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ВСТУП
Актуальність дослідження визначена, насамперед,

наростанням внутрішніх і зовнішніх загроз аграрним
підприємствам в Україні. Сучасні умови господарюван1
ня вимагають особливої уваги до проблеми забезпечен1
ня економічної безпеки агропромислових підприємств.
Впровадження аналізу та оцінки системи забезпечення
економічної безпеки аграрних підприємств дозволить
забезпечити раціональне господарювання підприємств.
Аналіз показників економічної безпеки дозволить роз1
робити методику оцінки ефективності системи еконо1
мічної безпеки агропромислових підприємств.

Вагомий внесок у дослідження проблеми економіч1
ної безпеки підприємств зробили вітчизняні вчені: Шли1
ков В.В. [6], Зубок М.І. [3], Забродський В.І. [2], Шуль1
га І. П. [7], Коваленко К.В. [5].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Головна мета — дослідити динаміку показників еко1

номічної безпеки підприємства та обчислити комплекс1
ний показник економічної безпеки. Дослідження про1
водиться за даними річної фінансової звітності агропро1
мислових підприємств кіровоградської області.
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У статті досліджується динаміка показників економічної безпеки на прикладі агропромисло�
вих підприємств Кіровоградської області. Виходячи із результатів дослідження, пропонується
розрахунок комплексного показника економічної безпеки методом середніх величин.

In article dynamics of indicators of economic safety on an example of agricultural enterprises of
the Kirovograd area is researched. Proceeding from results of research, it is offered to calculate a
complex indicator of economic safety by a method of average sizes.

РЕЗУЛЬТАТИ
Нами було проведено аналітичні дослідження із

проблем економічної безпеки в ряді великих аграр1
них господарств Кіровоградської області. Проводи1
лося дослідження за даними наступних підприємств:
ВАТ "Олександрійське племпідприємство", ВАТ
"Кіровоградоблплемпідприємство",  ВАТ "По1
мічнянський елеватор", ПАТ "21ге ім.і Петровського",
ВАТ "Мар'янівське", ВАТ "Олександрійський райаг1
рохім", ВАТ "Шарівське", ВАТ "Цибулівське ХПП",
ПАТ "Кіровський".

Оцінки показників, що характеризують економічну
безпеку, коливаються в діапазоні від 0 до 1, залежно
від відхилення від граничної величини. Виходячи із цьо1
го підприємство з погляду економічної безпеки класи1
фікується за 41ма групами: 1) абсолютно безпечні, коли
головна характеристика дорівнює 1; 2) безпечні — 0,7—
0,9; 3) достатньо безпечні — 0,5—0,6; 4) небезпечні —
0—0,4.

Якщо розмір відхилення фактичного значення
від граничного більше 100, то даному показнику
дається оцінка в 0 балів. У випадку коливання роз1
міру відхилення від 0 до 100 для кожних 10 відхи1
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лення від граничної величини бальна оцінка зни1
жується на 0,1 бала.

Оцінка економічної безпеки аграрних під1
приємств проводиться за показниками фінансо1
вого стану підприємства: ліквідності, майново1
го стану, фінансової стійкості та рентабельності
[4].

Інформаційною базою для обчислення показ1
ників рівня економічної безпеки є річна фінансова
звітність агропромислових підприємств за 2004—
2009 роки [1]. Результати аналізу фінансових по1
казників економічної безпеки досліджуваних
підприємств за період 2004 — 2009 років дозволи1
ли розрахувати показник рівня економічної безпе1
ки кожного підприємства станом за кожний період
дослідження. Визначимо рівень економічної безпе1
ки на прикладі підприємства ВАТ "Цибулівське
ХПП" (табл. 1).

Після визначення всіх бальних оцінок визна1
чається показник рівня економічної безпеки за пе1
ріод як середнє значення всіх оцінок. В результаті
проведеного обчислення, з точки зору забезпечен1
ня економічної безпеки ВАТ "Цибулівське ХПП"
станом на кінець 2009 року характеризується як аб1
солютно безпечне (рис. 1).

За даними рис. 1, можна зробити висновок, що
стан економічної безпеки ВАТ "Цибулівське ХПП"
протягом 2005—2009 років характеризується як
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Рис. 1. Динаміка показника економічної безпеки
ВАТ "Цибулівське ХПП", 2005—2009 рр.

(розроблено автором самостійно)

Таблиця 1. Розрахунок рівня економічної безпеки
агропромислового підприємства ВАТ "Цибулівське ХПП",

2005—2009 роки (розроблено автором самостійно)
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безпечне та абсолютно безпеч1
не. Отже, за результатами ді1
яльності протягом 2005—2007
років показник економічної
безпеки підприємства коли1
вається рівні від 0,77 (станом на
кінець 2007 року) до 0,79 (за ре1
зультатами 2006 року), що ха1
рактеризує його як безпечне
підприємство.

За результатами діяльності
протягом 2008 року показник
збільшився на 0,15 пунктів і на
кінець року сягнув значення
0,92. Цей рівень підтримувався
підприємством і протягом 2009
року, що характеризує ВАТ
"Цибулівське ХПП" як абсолют1
но безпечне.

