Відповідно на рис 2,б стрілкою показане
зниження рівня закупівельної стійкості в момент 2
до граничного рівня внаслідок використання її
наявних резервів для підтримки необхідного рівня продажної стійкості.
Висновок. Застосування запропонованої системи показників стійкості підприємства та наве-

дених процедур використання компенсаторних
механізмів підтримки стійкості за допомогою певних алгоритмів прийняття рішень гарантує підтримку беззбиткової діяльності підприємства в
межах наявних ресурсів відновлення його стійкості у різних сферах взаємодії зі зовнішнім середовищем.
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КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
В. П. Стадник, здобувач*, Національний університет біоресурсів і природокористування України
*Науковий керівник - д.е.н., проф. Гудзинський О.Д.
В статті досліджено методичні підходи щодо оцінки рівня економічної безпеки підприємства,
визначено нестійкий стан безпеки та складові, які його спричиняють.
Ключові слова: економічна безпека, комплексна оцінка, рівень економічної безпеки, оцінка рівня
економічної безпеки.
Постановка проблеми. Стабільне функціо- будь-якого підприємства в умовах ринкових віднування, зростання економічного потенціалу носин багато в чому залежить від наявності на104
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дійної системи економічної безпеки підприємства.
Це зумовлено передусім збільшенням числа загроз економічної безпеки підприємства у сучасних умовах; наявності «новаторів», непідготовлених для роботи в нестабільних умовах; збільшенням кількісної та якісної ролі приватного сектора
економіки; зростанням у структурі джерел фінансового забезпечення підприємств частки залучених джерел і зменшенням частки власних джерел
фінансування. У сучасних умовах кожному підприємству необхідна програма конкретних дій,
спрямованих на створення управління системою
економічної безпеки. Забезпечення економічної
безпеки підприємств потребує створення специфічного механізму попередження та мінімізації
дій загроз [1]. Для того, щоб зменшити негативний вплив нестабільного зовнішнього середовища досить важливим етапом є визначення рівня
економічної безпеки підприємства для формування пріоритетних напрямів розвитку та ефективного управління.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Вагомий внесок у дослідження проблеми економічної безпеки держави та підприємництва зробили вітчизняні вчені: В.В. Шликов, М.І. Зубок,
В.І. Забродський,
О.Д.
Гудзинський,
О.В. Ареф’єва, І.Ф. Зінько, В.М. Геєць, М.М. Єрмоленко, Я.А. Жаліло, С.Ф. Покропивний,
О.О. Терещенко та ін.
Зусиллями багатьох учених розроблено економічні, правові та інституційні засади гарантування економічної безпеки підприємства, окреслено головні принципи та напрями вдосконалення системи управління економічною безпекою
підприємства в ринковій та перехідній економіках,
розвинуто теорію фінансової стійкості підприємств в умовах глобалізації та інноваційного типу
економічного розвитку [2].
Формулювання цілі статті. Метою даної
статті є аналіз оцінювання рівня економічної безпеки сільськогосподарського підприємства з урахуванням функціональних складових безпеки.
Виклад основного матеріалу. За ринкових
умов господарювання ва важливого значення
набуває економічна безпека суб’єктів підприємницької діяльності. Існує багато поглядів на трактування поняття «економічна безпека». Так, В.І.
Забродський трактує економічну безпеку, як кількісну та якісну характеристику властивостей фірми, яка відображає здатність «самовираження»
та розвиток в умовах виникнення зовнішньої та
внутрішньої економічної безпеки [3].
Економічна безпека – це стан держави, у
якому вона забезпечена можливістю створення і
розвитку умов для плідного життя її населення,
перспективного розвитку її економіки у сьогоденні
та у майбутньому та у зростанні добробуту її мешканців [4].
Найбільш точно економічна безпека підприємства можна визначити як стан корпоративних
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ресурсів (ресурсів капіталу, персоналу, інформації і технології, техніки та устаткування, прав) і
підприємницьких можливостей, за якого гарантується найбільш ефективне їхнє використання для
стабільного функціонування та динамічного науково-технічного й соціального розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним загрозам [5].
Серед проблем оцінювання економічної безпеки підприємства, які підлягають рішенню, насамперед варто назвати такі:
Ø наявність значних утруднень формалізованого опису цинічних властивостей підприємства з погляду забезпечення його економічної безпеки у взаємозв’язку з діями дестабілізуючих
чинників;
Ø неповна визначеність складової економічної безпеки підприємства;
Ø утруднення, пов’язані з визначенням
складу оцінних критеріїв складової економічної
безпеки, а також їхньою грацією для різних рівнів
безпеки;
Ø відсутність загально визначених вітчизняних методик оцінки рівня складової економічної
безпеки підприємства, оскільки підходи, що одержали визнання в зарубіжній практиці, не завжди
можна застосувати в умовах транзитної економіки України;
Ø відсутність методики комплексного оцінювання рівня економічної безпеки підприємства з
урахуванням усіх її складових. Ця проблема досить суттєва, оскільки рівні різних складових визначаються за різними шкалами, що утруднює
їхнє зведення в єдиний комплексний показник.
