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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Вступ: Питанням економічної безпеки надана значна увага в сучасній економічній літературі,
проте теоретичні та прикладні аспекти економічної безпеки харчових підприємств  в українській еко-
номічній науці практично не досліджені. Мета: Визначення поняття "забезпечення економічної без-
пеки підприємства харчової промисловості", розглянути особливості забезпечення економічної без-
пеки підприємств харчової промисловості. Методи: монографічний, наукового аналізу і синтезу,
угруповань, узагальнення та логічного аналізу. Результати: доведено  значення необхідності дослі-
дження питань економічної безпеки підприємств харчової промисловості. Досліджена сутність по-
няття економічна безпека підприємства, запропоновано поняття забезпечення економічної безпеки
підприємства харчової промисловості, встановлено особливості забезпечення економічної безпеки
підприємств харчової промисловості та сформульовано основні цілі забезпечення економічної без-
пеки підприємства харчової промисловості. Висновки: Під забезпеченням економічної безпеки під-
приємства харчової промисловості запропоновано розуміти упорядковану сукупність дій щодо пошу-
ку, вибору та використання комплексу соціально-економічних заходів, спрямованих на убезпечення
від суперечливості інтересів стейкхолдерів як зовнішнього, так і внутрішнього середовища підприєм-
ства завдяки випереджальному реагуванню на реальні чи потенційні загрози внутрішнього та зовні-
шнього середовища та ефективного, раціонального і збалансованого використання ресурсів.

Ключові слова: економічна безпека, підприємство,загрози, інтереси, ресурси, харчова про-
мисловість, забезпечення, властивості, цілі забезпечення економічної безпеки підприємства.

О. Ю. Черная

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Введение: Вопросам экономической безопасности уделяется значительное внимание в со-
временной экономической литературе, однако теоретические и прикладные аспекты экономической
безопасности предприятий пищевой промышленности в украинской экономической науке практичес-
ки не исследованы. Цель: Изучение понятия "обеспечение экономической безопасности предприя-
тия пищевой промышленности", выделение особенностей обеспечения экономической безопаснос-
ти предприятий пищевой промышленности. Методы: монографический, научного анализа и синте-
за, группировок, обобщения и логического анализа. Результаты: обосновано значение необходи-
мости исследования вопросов экономической безопасности предприятий пищевой промышленнос-
ти. Исследована сущность понятия экономическая безопасность предприятия, предложено понятие
обеспечения экономической безопасности предприятия пищевой промышленности, установлены
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особенности обеспечения экономической безопасности предприятий пищевой промышленности и
сформулированы основные цели обеспечения экономической безопасности предприятий пищевой
промышленности. Выводы: Под обеспечением экономической безопасности предприятия пищевой
промышленности предложено понимать упорядоченную совокупность действий относительно поис-
ка, выбора и использования комплекса социально-экономических мероприятий, направленных на
обеспечение безопасности от противоречивости интересов стейкхолдеров как внешней, так и внут-
ренней среды предприятия благодаря опережающему реагированию на реальные или потенциаль-
ные угрозы внутренней и внешней среды, а также эффективного, рационального и сбалансирован-
ного использования ресурсов.

Ключевые слова: экономическая безопасность, предприятие, угрозы, интересы, ресурсы,
пищевая промышленность, обеспечение, свойства, цели обеспечения экономической безопасности
предприятия.

O. Yu. Chorna

ENSURING ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES OF FOOD INDUSTRY

Introduction: The issues of economic security are given considerable attention in modern economic
literature, but the theoretical and applied aspects of economic security of the enterprise of the food industry in
Ukrainian economics practically were not studied. Objective: The definition of the concept "the provision of
economic security of the enterprise of the food industry", features of provision of economic security of the
enterprise of the food industry have been considered. Methods: monographic, scientific analysis and synthe-
sis, grouping, generalization and logical analysis. Results: The value of necessity of research of the eco-
nomic security issues of the enterprise of the food industry was proved. The essence of the concept of eco-
nomic security of the enterprise was investigated, the concept of the provision of economic security of the
enterprise of the food industry was proposed, features of provision of economic security of the enterprise of
the food industry were established and main goals of provision of economic security of the enterprise of the
food industry have been formulated. Conclusions: The provision of economic security of the enterprise of the
food industry should be understood as ordered set of actions for finding, selecting and using the complex of
socio-economic measures that aimed at securing the interests of stakeholders, both external and internal
environment of the enterprise through anticipatory reaction on real or potential threats of external and internal
environment and effective, rational and balanced using of resources.

