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Середнє значення внеску кожної характеристики доцільно прийняти за 
межу при аналізі досягнення сільгосппідприємством оптимальних властивос-
тей молокотоварного потоку. Також середні значення у розрізі характеристик 
та загалом по комплексній інтегральній оцінці можна застосовувати при по-
рівняльному аналізі надходження молока від різного роду постачальників, 
сировинних зон підприємств, регіонів, областей. 

Висновки. Встановлено ступінь досягнення сільгосппідприємствами 
найкращих характеристик молокотоварного потоку на основі його комплекс-
ної інтегральної оцінка та рівень оплаченості його вартості.  

У подальших дослідженнях планується врахувати вплив зміни характе-
ристик молокотоварного потоку, їх вагомості та загалом комплексної інтег-
ральної оцінки на закупівельні ціни на молоко для кожного сільгосппідпри-
ємства. 
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У статті розглянуто проблеми дослідження оцінки ефективності управління еко-

номічною та фінансовою безпекою сільськогосподарських підприємств. Показано розра-
хунок комплексного показника економічної безпеки та інтегрального показника фінансо-
вої безпеки підприємств. Сформульовано пропозиції щодо оцінки ефективності менедж-
менту економічно-фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств. 
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In the article the problems of research of estimation of efficiency of management of 
agricultural enterprises economic and financial safety are considered. The calculation of 
complex index of economic security and integral index of financial safety of enterprises is shown. 
Suggestions are formulated in relation to the estimation of efficiency of management of 
economic-financial safety of agricultural enterprises. 

 
Постановка проблеми. В умовах розвитку кризових явищ в економіці, 

що характеризуються значним коливанням факторів внутрішнього і зовніш-
нього середовищ функціонування сільськогосподарських підприємств, зрос-
тання рівня загроз їх фінансовим інтересам з боку окремих суб'єктів господа-
рювання, підвищенням рівня фінансових ризиків, однією з актуальних про-
блем є забезпечення економічно-фінансової безпеки підприємств аграрного 
сектору економіки. Тому ефективне управління економічно-фінансовою без-
пекою набуває дуже важливого значення та дозволяє своєчасно виявити про-
біли у фінансовому стані та виправити їх без загрози втрати фінансової стій-
кості та платоспроможності. Вчасна оцінка ефективності системи економіч-
но-фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств дозволить забез-
печити раціональне господарювання підприємств, дозволить приймати об-
ґрунтовані з точки зору економічної безпеки управлінські рішення та ство-
рює можливості для стабільного функціонування та розвитку сільськогоспо-
дарського підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами оцінки ефек-
тивності управління економічною та фінансовою безпекою підприємств при-
свячені роботи таких видатних науковців: М. Фрідмена, В. Савчука, В. Леон-
тьєва, М. Кондратьєва, М. Бендикова, П. Орлова, В. Деміна, М. Мечнікова, 
Ф. Євдокимова, В. Новака, Є. Олейникова, О. Груніна, Г. Козаченко, 
В. Пономарьова, О. Ляшенко, В. Духова, К. Ізмайлова, М. Чумаченко, 
А. Шеремета, К. Горячевої, М. Єрмошенко, В. Забродського, Т. Кузенко, 
Р. Папехіна та інших. Але, незважаючи на дослідження характеристик еко-
номічної та фінансової безпеки підприємства, питання оцінки економічно-
фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств потребують подаль-
шого розвитку. 

Постановка завдання. Метою статті є розкриття існуючих методик 
оцінки рівня економічної та фінансової безпеки сільськогосподарських під-
приємств та виявлення потенціалу щодо їх удосконалення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Важливою умовою забез-
печення стійкого розвитку сільськогосподарського підприємства, формування 
високих результатів його фінансової діяльності є наявність ефективної систе-
ми його економічно-фінансової безпеки. Для дослідження оцінки ефективності 
управління економічно-фінансовою безпекою підприємств застосовуються 
спеціальні системи та методи аналізу, які дозволяють отримати кількісну оці-
нку рівня захищеності окремих фінансових інтересів від загроз і ризиків. 

Певна частина науковців досліджують стан економічної безпеки сіль-
ськогосподарського підприємства аналізуючи показники фінансової стійкос-
ті, платоспроможності, маневреності й ліквідності. Проте деякі автори показ-
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ники безпеки підприємства і стійкості оцінюють переважно якісно, максимум 
у межах допустимих нормативних значень, тому постає необхідність спроби 
їх деталізації з погляду точнішої кількісної оцінки та її впливу на рівень еко-
номічної безпеки підприємства загалом [4, с. 185].  

