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ВПЛИВ ФІНАНСОВО�ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ НА СИСТЕМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ФІНАНСОВО�ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ
В УМОВАХ АГРАРНОГО
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

IMPACT OF FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY ON THE SYSTEM FOR THE OPERATION
OF FINANCIAL�ECONOMIC MECHANISM IN TERMS OF AGRICULTURAL NATURAL
RESOURCES

У статті розглянуто основні чинники впливу фінансово�економічної безпеки на систему функціону�
вання фінансово�економічного механізму в умовах аграрного природокористування. Наведено основні те�
оретичні та практичні рекомендації оптимізації стану економічної безпеки аграрного підприємства. Роз�
роблено алгоритм впливу фінансово�економічного механізму на забезпечення сталого розвитку аграрно�
го підприємства в умовах ринку, а також оптимізаційний механізм функціонування системи економічної
безпеки.

Introduction. Modern development of agricultural enterprises in terms of sustainable agrarian nature
accompanied by a number of factors. These aspects are accompanied by technical — technological, social
and financial — economic impact. We believe that it  is financial — economic mechanisms of action on
sustainable development and environmental management of the agricultural farms generally play the most
significant value to their development. That is, the implementation rate of economic growth and stability,
the ability to quickly navigate the enterprise market situation and make appropriate management decisions
are largely determined by the availability of effective financial and economic mechanisms.

Purpose. The study is a detailed analysis of the functioning of the financial and economic mechanism in
the conditions of agrarian nature; implementing optimal variant system of economic security is for agrarian
enterprises; forming algorithm of impact financial — economic mechanism for sustainable development of
the agricultural enterprises in the market; explore the factors influencing enhance economic security agrarian
enterprises.

Results. In the article the analysis of the term "financial mechanism", which is  a system of direct and
indirect relationships between economic phenomena and processes, especially between their opposed
parties, as well as subsystems and elements of economic systems. The theoretical approaches to the analysis
of financial and economic mechanisms such as impacts on sustainable agricultural nature, represented as
an algorithm. Found that a large number of dangers and threats of a business entity driven by growing
uncertainty of the economic environment, an increase in risk. As a result  of this it  was proposed practical
recommendations for optimization of the economic security of agricultural enterprises in the context of
the overall functioning of the financial and economic mechanisms in the modern conditions. Therefore,
note that to eliminate external threats to the economic security of the enterprise, need time to monitor
changes in the regulatory framework, to choose the optimal tax system, establish a system of marketing of
finished products, to improve analysis and system timeliness of input data, analyze contingent of suppliers
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний розвиток сільськогосподарських

підприємств у умовах сталого аграрного при�
родокористування супроводжується рядом
чинників. Ці аспекти супроводжуються техні�
ко�технологічним, соціальним та фінансово�
економічним характером впливу. Вважаємо,
що саме фінансово�економічні механізми вип�
ливу на сталий розвиток аграрного природо�
користування та сільськогосподарських під�
приємств у цілому відіграють найвагоміше зна�
чення на їх розвиток. Саме реалізація курсу
економічного зростання й стабілізації, здат�
ність підприємств оперативно орієнтуватися в
ринковій ситуації та приймати відповідні уп�
равлінські рішення значною мірою визнача�
ються наявністю ефективних фінансово�еко�
номічних механізмів. Без чітко налагоджених
фінансово�економічних відносин неможливе
ефективне функціонування економічної сис�
теми в цілому. Отже, детальне дослідження
впливу економічної безпеки на функціонуван�
ня фінансово�економічних механізмів в умо�
вах аграрного природокористування дозво�
лить виявити шляхи його негативного і пози�
тивного впливу та намітити конкретні напря�
ми оптимізації стану економічної безпеки в
умовах практичної діяльності аграрного підп�
риємства.

and customers, as part of the optimization of payables and receivables. The next step in the effective
functioning and ensuring economic security is the process of eliminating internal threats, which includes
establishing personnel policies, establishing pricing and marketing policy, optimization product line,
providing a sufficient level of protection of trade secrets.

Conclusions. The study it  was proposed recommendation mechanism to optimize the impact of economic
security for the functioning of financial and economic system of agrarian enterprise. Based on the above, we
note that the effective operation of Economic Security Service, as part of financial — economic mechanism
plays an important aspect in the overall sustainable development of the agricultural nature management in
market conditions. The introduction in the production process the proposed measures will gradually improve
financial — economic condition, and subsequently complete the establishment and functioning of the economic
security of the agricultural enterprise.

Ключові слова: фінансовий механізм, економічна безпека, алгоритм, сталий розви�
ток.

Key words: financial mechanism, economic security, algorithm, sustainable development.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Передумови розвитку сталого аграрного
природокористування в ринкових умовах в
розрізі впливу на нього фінансово�економічних
механізмів.

