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Постановка проблеми. Значення аграрного 
сектора, а відповідно і сільськогосподарських 
підприємств, у функціонування національної 
економіки України є фундаментальним, що 
пов’язано з багатьма взаємозалежними причи-
нами, серед яких: сільськогосподарські підпри-
ємства забезпечують продовольчу безпека краї-
ни; в аграрному секторі створюється сировина й 
продукція для інших секторів економіки; істо-
ричний взаємозв’язок розвитку людського по-
тенціалу та результатів сільськогосподарського 
виробництва та інші. Сучасні зміни в економіці 

країни засвідчили загострення питання еконо-
мічної безпеки всіх господарюючих суб’єктів, 
зокрема і сільськогосподарських підприємств. 
Тому актуальним є формування моделі забез-
печення економічної безпеки сільськогосподар-
ських підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню питання забезпечення еконо-
мічної безпеки сільськогосподарських підпри-
ємств присвячено наукові праці таких вчених 
як С.М. Марущак, М.А. Бендикова, О.Є. Гудзь, 
А. Ілларіонова, Д. Ковальова, Т. Сухорукової, 
С.Д. Штовби, Е.А. Олейнікова, Н.Й. Реверчук, 
С.Б. Довбня, Н.Ю. Гічової, А.М. Ткаченко, 
О.П. Резніков, Н.С. Іванової та інших.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Але динамічні зміни, що від-
буваються в економіці країни віддзеркалюють-
ся на функціонуванні господарюючих суб’єктів 
аграрного сектору та вимагають формування 
моделі забезпечення економічної безпеки сіль-
ськогосподарських підприємств.

Постановка завдання. Завданням статті є об-
ґрунтування та формування моделі забезпечен-
ня економічної безпеки функціонування сіль-
ськогосподарських підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Формування моделі економічної безпеки функ-
ціонування сільськогосподарських підприємств 
вимагає врахування багатьох факторів та си-
нергетичної співпраці всіх суб’єктів й об’єктів 
безпеки на мікро- та макрорівнях. Ключову 
роль відіграє перш за все держава, виступаю-
чи координатором та регулятором господарюю-
чих суб’єктів галузі. Серед основних напрямів 
державного регулювання агросфери, як під-
тверджує досвід багатьох розвинених країн, пе-
редусім є державний протекціонізм під час здій-
снення масштабних комплексних економічних 
програм, пряма державна бюджетна підтримка, 
застосування цінових, дотаційних та фінансо-
во-кредитних важелів у рамках цільових про-
грам [1, с. 247-251]. Саме аграрна, фінансова 
та інвестиційно-інноваційна політика держави 
формують організаційно-економічний механізм 
державного забезпечення економічної безпеки 
функціонування сільськогосподарських підпри-
ємств. Найбільший вплив на економічну безпе-
ку сільськогосподарських підприємств здійснює 
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держава шляхом надання фінансової підтримки 
господарюючим суб’єктам у вигляді субсидій, 
дотацій, пільгових кредитів, компенсацій від-
соткових ставок за кредитами. Варто заважи-
ти, що незадовільний фінансовий стан підпри-
ємства є причиною його неплатоспроможності 
та загального погіршення фінансової стійкості, 
які призводять до незапланованих втрат і не 
досягнення необхідного фінансового результату 
чи навіть банкрутства.

Тому, головним завданням для забезпечення 
високого рівня економічної безпеки сільсько-
господарських підприємств є створення опти-
мальних умов для їх функціонування. Варто 
зауважити, що аграрний ринок характеризу-
ється залежністю від природно-кліматичних та 
погодних умов, які визначають результати гос-
подарської діяльності підприємств. Більшість 
суб’єктів економічної безпеки нездатні нівелю-
вати вплив даного фактора або зменшити його 
вплив. Вирішити питання компенсації витра-
чених фінансових ресурсів через несприятливі 
погодні умови і тим самим зміцнити рівень еко-
номічної безпеки можливо завдяки державному 
страхуванню підприємств галузі. 

Необхідно зазначити, що актуальним пи-
танням, який впливає на рівень економічної 
безпеки сільськогосподарських підприємств є 
також недостатність фінансового забезпечення 
їх діяльності. Існуючі кредитні програми ко-
мерційних банків не в повній мірі відповідають 
особливостям діяльності підприємств аграрного 
сектору, а наявні відсоткові ставки є значно за-
вищеними. Вважаємо, що необхідно відновити 
в повному обсязі державну програму по під-
тримці кредитування сільськогосподарських 
підприємств, яка дозволить знизити відсоткові 
ставки, що має пряму залежність із вартістю 
кредитних ресурсів.

