва	зображені	на	рис.	1.	

Щодо	України,	то	основні	проблеми	безпе-
ки	підприємницької	діяльності	на	макрорівні	
зводяться	до	ключових	моментів	[5]:

•	ринкова	економіка	характеризується	ди-
намічною	 системою	 з	 конкурентним	 середо-
вищем,	звідси	випливає	ризик	нестабільності;

•	 українська	 ринкова	 економіка	 ще	 не	 є	
сталою,	а	постійно	підпадає	під	трансформа-
ційні	зрушення,	тому	її	механізми	ще	не	є	від-
працьованими	і	передбачуваними;

•	у	країні	відсутні	норми	і	прецеденти	щодо	
права	захисту	інтересів	підприємців	тощо.

До	 зовнішніх	 суб’єктів	 економічної	 без-
пеки	 підприємництва	 відносять	 органи	 за-
конодавчої,	виконавчої	та	судової	влади,	по-
кликані	гарантувати	безпеку	всіх	без	винятку	
законослухняних	 учасників	 підприємниць-

Рис. 1. Основні загрози розвитку підприємництва
Джерело: систематизовано і узагальнено автором.
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ких	відносин,	причому	діяльність	цих	органів	
не	 можуть	 контролювати	 самі	 підприємці.	
Використовуючи	важелі	впливу,	держава	так	
чи	інакше,	прямо	чи	опосередковано	впливає	
на	розвиток	підприємницьких	ініціатив	через	
прийняття	 законів,	 що	 створюють	 правову	
основу	 діяльності	 щодо	 забезпечення	 безпе-
ки	 на	 рівні	 держави,	 регіону,	 підприємства.		
У	Конституції	України	зазначається,	що	дер-
жава	забезпечує	власну	економічну	безпеку	і	
захист	 прав	 усіх	 суб’єктів,	 у	 тому	 числі	 під-
приємницьких	структур.

Водночас	 на	 державні	 органи	 (інститути	
влади,	 правозахисні	 органи,	 органи	 митного	
і	 податкового	 контролю)	 покладається	 роль	
своєрідного	 “балансира”,	 що	 узгоджує	 інте-	
реси	 підприємницьких	 структур.	 Тобто	 дер-
жавні	 органи	 певною	 мірою	 знімають	 деяку	
частину	потенційних	загроз	через	обмеження	
конкурентних	позицій	імпортованих	у	країну	
іноземних	 товарів	 за	 рахунок	 митних	 зборів	
і	 систем	 квотування,	 прикладом	 є	 існування	
Антимонопольного	 комітету,	 законодавчо-
правова	охорона	інтелектуальної	власності	та	
формування	 державної	 політики	 підтримки	
малого	підприємництва	в	Україні	тощо.	

Останній	 пункт	 стосується	 прийняття	
нормативних	 актів	 у	 сфері	 державного	 ре-
гулювання	 діяльності	 підприємницьких	
структур,	 наприклад:	 Закони	 України	 “Про	
підприємництво”,	 “Про	 державну	 підтримку	
малого	 підприємництва”,	 “Про	 Національ-

ну	програму	сприяння	розвитку	малого	під-
приємництва	 в	 Україні”,	 “Про	 розвиток	 та	
державну	підтримку	малого	і	середнього	під-
приємництва	в	Україні”;	Програма	державної	
підтримки	 підприємництва	 в	 Україні,	 Кон-
цепція	 державної	 політики	 розвитку	 мало-
го	 підприємництва,	 Стратегії	 економічного	
та	 соціального	 розвитку	 України	 “Шляхом	
європейської	 інтеграції”	 на	 2004–2015	 роки,	
Указ	Президента	України	“Про	лібералізацію	
підприємницької	діяльності	та	державну	під-
тримку	 підприємництва”,	 Постанова	 Уряду	
“Про	 затвердження	 Державної	 стратегії	 ре-	
гіонального	розвитку	на	період	до	2015	року”	
та	 ін.,	 а	 також	 запровадження	 зниження	 по-
даткового	 навантаження	 через	 спрощену	
систему	 оподаткування,	 обліку	 і	 звітності	
суб’єктів	 малого	 підприємництва	 (фіксова-
ний	податок,	спеціальний	торговий	патент	та	
єдиний	податок)	тощо	[12].	