Формально критерії оцінювання рівня економічної безпеки підприємства виглядає:
Yeб = БІt / Iteб
(1)
Де БІt – брутто-інвестицій підприємства в році t;
teб – інвестиції підприємства в t році, необхідні для забезпечення його економічної безпеки.
Чим ближче величина співвідношення до 1,
тим вищий рівень економічної безпеки підприємства.
Рівень економічної безпеки підприємства
може оцінюватися в різних тимчасових аспектах
– поточному і прогнозному. Найточнішою є оцінка
рівня економічної безпеки, здійснювана за даними поточного періоду. Вона має характер, що
констатує є виробляється за точною інформацією
– за даними поточного періоду. Прогнозування
рівня економічної безпеки має імовірнісний характер, що пов’язано з прогнозуванням величини
необхідних показників.
При будь-якому виді тимчасового аспекту
визначення рівня економічної безпеки доцільно
здійснювати стосовно такого періоду часу, як рік.
Вибір саме такого періоду – року зумовлений
тим, що такі показники діяльності підприємства,
як прибуток і величина інвестицій, розраховують105

ся в рамках саме року. До того ж рік – це такий
період, протягом якого підприємство реально
може вжити заходів по забезпеченню економічної
безпеки, передбачених відповідним механізмом.
До складу брутто-інвестицій при розрахунку
рівня економічної безпеки підприємства входять
не тільки реінвестований прибуток Прр, і амортизаційні відрахування Амтек поточного року, а й
реінвестовані накопичення минулих років РНПЛ,
а також реінвестований прибуток майбутніх переродів у формі банківських кредитів Кр, отриманих з метою реалізації заходів, визначених відповідно до змісту внутрішнього блоку механізму
забезпечення економічної безпеки підприємства.
Структура брутто-інвестицій підприємства має
такий вигляд:
Біt = Прртек + РНПЛ + Крt (1 − KC / 100 ) − Amt (2)
де КС – кредитна ставка банку по довгострокових кредитах;
Крt – величина кредиту банку, що відповідає
року t.
Величина інвестицій, необхідних для забезпечення економічної безпеки підприємства Іеб,
визначається відповідно до дії внутрішнього блоку механізму забезпечення економічної безпеки.
У структурі інвестицій, необхідних для забезпечення економічної безпеки підприємства, варто
виділити кошти, що направляються на інвестиційну підтримку дотримання інтересів підприємства при його взаємодії з найважливішими
суб’єктами зовнішнього середовища - зі споживачами продукції Іпп, що направляються також на
інвестиційну підтримку створення умов, які забезпечують економічну безпеку відповідно до дії
внутрішнього блоку розглянутого механізму Іуоеб:
(3)
Іеб = Іпп + Іуоеб
До Іпп варто віднести інвестиції, що направляються на адаптацію до нововведень Іа, оскільки саме потреби ринку буквально змушують підприємство шукати і впроваджувати нововведення,
що сприятимуть зростанню прибутку підприємства. Виходячи з цього, можна вважати, що Іпп=Іа.
В інвестиційній підтримці бракує забезпеченн
так5их умов економічної безпеки підприємства,
як мінімізація витрат підприємства, розширення і
диверсифікованість виробництва, а також розширення сфери використання послуг інфраструктури ринку:
Іуоеб = Їм + Ірд + Ії
(4)
де Їм, Ірд, Ії – відповідно інвестиції, призначені для мінімізації витрат підприємства і направляються на розширення і диверсифікованість
виробництва підприємства; призначені для фінансування розширення сфери використання
послуг організацій інфраструктури.
Інвестиції, призначені для фінансування розширення виробництва і його диверсифікованостей, визначаються відповідно до змісту відповід106

них інвестиційних проектів, а інвестиції, призначені для фінансування розширення сфери використання послуг організацій інфраструктури, - у
залежно від передбачуваного обсягу послуг і ціни
на ці послуги.
Таким чином, з метою забезпечення єдності
методичної бази при проведенні розрахунків необхідних обсягів інвестицій доцільно виділити
напрям інвестиційної підтримки умов забезпечення економічної безпеки підприємства, призначених для фінансування нововведень Ін, що реалізується не тільки «під тиском» споживача, а й з
метою підвищення ефективності виробництва:
(5)
Ін = Іа + Іеп
Такий підхід зумовлений тим, що підвищення
ефективності виробництва забезпечується на
сонові використання нової техніки і технолог, а
також нових видів матеріалів, практичне використання яких є частиною процесу адаптації підприємства до нововведень.
