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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Сучасний стан економічного середовища характеризу-

ється нестійкістю та низкою загроз, які посилюються за рахунок зовнішніх і внут-

рішніх дестабілізуючих факторів. Загострення конкуренції та глобалізація у світо-

вих масштабах зумовлюють необхідність нових підходів до економічної діяльнос-

ті, а тому необхідно враховувати можливий негативний вплив зовнішніх і внутрі-

шніх чинників економічних систем на різних рівнях їх прояву. Саме тому розви-

ток підприємств відбувається в основному не за рахунок зростання конкуренто-

спроможності, а за рахунок їх здатності мінімізувати вплив негативних зовнішніх 

факторів на свою діяльність та протистояти їм. 

У зв’язку з підвищенням рівня конкуренції, розширенням ринку та глобалі-

зацією, зростанням невизначеності економічного середовища виникла необхід-

ність формування відповідного економічного простору діяльності підприємств. 

Результатом застосування наукового підходу для діагностування, попередження 

та подолання названих загроз стало використання дефініції «економічна безпека». 

Сільське господарство є важливою складовою національної економіки, його 

підприємства формують основу продовольчої безпеки держави. Це обумовлює 

важливість дослідження рівня та оцінки загроз економічній безпеці відповідних 

суб’єктів господарювання. Кожен із них повинен забезпечити стабільність своєї 

діяльності з метою досягнення поставлених цілей у майбутніх періодах. У зазна-

ченому відображена необхідність постійного дотримання економічної безпеки, 

що має на меті своєчасно виявити та послабити дії різного роду загроз та створити 

передумови для досягнення максимальної ефективності діяльності. Економічна 

безпека характеризує захищеність підприємства від негативних факторів внутрі-

шнього та зовнішнього середовища, здатність адаптації до нових умов та усунен-

ня різного роду загроз, що впливають на його функціонування.  

Вивчення економічної безпеки здійснюється на двох рівнях – національної 

економіки і підприємства. У дослідженні економічної безпеки на макрорівні дося-

гли значних успіхів Б. Губський, О. Барановський, В. Геєць, Є. Кваснюк та інші 

вчені. Над концепцією економічної безпеки та дослідженням її характерних рис 

на рівні підприємств, зокрема сільськогосподарських, працюють такі науковці як 

Л. Абалкін, І. Баланюк, В. Бойко, Т. Васильців, З. Варналій, Ю. Губені, О. Грунін, 

А. Єпіфанов, М. Єрмошенко, Г. Козаченко, В. Мунтіян, Є. Олєйнікова, 

С. Онисько, В. Онищенко, Д. Пастернак-Таранушенко, І. Плєтникова, І. Свиноус, 

Я. Жаліло та ін. Слід зазначити, що загальною рисою результатів їх досліджень є 

індивідуальність пропонованих методик, їх фінансова спрямованість і відсутність 

єдиного підходу до оцінки рівня економічної безпеки та її складових. 

За наявності широкого спектру трактувань та підходів до визначення еко-

номічної безпеки доцільно здійснити їх систематизацію, визначити сильні та сла-

бкі сторони сучасних методів її оцінки й на їх основі визначити особливості фор-

мування економічної безпеки для сільськогосподарських підприємств з урахуван-

ням особливостей відповідної галузі. Актуальність обраної теми дослідження під-

тверджується й необхідністю пошуку додаткових критеріїв оцінки управлінських 

рішень. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацій-

не дослідження виконано в рамках реалізації наукової теми кафедри обліку і ауди-

ту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника «Роз-

робка організаційно-економічного механізму удосконалення функціонування ви-

робничо-господарських структур регіону» (номер державної реєстрації 

0111U000875). Внесок автора у її виконання полягає у розробці механізму вдос-

коналення діяльності сільськогосподарських підприємств за рахунок забезпечення 

їх економічної безпеки. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є наукове об-

ґрунтування і вдосконалення теоретико-методичних засад оцінки рівня економіч-

ної безпеки сільськогосподарських підприємств та розробка прикладних рекомен-

дацій щодо його підвищення.  

Для досягнення поставленої мети окреслено такі завдання: 

– з’ясувати сутність економічної безпеки підприємства, форм її прояву та 

принципів реалізації на мікрорівні; 

– класифікувати загрози економічній безпеці підприємств; 

– обґрунтувати методичні підходи до оцінки економічної безпеки сільськогос-

подарських підприємств; 

– охарактеризувати вплив розміщення підприємств сільськогосподарського 

сектору на рівень їх економічної безпеки; 

– встановити рівень економічної безпеки сільськогосподарських підприємств 

Івано-Франківської області; 

– визначити шляхи формування системи економічної безпеки сільськогоспо-

дарських підприємств Івано-Франківської області; 

– визначити перспективи використання альтернативних методик оцінки 

економічної безпеки; 

– встановити доцільність використання сільськогосподарськими підприєм-

ствами енергозберігаючих технологій з точки зору концепції їх економічної 

безпеки.  

Об’єктом дослідження є процес формування економічної безпеки сільсько-

господарських підприємств.  

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практич-

них засад підвищення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств. 

Методи дослідження. У процесі дослідження використано загальнонаукові 

та специфічні методи пізнання, а саме: термінологічний підхід (для визначення 

суті поняття «економічна безпека» та «економічна безпека підприємств»); аналіз і 

синтез (при формуванні пропозицій щодо оцінки та врахування впливу можливих 

негативних наслідків на економічну безпеку підприємства); системний підхід (для 

врахування особливостей діяльності сільськогосподарських підприємств, 

узагальнення показників, що відображають ефективність різних економічних 

процесів); статистичного аналізу і групування (для визначеня рівня економічної 

безпеки підприємств на основі даних статистичної звітності); абстрактно-логічний 

метод (для обґрунтування пропозицій щодо забезпечення економічної безпеки 

підприємств). 
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Інформаційну базу дослідження склали нормативно-правові акти України, 

офіційні дані Головного управління статистики в Івано-Франківській області, на-

укові публікації вітчизняних та зарубіжних вчених, особисті узагальнення автора 

дисертаційної роботи. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в такому: 

удосконалено: 

– методичні підходи до визначення суті економічної безпеки, яку 

запропоновано розглядати як характеристику підприємства, що відображає рівень 

ефективності використання ним ресурсів, його стан як виробничої системи та 

стійкість суб’єкта господарювання до потенційних ризиків і загроз. Таке 

визначення дає змогу обґрунтовано підійти до вибору відповідних емпіричних 

показників з метою подальшої оцінки рівня економічної безпеки загалом і 

всесторонньо враховувати її складові та чинники впливу на цю категорію; 