Проте	 державні	 органи	 виступають	 своє-
рідною	 політичною	 загрозою	 розвитку	 під-
приємництва,	 адже	 є	 джерелом	 створення	
нормативно-правових	 актів,	 які	 можуть	
спричинити	 ризик	 виникнення	 певних	 об-
межень	 щодо	 провадження	 підприємниць-
кої	діяльності,	які	пов’язані	зі	зміною	інвес-
тиційної,	 податкової	 політики	 чи	 орієнтації	
держави.

Розглянемо	структурні	зміни	у	діяльності	
підприємницьких	 структур	 аграрного	 секто-
ру	як	суб’єкта	ринкових	відносин	(табл.	1).

Таблиця 1

Структурні зміни у діяльності аграрних підприємств України 1990–2013 рр.

Показники
Рік

1990 2000 2005 2010 2013

Валова продукція, вироблена підприємствами,
% від загального обсягу:

70,4 38,4 40,5 48,3 54,0

у рослинництві 75,2 41,2 45,0 53,6 58,6

у тваринництві 66,0 26,5 33,3 38,8 43,5

у т. ч. фермерськими господарствами, % 0,0 1,9 4,2 5,0 7,6

Прибуток від реалізації с/г продукції, млн грн 675,6* –121,4 1253,2 12750,5 11804,3

Капітальні інвестиції, млн грн 11799 496 4905 11311 18640

Площа використовуваних угідь, млн га 38244 24797 21717 21586 21800

Кількість найманих працівників, тис. осіб 4344,4 2551 1137 647,3 590,4

Чисельність зайнятих у ФГ, тис. осіб – 139,96 133,53 98,4 98,62

Джерело: сформовано за даними Державної служби статистики України
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Підприємство	 —	 господарська	 одини-
ця;	 ланка	 суспільного	 поділу	 праці;	 об’єкт	
управління;	економічна	категорія,	що	харак-
теризується	 економічною	 відособленістю	 і	
господарською	 самостійністю.	 Найбільшу	
загрозу	для	господарюючих	суб’єктів	станов-
лять	недобросовісні	конкуренти	і	контраген-
ти,	 вплив	 кримінальних	 структур,	 недоліки	
правової	 та	 економічної	 політики	 держави,	
а	 також	 промислове	 шпигунство,	 злочини	 у	
сфері	 застосування	 комп’ютерних	 техноло-
гій,	кримінальна	конкуренція	тощо	[7;	10].

Узагальнення	 досвіду	 світової	 теорії	 і	
практики	 показує,	 що	 результативним	 по-
казником	 функціонування	 підприємництва	
може	 бути	 обсяг	 виробленої	 продукції,	 при-
буткова	діяльність,	що	передбачає	ефективне	
використання	усіх	ресурсів	(табл.	2).	

На	 основі	 зазначених	 даних	 спробу-
ємо	 розрахувати	 стійкість	 підприємств		
(табл.	 3).	 Отримані	 показники	 економічної	
безпеки	свідчать	про	не	дуже	стійке	фінансо-
ве	 становище	 малих	 підприємств	 аграрного	
сектору,	оскільки	не	спостерігається	стійкого	
темпу	зростання	обсягів	реалізації	по	роках,	
адже	з	2013	р.	відзначається	спад.