Питання активної адаптації до змін зовні�
шнього середовища, впливу фінансово�еконо�
мічної безпеки на сталий розвиток підпри�
ємств, використання для цього стратегічного
співробітництва в різних формах, відображені
в працях вчених з проблем стратегічного уп�
равління таких, як: І. Ансофф [1, с. 305—307],
М. Бобіна [3, с. 106—109], Б. Гаррет [4, с. 32—
34], О. Грунін [5, с. 141—145], В.В. Шлыков [16,
с. 103—105], тощо досліджується форми парт�
нерської взаємодії в логістичних ланцюгах, у
відносинах із персоналом, споживачами, інве�
сторами, фінансовими установами, органами
державної влади тощо.

Необхідність детального аналізу зазначено�
го ряду факторів привертає увагу багатьох
вітчизняних та науковців. Серед них наукові пра�
ці Н.П. Бакаренко [1], О.І. Захаров [3], Р.Г. Іва�
нух [4], Л.В. Левковської [7], Л.О. Лігоненко [5],
Т.В. Мовчан [6] А.В. Степаненко [2], М.А. Хве�
сика [2], та інших, які досліджували аспекти
фінансово�економічного впливу на стале при�
родокористування в умовах ринку.
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МЕТА СТАТТІ
Основною ціллю написання статті є дослід�

ження впливу стану розвитку економічної без�
пеки на функціонування фінансово�економіч�
них механізмів в умовах аграрного природоко�
ристування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сам термін фінансово�економічного меха�

нізму має багатогранне значення, а саме поля�
гає у створенні узгодженої сукупності еле�
ментів, ланок, що призначені для здійснення
впливу на певний зовнішній об'єкт чи для пере�
творення, руху. Економічний механізм, за виз�
наченням представляє собою систему або
спосіб, що визначають порядок певного виду
діяльності. Також механізм представляє собою
систему прямих та опосередкованих взаємоз�
в'язків між економічними явищами та процеса�
ми, насамперед між їх протилежними сторона�

ми, а також підсистемами і елементами еконо�
мічних систем. Теоретичні підходи до аналізу
фінансово�економічних механізмів як факторів
впливу на стале аграрне природокористуван�
ня представлені у вигляді алгоритму (рис. 1) [2].

Дані рисунку 1 свідчать, що на успішне фун�
кціонування аграрного підприємства та стало�
го природокористування в умовах ринку мають
вплив ряд фінансово�економічних чинників.
Зокрема вагомий вплив має політична ситуація
в країні, адже від рівня її стабільності залежить
макроекономічна ситуація, рівень ВВП країни,
інфляційні процеси, курс вітчизняної валюти
по відношенню до іноземної, експортно�імпор�
тна система, можливість доступу на євро�
пейські ринки збуту, забезпечення державни�
ми дотаціями, пільговий режим оподаткуван�
ня та можливість отримання бонусів і знижок.

Зазначимо, що перелічені аспекти слугують
головною передумовою функціонування фі�

Рис. 1. Алгоритм впливу фінансово — економічного механізму на забезпечення
сталого розвитку аграрного підприємства в умовах ринку

Джерело: розроблено автором.
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нансово�економічних механізмів, які мають
вагомий вплив на стабільне аграрне природо�
користування в цілому та зокрема розвиток аг�
рарних підприємств в ринкових умовах [4].

Важливою складовою впливу на фінансово�
економічні механізми в умовах аграрного при�
родокористування є дослідження стану еконо�
мічної безпеки аграрного підприємства саме у
сучасних умовах.

Функціонування фінансового механізму
фінансової безпеки суб'єкта підприємництва
набуває останнім часом певних специфічних
особливостей, пов'язаних як з розширенням
функціонального навантаження, розширенням
інтерпретації змісту зазначеного механізму,
так і з зростанням видів небезпек і загроз, зро�
станням рівня невизначеності економічного се�
редовища та результатів діяльності [5].

Зокрема, виходячи з ієрархічності сприй�
няття фінансової безпеки як системного утво�
рення, відповідний фінансовий механізм також
повинен мати ієрархічну організацію, що дає
підстави віднести його до типу складно орга�
нізованих систем із відповідними властивостя�
ми. Також необхідним є врахувати, на нашу
думку, той факт, що велика кількість небезпек

та загроз для діяльності суб'єкта підприємниц�
тва обумовлюється зростанням рівня невизна�
ченості економічного середовища, збільшен�
ням кількості ризиків [7].

Практичні рекомендації за для оптимізації
стану економічної безпеки аграрного підприє�
мства в розрізі загального функціонування фі�
нансово�економічних механізмів у сучасних
умовах представлений на рисунку 2.

Аналізуючи вплив стану економічної безпе�
ки аграрного підприємства як елементу впливу
фінансово�економічного механізму в ринкових
умовах, зазначимо, що головною складовою є
своєчасна діагностика ряду зовнішніх та внут�
рішніх загроз на ефективність ведення фінан�
сово�господарської діяльності підприємства.