– науково-методичні основи оцінки рівня економічної безпеки сільсько-

господарських підприємств, який визначається як мінімальний рівень серед трьох 

груп показників, розрахованих на основі групування емпіричних даних щодо 

діяльності підприємств за показниками економічної діяльності та специфічних 

характеристик, що дає змогу враховувати специфіку категорії «безпека»;  

– підходи до формування альтернативного методу визначення рівня еконо-

мічної безпеки сільськогосподарського підприємства в грошовому вимірнику, 

який дає змогу здійснити економічну оцінку можливих загроз для суб’єкта госпо-

дарювання та їх наслідків і здійснити порівняння відповідного показника з потен-

ційною вартістю попереджуючих  контрзаходів;  

– комплексні підходи до формування економічної безпеки сільськогоспо-

дарських підприємств Івано-Франківської області, які розробляються на основі  

оцінки і ранжування показників діяльності підприємств у межах адміністративно-

територіальних одиниць, виявлення потенційно слабких сторін і складових їх 

діяльності та подальшого формування перспективних напрямів і тактичних 

завдань щодо формування економічної безпеки, що дають змогу визначати 

стратегічні напрями розвитку таких підприємств з метою формування систем 

забезпечення економічної безпеки; 

отримали подальший розвиток: 

– систематизація та класифікація загроз економічній безпеці підприємств за 

низкою критеріїв: джерелом походження, можливістю передбачення або  

страхування, за сферами впливу та тривалістю, з визначенням особливостей 

окремих їх видів та форм прояву стосовно діяльності сільськогосподарських 

підприємств; 

– методика оцінки рівня економічної безпеки сільськогосподарських 

підприємств області за комплексними показниками. Отримана внаслідок 

групування показників оцінки економічної безпеки структурна послідовність 

відображає рівень економічної безпеки підприємств області загалом та дає змогу 

оцінити стан і місце кожного з досліджуваних підприємств як за конкуренто-

спроможністю, так і за рівнем потенційної захищеності в майбутньому; 

– потенційні сценарії впровадження сільськогосподарськими підприєм-

ствами сучасних енергозберігаючих технологій у контексті формування системи 
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економічної безпеки відповідних суб’єктів господарювання з конкретизацією 

періодів впровадження запропонованих заходів та відображенням зміни 

постійних і змінних затрат підприємства. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

запропоновані в дисертаційній роботі науково-прикладні підходи до аналізу 

економічної безпеки та її забезпечення для сільськогосподарських підприємств, 

які реалізуються через механізм оцінки економічної безпеки, засоби і стратегічні 

напрямки її формування, можуть бути використані в діяльності відповідних 

суб’єктів господарювання. 

Основні положення та рекомендації, отримані в результаті дослідження, 

знайшли застосування в діяльності сільськогосподарських підприємств та 

організацій. Зокрема, напрацювання щодо оцінки рівня економічної безпеки 

сільськогосподарських підприємств, її підвищення та грошової оцінки застосовані 

в роботі Івано-Франківської обласної державної адміністрації при формуванні та 

реалізації регіональної політики розвитку сільського господарства (довідка 

№ 1068/0/2-18/01-116 від 22.10.2018 р.). 

Пропозиції щодо аналізу рівня економічної безпеки на мікрорівні та її 

підвищення за рахунок застосування сільськогосподарськими підприємствами 

сучасних енергоефективних технологій використані відділом промисловості, 

торгівлі та агропромислового розвитку управління економічного розвитку 

торгівлі Надвірнянської районної державної адміністрації (довідка № 629/01-

19/007 від 26.10.2018 р.). 

Розроблена система показників оцінки рівня економічної безпеки викори-

стовується в діяльності приватного фермерського господарства «Поточище» 

(довідка № 120 від 22.08.2018 р.). Запропоновані підходи до класифікації загроз та 

напрацювання щодо формування системи забезпечення економічної безпеки на 

мікрорівні, які стосуються принципів, механізму її функціонування та 

інструментів реалізації, використані в діяльності фізичної-особи підприємця 

Радецької І. Б. (довідка № 1/23/07-18 від 23.07.2018 р.). Представлені в дисертації 

розробки щодо застосування паспортів економічних загроз застосовуються в 

діяльності фермерського господарства Гунчака І. Т. (довідка № 1-06/07 від 

06.07.2017 р.).  

Приватним підприємством «Рідна земля» було використано напрацювання 

щодо класифікації та грошової оцінки потенційних загроз економічній безпеці 

(довідка № 2510 від 25.10.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаним науковим дослідженням. Наведені в дисертації результати наукових 

досліджень є особистими розробками і повністю належать автору. Із наукових 

праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використано лише ті 

положення та результати, які отримано автором особисто. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертаційного дослідження доповідались на міжнародних науково-практичних 

конференціях: «Теорія та практика менеджменту» (м. Луцьк, 2016 р.), 

«Development of social and economic systems in a global competitive environment» 

(м. Кишинів, 2016 р.), «Аграрна політика України в умовах глобальних 
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продовольчих та фінансово-економічних викликів» (м. Київ, 2016 р.), «Сучасні 

економічні, соціальні та екологічні детермінанти активізації розвитку країни та її 

регіонів» (м. Ужгород, 2017 р.), «Тенденції розвитку національних економік: 

економічний та правовий виміри» (м. Київ, 2017 р.), «Ефективність 

функціонування сільськогосподарських підприємств» (м. Львів, 2017 р.). 

«Соціально-економічний розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне 

забезпечення» (м. Бережани, 2018 р.). 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 

16 наукових праць, у т.ч. 10 – одноосібних. З них одна стаття розміщена в колек-

тивній монографії, 8 – у наукових фахових виданнях України, з яких 7 статей у 

виданнях, що індексуються в міжнародних  наукометричних базах, а також опуб-

ліковано 7 тез доповідей у збірниках і матеріалах науково-практичних конферен-

цій. 

Структура роботи. Робота складається з анотації, вступу, трьох розділів з 

висновками до кожного, загальних висновків, списку використаної літератури та 

додатків. Повний обсяг роботи – 207 сторінок комп’ютерного тексту. Основний 

зміст роботи викладено на 162 сторінках. Робота містить 17 таблиць, 19 рисунків. 