Підприємство	 існує	 в	 умовах	 жорсткої	
конкуренції	 ринку,	 а	 з	 урахуванням	 сучас-
них	 реалій	 і	 при	 високому	 ступені	 вираже-
ності	 політичних,	 інвестиційних,	 валютних,	
технологічних	 та	 інших	 ризиків	 —	 змушене	
самостійно	піклуватися	про	створення	надій-
ної	 системи	 економічної	 безпеки.	 Найбільш	
уразливими	 з	 позицій	 економічної	 безпеки	
елементами	 виробничо-господарської	 діяль-
ності	є:	розробка	і	впровадження	у	виробни-

Таблиця 2

Основні показники діяльності малих підприємств аграрного сектору економіки України  
у 2010–2013 рр.

Показники 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р.
2013–2010 рр.

+/– %

Кількість малих аграрних підприємств, од., у т. ч.: 47213 38387 44487 46906 –307 99,3

 – частка у загальній кількості малих  
підприємств, %

13,2 10,8 12,9 12,5 –0,7 94,7

Чисельність зайнятих працівників, тис. осіб, у т. ч.: 219,9 197,6 220,4 238,7 18,8 108,5

 – частка у загальній кількості малих підприємств, % 10,2 9,5 10,7 11,9 1,7 116,7

 – частка у загальній кількості підприємств галузі, % 28,6 27,7 31,0 34,7 6,1 121,3

Обсяг реалізованої продукції, млн грн, у т. ч.: 22673,4 35343,7 49158,5 48838,4 26165 215,4

 – частка у загальній кількості малих  
підприємств, %

4,0 5,8 7,3 7,3 3,3 182,5

 – частка у загальній кількості підприємств  
у галузі, %

22,7 27,8 30,2 30,3 7,6 133,5

Рівень рентабельності операційної діяльності, % 17,9 25,9 22,7 12,9 –5 72,1

Джерело: сформовано за даними Державної служби статистики України

Таблиця 3

Аналіз стійкості підприємств аграрного сектору України

Рік
Обсяг реалі-
зованої про-

дукції, млн грн

Абсолютне відхилення  
обсягів реалізації по роках  

у порівнянних цінах  
(ланцюгове), млн грн

Темп зростання обся-
гів реалізації по роках 

(ланцюговий),%

Темп приросту об-
сягів реалізації по ро-
ках (ланцюговий),%

2010 22673,4 — — —

2011 35343,7 12670,3 155,9 55,9

2012 49158,5 13814,8 139,1 39,1

2013 48838,4 –320,1 99,3 –0,7

Джерело: розраховано автором
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цтво	 нової	 продукції,	 досягнення	 якості	 та	
конкурентоспроможності	 продукції,	 марке-
тингова,	 збутова	 діяльність,	 інформаційний	
обмін	та	діловодство.	Оскільки	нині	підпри-
ємства	знаходяться	в	нових	умовах	господа-
рювання,	 то	 на	 мікрорівні	 питання	 безпеки	
зводяться	 до	 ефективного	 управління	 (пра-
вильно	 прийнятих	 управлінських	 рішень	 в	
умовах	жорсткої	конкуренції),	стабільної	ді-
яльності	 підприємства,	 забезпечення	 своє-	
часною	 інформацією	 про	 стан	 ринку	 всіх		
підрозділів	підприємства,	попередження	і	за-
хисту	 від	 витоку	 конфіденційної	 інформації	
та	негативних	проявів	конкурентів	тощо.	Зо-
внішні	загрози	економічної	безпеки	—	втрата	
ніші	на	ринку	товару;	негативна	зміна	фінан-
сової	ситуації;	зміна	умов	кредитування;	пла-
тіжна	 недисциплінованість	 покупців	 тощо.	
Внутрішні	загрози	економічної	безпеки	—	ма-
сове	вибуття	застарілих	елементів	основного	

капіталу,	втрата	виробничого	потенціалу;	від-
ставання	техніки	і	технології;	високі	витрати	
виробництва	[2;	4;	6].

Функціональні	 складові	 економічної	 без-
пеки:	 фінансова,	 інтелектуальна	 і	 кадрова;	
техніко-технологічна	 та	 інформаційна;	 полі-
тико-правова;	екологічна;	силова	(рис.	2).