Тож, зазначимо, що для усунення зовнішніх
загроз економічній безпеці підприємства, необ�
хідно вчасно слідкувати за змінами у норматив�
но�правовій базі, обирати найбільш оптималь�
ну систему оподаткування, налагоджувати си�
стему збуту готової продукції, удосконалюва�
ти аналіз та систему своєчасності вхідної
інформації, аналізувати контингент постачаль�
ників і покупців як елемент оптимізації рівня
кредиторської та дебіторської заборгованості.

Рис. 2. Практичні рекомендації оптимізації стану економічної безпеки
аграрного підприємства

Джерело: розроблено автором.
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Наступним етапом ефективного функціо�
нування та забезпечення економічної безпе�
ки підприємства є процес усунення
внутрішніх загроз, який включає налагод�
ження кадрової політики, налагодження
цінової та маркетингової політики, оптиміза�
ція асортименту виробленої продукції, забез�

печення достатнього рівня захисту комер�
ційної таємниці.

Зазначимо, що стан розвитку економіч�
ної безпеки, як складової загального фінан�
сово�економічного функціонування агарного
підприємства має ряд особливостей. Зокрема
у більшості з них взагалі відсутня служба еко�

Рис. 3. Рекомендаційний механізм оптимізації впливу економічної безпеки
на функціонування фінансово:економічного механізму аграрного природокористування

Джерело: розроблено автором.
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номічної безпеки, градація у сезонній необхід�
ності певної кількості працюючих на підпри�
ємстві, природні особливості виробництва та
можливість стрімкого коливання цін на готову
продукції. За для оптимізації впливу економі�
чної безпеки на загальний фінансово�госпо�
дарський стан саме аграрного підприємства
пропонуємо до впровадження наступний ряд
рекомендацій.

Практичні рекомендації стосовно опти�
мального впливу економічної безпеки (ЕБ) на
систему функціонування фінансово�економіч�
ного механізму в умовах аграрного природо�
користування представлений на рисунку 3.

Дані рисунку 3 свідчать, що за умови впро�
вадження у виробничий процес аграрного
підприємства детальних рекомендацій стосов�
но поліпшення його діяльності. Зокрема дета�
льне визначення особливостей сезонності фун�
кціонування сільськогосподарського підприє�
мства, підбір оптимальної системи захисту аг�
рарного підприємства, аналіз та вибір опти�
мальної системи маркетингу (у т.ч. процес реа�
лізації продукції) та ціноутворення, а також
оцінка спроможності запровадження у госпо�
дарстві служби економічної безпеки як пози�
тивного чинника на стан функціонування фі�
нансово�економічного механізму, дозволять
суттєво поліпшити діяльність агарного підпри�
ємства та вивести його на більш високий рівень
конкурентоспроможності.

Спираючись на вищесказане, зазначимо, що
ефективна робота служби економічної безпе�
ки як елементу фінансово�економічного меха�
нізму відіграє важливе значення у загальному
аспекті сталого розвитку аграрного природо�
користування в ринкових умовах.

Запровадження у виробничий процес реко�
мендованих заходів дозволить поступово по�
ліпшити фінансово�господарський стан, а в
подальшому в повноцінне створення та функ�
ціонування служби економічної безпеки у
сільськогосподарському підприємстві.

ВИСНОВКИ
Представлені у статті результати досліджен�

ня стосовно фінансово�методичного забезпе�
чення та оцінки рівня фінансової безпеки в умо�
вах аграрного природокористування засвідчи�
ли неповну його адекватність у конкретно�еко�
номічних умовах. Використання одиничних
індикаторів рівня фінансової безпеки утруднює
узагальнену якісну оцінку та, як правило, не
враховує конкретно�економічні умови функц�
іонування агарних підприємств. Зважаючи на
вище сказане було розроблено алгоритм впли�

ву фінансово�економічного механізму на за�
безпечення сталого розвитку аграрного під�
приємства в умовах ринку, який поетапно пред�
ставляє ретельний аналіз впливу факторів фі�
нансово�економічного механізму як на макро�
рівня, так і на мікрорівні функціонування гос�
подарської одиниці.

Поряд з цим було досліджено вплив орга�
нізаційного стану економічної безпеки підпри�
ємства на його стратегічний розвиток. За для
удосконалення теоретичних аспектів впливу
фінансово�економічної безпеки на суцільний
стан розвитку агарного підприємства було роз�
роблено алгоритм факторного впливу еконо�
мічної безпеки. Він включає чотири основні ета�
пи, зокрема аналіз внутрішніх і зовнішніх за�
гроз, шляхи їх усунення, а також підсумковий
результат — оптимізація системи економічної
безпеки підприємства як фактор впливу на ра�
ціональне аграрне природокористування.

Вважаємо, що представлені практичні реко�
мендації стосовно оптимізації впливу еконо�
мічної безпеки на функціонування фінансово�
економічних механізмів в умовах аграрного
природокористування дозволять удосконали�
ти виробничий процес на початковому етапі,
усунути можливість непередбачених ризиків та
дозволить підвищити рівень розвитку фінансо�
во�економічної безпеки на підприємстві.
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