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FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISE AS A 

BASIS FOR ITS SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 
Стаття присвячена дослідженню проблеми забезпечення фінансово-економічної безпеки 
сільськогосподарського підприємства як найважливішого чинника його стійкого 
розвитку. Досліджена сутність фінансово-економічної безпеки підприємства та 
визначене її місце у забезпеченні стійкого конкурентоспроможного розвитку 
підприємства. Визначені проблеми у методологічних підходах щодо оцінювання стану 
фінансово-економічної безпеки сільськогосподарських підприємств на сучасному етапі 
розвитку сільського господарства. Здійснено оцінку стану фінансово-економічної безпеки 
сільськогосподарського підприємства за моделями прогнозування банкрутства 
підприємства та на основі запропонованого розширеного переліку показників із 
врахуванням особливостей сільськогосподарської діяльності. Доведено, що використання 
лише методів прогнозування банкрутства не дає чіткої картини щодо впливу на рівень 
фінансово-економічної безпеки підприємства наявності економічного потенціалу та 
ефективності його використання. Виходячи із особливостей сільськогосподарського 
підприємства запропоновано здійснювати оцінку стану фінансово-економічної безпеки за 
показниками, які враховують особливості діяльності сільськогосподарського 
підприємства.  
 
The article is devoted to the study of the problem of ensuring the financial and economic security 
of the agricultural enterprise as the most important factor in its sustainable development. The 
essence of financial and economic security of the enterprise is investigated and its place is 
determined in ensuring sustainable competitive development of the enterprise. The 
systematization of the concepts of "financial and economic security of the enterprise" is 
systematized. It is proposed under the financial and economic security of enterprises to 
understand such a set of financial and economic characteristics of the enterprise, which allows 
him to ensure sustainable long-term development. The economic security of an enterprise should 
be based on the goals of successful operation and development of the enterprise in all spheres of 
its activity and influence. Problems in methodological approaches to assessing the state of 



financial and economic security of agricultural enterprises at the present stage of agricultural 
development are identified. The estimation of the state of financial and economic security of the 
agricultural enterprise according to the models of forecasting the bankruptcy of the enterprise 
and on the basis of the proposed extended list of indicators taking into account the peculiarities 
of agricultural activity is carried out. It is proved that the use of only bankruptcy forecasting 
methods does not give a clear picture of the impact on the level of financial and economic 
security of an enterprise's availability of economic potential and the effectiveness of its use. 
Proceeding from the features of the agricultural enterprise, it is proposed to carry out an 
assessment of the state of financial and economic security based on indicators that take into 
account the peculiarities of the activity of the agricultural enterprise. 
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Постановка проблеми. Умови ринкової економіки, в яких на даний час перебувають приватні 
агрофірми, так само як і великі агропромислові формування, є невизначеними і непередбачуваними. 
Більшість сільськогосподарських підприємств в нашій державі функціонують в умовах кризового стану, що 
значною мірою зумовлено дією господарського ризику, а також жорсткою конкуренцією. Все це збільшує 
ймовірність виникнення загроз економічній безпеці виробників сільськогосподарської продукції. Для того 
щоб забезпечити собі стійке функціонування та динамічний розвиток, суб’єкти господарської діяльності 
змушені відшуковувати механізми швидкої адаптації до сучасних умов господарювання. 

Безпека є основою розвитку підприємства. Властивостями безпеки є керованість, неуразливість, 
адаптованість, стійкість до загроз. Під загрозою в системі економічної безпеки запропоновано розглядати 
негативні явища, дії або події, які загрожують функціонуванню підприємства і можуть призвести до 
деструктивних змін. Слід відзначити, що повністю уникнути негативного впливу зовнішнього середовища 
підприємству, як правило, неможливо [1]. Економічна безпека підприємства певною мірою виражається 
його здатністю протистояти загрозам недосягнення запланованих показників економічного результату. 
Сучасні умови господарювання вимагають від керівників та відповідних служб не тільки розробки ринкової 
стратегії поведінки підприємства в даний час або на перспективу, а й організаційно-аналітичних 
превентивних заходів, що дозволяють виключити або знизити розмір негативних економічних наслідків 
можливих загроз і небезпек для сталого отримання прибутку. 

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Дослідженням перспективних напрямів формування та 
зміцнення фінансово-економічної безпеки сільськогосподарських підприємств займалися вчені 
В. І. Аранчій, О.О. Бондаренко, Н. Бондарчук, Н. Ю. Гічова, В.М. Гончаров, М. Гуменчук, С. Б. Довбня, 
С.М. Ілляшенко, Д.В. Колесніков,  А. С. Лесюк, Т. О. Меліхова, С. П. Міщенко, Н.М. Пилипенко, 
Г.В. Соломіна, В.А. Сухецький, О. А. Хоменко, С.М. Шкарлет, Т.М. Янковець [1-17]. 