Важливим	 є	 питання	 підбору	 кадрового	
складу	функціонуючого	підприємства,	їхньо-
го	 інтелекту,	 професіоналізму,	 кваліфікації,	
добропорядності,	 а	 також	 знань	 і	 практич-
ного	досвіду	та	розуміння	кожним	зі	співро-
бітників	 важливості	 забезпечення	 безпеки	
бізнесу,	 бажання	 і	 здатності	 приносити	 мак-
симальну	користь	своїй	фірмі.	Саме	завдяки	
ефективній	кадровій	політиці	вдається	уник-
нути	багато	проблем,	пов’язаних	з	економіч-
ною	безпекою	підприємства	та	збереженням	
майнового,	 інтелектуального	 та	 фінансового	
капіталу	підприємства.

Рис. 2. Функціональні складові економічної безпеки
Джерело: сформовано автором

БЕЗПЕКА

Техніко-технологічна безпека:
• технічна;
• інформаційна;
• безпека зв’язку;
• комп’ютерна безпека;
• захист комерційної таємниці та конфіденційної інформації;
• безпека інформаційно-аналітичної роботи

Фінансова і кадрова:
• безпека господарсько-договірної діяльності;
• ресурс персоналу;
• інтелектуальна складова персоналу

Фізична безпека (охорона):
• безпека будівель і споруд;
• безпека керівництва;
• безпека рекламних, культурних, масових заходів, ділових 

зустрічей і переговорів;
• безпека перевезень вантажів і осіб

Інші види безпеки:
• радіаційно-хімічна;
• екологічна;
• протипожежна;
• політико-правова; 
• силова
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Ризики	у	цьому	випадку	—	це	те,	що	найма-
ний	 працівник	 може	 бути	 некомпетентним	
або	сталася	помилка	при	підборі,	що	свідчить	
про	низьку	кваліфікацію	працівників	відділу	
кадрів	з	підбору	персоналу.

Натомість	 корпоративні	 ресурси	 підпри-
ємства	забезпечують	його	економічну	безпе-
ку.	 Власник	 пропонує	 підлеглим	 своєчасну	
оплату	праці,	матеріальні	та	моральні	стиму-
ли,	 доплати,	 забезпечення	 соціальними	 бла-
гами	 тощо.	 Відповідно	 недостатнє	 фінансу-
вання	оплати	праці	спричинює	ризик	появи	
“промислового	 шпигунства”,	 підкупу	 персо-
налу	 зацікавленими	 фігурантами	 та	 інших	
негативних	і	протиправних	дій	по	відношен-
ню	до	суб’єкта	підприємницької	діяльності	з	
боку	персоналу.

Ідея	 методу	 системного	 підходу	 до	 про-
блем	 забезпечення	 економічної	 безпеки	 по-
лягає	в	тому,	щоб	припинити,	скоротити	або	
хоча	б	обмежити	витік	тієї	частини	цінної	ін-
формації,	яка	може	надати	конкурентам	мож-
ливість	заздалегідь	виявити,	що	саме	планує	
здійснювати	керівництво	фірми.

Надійність	 та	 ефективність	 системи	 без-
пеки	підприємства	визначають	за	одним	кри-
терієм	—	відсутністю	або	наявністю	завданої	
йому	матеріальної	та	моральної	шкоди.