Список використаних джерел налічує 172 найменування на 17 сторінках. Робота 

містить 9 додатків на 27 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено мету, завдан-

ня, об’єкт і предмет дослідження, розкрито наукову новизну, теоретичне та прак-

тичне значення одержаних результатів, наведено відомості про їх апробацію, ви-

значено особистий внесок здобувача, описано структуру дисертаційного дослі-

дження. 

У першому розділі – «Теоретично-методологічні основи дослідження 

економічної безпеки підприємств» – з’ясовано використання поняття «економі-

чна безпека» на різних рівнях економіки, досліджено сучасні наукові підходи до 

трактування цього поняття, розкрито суть загроз економічній безпеці та наведено 

їх класифікацію, опрацьовано методичні підходи до оцінки економічної безпеки 

сільськогосподарських підприємств на основі запропонованих критеріїв та мето-

дологічних принципів. 

Виділення і розмежування окремих рівнів економічної безпеки проводять на 

основі змісту основних відтворювальних процесів: перерозподілу ресурсів на за-

гальнодержавному рівні, забезпечення процесу виробництва для підприємств та 

споживання для окремої особи. За організаційним рівнем також виокремлюють 

економічну безпеку галузі чи сектора економіки, а у галузево-територіальному 

аспекті – економічну безпеку регіону. 

Загальною рисою суті економічної безпеки на різних рівнях є трактування її 

як підходу до забезпечення діяльності шляхом протистояння загрозам в умовах 

появи негативних явищ, невизначеності й ризику, що спричиняє відхилення стану 

економічної системи чи окремого об’єкта від запланованого або бажаного.  
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На основі переосмислення сучасних трактувань досліджуваної дефініції та 

їх систематизації констатовано, що економічна безпека підприємства – це ком-

плексна характеристика складної системи діяльності підприємства, що характери-

зує результат минулої його діяльності щодо ефективності використання всіх на-

явних та потенційних ресурсів, реальний стан виробничої системи, економічної 

незалежності й конкурентоспроможності суб’єкта господарювання та відносний 

рівень його захищеності від можливих у майбутньому внутрішніх і зовнішніх за-

гроз. 

Таке трактування суті економічної безпеки не тільки показує й відображає 

причино-наслідковий зв’язок у діяльності підприємства, але й дає змогу знаходи-

ти потенційні важелі впливу на рівень економічної безпеки в майбутньому за ра-

хунок цілеспрямованого впливу на окремі її складові. Розуміння взаємозв’язку та 

взаємовпливу всіх складових діяльності підприємства є основою для правильного 

розуміння підходу до визначення його економічної безпеки. Неможливість повної 

відмови від низки бізнес-процесів ще раз підкреслює безпекову спрямованість ка-

тегорії «економічна безпека», адже така схема виключає можливість «поглинан-

ня» перевагами потенційних слабких сторін і нівелювання відповідних загроз.  

З метою повного та усестороннього вивчення загроз економічній безпеці  

підприємства здійснені додаткові їх класифікації, що відображають відповідні 

якісні характеристики. Порівняння результатів таких класифікацій та сутності ка-

тегорії «економічна безпека» можна схематично відобразити у вигляді багаторів-

невої проекції основних її складових (табл. 1).  

Таблиця 1 

Співвідношення складових економічної безпеки підприємств  

та результатів класифікації загроз для неї  

Ознака класифікації 

загроз 

Складові економічної безпеки 

Ефективність  

функціонування 

Стан підприємства 

як системи 

Потенційна стій-

кість у майбутньому 

За етапом життєвого 

циклу продукції  

(стадії)  

Збуту, розрахунків 
Зберігання,  

транспортування 

Планування,  

виробництва 

За часом дії Минулі Реальні Потенційні 

За сферами життєдія-

льності  

Фінансові, логісти-

чні 

Соціальні, вироб-

ничі, кадрові 

Інформаційні, техні-

ко-технологічні 

За можливістю  

страхування  
Не страхуються 

Страхуються  

частково 
Страхуються 

За циклом управління  Стратегічні Поточні Оперативні 

За тривалістю впливу  Довготермінові Середньотермінові Короткострокові 

 

Початковим кроком у формуванні економічної безпеки підприємства є 

оцінювання її рівня. Існує велика кількість підходів до цієї оцінки, які, як правило, 

мають результуючим показником зведений індекс, що формується з відносних 

показників діяльності об’єкта, зважених на їх вагові коефіцієнти. Проте погляди 

щодо структури та питомої ваги конкретних показників, які слід враховувати при 

оцінці, є неоднозначними.  
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Додатковою проблемою при застосуванні виключно коефіцієнтного методу 

є недостатність початкової інформації, її якість та тривалий період накопичення й 

обробки, що в подальшому (як наслідок нестабільності середовища) робить її 

частково застарілою. Так, у випадку використання методу результуючого 

показника отримують середньозважене значення з урахуванням різних аспектів 

економічної безпеки, тоді як реальний рівень відповідної характеристики 

(відповідно до обраного терміну «безпека») відповідатиме найнижчому 

досягнутому результату, тобто буде характеризуватися найменшим (мінімальним) 

рівнем серед її складових. У цьому й полягає основний і найбільш вагомий 

недолік вказаних підходів та необхідність пошуку альтернативних. 

Складові економічної безпеки визначаються з точки зору функціонального  

підходу, і, виходячи з наведеного визначення, пропонується виділяти за оцінкою 

та групуванням впливових даних і показників три її елементи: ефективність дія-

льності, стан підприємства як виробничої системи, рівень захисту від потенційних 

загроз. 

Дотримуючись запропонованого визначення поняття економічної безпеки, 

пропонується перелік даних, які характеризують окремі складові економічної без-

пеки сільськогосподарських підприємств (зокрема з рослинницькою спеціалізаці-

єю) та враховують специфіку галузі. Стан використання підприємством його ре-

сурсів, а відповідно й функціонуючої системи, будуть відображати: врожайність 

культур; вихід товарної продукції з одиниці посівної площі; співвідношення пов-

ної та виробничої собівартості. Ефективність діяльності виражатимуть показники: 

прибутку на одиницю площі угідь; дохідність та рентабельність; співвідношення 

виготовленої та реалізованої продукції – у грошових і в натуральних показниках. 

Для оцінки можливих загроз у майбутньому доцільним є прогнозування ви-

трат сільськогосподарських підприємств на основі планування собівартості про-

дукції. На основі аналізу структури собівартості у розрізі окремих статей встанов-

люють наявність потенційних резервів зменшення вартості виробництва, зростан-

ня прибутку від реалізації продукції. 