Формулювання цілей статті. Виходячи з актуальності наукового дослідження, мета статті полягає 
у визначенні місця фінансово-економічної безпеки у забезпеченні конкурентоспроможного стійкого 
розвитку сільськогосподарського підприємства та обґрунтуванні напрямів вдосконалення методичного 
інструментарію оцінювання фінансово-економічної безпеки сільськогосподарського підприємства в 
сучасних умовах господарювання.  

Виклад основного матеріалу дослідження. В економічній теорії та практиці не існує єдиного 
підходу до визначення поняття «фінансово-економічна безпека». Економічну безпеку підприємства можна 
трактувати, як стан захищеності усіх систем підприємства при здійсненні господарської діяльності в певній 
ситуації.  

Прихильниками ресурсно-функціонального підходу [2, 3] економічна безпека підприємства 
трактується, як стан ефективного використання існуючих ринкових можливостей та ресурсів, що забезпечує 
підприємству виживання і стійкий розвиток [3]. фінансово-економічна безпека підприємства є поняттям 
складним і комплексним і включає певний набір внутрішніх характеристик, спрямованих на забезпечення 
ефективності використання ресурсів за кожним напрямом діяльності. ЇЇ слід розглядати через призму її 
функціональних складових, що дозволяє: здійснювати моніторинг чинників та досліджувати процеси, які 
здійснюють вплив на забезпечення фінансово-економічної безпеки [4]. 

«Економічна безпека – це стан системи, за якого досягається такий рівень захищеності, коли вплив 
негативних чинників зовнішнього середовища мінімальний, а позитивних – сприятливий до розвитку 



внутрішнього потенціалу» [5]. Але на нашу думку економічна безпека є складною характеристикою 
підприємства, яка включає крім стану умови розвитку підприємства та потенціал майбутнього розвитку. За 
економічною енциклопедією економічна безпека трактується як незалежність суб'єктів підприємницької 
діяльності від недобросовісної конкуренції [6,с.411]. Але, крім незалежності безпека поєднує в собі більш 
широкий набір характеристик підприємства, що забезпечують йому фінансово-економічну стійкість та 
майбутній розвиток. Економічна безпека підприємства нерозривно пов’язана з його розвитком. Економічна 
безпека є необхідною для формування умов для стійкого розвитку підприємства. Розвиток є вираженням 
економічних інтересів суб’єкта господарювання, здатністю підприємства рухатися вперед, а економічна 
безпека є характеристикою цієї здатності [7]. 

Ми згодні із позицією, що економічна безпека підприємства – це характеристика життєздатності 
підприємства в існуючих умовах, тобто набір відмінних властивостей, які забезпечать розвиток 
підприємства. Тобто, дослідження рівня економічної безпеки повинно полягати у співставленні ознак 
підприємства і умов його функціонування [8].  

Предметом економічної безпеки підприємства є ресурси або діяльність підприємства, яка 
спрямована на керування фінансовими, інформаційними, матеріальними та кадровими ресурсами для 
забезпечення потреб економічної безпеки підприємства [9]. Враховуючи спектр можливих загроз 
економічної безпеки підприємства, захисту повинні підлягати всі види ресурсів, що залучаються для 
досягнення економічних інтересів підприємства [10]. 

Разом з тим фінансово-економічну безпеку підприємництва порівняно з економічною безпекою 
підприємства необхідно розглядати як ще ширшу економічну категорію [11]. Вчені відзначають, що 
фінансово-економічна безпека суб’єкта господарювання є складною системою і її варто розглядати через 
призму її функціональних складових. Фінансово-економічна безпека визначається як «такий фінансово-
економічний стан підприємства, який сприяє забезпеченню захищеності його фінансово-економічних 
інтересів від негативних факторів зовнішнього та внутрішнього середовища і створенню необхідних 
фінансово-економічних умов для безперервної успішної діяльності та сталого розвитку підприємства» [12]. 
Стійкість та високий потенціал майбутнього розвитку є головною метою фінансово-економічної безпеки. 
Важливим підґрунтям системи забезпечення фінансово-економічної безпеки є запровадження системи 
діагностики і моніторингу її стану [13]. Науковці пропонують різноманітні методичні підходи до визначення 
рівня економічної безпеки підприємства, зокрема: оцінка економічної безпеки на основі багатофакторних 
дискримінантних моделей прогнозування загрози настання банкрутства; оцінка за функціональними 
складовими; комплексний підхід до оцінки рівня економічної безпеки підприємства [2, 3, 14, 15].  