В Україні зараз відсутні офіційні методичні
рекомендації з економічного обґрунтування нововведень з урахуванням сучасних особливостей
інвестування, коли зважуються питання впровадження не тільки нової техніки, технології, автоматизації, а й соціально-економічні та організаційні питання, а також питання збереження навколишнього середовища.
При оцінюванні ефективності нововведень
особливо акцентується увага на їхню прибутковість. Відповідно до зазначеного акценту необхідно дотримуватися таких умов:
Ø ефективність реалізації нововведень варто розглядати з позиції підприємства в цілому,
незалежно від масштабу реалізації нововведення
і масштабу підприємства;
Ø економічна доцільність реалізації нововведення визначається на основі співвідношення
«прибуток/витрати»;
Ø розрахунки по визначенню прибутковості
нововведення повинні здійснюватися в рамках
одного року.
Після визначення всіх перерахованих складових можна встановити рівень економічної безпеки підприємства. Оцінка рівня економічної безпеки припускає не тільки розрахунок кількісного
показника і його якісну інтерпретацію в поточному
році, а й прогнозну оцінку майбутнього рівня економічної безпеки підприємства, що визначається
успішністю спроб підприємства підвищити ступінь
дотримання його глобального інтересу – зростання обсягу продаж – на основі результатів дії
механізму забезпечення економічної безпеки
підприємства.
Рівень економічної безпеки підприємства
оцінюється на підставі приведених положень,
згідно з якими підприємство знаходиться в економічній
безпеці,
якщо
його
виробничогосподарська діяльність прибуткова. Рівень економічної безпеки підприємства визначається на
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основі запропонованого критерію, що представляє собою співвідношення величини бруттоінвестицій підприємства і величини ресурсів, необхідних для інвестиційної підтримки умов, що
забезпечують економічну безпеку підприємства.
Додаткові уточню вальні розрахунки по визначенню економічної безпеки підприємства можуть мати як, ретроспективний, так і прогнозний
характер і здійснюватися в такій послідовності:
1. Визначається нарахована чи планована
до нарахування в році t величина амортизаційних
відрахувань від вартості основних виробничих
фондів підприємства.
2. Величина амортизаційних відрахувань
повинна бути скоригована за допомогою операції
приведення, що дасть змогу враховувати вплив
інфляції:
Ам * t = Aмм1 + Tir
(6)
де Ам*t – величина амортизаційних відрахувань від вартості основних виробничих фондів,
розрахована з урахуванням впливу інфляції в
році t;
Тіt – темпи інфляції по товарній групі, що відповідає якісному складу основних виробничих
фондів підприємства (в частках одиниці) у році t.
3. Визначається різниця скоригованої величини амортизаційних відрахувань і нарахованої
(чи планованої до нарахування) амортизації в
році t:
∆Амt = Aм * t − Aмм
(7)
4. Визначається величина прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства;
5. Визначається частина прибутку, який під-

(

)

лягає реінвестуванню. Таки й розрахунок не являє труднощів для ретроспективних розрахунків.
Визначення чатини чистого прибутку підприємства, що направляються на реінвестування в поточному чи наступному за ним році, є одним із
складних завдань управління прибутком, рішення
якого вибирається виходячи з особливостей діяльності кожного конкретного підприємства. При
його рішенні враховується цілий ряд зовнішніх і
внутрішніх факторів.
Результати перевірки економічної безпеки
підприємства шляхом зіставлення величини
отриманого ним прибутку з мінімальною його
величиною, яка необхідна для простого відтворення капіталу, повинні або підтвердити, або
поставити під сумнів раніше зроблений висновок
про економічну безпеку підприємства.
Висновки. Виділення рівнів економічної
безпеки підприємства і їхня інтерпретація залежить від інтенсивності конкуренції в галузі, де діє
підприємство. Наукова новизна та практичне
значення даної статті полягає в удосконаленні
комплексної методики оцінювання економічної
безпеки підприємства з урахуванням функціональних складових безпеки. Також було запропоновано додаткові уточню вальні розрахунки по визначенню економічної безпеки підприємства.
Перспективою подальших досліджень можуть
стати розробка алгоритмів оцінювання економічної безпеки підприємства в рамках сільського
господарства, що дозволить сформувати дієвий
механізм управління економічною безпекою підприємств
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В статье исследованы методические подходы к оценке уровня экономической безопасности
предприятия, определены неустойчивое состояние безопасности и составляющие, которые его
вызывают.
Ключевые слова: экономическая безопасность, комплексная оценка, уровень экономической
безопасности, оценка уровня экономической безопасности.