У другому розділі – «Аналіз та оцінка динаміки рівня економічної без-

пеки підприємств сільськогосподарського сектору в пореформеному періоді» 

– представлено результати дослідження рівня економічної безпеки сільськогоспо-

дарських підприємств Івано-Франківської області згідно з запропонованою мето-

дикою, охарактеризовано динаміку відповідних показників у системі загального 

рейтингу за рівнем економічної безпеки підприємств області. 

У галузі рослинництва одним із основних чинників економічного розвитку 

підприємства, а відповідно і його економічної безпеки, є забезпеченість земель-

ними ресурсами, про що свідчать результати співставлення кількості прибуткових 

підприємств у районах до загальної їх в області (як показник загальної підприєм-

ницької активності та успішності ведення бізнесу в конкретному районі), питомої 

частки фінансових результатів підприємств районів від загальних в області (порі-

вняльний, відносний показник рівня успішності підприємств району в цілому, як 

зведений маржинальний показник діяльності), чисельності залученого персоналу 

в усіх сільськогосподарських підприємствах (альтернативний до оброблювальної 

площі показник що характеризує масштаб розвитку галузі, адже офіційне залу-
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чення більшої кількості персоналу характеризує збільшення витрат праці, а отже 

й потенційний розвиток і зростання) та ефективності діяльності (рівень рентабе-

льності, структура витрат і питома прибутковість).  

В Івано-Франківській області виділяються Рогатинський та Калуський ра-

йони, де найбільші середні розміри землекористування сільськогосподарських  

підприємств поєднуються з відносно високими показниками економічної ефекти-

вності їх функціонування (більшою кількістю прибуткових підприємств, більшою 

часткою їх питомого прибутку в області, ). 

Для визначення рівня економічної безпеки підприємств використано три 

групи показників. Перша з них характеризує кожне підприємство як виробничу 

систему та формується на основі показників обсягу виробництва і собівартості 

продукції (в даному випадку зернових культур). Друга група показників характе-

ризує підприємства з точки зору ефективності операційної та збутової діяльності, 

включаючи рентабельність та частку збуту продукції. Третя група показників, що 

характеризує стійкість підприємств до майбутніх загроз, представлена показни-

ками структури собівартості продукції, які можуть бути причиною суттєвих змін 

витрат, та є відображенням залежності від окремих ринкових змін. 

За зазначеними показниками сільськогосподарські підприємства Івано-

Франківської області розділили на п’ять груп – від лідерів (перша група, яка 

включає 20% суб’єктів з найкращими показниками) до аутсайдерів (п’ята група, у 

яку ввійшли 20% найслабших підприємств). У табл. 2 відображено показники та 

результати їх групування що були використані для аналізу роботи для 5 підпри-

ємств-лідерів області за трьома критеріями економічної безпеки, що відобража-

ють стан виробничої системи (відображено для зручності коефіцієнтом А), ефек-

тивності діяльності (коефіцієнт В), структуру собівартості як захищеності та без-

пеки в майбутньому (коефіцієнт С). Менше значення групи відповідає вищому рі-

вню за конкретним показником. Спостерігаємо, що навіть підприємства-лідери за 

рівнем економічної безпеки в області мають достатньо неоднорідні показники за 

окремими складовими економічної безпеки, що проявляється у входженні до різ-

них груп за значеннями коефіцієнтів «А», «В» та «С». 

Стан виробничої системи запропоновано відображати як співвідношення зі-

браного зерна до собівартості 1 ц зерна (саме його відображає коефіцієнт А). Уто-

чнимо, що між обсягом виробленої продукції і станом підприємства як виробни-

чої системи існує прямий зв’язок, а собівартість продукції є оберненою характе-

ристикою цього стану, адже вищий її рівень є негативною обставиною.  

Підприємству недостатньо виростити (виготовити, зібрати) продукцію, а 

необхідно здійснити подальший її продаж. Без ефективної системи збуту підпри-

ємство не може вважати себе і свою діяльність економічно безпечною. Показники 

рентабельності та частки збуту продукції враховані при диференціації підпри-

ємств за рівнем їх економічної ефективності. Добуток цих показників формує ко-

ефіцієнт В. Запропонований підхід враховує необхідність не тільки отримати най-

вищу рентабельність, але й реалізувати вироблену сільськогосподарську продук-

цію, адже однією із специфічних її характеристик є термін придатності, який має 

також додаткову залежність від дотримання умов зберігання. 
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Таблиця 2 

Оцінка економічної безпеки 5 підприємств-лідерів Івано-Франківської  

області за складовими економічної безпеки – коефіцієнтами «А», «В», «С» 

Номер 

підприємства 

Коефіцієнт, 

2014 р. 

Група, 

2014 

р. 

Коефіцієнт, 

2015 р. 

Група, 

2015 

р. 

Коефіцієнт, 

2016 р. 

Група, 

2016 р. 

Коефіцієнт А – характеризує стан підприємства як виробничої системи 

17 1004,7 2 541,7 2 430,8 4 

117 821,5 2 247,8 3 179,7 3 

37 2718,1 1 178,8 3 78,6 4 

58 531,9 3 137,0 3 111,3 4 

18 199,0 4 112,1 3 57,7 4 

Коефіцієнт В – показує ефективність діяльності підприємства 

17 1010,2 3 5673,1 2 3132,3 2 

117 1878,0 2 6855,1 2 267,5 4 

37 7719,6 1 19731,6 2 2622,5 2 

58 5026,0 2 10387,4 2 3050,2 2 

18 4315,0 2 3871,3 3 6508,1 2 

Коефіцієнт С – відображає структуру собівартості як захищеності та безпеки в 
майбутньому 

17 11019,5 1 4368,9 2 4962,3 2 

117 3451,5 2 2676,9 2 8879,3 1 

37 6307,9 2 14,3 4 16,9 4 

58 6220,0 2 1946,0 2 1631,4 2 

18 15648,1 1 4400,7 2 7391,0 1 

 

Третьою складовою оцінки економічної безпеки сільськогосподарських під-

приємств є оцінка їх захищеності від ймовірних ринкових кон’юнктурних коли-

вань. Останні значною мірою пов’язані з коливанням рівня цін на товари, роботи і 

послуги, які аграрії використовують у процесі своєї діяльності. Тому оцінку стій-

кості до таких загроз здійснено на основі аналізу собівартості продукції, загальну 

оцінку якої відображає коефіцієнт С. Він відображає повноту відображення здійс-

нених підприємством витрат, вплив суттєвих чинників (зокрема вартості пально-

мастильних матеріалів, робіт і послуг, оплати праці) на формування собівартості 

продукції та ступінь їх відхилення за аналізований період. Розраховується шляхом 

добутку відображеної у звітності частки собівартості продукції та розподілених за 

статтями витрат підприємства у співвідношенні до середньоквадратичного їх від-

хилення.  