Keywords: economic security, enterprise, threats, interests, resources, food industry, provision,
features, goals of provision of economic security of the enterprise.

Постановка проблеми. Питання розвитку підприємств харчової промис-
ловості, значення ефективного функціонування яких в економіці будь-якої країни
є запорукою її національної безпеки, в останні роки  стають вельми значущими.
Країни, які не можуть забезпечити за рахунок власного виробництва належний
рівень харчування своїх громадян опиняються у продовольчій залежності. Відпо-
відно до світових критеріїв продовольчої безпеки країни гранично-критичне зна-
чення імпорту не повинно перевищувати 30%. У протилежному випадку це озна-
чатиме втрату продовольчої незалежності та наражає економіку держави на не-
безпеку. Останнім часом стан харчової промисловості в Україні характеризується
скороченням обсягів і асортименту продукції, погіршенням її якості, різким зни-
женням технологічного рівня виробництва, спрацюванням знарядь праці, зату-
ханням інвестиційного та інноваційного процесів, витісненням вітчизняних харчо-
вих продуктів з внутрішнього й зовнішнього ринків продовольчих товарів тощо.

Сучасне функціонування підприємств харчової промисловості, їхнє зна-
чення для економічної безпеки держави в цілому та регіонів зокрема змушує пи-
льніше досліджувати їхній стан, організацію управління з метою усунення загроз.
Для успішного розвитку вітчизняні підприємства харчової промисловості змушені
протистояти чисельним зовнішнім і внутрішнім загрозам, що, у свою чергу, ви-
кликає необхідність забезпечення їхньої економічної безпеки.

Досягнення цілей забезпечення економічної безпеки підприємств харчової
промисловості потребує безперервного вирішення завдань правового, організа-
ційного, економічного, соціального, управлінського та екологічного характеру.
Отже, нагальною потребою для вітчизняних підприємств харчової промисловості
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є вирішення таких завдань, яке поки що унеможливлене через фрагментарний
розгляд у вітчизняній науці питань забезпечення економічної безпеки підпри-
ємств харчової промисловості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням економічної без-
пеки надано значну увагу в сучасній економічній літературі. Питання забезпечен-
ня економічної безпеки підприємств, які останнім часом набули особливої значу-
щості, розглядаються в сучасній науковій літературі з позиції захисту від загроз,
стану використання корпоративних ресурсів та гармонізації інтересів підпри-
ємств. Спочатку поняття економічної безпеки розглядалося як забезпечення
умов збереження комерційної таємниці й інших «секретів» підприємства. Такому
трактуванню економічної безпеки присвячені публікації початку 90-х років мину-
лого століття.

Сьогодні у вітчизняній науці проведено ґрунтовні дослідження щодо еко-
номічної безпеки [1, 2, 3, 4, 5, 7, 9]. Економічна безпека не є абстрактними понят-
тям. Ієрархічна декомпозиція економічної безпеки свідчить, що кожне з понять
має предметне поле: міждержавні відносини, держава, регіон, інтегрований прос-
тір, підприємство. Кожне предметне поле має свої особливості, свою специфіку
щодо ідентифікації економічної безпеки. Так, Г.В. Козаченко, В.П. Пономарьов,
О.М. Ляшенко трактують економічну безпеку підприємства як міру гармонізації в
часі та просторі економічних інтересів підприємства з інтересами пов'язаних з
ним суб'єктів навколишнього середовища, які діють поза межами підприємства
[1, с. 87]. З позиції протистояння загрозам можна навести наступне трактування
економічної безпеки підприємства: "…стан економіки підприємства (економічної
системи), котрий можна характеризувати збалансованістю і стійкістю до негатив-
ного впливу будь-яких загроз, її здатністю забезпечувати на основі власних еко-
номічних інтересів свій сталий і ефективний розвиток [3]"

Підходи до тлумачення поняття "економічна безпека підприємства" угрупо-
вано В. Л. Безбожним, який відповідно до постулатів теорії розвитку, розглядав
безпеку з двох позицій: як форму розвитку суб’єкта і як форму протистояння
суб’єкта загрозам (рис. 1).