Для оцінювання рівня економічної безпеки підприємств за її складо-
вими та для визначення загального рівня економічної безпеки використо-
вуються різні методи (табл. 1). 

Таблиця 1 
Методи оцінки рівня економічної безпеки підприємств [6] 

Автори Методи 

Т. Василь-
ців  

Експертна оцінка, моніторинг соціально-економічних показників, аналіз й 
обробка сценаріїв, оптимізація, багатовимірний статистичний аналіз, тео-
ретико-ігрові методи, теорія штучних нейронних мереж 

С. Міщенко 

Екстраполяція (екстраполяція параметричних залежностей, екстраполяція 
тимчасових тенденцій); експертні методи (опитування, експертні комісії, 
складання аналітичних доповідних записок, “мозкова атака”, “Делфі”); 
структурно-аналітичні методи (моделювання, ієрархічна декомпозиція, 
морфологічний аналіз, матричний метод, мережевий аналіз, SWOT-аналіз, 
побудова семантичного диференціала, побудова профілю середовища, 
складання сценаріїв) 

С. Довбня, 
Н. Гічова 

Методи комплексної оцінки загроз (інтегральна оцінка ризику, оцінка 
ефективності захисних заходів); методи комплексної оцінки економічного 
потенціалу підприємства (оцінка конкурентного статусу фірми, інтеграль-
на оцінка додержання інтересів компанії, SWOT-аналіз, багатовекторна 
ресурсно-функціональна модель економічної безпеки, багатофакторна лі-
нійна модель); методи прогнозування банкрутства (багатофакторні дис-
кримінанті моделі та інші методи інтегральної оцінки фінансово-
економічного стану підприємства). 

 
Метод експертних оцінок передбачає здійснювати прогнозування можли-

вих загроз підприємства на основі висновків, зроблених експертами, метод ана-
лізу і обробки сценарію призначений для прогнозування різних варіантів розви-
тку ситуації, методи оптимізації - для вибору варіанту, за якого досягається 
найбільш бажаний результат, теоретико-ігрові методи - для визначення варіан-
тів розвитку підприємства у непередбачуваному зовнішньому середовищі, ме-
тоди теорії штучних нейронних мереж базується на моделюванні нелінійних за-
лежностей при вирішенні задачі, основна умова використання методу екстрапо-
ляції є стабільний розвиток підприємства, адже висновки про значення прогно-
зних показників у майбутніх періодах робляться на основі вивчення їх динаміки 
у попередніх періодах, методи прогнозування банкрутства зводяться переважно 
до виявлення симптомів фінансової кризи підприємства, методи комплексної 
оцінки загроз передбачають оцінку ризиків підприємства та виявлення загроз, 
не пов’язуючи цей аналіз із встановленням рівня економічної безпеки підпри-
ємств. Але, на жаль, ці та інші методи поки що не отримали ґрунтовного теоре-
тичного обґрунтування та широкого практичного використання [6]. 

Оцінки показників, що характеризують економічну безпеку, колива-
ються в діапазоні від 0 до 1, залежно від відхилення від граничної величини. 
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Виходячи із цього, підприємство, з погляду економічної безпеки можуть кла-
сифікуватися за 4-ма групами: абсолютно безпечні (0,9-1), безпечні (0,7-0,9), 
достатньо безпечні (0,4-0,7), небезпечні (0,4). 

Якщо розмір відхилення фактичного значення від граничного більше 
100%, то даному показнику дається оцінка в 0 балів. У випадку коливання 
розміру відхилення від 0 до 100 % для кожних 10 % відхилення від граничної 
величини бальна оцінка знижується на 0,1 бала [4, с. 185]. 

В результаті усереднення бальних оцінок розраховується комплексний 
показник економічної безпеки.  

, 

де КПБ – комплексний показник економічної безпеки; БЗi. – бальне значення 
і-го показника економічної безпеки; n- кількість використаних показників 
економічної безпеки [4, с. 185]. 