Також зниження податкового навантажен-
ня сприяє забезпеченню високого рівня еконо-
мічної безпеки сільськогосподарських підпри-
ємств. Тому, із метою забезпечення економічної 
безпеки сільськогосподарських підприємств, 
доцільним є надавати податкові пільги у вигля-
ді податкових канікул тим суб’єктам господа-
рювання, які в результаті оцінки їх діяльності 
мають низький та критичний рівень економіч-
ної безпеки. 

Звернемо увагу, що сучасний стан вітчизня-
ної економіки визначають умови функціону-
вання сільськогосподарських підприємств, без-
посередньо впливаючи на рівень їх економічної 
безпеки. Тому формування моделі забезпечення 
економічної безпеки функціонування сільсько-
господарських підприємств повинна здійснюва-
тись орієнтуючись на умови й вимоги міжна-
родної економічної інтеграції, яка є процесом 
господарсько-політичного об’єднання країн, за-
снованим на глибоких стійких взаємозв’язках 
і поділом праці між національними господар-
ствами різних країн. Саме ефективна націо-
нальна аграрна політика, направлена на підви-

щення рівня економічної безпеки підприємств 
у сільському господарстві є ключовим фактором 
успішної міжнародної інтеграції, яка за умов 
розширення стандартів зовнішньоекономічної 
діяльності України забезпечує збереження на-
ціональних інтересів, високий рівень добробуту 
громадян, а також сильну позицію держави на 
міжнародній арені.

Відповідно, важливим завданням держави 
під час укладання будь-яких міжнародних інте-
граційних домовленостей повинно бути перш за 
все протекціонізм вітчизняного сільськогоспо-
дарського інноваційного виробництва. Із метою 
забезпечення високого рівня економічної безпе-
ки сільськогосподарських підприємств у країні, 
процес міжнародної інтеграції повинен відбува-
ється із дотриманням ключових принципів, а 
саме законності, адаптивності, протекціонізму, 
забезпечення високого рівня конкурентоздатнос-
ті виробництва, інноваційного вектора розвитку, 
які дозволяють реалізувати стратегічні можли-
вості сільськогосподарських підприємств: спри-
ятливі природно-кліматичні умови та вигідне 
географічне розташування країни, високий на-
уковий і виробничий потенціал.

Міжнародна економічна інтеграція має важ-
ливе значення для економічної безпеки сіль-
ськогосподарських підприємств в Україні, яка 
полягає у впливі світових організацій, серед 
яких СОТ, ЄС, ЗВТ СНД, через техніко-техно-
логічні, організаційні та економічні фактори 
на фінансово-економічну систему, яка формує 
умови функціонування аграрного сектору краї-
ни, направлених на забезпечення високого рів-
ня економічної безпеки сільськогосподарських 
підприємств. Врахування впливу міжнародної 
економічної інтеграція на економічну безпеку 
сільськогосподарських підприємств Україні до-
зволить мінімізувати та нейтралізувати загро-
зи, а також реалізувати перспективи міжнарод-
ної інтеграції. 

Вважаємо, що ключовими загрозами еконо-
мічної безпеки сільськогосподарських підпри-
ємств у процесі міжнародної інтеграції є: ви-
сокі стандарти якості й сертифікації продукції 
та виробництва; жорсткі конкурентні умови; 
тиск високо розвинутих країн на внутрішній 
ринок тощо. Натомість, важливими перспекти-
вами виступає: можливість створення ефектив-
ної національної аграрної політики, яка дозво-
лить зберегти національні інтереси та зміцнити 
значення країни у світі; можливість зміцнення 
ринкових позицій на світовому ринку; розши-
рення фінансових можливостей; сприяє зміц-
ненню конкурентоздатності сільськогосподар-
ських підприємств.