Група підходів щодо тлумачення економічної безпеки як форми розвитку
підприємства містить ресурсно-функціональний, конкурентний і гармонізаційний
підходи. До групи підходів до тлумачення економічної безпеки як форми проти-
стояння загрозам увійшли такі: інформаційний, захисний і стійкісний. Існуючі аг-
ресивний і вузькофункціональний підходи є такими, які можуть бути складовими
як однієї, так й іншої групи підходів.

Але, попри численність підходів, трактувань, досліджень до нинішнього ча-
су немає єдиного концептуального визначення такої складної, багатогранної та
міждисциплінарної категорії як "економічна безпека підприємства". Разом з тим
принципових розходжень у підходах до трактування змісту даного економічного
поняття не спостерігається. В табл. 1 наведено основні визначення поняття "еко-
номічна безпека підприємства".

Визначення понять економічна безпека підприємства, які подано в табл. 1,
доцільно розділити на три групи за ключовими словами: у першій, пропонується
ефективно використовувати ресурси задля протистояння загрозам, в другій –
гармонізувати інтереси, а у третій, поєднуються всі точки зору (і взаємоузгоджен-
ня інтересів, і ресурсів задля протистояння загрозам).

Відсутність усталеного розуміння забезпечення економічної безпеки під-
приємства багато в чому пов'язано, з одного боку, з відсутністю узгодженості мір-
кувань учених щодо розуміння природи і сутності економічної безпеки підприємс-
тва, а, з іншого, складністю самого процесу забезпечення економічної безпеки
для підприємств різної галузевої належності. Залежно від форми власності, роз-
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міру та інших особливостей забезпечення економічної безпеки підприємства має
відмітні риси.

Рис. 1. Основні підходи до тлумачення поняття "економічна безпека підприємства"[7]

Таблиця 1

Визначення поняття "економічна безпека підприємства" [8]

Джерело Визначення
В.Л. Ортинський [4] Положення найбільш ефективного використання ресурсів для

запобігання загрозам і забезпечення стабільного функціонування
підприємства як сьогодні, так і в майбутньому

В.К. Сенчагов [1] Забезпечення найбільш ефективного використання корпоратив-
них ресурсів для запобігання загрозами і створення умов стабіль-
ного функціонування основних елементів

Д. Ковальов [2] Захищеність діяльності суб'єкта господарювання від негативного
впливу зовнішнього середовища, а також здатність вчасно усува-
ти різноманітні загрози або пристосуватися до існуючих умов, які
не позначаються негативно на його діяльності

С.Ф. Покропивний
[5, с. 534]

Стан корпоративних ресурсів (ресурсів капіталу, персоналу, інфо-
рмації та технології) і підприємницьких можливостей, при якому
гарантується найефективніше їх використання для забезпечення
стабільного функціонування та динамічного науково-технічного і
соціального розвитку, запобігання внутрішнім та зовнішнім нега-
тивним впливам (загрозам)

Основні підходи до тлумачення поняття
"економічна безпека підприємства"

Економічна безпека
як форма розвитку підприємства

Економічна безпека
як форма протистояння загрозам

інформаційний підхід предбачає
зберігання комерційної таємниці та
інших секретів підприємства

захисний підхід орієнтований на за-
хист від загроз зовнішнього середо-
вища

ресурсно-функціональний підхід оріє-
нтований на розвиток підприємства
шляхом розподілу ресурсів між окре-
мими складовими діяльності

конкурентний підхід орієнтований на
конкурентні переваги підприємства

гармонізаційний підхід орієнтований на
гармонізацію інтересів підприємства у
взаємодії із зовнішнім середовищем

стійкісний підхід орієнтований на
дослідження властивостей стійкості
підприємства як системи

вузькофункціональний підхід орієнтований на окремі аспекти
діяльності підприємства

активний підхід орієнтований на своєчасне попередження загроз
шляхом активного втручання в зовнішні процеси
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Продовження табл. 1

Джерело Визначення
С.Н. Іл'яшенко та
Т.Б. Кузенко [3]

Стан ефективного використання ресурсів і існуючих ринкових мо-
жливостей, що дозволяють запобігати внутрішнім та зовнішнім
загрозам і забезпечувати його тривале виживання і стійкий розви-
ток на ринку відповідно до обраної місії