Усі сільськогосподарські підприємства області, що звітують за формою 

№50-сг, було згруповано за кожним з трьох зазначених критеріїв, після чого сфо-

рмовано в загальний рейтинг на основі результуючого показника – рівня економі-

чної безпеки.  

У результаті дослідження виділили три групи підприємств за результуючи-

ми значеннями оцінки економічної безпеки (рис. 1). До першої групи ввійшли 

найбільш економічно захищені підприємства, що займають лідируючі позиції в 

загальному рейтингу (№ 17, 117, 37, 58, 18, 135, 16, 39, 57, 76, 81, 114, 19, 31, 44, 

72, 33, 63, 124, 15, 64, 109, 2, 131, 166, 45, 84). Наведені дані за 2014-2016 рр. по-
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казують діапазон коливань рівня економічної безпеки, на основі яких і здійснено 

ранжування підприємств. Підприємства, які показали показники, що не переви-

щують 20% від максимальних значень відповідних критеріїв, потрапили до тре-

тьої групи підприємств. Разом з тим, підприємства-лідери не показують відносно-

го показника економічної безпеки вище індексу 3 (із максимально можливого 5 

відповідно до умов групування), адже він, як видно на рис. 1, відповідає міні-

мальному значенню серед складових. Тобто, досягнення абсолютного рівня еко-

номічної безпеки на практиці є неможливим. 

 

 

 

 

Рис. 1. Рейтинг рівнів економічної безпеки сільськогосподарських  

підприємств Івано-Франківської області та їх групування за 2014-2016 рр. 

 

Результати групування, яке є одним із найважливіших статистичних етапів 

обробки цифрових даних, доводять, що для забезпечення належного рівня еконо-

мічної безпеки сільськогосподарського підприємства необхідний різностронній 

підхід до її формування, а не концентрація на окремих її складових. 

З метою проведення експрес-оцінки динаміки рівня економічної безпеки в 

розрізі конкретних підприємств проаналізовано показники групи трьох лідирую-

чих підприємств (№№ 17, 117, 37), які з огляду на відносну рангованість резуль-

татів дослідження можуть бути еталонними, тобто, до яких можна прирівнювати 

дані інших сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської області за рів-

нем економічної безпеки. Наведені на рис. 2. дані дають змогу здійснити оцінку 

динаміки рівня економічної безпеки в розрізі цих підприємств.  

 

Група 3: № 26, 

119, 32, 73, 118, 

30, 50, 11, 48, 141, 

12, 40, 42, 163, 

164, 108. 

Група 2: 

№ 36, 9, 13, 138, 20, 60, 

23, 86, 126, 136, 10, 55, 54, 

97, 71, 24, 46, 56, 168, 7, 

29, 121, 154, 49, 123, 134. 
 

Група 1: 

№ 17, 117, 37, 58, 18, 135, 16, 39, 57, 

76, 81, 114, 19, 31, 44, 72, 33, 63, 

124, 15, 64, 109, 2, 131, 166, 45, 84. 
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Рис. 2. Динаміка складових та визначеного рівня економічної безпеки  

підприємств-лідерів Івано-Франківської області за 2014-2016 рр. 

 

З’ясовано, що підприємства-лідери у рейтингу сільськогосподарських під-

приємств області мали негативну динаміку показників економічної безпеки, що 

свідчить про загальне зниження рівня економічної безпеки суб’єктів галузі регіо-

ну. 

На рис. 2 у вигляді стовпчиків відображені значення А, В та С коефіцієнтів  

(для трьох досліджуваних підприємств-лідерів – № 17, 117, 37), що відносяться до 

однієї з п’яти груп згідно з проведеним ранжуванням за аналізований період. Та-

кож на рис. 2 наведені лінії ЕБ 17, ЕБ 117 та ЕБ 37 (у відповідності до номерів   

підприємств), що відповідають найнижчому за розрахунками коефіцієнту (А, В чи 

С), показують рівень економічної безпеки підприємства та його динаміку упро-

довж досліджуваного періоду. 

Проте таке відображення не може бути використане для порівняння певного 

підприємства з іншими (конкурентами). Для цього слід порівняти отримані показ-

ники за трьома групами, а не зведений результат ранжування. Оскільки одні пока-

зники не «перекривають» значення інших, можна застосувати тривимірне їх порі-

вняння (рис. 3), де максимальне значення складових економічної безпеки відо-

бражено як 100%, до якого прирівнюються й інші відповідні показники досліджу-

ваних підприємств.  

З метою оцінки економічної безпеки сільськогосподарських підприємств 

необхідне різностороннє вивчення діяльності кожного суб’єкта господарювання, 

визначення найнижчих показників, що вказують на слабкі місця в організації пев-

них господарських процесів, які можуть мати негативні економічні наслідки в 

майбутньому.  
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У третьому розділі дисертації – «Практичні механізми підвищення еко-

номічної безпеки сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської 

області» – висвітлено механізми формування системи забезпечення економічної 

безпеки сільськогосподарських підприємств за рахунок визначення стратегічних 

напрямків і тактичних завдань для таких цілей, формування паспортів загроз та 

економічної оцінки потенційних негативних наслідків як альтернативного підходу 

до визначення способів протистояння та попередження. 

За результатами дослідження запропоновано механізм практичного втілення 

системи забезпечення економічної безпеки для окремого сільськогосподарського 

підприємства. Він включає аналіз динаміки рівня економічної безпеки відповідно-

го суб’єкта господарювання та виявлення потенційно слабких її складових. Опи-

раючись на запропоновану в другому розділі методику оцінки, найбільш дієвим є 

підвищення загального рівня економічної безпеки за рахунок зміцнення найслаб-

шої її складової. Тобто, механізм такого процесу опирається на своєрідну струк-

туру економічної безпеки та цілком залежить від неї в конкретний період часу.  

У табл. 3 наведено матрицю стратегічних напрямів формування економічної 

безпеки сільськогосподарських підприємств.  