This paper investigates methodological approaches to assess the level of economic security, defined
unstable security situation and the components that cause it.
Keywords: economic security, comprehensive assessment, the level of economic security, assessment
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Н. В. Лиса, Уманський національний університет садівництва
Проведено дослідження розвитку та наведені пропозиції з вдосконалення матеріальнотехнічного забезпечення підприємства харчової промисловості. Подано рекомендації щодо підвищення ефективності використання наявних основних засобів та прискорення оновлення основних
засобів промислових підприємств в умовах обмежених ресурсів
Ключові слова: матеріально-технічне забезпечення, харчова промисловість, основні засоби,
економічна ефективність.
Постановка проблеми: Незважаючи на пе- питання побудови організаційно-економічного
вні позитивні досягнення посткризової економіки механізму підвищення ефективності використанв харчовій промисловості, залишається широке ня основних засобів є актуальними та такими, що
коло економічних проблем, що вимагають уваги потребують додаткового опрацювання.
науковців та фахівців харчової галузі, зокрема в
Постановка завдання. Дослідити стан,
частині стану оновлення основних засобів, ефек- ефективність використання та перспективи відттивності їх використання, переходу на інновацій- ворення основних засобів харчових підприємств
ну модель розвитку харчових підприємств та за- Одеської області на запропонувати організаційлучення інвестиційних ресурсів в сектор реально- но-економічний механізм підвищення ефективного інвестування харчової промисловості. Ступінь сті їх використання на матеріалах підприємств
зносу основних засобів підприємств харчової Одеської області.
промисловості становить 58%, половина промисВиклад основного матеріалу. Потенціал
лового обладнання вичерпала свій ресурс і має регіональної харчової промисловості задовольвік більше 20 років. Кількість інноваційно- няти потреби внутрішнього і зовнішнього ринків в
активних підприємств харчової промисловості харчових продуктах визначається досягнутим
Одеської області у 2012 році склала 4,8% загаль- рівнем розвитку галузі та можливостями докорінної кількості, більшість з яких все ще залишають- ного підвищення ефективності її функціонування
ся збитковими, рентабельність харчових підпри- в перспективі. Причинами негативних тенденцій,
ємств залишається на низькому рівні і складає що прослідковуються в наукових працях [1-5] та
1,2%, а незадовільний стан фінансового забезпе- падіння обсягів виробництва харчової промислочення та оновлення основних засобів харчових вості у всіх регіонах країни на протязі 2008підприємств набув хронічно негативного характе- 2010рр. пояснюється наступними причинами. Пору. Харчова промисловість є пріоритетною галуз- перше, світовими тенденціями та виявами загазю економіки України, проте сьогодні на багатьох льної економічної кризи країни, які характеризупідприємствах галузі використовується застаріле вались зниженням платоспроможності населенобладнання й технології, що негативно впливає ня, по-друге, недосконалим державним регулюна економічну та продовольчу безпеку держави.
ванням, що спричинило скорочення інвестиційних
Аналіз наукових досліджень. Питанням потоків в галузь,скороченням власної сировинної
дослідження процесів відтворення основних за- бази через занепад аграрного сектору, структурсобів підприємств харчової промисловості та ну розбалансованість харчової промисловості,
аграрного виробництва, а також інвестування по-третє, збільшення частки імпорту та її вплив
присвячено наукові праці Дем’яненка М.Я, Гри- на ціну вітчизняної продукції, по – четверте, пошовой І.Ю, Маліка М.Й., Кірейцева Г.Г., Цал- силенням процесів міжгалузевої поляризації щоЦалко Ю.С., Огійчука М.А.,Поддєрьогіна А.М., до забезпеченості основними засобами та їх
Жаліла Я.А., Русана В.М., Потьомкина Л.М., Кра- зношеності.
сноруцького О.О., Макаренка П.М., Маліка М.Й.,
Для підвищення ефективності виробництва
Мармуль Л.О., Мосіюка П.О., Новікова Ю.М., Під- харчової продукції та забезпечення країни висолісецького Г.М., Саблука П.Т. та ін. Стратегії роз- коякісними екологічно безпечними продуктами
витку інноваційного потенціалу економічного під- при мінімальних затратах енергії, сировини, люднесення підприємств харчової промисловості ського капіталу необхідно забезпечити високий
розробляються за допомогою наукових дослі- технологічний рівень, що в першу чергу характеджень Лупенка Ю.О., Замлінського В.А, Гнатьє- ризується станом, динамікою оновлення, ефеквой Т.М, Галицького О.М., Топіхи І.Н., Трегобчу- тивністю використання інноваційного обладнання
ка В.М., Черевка Г.В, Чупіса А.В. та ін. Проте, та високотехнологічних основних засобів.
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