Для визначення поточного рівня економічної безпеки сільськогоспо-
дарських підприємств оцінюється кожна складова та формується інтеграль-
ний показник. При цьому важливо враховувати, що складові мають різні 
пріоритети відповідно до характеру загроз. Для їх обліку пропонується ввес-
ти вагові коефіцієнти, які можна отримати методом експертних оцінок. У ре-
зультаті анкетування спеціалістів аграрної сфери встановлено, що фінансова 
складова має найбільшу вагу в структурі показника та є основою для усіх ін-
ших складових [5, с. 102]. 

Фінансова безпека сільськогосподарського підприємства характеризу-
ється достатніми обсягами фінансових ресурсів, необхідних для відтворення 
виробництва та підтримки конкурентоспроможності підприємства. Основни-
ми загрозами фінансовій безпеці є непередбачений дефіцит у фінансуванні, 
недоступність кредитних ресурсів, недостатній рівень державної підтримки 
тощо. Тому виникає необхідність систематично контролювати рівень фінан-
сової безпеки, що дасть змогу вчасно виявити існуючі загрози та розробити 
на їх основі протидіючі заходи [5, с. 102]. 

Шамрай М.І. [5, с. 103] виділив такі етапи здійснення оцінки фінансо-
вої безпеки сільськогосподарських підприємств: на першому етапі виявля-
ються чинники впливу на фінансову безпеку; на їх основі формуються та 
проводяться розрахунки показників; залежно від їх значень визначається рі-
вень фінансової безпеки; наступним етапом є ідентифікація загроз та розроб-
лення комплексу заходів для їх усунення. 

Для оцінювання фінансової безпеки сільськогосподарських підпри-
ємств за основу взято методику професора С.Н. Ілляшенка. Він пропонує 
здійснювати оцінку рівня на підставі аналізу фінансової стійкості, ступінь 
якої визначається виходячи з достатньої кількості оборотних коштів (власних 
чи позикових) для здійснення виробничо-господарської діяльності (табл. 2). 
Це дуже вузький підхід до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства, 
оскільки крім оборотних коштів, у фінансовій діяльності підприємства задія-
ні власний основний капітал, прибуток та інвестиції [2, c. 184]. 
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Таблиця 2 
Показники фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств 

[5, с. 104] 
Показник Метод розрахунку 

Надлишок або нестача власних оборотних коштів, необхідних 
для формування запасу та покриття витрат (±Ес) 

± Ec = Ec – Z 
 

Надлишок або нестача власних оборотних коштів, а також до-
вгострокових кредитів та позик (±Еm) 

± Em = (Ec + Km) – Z 
 

Надлишок або нестача загальної величини оборотних коштів 
(±En) 

± En = (Ec + Km + Kt – Z)

 
У таблиці: Z – сума запасів і витрат; Ec – сума власних обігових коштів 

підприємства; Кm – довгострокові кредити; Кt – короткострокові кредити. 
Деякі вчені виділяють різні групи показників, які на їх думку найбільш 

повно відображають стан та рівень фінансової безпеки підприємств. Для вио-
кремлення найбільш поширених підходів щодо визначення рівня фінансової 
безпеки суб’єктів господарської діяльності зведено окремі погляди до табл. 3. 

Таблиця 3 
Аналіз підходів оцінки рівня фінансової безпеки підприємств [3, с. 162] 
                                        Вчений  
 
 
Показник 

У
. Б
ів
ер

  

Б.
В
иш

ні
вс
ьк
а 

 

К
. Г
ор
яч
ев
а 

 
 Р.
 П
ап
ех
ін

  
 Л
. П

ок
ро
пі
вн
ий

 
 О
. А

ре
фь
ев
а,

  
Т.

 К
уз
ен
ко

 

І. 
О
ле
кс
ів

 т
а 

 
Н

. П
од
ол
ьч
ак

  

Рентабельність активів +   +    
Рівень КЗ і ДЗ    +    
Коефіцієнт фін. левериджу +   +    
Обсяг власного та оборотного капіталу   +  +   
Точка беззбитковості  +      
Прибутковість    + +   
Показники фінансової стійкості     + + + 
- коефіцієнт автономії    + + + + 
- коефіцієнт покриття +   + + + + 
- коефіцієнт маневреності     + + + 
Обсяг кредитів та позик   + +    
Обсяг інвестицій   +     
Показники ліквідності +      + 

 
Окремі науковці фінансову безпеку підприємства, як комплексну вели-

чину, визначають інтегральним показником:  