Механізм реалізації поставлених тактичних і оперативних цілей є основою 

ефективності та дієвості визначеної стратегії забезпечення економічної безпеки 

підприємства. Пристосування цього механізму до ціленаправленого впливу на  

певні складові економічної безпеки суб’єкта господарювання включає такі етапи: 

 встановлення цілей та їх нормативне декларування, визначення виконавців; 

 формування плану дій, побудова відповідних блок-схем, алгоритмів; 

 проведення аналізу небезпек та визначення критичних контрольних точок 

у вигляді числових показників, аналіз можливих ризиків за кожним чинником та 

напрямом контрольних точок; 

 створення системи моніторингу динаміки рівня економічної безпеки; 

 розробка плану коригувальних дій у разі виникнення відхилень або ж пере-

вищень критичних показників; 

 перевірка проміжних і результуючих показників у процесі їх визначення; 

 видання звітності та документації. 
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Таблиця 3 

Матриця стратегічних напрямів формування економічної безпеки  

сільськогосподарських підприємств 

Характерис-

тика економі-

чної безпеки 

Найслабша складова системи економічної безпеки 

Стан виробничої сис-

теми 

Ефективність  

діяльності 

Стійкість до потенційних 

загроз 

Лідери за  

показниками 

економічної 

безпеки 

Виробництво іннова-

ційних чи нових  

видів продукції (17
*
) 

Вихід на нові ринки 

та виявлення фінан-

сових резервів  

Розвитку (117) 

Сегментація та диверси-

фікація, орієнтація на ві-

дповідність законодавст-

ву та нормативам (37) 

Середній  

рівень 

Розширення асорти-

менту, підвищення 

якості продукції та 

зменшення витрат  

(58, 18) 

Пошук додаткових  

джерел фінансуван-

ня, перегляд марке-

тингової стратегії 

(16, 31) 

Оптимізація та стабіліза-

ція бізнес-процесів,  

формування страхових 

фондів (76, 81, 114) 

Підприємст-

ва-аутсайдери 

Відмова від нерента-

бельної продукції та 

часткове перепрофі-

лювання 55, 97) 

Вихід на принципо-

во інші ринки збуту,  

перегляд системи 

економічного 

 планування (20, 24) 

Перегляд облікової полі-

тики та збутової страте-

гії, кооперація з іншими 

учасниками  

ринку (23, 71) 
*
 номер конкретного підприємства, що відповідає розміщенню у матриці за наведеними 

характеристиками 

 

Доцільно застосовувати міжнародний досвід. Зокрема актуальним сьогодні 

є вивчення крім традиційних прикладів ЄС чи США японських та особливо ки-

тайських стратегій забезпечення економічної безпеки підприємств, зокрема її кад-

рової складової. 

У процесі оцінки впливу потенційної загрози першочерговим є прогноз по-

тенційних втрат підприємства чи витрат на нейтралізацію цих загроз та подолання 

їх негативних наслідків. Пропонуємо здійснювати  оцінку загроз економічній без-

пеці підприємства у грошовій формі. Такий підхід має низку переваг над загаль-

ноприйнятими методами, а саме: забезпечує порівняння з показниками бухгалтер-

ської та фінансової звітності підприємства; дає змогу враховувати масштаб під-

приємства (рівень економічної безпеки великих підприємств зазвичай вищий, ніж 

у малих за рахунок значно більшого обсягу наявних у їх розпорядженні ресурсів); 

дає змогу усвідомити рівень та критичність загрози (наприклад, недостатність по-

точної ліквідності у визначеному розмірі дозволяє визначитися з можливими дже-

релами вирішення проблеми).  

Для прогнозування рівня захищеності підприємства в майбутньому 

застосовують SWOT-матриці, які враховують особливості діяльності 

підприємства, його конкурентне середовище і відображають співвідношення 

переваг та загроз. 

Ще одним способом попередження загроз є використання на підприємствах 

їх паспортів. Паспорт загроз розробляють для підвищення ефективності системи 

управління при кризових умовах з метою формування адекватних заходів щодо 

попередження та уникнення відповідних небезпек. Створення таких паспортів дає 
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змогу підприємству виявити найбільші небезпечні фактори впливу та порівняти 

ступінь прогнозуючої небезпеки з реальним рівнем захищеності, а в результаті – 

встановити співвідношення достатності сил і засобів, що можуть бути протидіями 

визначеним загрозам чи небезпекам та сприяти попередженню або ліквідації нас-

лідків. 

У глобальному світі з ринковою економікою використання застарілих тех-

нологій веде до занепаду та банкрутства, а тому є основною загрозою економічній 

безпеці підприємств. Галузь сільського господарства дуже залежна від вартості 

енергетичних ресурсів. Впровадження сучасних енергоощадних та енергоефек-

тивних технологій  у сільському господарстві позитивно позначається на динаміці 

результуючих показників функціонування підприємств галузі – дохідності та рен-

табельності. Щодо співвідношення доходів і витрат у процесі впровадження таких 

технологій, то теоретично можливі два кінцеві варіанти розвитку: зростання до-

ходів при незмінності витрат (сценарій А) або зменшення витрат при незмінності 

доходів (сценарій Б). Одним із економічно найперспективніших енергозберігаю-

чим і одночасно ґрунтозахисним прийомом є мінімальна та нульова обробки ґру-

нту, які суттєво зменшують витрати на агротехнічні операції.  

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації розкрито науково-теоретичні, методичні та практичні поло-

ження щодо забезпечення економічної безпеки сільськогосподарських підпри-

ємств, її оцінки та підвищення. Одержані результати дають підстави для таких ви-

сновків: 

1. Поняття економічної безпеки застосовується на різних рівнях економічної 

системи, а економічна безпека підприємств є результатом її впровадження на мік-

рорівні. На основі проведеного аналізу трактувань виокремлено основні струк-

турні складові економічної безпеки підприємств: ефективність використання ре-

сурсів, стан підприємства як виробничої системи та рівень захищеності від потен-

ційних загроз. Названі складові характеризують різні сторони економічної безпе-

ки підприємства, є взаємопов’язаними і формують єдину систему. 