Що	стосується	безпосередньо	економічної	
природи	 безпеки,	 то	 вона	 включає	 моніто-
ринг	 факторів,	 що	 викликають	 загрози	 еко-
номічній	 безпеці	 і	 діагностику	 кризових	 си-
туацій	підприємства	за	допомогою	порогових	
значень	 економічної	 безпеки	 (тобто	 відно-
шення	прогнозованого	попиту	на	продукцію	
підприємства	 і	обсягу	виробництва	до	вели-
чини	 його	 виробничих	 потужностей;	 частки	
інноваційної	 продукції	 у	 всій	 продукції	 під-
приємства;	 конкурентоспроможність	 компа-
нії	та	її	продукції	на	внутрішньому	і	зовніш-
ньому	ринках	товарів	і	послуг;	знос	основних	
фондів	підприємства;	сума	щорічного	обслу-
говування	кредитів;	рентабельність	продукції	
і	активів;	наявність	оборотних	коштів;	плато-
спроможність	 організації;	 частка	 працівни-
ків,	 які	 отримують	 заробітну	 плату	 нижче	
прожиткового	 мінімуму	 тощо),	 та	 вивчення	
іншої	 інформації,	що	стосується	системи	за-
хисту	підприємництва,	а	також	здатність	за-

побігати	 можливим	 збиткам	 та	 неспромож-
ності	 (банкрутства)	 підприємства	 внаслідок	
неефективного	використання	корпоративних	
ресурсів	 та	 знаходити	 організаційно-управ-
лінські	рішення	і	готовність	нести	за	них	від-
повідальність.

Отже,	 нині	 в	 умовах	 суперечливості	 ре-
формаційних	 процесів	 аграрні	 підприємства	
змушені	адаптуватися	до	умов	політичної	та	
соціально-економічної	 нестабільності	 і	 вес-
ти	пошук	адекватних	рішень	найскладніших	
проблем	і	загроз	своєму	функціонуванню.

Для	 забезпечення	 економічної	 безпеки	
підприємництва	 в	 Україні	 потрібно	 вдо-
сконалити	 та	 доповнити	 законодавчу	 базу		
щодо	юридично-правового	забезпечення,	що	
регулює	 основні	 відносини	 у	 сфері	 бізнесу	
та	 державні	 програми	 боротьби	 з	 корупці-	
єю,	поширеною	у	сфері	національної	еконо-
міки.	

Завдання	 економічної	 безпеки:	 своєчасно	
виявити	і	діагностувати	кризові	ситуації,	різ-
ного	роду	небезпеки	і	загрози	на	підприємстві	
та	максимально	послабити	їх	вплив	в	умовах	
жорсткої	 ринкової	 конкуренції	 і	 постійного	
господарського	ризику.
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Для забезпечення економічної безпеки підприємництва в Україні по-
трібно вдосконалити та доповнити законодавчу базу відповідно до міжна-
родних аналогів. Забезпечення економічної безпеки підприємства полягає 
у зборі інформації та оцінці партнерів і конкурентів, їх фінансового ста-
новища, можливостей та намірів для захисту від недобросовісної конку-
ренції; стратегічному і поточному плануванні і прогнозуванні фінансово-
господарської діяльності підприємства; вжитті сукупності ефективних 
заходів, спрямованих на запобігання або швидке усунення (нівелювання) 
потенційних внутрішніх і зовнішніх загроз і протидію дестабілізуючим 
чинникам. 

To ensure economic security of entrepreneurship in Ukraine we need to 
improve and supplement the legal framework in accordance to international 
standards. Ensuring of economic security consists of gathering information and 
evaluating partners and competitors, their financial position, capabilities and 
intentions for protection from unfair competition; strategic and current plan-
ning and forecasting of financial and economic activity; amount of effective 
measures to prevent or eliminate potential internal and external threats and re-
sist destabilizing factors.

Для обеспечения экономической безопасности предпринимательства в 
Украине нужно усовершенствовать и дополнить законодательную базу в 
соответствии с международными аналогами. Обеспечение экономической 
безопасности предприятия заключается в сборе информации и оценке 
партнеров и конкурентов, их финансового положения, возможностей и 
намерений для защиты от недобросовестной конкуренции; стратегиче-
ском и текущем планировании и прогнозировании финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятия; принятии совокупности эффективных 
мер, направленных на предотвращение или быстрое устранение (нивели-
рование) потенциальных внутренних и внешних угроз и противодействие 
дестабилизирующим факторам.
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