Аналогічно розраховують1
ся показники економічної без1
пеки всіх інших досліджуваних
підприємств (рис. 2).

 За даними рис. 2,
можна зробити висновок,
що показники економічної
безпеки майже всіх дослі1
джуваних підприємств
знаходяться у межах дос1
татньо небезпечних та без1
печних підприємств.

Результати розра1
хунків та дані рис. 2 доз1
воляють зробити висно1
вок, що найвищій рівень
економічної безпеки має
підприємство ВАТ "Ци1
булівське ХПП". Пози1
тивну тенденцію до
збільшення має показ1
ник економічної безпеки ВАТ "Мар'я1
нівське", значення якого на кінець
2009 року складає 0,87, що більше
його значення відносно 2008 року на
0,02 пункти і на 0,2 пункти вище у по1
рівнянні із 2005 роком.

Негативна тенденція до зниження
спостерігається за показником економі1
чної безпеки ВАТ "Олександрійський
райагрохім", який знизився із 0,91 (за ре1
зультатами 2006 року) до 0,64 у 2009
році. І хоча дане значення характеризує
його як достатньо безпечне, подібна тен1
денція повинна викликати увагу з боку
керівництва з метою покращення ситу1
ації.

Результати обчислень динаміки по1
казників економічної безпеки всіх дос1
ліджуваних підприємств за 2005 —
2009 роки дозволяють розрахувати
комплексний показник економічної
безпеки для кожного підприємства ме1

Рис. 2. Динаміка показників економічної безпеки агропромислових
підприємств Кіровоградської обл., 2005—2009 роки

(розроблено автором самостійно)

Таблиця 2. Розрахунок комплексного показника економічної безпеки
агропромислових підприємств Кіровоградської обл., 2005—2009 роки

(розроблено автором самостійно)

Рис. 3. Рейтинг агропромислових підприємств за
комплексним показником економічної безпеки (розроблено

автором самостійно)
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тодом середніх величин
(табл. 2).

За даними табл. 2 мож1
на зробити висновок, що
показник економічної без1
пеки агропромислових під1
приємств по Кіровог1
радській області в цілому
протягом всього періоду
дослідження знаходиться
на безпечному рівні, спос1
терігається відхилення до
рівня достатньо безпечних
підприємств у 2006 році.
Враховуючи динаміку по1
казника протягом 2005 —
2009 років комплексний
показник економічної без1
пеки сільськогосподарсь1
ких підприємств Кіровоградської області визначено на
рівні 0,71. Рейтингова оцінка досліджуваних підпри1
ємств за комплексним показником рівня економічної
безпеки наведено на рис. 3.

Дані рис. 3 дозволяють зробити висновок, що по1
казники економічної безпеки коливаються у діапазоні
від 0,59 до 0,84, тобто підприємства знаходяться у ме1
жах достатньо безпечного рівня економічної безпеки та
безпечного рівня. Найвищий рівень економічної безпе1
ки за комплексним показником має підприємство ВАТ
"Цибулівське ХПП" (0,84) — характеризується як без1
печне. Найнижчий рівень має підприємство ПАТ
"Кіровський" (0,59), але при цьому характеризується як
достатньо безпечне підприємство. Характеристика ста1
ну економічної безпеки досліджуваних підприємств за
комплексним показником економічної безпеки наведе1
но в табл. 3.

Таким чином, результати проведених розра1
хунків дозволяють зробити висновок, що серед дос1
ліджуваних підприємств в стані абсолютної безпеки
не було ні одного підприємства. У безпеці перебу1
вали ВАТ "Цибулівське ХПП" (0,84), ВАТ "Мар'яні1
вське" (0,8), ВАТ "Шарівське" (0,8), ВАТ "Олексан1
дрійський райагрохім" (0,77) та ПАТ "21ге ім.і Пет1
ровського" (0,72).

У достатньо безпечному стані перебували ВАТ
"Олександрійське племпідприємство" (0,69), ВАТ "Кіро1
воградоблплемпідприємство (0,62), ВАТ "Помічнянсь1
кий елеватор" (0,59) та ПАТ "Кіровський" (0,59).

Підприємства у стані небезпеки серед досліджува1
них відсутні, що свідчить про досить високий рівень еко1
номічної безпеки сільськогосподарських підприємств
Кіровоградської області.

ВИСНОВКИ
Проаналізовано показники фінансового стану

діючих агропромислових підприємств Кіровог1
радської обл. за 2005—2009 роки. Результати ана1
лізу дозволили визначити рівень економічної без1
пеки досліджуваних підприємств на основі відхи1
лення фактичних значень показників фінансового
стану від їх граничних значень. За результатами
розрахунків було визначено комплексні показники

економічної безпеки досліджуваних підприємств.
Проаналізовано динаміку показників економічної
безпеки кожного із досліджуваних підприємств.
Для обгрунтування динаміки показника необхідно
визначити та оцінити рівень впливу факторів на еко1
номічну безпеку саме агропромислових підпри1
ємств, що і є наступним етапом дослідження про1
блеми забезпечення економічної безпеки сільсько1
господарських підприємств.
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Таблиця 3. Характеристика підприємств АПК
Кіровоградської області за показником економічної безпеки

(розроблено автором самостійно)