2. Визначено власне трактування поняття «економічна безпека» як складної 

економічної системи, яка виражається через систему складових-коефіцієнтів, що 

відповідають ефективності діяльності, стану підприємства як виробничої системи 

та стійкості до потенційних загроз у майбутньому. Визначено основні завдання та 

принципи функціонування систем забезпечення економічної безпеки підприємств 

(базові: законності, юридичної рівності, системності, безперервності, взаємної ві-

дповідальності; спеціальні: поєднання гласності та конфіденційності, компетенції; 

взаємодії, економності, адаптованості, плановості, матеріально-технічного осна-

щення, надійності, ефективного контролю, самозахисту). Доведено, що економіч-

на безпека підприємства з огляду на її завдання і принципи має певні властивості 

як штучної (наявності властивості до змін і досягнення мети) так і природної мо-

делі (можливості пристосуватися до змін у середовищі і функціонувати) діяльнос-

ті.  
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3. Існування і виокремлення категорії економічної безпеки підприємств зу-

мовлює необхідність визначення загроз їй. Потреба функціональних класифікацій 

загроз економічній безпеці зумовлена необхідністю структурувати емпіричний 

масив інформації й у такий спосіб визначити з певної точки зору місце будь-якого 

суб’єкта в системі цих загроз. Раціональною й достатньо повною вважаємо кла-

сифікацію таких загроз за ознаками, як: за джерелом походження, за етапом жит-

тєвого циклу продукції, за терміном прояву та часом дії, за сферами життєдіяль-

ності та циклом управління, за можливістю страхування і ступенем керованості, 

за можливістю виявлення (прогнозованістю), за ступенем імовірності тощо. 

4. Початковим кроком у розробці заходів зі зміцнення економічної безпеки 

підприємства є оцінювання її фактичного рівня. Існують різні підходи до оцінки 

економічної системи підприємства, загальною рисою яких є відокремленість, ін-

дивідуальність методик та відсутність єдиного підходу до трактування її складо-

вих разом з використанням подібних економічних показників-індикаторів. Дове-

дено, що рівень економічної безпеки, виходячи з загальноприйнятих трактувань, 

буде відповідати найнижчому рівню з запропонованих трьох складових систем 

показників, а підхід до визначення певного середньозваженого індексу є хибним 

через слабкі сторони індексних методів. Оцінка на основі мінімального рівня дає 

змогу сфокусувати увагу на тих проблемних моментах у забезпеченні економічної 

безпеки підприємства, які повинні підлягати негайному усуненню. Для кожної 

складової економічної безпеки визначено основні показники-індикатори та наве-

дено форму їх впливу.  

5. Виявлено вплив особливостей розміщення сільськогосподарських підпри-

ємств (у розрізі адміністративно-територіальних одиниць) на рівень їх економіч-

ної безпеки, що проявляється в більшій кількості діючих підприємств, сумі отри-

маного такими підприємствами прибутку, більшому залученні персоналу та ви-

щому рівні рентабельності (такі показники економічної безпеки в розрізі Івано-

Франківської області характерні для Рогатинського та Калуського районів). Кри-

тичний аналіз низки положень дав змогу виділити найбільш практично значущі 

показники діяльності підприємств сільськогосподарської галузі, а саме показники 

врожайності, економічної ефективності та захищеності від потенційних загроз. 

6. Розроблено методику оцінки економічної безпеки сільськогосподарських 

підприємств області, яка передбачає групування підприємств, аналіз та оцінку по-

казників їх діяльності трьома складовими економічної безпеки. Ця методика вра-

ховує особливості ведення господарської діяльності підприємствами галузі та, в 

кінцевому результаті, відображає економічну безпеку на основі мінімальних зна-

чень її складових. Запропонована методика враховує взаємозв’язок специфічних 

показників діяльності сільськогосподарських підприємств та рівня їх економічної 

безпеки. Визначені за результатами аналізу лідери та аутсайдери галузі не є абсо-

лютними за показниками своєї безпеки чи слабкості, а розміщення їх у загальному 

рейтингу характеризує здатність відповідних суб’єктів організовувати свою дія-

льність у конкретних умовах з певним рівнем ефективності та захищеності. Тобто, 

економічна безпека в досліджуваному аспекті є відносним, а не абсолютним пока-

зником. Застосування запропонованої методики показало тенденцію до зниження 

рівня економічної безпеки сільськогосподарських підприємств – лідерів галузі, 
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що свідчить про загальне зниження рівня економічної безпеки підприємств Івано-

Франківської області за досліджуваний період. Детальний аналіз кожного конкре-

тного підприємства дає змогу на основі врахування взаємозв’язку складових еко-

номічної безпеки визначати основні чинники негативного впливу та вказати на 

найслабші сторони діяльності підприємства. 

 7. Економічна безпека кожного підприємства формується за рахунок захо-

дів, що розробляються, плануються і втілюються в залежності від особливостей 

функціонування підприємства. Одним із інструментів забезпечення економічної 

безпеки є формування паспортів загроз, що відображають характеристики певних 

загроз та потенційні шляхи їх подолання чи мінімізації. Доцільним є застосування 

сучасних технологій з метою аналізу великих масивів даних та формування попе-

редніх прогнозів зміни рівня економічної безпеки на основі даних про діяльність 

підприємств. 

8. Альтернативним методом оцінки економічної безпеки є оцінка загроз ді-

яльності підприємства. Доцільне прогнозування втрат підприємства чи витрат на 

нейтралізацію й подолання негативних наслідків загроз. Таку оцінку пропонуємо 

здійснювати у грошовій формі. Перевагою запропонованої альтернативної мето-

дики вираження економічної безпеки є легкість її застосування на практиці. 

9. Розкриті переваги запровадження енергоефективних та безвідходних тех-

нологій на підприємствах сільського господарства через їх вплив на результую-

чий кінцевий показник економічної безпеки. Впровадження існуючих та створен-

ня перспективних енергоефективних або безвідходних технологій є втіленням 

продуманого використання ресурсів і науково обґрунтованого узгодження еконо-

мічних, екологічних та соціальних інтересів суспільства. Відповідний підхід являє 

собою орієнтацію на нові критерії результатів діяльності підприємств, які висту-

пають альтернативою таким показникам оцінки їх діяльності, як рентабельність.  
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терства освіти і науки України, Львів, 2019. 