Нами було проведено оцінку рівня фінансово-економічної безпеки сільськогосподарського 
підприємства (ПАФ «КОЛОС» Білопільського району Сумської області) з використанням багатофакторних 
моделей діагностики ймовірності банкрутства. Важливою метою такої оцінки є своєчасне виявлення ознак 
банкрутства підприємства. Для оцінки стану ймовірності банкрутства ПАФ «КОЛОС» нами були відібрані 
дві дискримінантні моделей відомих зарубіжних економістів та одна модель вітчизняного вченого – 
економіста: модель Альтмана; модель Ліса; модель Терещенка [14]. Оцінка ймовірності банкрутства 
досліджуваного підприємства наведена в таблиці 1.  

 
Таблиця 1. 

Порівняльна характеристика результатів моделювання банкрутства підприємства  
з використанням різних методик 

Роки Моделі 
ймовірності 
банкрутства 

Ймовірність 
банкрутства 

Нормативне 
значення 2013 2014 2015 2016 2017 

Мала > 2,91 7,76 11,96 3,91 11,77 6,25 
Можлива 2,71 < 2,90 - - - - - 
Велика 1,81 < 2,70 - - - - - 

Модель 
Альтмана 

Банкрут < 1,80 - - - - - 

Мала > 0,037 0,13 0,15 0,12 0,15 0,13 
Можлива - - - - - - 
Велика < 0,037 - - - - - 

Модель Ліса 

Банкрут - - - - - - 
Мала > 2 9,60 17,93 8,81 11,16 6,94 
Можлива 1 < 2 - - - - - 
Велика 0 < 1 - - - - - 

Модель 
Терещенка 

Банкрут < 0 - - - - - 
 

Підприємство на даний момент має гарний фінансовий стан та малу ймовірність стати банкрутом. 
Оперативне управління фінансово-господарською діяльністю підприємства є важливим для 

забезпечення ефективної системи фінансово-економічної безпеки підприємства та механізму її моніторингу 



[16]. Але, на думку вчених, застосування моделей ймовірності банкрутства для оцінювання безпеки 
підприємства, особливо сільськогосподарського та ще невеликого, може бути виправданим лише частково. 
Методи прогнозування банкрутства зводяться переважно до виявлення симптомів фінансової кризи 
підприємства, тому значно обмежують сутність поняття «економічна безпека» [17]. Це обумовлює 
необхідність вдосконалення методичних підходів до визначення її рівня. Вирішити проблему оцінки 
економічної безпеки підприємства можливо завдяки використанню системного підходу, який полягає у 
вивченні об’єкта як цілісної множини елементів у їх сукупності і зв’язків між ними [15]. «Оцінка 
економічної безпеки – це конкретний вираз сукупності економічних параметрів підприємства, які 
характеризують здатність підприємства забезпечити стійкий розвиток як у поточному періоді, так і на 
перспективу» [15].  

Тому для досягнення належного рівня економічної безпеки суб’єктів господарювання необхідно 
враховувати весь спектр факторів, від яких залежить ефективність функціонування підприємства в умовах 
жорсткої конкуренції.  

Однією зі складових успішного ведення бізнесу є підвищення ефективності використання основних 
засобів підприємств. Від ступеня зносу залежать обсяги і якість продукції, що випускається, її 
конкурентоспроможність, рівень витрат виробництва і прибутковість виробленої підприємством продукції, 
що в кінцевому підсумку визначає фінансово-економічну безпеку підприємства (табл. 2). 

 
Таблиця 2. 

Техніко-технологічна складова економічної безпеки підприємства 
Відхилення (+,-) 

2017 року від 2013 
року 

Показники 2013 р. 2014 р. 2015р. 2016р. 2017р. 
натура-
льних 
одиниць 

%  

Коефіцієнт надходження 0,3 0,8 0,1 0,6 0,3 0,0 0,0 
Коефіцієнт вибуття 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Рівень зношення (на кінець року), 
% 

85,6 70,6 76,4 69,9 70,9 -14,7 -17,1 

Рівень придатності (на кінець 
року), % 

14,4 29,4 23,6 30,1 29,1 14,7 101,7 

Питома вага активної частини,% 27,5 32,0 37,1 15,0 18,6 -9,0 -32,5 
 
На відміну від інших елементів економічної безпеки, забезпечення її техніко-технологічному 

режиму вимагає вкладення істотних інвестиційних ресурсів. Досліджуване підприємство явно має загрозу 
зниження якості послуг, що надаються. Дана загроза є наслідком зростання зносу устаткування, низьким 
рівнем коефіцієнта оновлення. Все це може привести до зниження якості, зниженням рівня технічної 
оснащеності, і – як наслідок – зниження конкурентоспроможності послуг підприємства.  

Виробництво сільськогосподарської продукції в значній мірі залежить від наявності та 
використання землі, як головного засобу виробництва, тому важливо оцінити ефективність використання 
землі, та небезпеки, що можуть існувати (табл. 3). 

 
Таблиця 3. 