Г.В. Козаченко,
В.П. Пономарьов,
О.М. Ляшенко
[1, с. 87]

Міра гармонізації в часі та просторі економічних інтересів підпри-
ємства з інтересами пов'язаних з ним суб'єктів навколишнього
середовища, які діють поза межами підприємства

О.М. Ляшенко
[3, с. 383]

Міра економічної свободи підприємства, що досягається внаслі-
док керованого процесу взаємоузгодження економічних інтересів
стейкхолдерів як зовнішнього, так і внутрішнього середовища під-
приємства, який має на меті протистояння загрозам економічній
безпеці підприємства та потребує необхідних для такого проти-
стояння ресурсів

В. Л. Безбожний
[14]

Стан захищеності підприємства від зовнішніх і внутрішніх загроз,
який досягається шляхом гармонізації та взаємоузгодження його
інтересів відповідно до інтересів суб'єктів внутрішнього й зовніш-
нього середовищ у часі та просторі

Л. М. Ладико [9] Безперервний процес досягнення цілей розвитку підприємства
при безпосередній реалізації цілей економічної безпеки підприєм-
ства: узгодження інтересів, протистояння загрозам і раціонально-
го використання ресурсів

Отже, мета статті полягає в вирізненні, обґрунтуванні і розкритті особли-
востей забезпечення економічної безпеки підприємств харчової промисловості,
уточненні її сутності та визначенні цілей забезпечення економічної безпеки.

Виклад основного матеріалу. Одними з найважливіших завдань, як по-
стають перед вітчизняними підприємствами харчової промисловості, є ті, що сто-
суються забезпечення їхньої економічної безпеки. При дослідженні економічної
безпеки підприємства харчової промисловості, слід, перш за все, звернутися до її
предметного поля. Харчова промисловість є однією з провідних галузей промис-
ловості України. Головним завданням галузі є виробництво продуктів харчуван-
ня. Харчова промисловість України має складну структуру, об’єднуючи понад 40
підгалузей і виробництв – це тисячі великих, середніх і малих підприємств різної
форми власності, які виробляють майже 20% від загального обсягу промислової
продукції. Основні з них – цукрова, борошномельна, м'ясна, молочна, хлібопе-
карська, маслоробна, кондитерська, спиртова, макаронна, пивоварна, рибна, ви-
норобна, круп'яна, консервна, тютюнова. У системі агропромислового комплексу
харчова промисловість тісно пов'язана з сільським господарством як постачаль-
ником сировини і з торгівлею [6].

Серед інших країн світу Україна має найбільш сприятливий природний,
людський, геополітичний і ресурсний потенціал для розвитку харчової промисло-
вості, раціональне використання якого забезпечило б їй провідне місце на світо-
вому й регіональних продовольчих ринках. Проте існування великої кількості ре-
альних, потенційних, явних чи прихованих загроз наражає функціонування вітчи-
зняних підприємств харчової промисловості на небезпеку. Нездатність вітчизня-
них виробників конкурувати з іноземними виробниками на світовому і внутріш-
ньому ринках призводить до зростань темпів імпорту та зниження темпів експор-
ту продукції харчової промисловості. Зниження експорту пояснюється поганою
якістю сировини, низькою технологічною оснащеністю підприємств харчової про-
мисловості, що, в свою чергу, впливає на виробництво її продукції і загострює
проблему збуту. До того ж почастішали випадки заборони Росспоживнаглядом і
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виключення з експортного списку певного переліку досить якісної продукції (цу-
керок, молочних та м'ясних продуктів) вітчизняної харчової промисловості, що, в
свою чергу, призводить до зменшення їх виробництва.

Враховуючи визначення понять "забезпечення", "економічна безпека під-
приємства" (табл. 1), "харчова промисловість" маємо вибрати позицію щодо ро-
зуміння поняття "забезпечення економічної безпеки підприємства харчової про-
мисловості". Забезпеченням економічної безпеки підприємства харчової промис-
ловості розуміється упорядкована сукупність дій щодо пошуку, вибору та викори-
стання комплексу соціально-економічних заходів, спрямованих на убезпечення
від суперечливості інтересів стейкхолдерів як зовнішнього, так і внутрішнього
середовища підприємства завдяки випереджальному реагуванню на реальні чи
потенційні загрози внутрішнього та зовнішнього середовища та ефективного, ра-
ціонального і збалансованого використання ресурсів.