Дисертація присвячена вирішенню теоретико-методологічних і науково-

прикладних аспектів оцінки та зміцнення економічної безпеки сільськогосподар-

ських підприємств. На основі критичного переосмислення та систематизації іс-

нуючих підходів наведено визначення поняття економічна безпека підприємств, 

проаналізовано її основні концепції, загрози, складові та специфіку оцінки. За за-

пропонованою методикою проведена оцінка рівня економічної безпеки сільсько-

господарських підприємств Івано-Франківської області, здійснено їх ранжування 

за рівнем економічної безпеки та аналіз динаміки відповідних показників. Наве-

дено пропозиції щодо формування систем забезпечення економічної безпеки сіль-

ськогосподарських підприємств, зокрема щодо обґрунтування стратегічного її на-

прямку, етапів та послідовності впровадження, використання паспортів загроз. 

Окремо розглянуто вплив застосування сучасних енергозберігаючих технологій 

на рівень економічної безпеки сільськогосподарського підприємства та альтерна-

тивні (грошові) вимірники її оцінки. 

Ключові слова: економічна безпека підприємств, сільськогосподарські під-

приємства, конкуренція, оцінка діяльності підприємств, загрози економічній без-

пеці, паспорти загроз, формування економічної безпеки.  
 

АННОТАЦИЯ  

Максимюк М. М. Экономическая безопасность сельскохозяйственных 

предприятий на пореформенном развитии – на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 

экономической деятельности). – Львовский национальный аграрный университет 

Министерства образования и науки Украины, Львов, 2019. 
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Диссертация посвящена решению теоретико-методологических и научно-

прикладных аспектов оценки и укрепления экономической безопасности сельско-

хозяйственных предприятий. На основе критического переосмысления и система-

тизации существующих подходов приведено определение понятия экономической 

безопасности предприятий, проанализированы ее основные концепции, угрозы, 

составляющие и специфику оценки. По предложенной методике проведена оцен-

ка уровня экономической безопасности сельскохозяйственных предприятий Ива-

но-Франковской области, осуществлено их ранжирование по уровню экономиче-

ской безопасности и анализ динамики соответствующих показателей. Приведены 

предложения по формированию систем обеспечения экономической безопасности 

сельскохозяйственных предприятий, в частности относительно обоснования стра-

тегических ее направлений, этапов и последовательности внедрения, использова-

ния паспортов угроз. Отдельно рассмотрено влияние применения современных 

энергосберегающих технологий на уровень экономической безопасности сельско-

хозяйственного предприятия и альтернативные (денежные) измерители ее оценки. 

Ключевые слова: экономическая безопасность предприятий, сельскохозяй-

ственные предприятия, конкуренция, оценка деятельности предприятий, угрозы 

экономической безопасности, паспорта угроз, формирование экономической без-

опасности. 

 

ANNOTATION 

Maksymiuk M. M. Economic security of agricultural enterprises on the post-

reform development – As a manuscript. 

A thesis for a Candidate Degree in Economics (PhD) by specialty 08.00.04 – Eco-

nomics and Management of Enterprises (According to the Types of Economic Activi-

ties). – Lviv National Agrarian University of the Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Lviv, 2019. 

The dissertation is devoted to solving theoretical and methodological and scientific 

and applied aspects of evaluation and strengthening of economic safety of agricultural 

enterprises. In spite of the actuality and availability of a number of developments and 

approaches to the definition and assessment of economic security, there is still no single 

commonly accepted interpretation, including in agriculture. 

The history of the emergence and application of the concept of "economic securi-

ty" and the causes with main stages of scientific study of the concept have been investi-

gated and highlighted in the dissertation. The existing approaches and structuring of the 

definitions of the essence of economic security at different economic levels (macro lev-

el, national level, regional, industry levels, micro level and entrepreneurship as a special 

industry) are combined and structured into a single system, which characterized by 

common views and approaches. The essence of the category of "economic security of 

the enterprise" as the general indicator of the system of activity of the enterprise has 

been described, which characterizes the result of its past activities concerning the effi-

ciency of utilizing all its available and potential resources, the real state of its economic 

independence and competitiveness, and the relative level of protection from possible fu-
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ture internal and external threats. The classification of threats to economic security of 

enterprises has been given. 

The generalization, estimation and critical analysis of estimation methods of eco-

nomic security of the enterprise have been carried out. In the course of the study, the de-

fects and advantages of expert assessments and quantitative indicators, index and graph-

ic methods have been described. It have been proved that the level of economic security 

of an enterprise can not be expressed solely as the only coefficient-weighted indicator, 

but should first of all show the advantages and weaknesses of the enterprise's activity, 

and to some extent characterize the maximum negative impact of a particular factor. 

Among the components of the optimal methodology for assessing economic security, in 

accordance with the proposed definition there are 3 groups of indicators: the efficiency 

of activities, the state of the enterprise as a production system and the level of protection 

from threats. 

The specifics of the work of agricultural enterprises and proposes a number of in-

dicators, which are specific for agricultural enterprises only has been taken and pro-

posed in the dissertation. The analysis of the economic safety of enterprises of Ivano-

Frankivsk region for 2014-2016 is carried out on the basis of statistical calculations and 

the results of comparison of rating points of the level of economic security. Based on 

the step-by-step analysis and ranking of the three components of economic security, all 

enterprises were compared in the overall ranking based on the relative ratios of their in-

dicators. As a result, a partial inconsistency of the economic security which testified 

components of some enterprises in the Ivano-Frankivsk region has been revealed, testi-

fying their lack of security and resistance to various types of threats. In order to prevent 

the implementation of a number of such threats, it is proposed to use passports of threats 

and statistical operational data based on performance indicators to identify and prevent 

critical enterprises. It has been suggested to use alternative methods of assessing eco-

nomic security with the purpose of forming appropriate funds, in particular, the mone-

tary assessment of potential threats to economic security, as an example of alternative, 

monetary indicator, which has a much higher level of practical application. 

 A typical system for the formation of economic security for agricultural enterpris-

es has been proposed, which includes: the formation of methodological and informa-

tional support, the introduction of a system for ensuring economic security and as-

sessing and improving the system. Also, the matrix of strategic directions for the for-

mation of economic security of agricultural enterprises according to the characteristic of 

the level of economic security and the weakest component of the economic security sys-

tem have been presented in the paper. A sequence of step-by-step implementation of 

measures to strengthen the weak components of the economic security of the enterprise 

has been developed on the example of the leading enterprise in Ivano-Frankivsk region 

in the direction of development and innovative introduction. 

The advantages of introducing energy-efficient and non-waste technologies at agri-

cultural enterprises have been found out due to their influence on the final indicator of 

economic security. 

Key words: economic security of enterprises; agricultural enterprises; competition; 

assessment of enterprises; level of economic security; threats to economic security; 

passports of threats; formation of economic security. 