Економічна ефективність використання сільськогосподарських земель підприємства 

Показники  2013 р. 2014 р. 2015р. 2016р. 2017р. 
Відхилення 

(+,-)2017 року 
від 2013 року 

Урожайність с.-г. культур, ц/га 
        зернові і зернобобові 126,4 82,9 103,8 95,5 92,6 -33,9 
        соняшник 36,2 34,5 0,0 25,5 31,5 -4,6 
        соя 0,0 21,9 25,9 0,0 24,8 24,8 

Одержано на 100 га с.-г. угідь: 
        молока, ц 732,7 785,0 723,2 654,1 724,8 -8,0 
        м’яса (яловичини), ц 30,9 25,5 33,9 42,1 34,9 4,0 
        кормів, ц корм. од. 2863,9 953,5 3623,2 2505,1 2478,0 -385,9 

Одержано на 100 га с.-г. угідь, тис. грн.: 
        валової продукції 1134,4 1028,5 1001,6 901,7 988,4 -146,0 
        товарної продукції 1007,5 1590,3 2166,7 2432,4 3089,7 2082,3 
        валового прибутку 324,1 825,6 1166,4 1325,0 1609,9 1285,8 
        чистого прибутку 450,3 1102,5 1890,2 1353,1 1563,3 1113,0 



Доход від реалізації продукції 
рослинництва на 100 га ріллі. 
тис. грн 

724,4 1281,6 1800,3 1994,2 2469,1 1744,8 

Рівень розораності, % 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 0,0 
Питома вага посівів в площі 
ріллі, %: 

81,6 91,6 71,1 79,6 81,4 -0,2 

  зернові та зернобобові 26,8 50,7 70,1 41,6 72,8 46,0 
соняшник 54,8 36,6 0,0 38,1 0,6 -54,1 
соя  0,0 4,3 1,0 0,0 8,0 8,0 

 
ПАФ «Колос» має високий рівень розораності сільськогосподарських угідь (97,2%), що, з одного 

боку, характеризує спроможність підприємства більше виробити продукції, а з іншого, швидке виснаження 
та інтенсивне ведення сільського господарства.  

Головна відмінність між успішними та невдачливими підприємствами – у їхній активності, тобто 
спроможності виявляти свої власні резерви та використовувати їх з максимальною користю. Покращення 
фінансово-економічної безпеки ПАФ «КОЛОС», можливе за рахунок збільшення виручки від реалізації. 
Прямий вплив на розмір виручки становить рівень відпускних цін, що у свою чергу знаходиться під 
впливом якості і споживчих властивостей, термінів реалізації продукції. У результаті співставлення ціни 
реалізації основних видів продукції по ПАФ «КОЛОС» з середніми цінами реалізованої продукції 
сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами згідно офіційних статистичних даних 
Державної служби статистики України [18] було виявлено, що підприємство у результаті реалізації 
продукції рослинництва та тваринництва за нижчими цінами ніж середні статистичні ціни по Україні за 
2013-2017 роки, недоотримало 15291,6 тис.грн. Втрати підприємства по роках зображено на діаграмі (рис. 
1). 

 

  
Рис. 1. Втрати доходів підприємства у результаті заниження ціни реалізації продукції 

 
Керівництво підприємства повинно проводити більш ретельне вивчення діючої та перспективної 

кон’юнктури ринку для отримання об’єктивної інформації про стан, тенденції розвитку, проблемні аспекти 
ринку сільськогосподарської продукції, що сприяє отриманню конкурентних переваг та мінімізації ризику 
внаслідок здійснення господарської діяльності, а також обрати відповідний сегмент ринку, встановити 
оптимальні ціни на вироблену сільськогосподарську продукцію.  

Отже, результати оцінки фінансово-економічної безпеки підприємства з використанням 
запропонованих нами показників істотно відрізняються від даних отриманих за оцінками на основі моделей 
прогнозування банкрутства. Таким чином, оцінка фінансово-економічної безпеки сільськогосподарських 
підприємств повинна здійснюватися на основі всебічного аналізу показників, які характеризують діяльність 
підприємства. Використання лише методів прогнозування банкрутства не дасть чіткої картини щодо 
наявності економічного потенціалу підприємства та ефективності його використання.  

Висновки та перспективи подальших досліджень 
Безпека є однією з найважливіших умов функціонування будь-якого підприємства. Заходи 

забезпечення економічної безпеки повинні передбачатися ще на стадії його створення та контролюватися 
протягом всього періоду існування даного підприємства. Таким чином, під фінансово-економічною 
безпекою підприємства слід розуміти такий набір фінансово-економічних характеристик підприємства, що 
дозволяє забезпечити йому стійкий довготривалий розвиток. Економічна безпека підприємства повинна 
ґрунтуватися на цілях успішного функціонування і розвитку підприємства за всіма сферами його діяльності 
і впливу.  
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