Забезпечення економічної безпеки має ґрунтуватися на загальних переду-
мовах, що зумовлюють таке забезпечення, і враховувати специфічні та індивіду-
альні параметри діяльності підприємств харчової промисловості. Особливості
забезпечення економічної безпеки підприємств харчової промисловості, перед
усе, випливають з особливостей, притаманних галузевій належності таких під-
приємств (рис. 2).

Рис. 2. Особливості функціонування підприємств харчової промисловості

Особливості функціонування підприємств
харчової промисловості

специфіка виробничої діяльності підприємств харчової промисловості, яка
значною мірою залежить від постачальників

уповільнення та невпорядкованість інвестиційного та інноваційного процесів

невиконання державою зобов'язань з оплати замовлень для своїх потреб,
недосконалість правової підтримки

специфіка продукції, яку виробляють підприємств харчової промисловості, яка є
невід’ємним атрибутом життєдіяльності населення

митні та валютні бар'єри на кордонах країн СНД

конкурентна ситуація на ринку продуктів харчування (як на вітчизняному, так і на
ринках інших країн)

інфляція та руйнування внутрішнього грошового обігу

територіальна нерівномірність розвитку, сезонність споживання продукції

частина галузей харчової промисловості тяжіє до сировинних районів, інша
частина – до районів споживання
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З урахуванням сказаного має вибиратись такий спосіб забезпечення еко-
номічної безпеки підприємств харчової промисловості, який більшою мірою від-
повідає існуючим можливостям його реалізації. Але, незважаючи на особливості
діяльності підприємств харчової промисловості, має бути встановлено підґрунтя
забезпечення їх економічної безпеки, тобто мають бути сформульовані основні
цілі для реалізації конкретних заходів щодо забезпечення економічної безпеки
підприємств харчової промисловості.

До основних цілей забезпечення економічної безпеки підприємства харчо-
вої промисловості належать:

досягнення керованості економічної безпеки підприємства, основними ви-
могами якої є вимірюваність, прийнятність, гнучкість, адаптивність, динамічність,
прогнозованість, прозорість, результативність, економічність соціальна відпові-
дальність;

розробка ефективної організаційної структури управління підприємством;
забезпечення фінансової стійкості та незалежності підприємства;
досягнення високого рівня кваліфікації персоналу та його інтелектуального

потенціалу;
формування ефективного ресурсного забезпечення;
забезпечення технологічної незалежності та досягнення високої конкурен-

тоспроможності технічного потенціалу суб'єкта господарювання;
прискорення взаємоузгодження інтересів стейкхолдерів;
розробка процесів запобігання та протистояння зовнішнім та внутрішнім за-

грозам;
забезпечення захисту інформаційного поля, комерційної таємниці і досяг-

нення необхідного рівня інформаційного забезпечення роботи всіх підрозділів
підприємства та відділів організації;

забезпечення мінімізації зовнішніх і внутрішніх загроз економічному стану
підприємства, в тому числі його фінансовим, матеріальним, інформаційним і кад-
ровим ресурсам на основі розробленого та виконуваного комплексу заходів еко-
номіко-правового та організаційного характер;

забезпечення прийняття управлінських рішень з питань стратегії і тактики
економічної безпеки підприємства;

забезпечення фізичної і технічної охорони споруд, транспортних засобів.
Досягнення таких цілей можливе лише у разі системного підходу до еконо-

мічної безпеки підприємства харчової промисловості.
Висновки. Розгляд особливостей забезпечення економічної безпеки під-

приємства харчової промисловості посприяв уточненню її поняття – як упорядко-
ваної сукупності дій щодо пошуку, вибору та використання комплексу соціально-
економічних заходів, спрямованих на убезпечення від суперечливості інтересів
стейкхолдерів як зовнішнього, так і внутрішнього середовища підприємства за-
вдяки випереджальному реагуванню на реальні чи потенційні загрози внутріш-
нього та зовнішнього середовища та ефективного, раціонального і збалансова-
ного використання ресурсів та дозволив сформулювати основні цілі забезпечен-
ня  економічної безпеки підприємства харчової промисловості.
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