, 
де: SФБП – інтегральний показник фінансової безпеки підприємства, бали; SR – 
комплексний показник оцінки ефективності управління, бали; SПФ – комплек-
сний показник оцінки платоспроможності та фінансової стійкості, бали; SДА – 
комплексний показник оцінки ділової активності, бали; SРС – комплексний 
показник оцінки ринкової стійкості, бали; SІП – комплексний показник оцінки 
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інвестиційної привабливості, бали [2, c. 183].  
До складу комплексного показника оцінки ефективності управління 

було віднесено такі показники: рентабельність активів, рентабельність влас-
ного капіталу, загальна рентабельність продажів по валовому прибутку, рен-
табельність продукції. Комплексний показник оцінки платоспроможності і 
фінансової стійкості складається з таких показників як коефіцієнт поточної 
ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності, співвідношення кредиторсь-
кої та дебіторської заборгованості, коефіцієнт забезпечення власними обіго-
вими коштами, коефіцієнт маневреності власного капіталу. До напрямку «ді-
лова активність» включаються показники оборотності активів, основних за-
собів, оборотних активів, грошових коштів, власного капіталу. До складу 
комплексного показника оцінки ринкової стійкості було віднесено коефіцієн-
ти автономії, фінансового ризику, маневреності оборотних активів, мобіль-
ності та індекс постійного активу. Для оцінки інвестиційної привабливості 
використовуються такі показники: коефіцієнт чистої виручки, показник чис-
того прибутку на акцію, коефіцієнт реінвестування прибутку, коефіцієнт 
стійкого економічного росту, показник маржі прибутку [1, c. 93-94]. 

Висновки. Аналіз відомих методик оцінки економічної та фінансової 
безпеки показав, що методика оцінки економічно-фінансової безпеки сільсь-
когосподарських підприємств наразі не розроблялася в достатній мірі. В ос-
новному ученими-економістами розроблялися методики і методичні рекоме-
ндації для оцінки економічної безпеки підприємств. Більшість науковців оці-
нюють фінансову безпеку через економічну безпеку підприємства. 

Оцінка результативності менеджменту економічно-фінансової безпеки 
сільськогосподарських підприємств повинна мати системний характер: вра-
ховувати рівень захищеності потенціалу підприємств, складатися із оцінки 
функціональних складових економічної та фінансової безпеки, враховувати 
стратегічні цілі і задачі підприємств, приймати до уваги використання всіх 
видів ресурсів і можливостей, які гарантують найбільш ефективне їх викори-
стання, включати імовірнісну оцінку економічного збитку. 
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Представлені результати аналізу рівня, структури витрат на виробництво і реа-

лізацію цукрових буряків, вирощених  бурякосійними сільськогосподарськими підприємст-
вами України і їх впливу на ефективність виробництва коренеплоді.  

The results of the analysis level, the cost structure of production and sale of sugar beets 
grown buryakosiynymy agricultural enterprises in Ukraine and their impact on the efficiency of 
roots. 

 
Постановка проблеми. У 2011 році в Україні площа посівів цукрових 

буряків становила 545 тис. га, що в порівнянні з 2010 роком більше на 41,6 
тис. гектарів. В попередньому році в Україні  цукрові буряки зібрано з площі 
492,0 тис. га, а  валовий збір склав 13,7 млн т  при середній урожайності 
279,5 ц/га. 

З року в рік витрати на виробництво цукрових буряків у вартісному ви-
гляді в розрахунку на 1 га зростають. Тільки за останні 7 років (2004-
2010 рр.) таке зростання більш, ніж трикратне: витрати зросли з 3030 грн/га 
до 9720 грн/га. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання ефективності та 
конкурентоспроможності цукробурякового підкомплексу України вивчалися 
відомими вченими економістами-аграрникам М.Ю. Коденською, 
В.М.Рибачуком, М.В.Роїком, О.М. Шпичаком [1] та ін. Але якщо до цього 
часу основним завданням було відродження вітчизняної сировинної бази, 
перш за все шляхом екстенсивного нарощення обсягів виробництва цукрових 
буряків у зв’язку з гострим дефіцитом сировини для діючих цукрових заводів 
навіть в умовах скорочення їх кількості, то нинішній стан кон’юнктури ринку 
потребує нових поглиблених досліджень якісних показників ефективності 
роботи галузі. 

Метою даної статті є дослідження економічної ефективності виробниц-
тва цукрових буряків шляхом аналізу рівня, структури витрат на виробницт-
во і реалізацію коренеплодів та встановлення їх впливу на урожайність куль-