Окрім ефективної державної політики, за-
безпечення економічної безпеки сільськогоспо-
дарських підприємств залежить від якості його 
фінансового забезпечення, важливе значення в 
якому належить інвестиціям. В умовах не ста-
більності вітчизняної економіки, суб’єкти гос-
подарювання аграрного сектора знаходяться в 



457Глобальні та національні проблеми економіки

тяжких висококонкурентних умовах. Звернемо 
увагу, що сучасний стан інвестиційного кліма-
ту України є незадовільним. Про це свідчать ін-
декси різних світових компаній, що складають 
рейтинги країн відносно привабливості їх ін-
вестиційного клімату чи загального становища 
(рейтинг журналу «Euromoney», Institutional 
Investor, Індекс Глобалізації, рейтинг центру 
Heritage Foundation, Global Competitiveness 
Index та ін.). За індексом економічних свобод, 
який у даний час становить 46.1, Україна за-
ймає 163 місце з 179 країн у рейтингу Heritage 
Foundation. Значення індексу України най-
нижче серед усіх країн Європи та не досягає 

середнього світового рівня. Країна належить 
до категорії «пригнічених» країн [3; 4]. Через 
незадовільний інвестиційний клімат, протягом 
2010-2013 рр. частка капітальних інвестицій 
у сільськогосподарські підприємства України 
зменшилась на 0,4%: із 7,1% у 2010 р. до 6,7% 
у 2013 році, а частка залучення іноземних ін-
вестицій у сільське господарство за досліджува-
ний період не перевищує 2% і в 2013 р. стано-
вила 1,4% [2].

Крім того, оптимізувати структуру фінансу-
вання сільськогосподарських підприємств мож-
ливо, використовуючи переваги аграрних розпи-
сок, які дозволяють кредитувати господарюючі 
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суб’єкти під заставу майбутнього врожаю, що 
створює передумови вже в перший рік їх впро-
вадження, залучити 2-3 млрд грн кредитних 
ресурсів, а в перспективі – до 45-50 млрд грн 
на рік [5; 6]. Тому ефективною альтернативою 
банківського кредитування виступають аграрні 
розписки як вітчизняний аналог кредитної схе-
ми розписок-договорів Сedula de Produto Rural, 
яка функціонує в Бразилії. Суттєвою перевагою 
даного виду кредитування можна назвати на-
дання права їх видачі особам, які мають право 
власності або користування на земельну ділян-
ку. Відповідно, аграрні розписки дозволять зна-
чно розширити асортимент фінансових ресурсів 
та залучити додаткові кошти для фінансово-гос-
подарської діяльності підприємства, погашення 
заборгованості, інноваційний розвиток тощо, 
що забезпечить високий рівень економічної без-
пеки функціонування сільськогосподарських 
підприємств.

Встановлено, що економічна безпека функ-
ціонування сільськогосподарських підприємств 
залежить від комплексної синергетичної співп-
раці суб’єктів й об’єктів, ендогенних та екзо-
генних чинників, існуючого рівня конкуренто-
спроможності, впливу міжнародної економічної 
інтеграції та потенціалу, а також системної, 
кореляційної, взаємозалежної взаємодії ключо-
вих напрямів зміцнення економічної безпеки, 
систематизація яких дозволила обґрунтувати та 
сформувати дескриптивну модель забезпечення 
економічної безпеки функціонування сільсько-
господарських підприємств (рис. 1), побудова-
ної на ключових принципах системності, евен-
туальності, економічної доцільності, гнучкості 
та оптимізації.

Вважаємо, що використання в практичній 
діяльності запропонованої моделі забезпечен-
ня економічної безпеки функціонування сіль-
ськогосподарських підприємств дозволить за-

безпечити високу конкурентоспроможність, 
покращити інвестиційний клімат, розширити 
фінансово-ресурсну базу виробництва, що ство-
рить передумови для ефективного сталого роз-
витку країни. 

Висновки. Отже, модель забезпечення еко-
номічної безпеки сільськогосподарських під-
приємств залежить від скоординованості усіх 
суб’єктів та об’єктів економічної безпеки, вра-
хування рівня їх конкурентоздатності, потенці-
алу економічної безпеки, впливу екзогенних та 
ендогенних чинників, міжнародної економічної 
інтеграції та державної політики, а також ре-
алізації можливих напрямів зміцнення еконо-
мічної безпеки. Практичне використання сфор-
мованої моделі створить умови для якісного 
розвитку підприємства, зміцнення економіки 
країни, покращення інвестиційного клімату та 
посилення продовольчої безпеки.
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