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Метою статті є дослідження економічної безпеки аграрного сектору як системи, визначення основних принципів
її функціонування, обгрунтування їх змісту.

Методологічною базою наукового дослідження є системний підхід до вивчення економічної безпеки аграрного
сектору економіки України. Для вирішення визначених завдань у процесі дослідження використано загальнонаукові
та спеціальні методи, а саме: діалектичний метод пізнання економічних явищ, принципи економічної теорії щодо
економічної безпеки; методи теоретичного узагальнення та порівняння використовувались у процесі опрацювання
літературних джерел та вивчення поставлених питань; абстрактноCлогічний для теоретичного узагальнення висновків
та аналізу результатів дослідження.

У статті проаналізовано сутність категорії "принципи економічної безпеки". Досліджено поліфонію поглядів
щодо принципів системи економічної безпеки, які викладено у наукових працях провідних учених. Аналіз двадцяти
наукових праць дозволив виділити сорок три принципи системи економічної безпеки, які у певних комбінаціях розC
глядаються різними авторами досліджень. Проведено класифікацію принципів. Досліджено зміст принципів систеC
ми економічної безпеки. Проведено аналіз сукупності принципів економічної безпеки з токи зору їх сутності та доC
речності застосування. Це стало підгрунтям для окреслення кола принципів економічної безпеки для аграрного секC
тору економіки, уточнення їх сутності та змісту.

The purpose of the article is a study of the economic security in the agricultural sector as a system, determination the
basic principles of its operation, substantiation of their contents.

The methodological basis of the scientific research is a systematic approach to studying the economic security in the
agrarian sector of the Ukrainian economy. To solve the defined problems in the process of research general scientific and
special methods, namely: dialectical method of knowledge of economic phenomena, principles of economic theory as to
the economic security were used; methods of theoretical generalization and comparison were applied in the process of
elaborating literary sources and studying the raised questions; abstractClogical was used for theoretical generalization
of conclusions and analysis of research results.

The article analyzes the essence of the category "principles of economic security". The polyphony of views as to the
principles of the economic security system, which are presented in the scientific works of leading scientists, is investigated.
The analysis of twenty scientific works has allowed to distinguish fortyCthree principles of the economic security system,
which are considered by different authors of research in certain combinations. Сlassification of principles has been carried
out. The content of the principles of the economic security system has been investigated. The analysis of the set of economic
security principles from the point of view of their essence and appropriateness has been applied. This has become the
basis for outlining the range of economic security principles for the agricultural sector of the economy, clarifying their
nature and content.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Останнім часом інтерес до вивчення еконо$

мічної безпеки невпинно зростає, що є на$
слідком нестабільної політичної і економічної
ситуації в Україні і світі. Ця економічна кате$
горія може розглядатись з точки зору держа$
ви, регіону, галузі, сектору економіки, суб'єкта
господарювання, особистості тощо. Водночас
можна констатувати наявність різних підходів
до тлумачення економічної безпеки [1]. Еконо$
мічну безпеку необхідно вивчати як систему,
що має певні структурні елементи і зв'язки між
ними. Зокрема мова йде про такі елементи як
суб'єкт, об'єкт, інструменти, принципи, цілі,
завдання і механізм економічної безпеки.

Результати проведених досліджень дають
підстави стверджувати, що важливою переду$
мовою формування системи економічної без$
пеки є врахування її основних принципів. У цьо$
му контексті необхідно зауважити, що принци$
пи економічної безпеки, викладені у чисельних
наукових працях вітчизняних та зарубіжних
вчених, що присвячені цій проблематиці, сут$
тєво відрізняються за своєю суттю та змістом.

Отже, актуальними є дослідження, що при$
свячені вивченню таких принципів, їх змісту, а
також доречності застосування при форму$
ванні економічної безпеки аграрного сектору.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
І ДОСЛІДЖЕНЬ

Результати наукових досліджень, що базу$
валися на опрацюванні двадцяти наукових
праць [2—21], дозволив визначити принципи
системи економічної безпеки, які у певних ком$
бінаціях розглядаються різними авторами до$
сліджень. Окремі дослідники, що наголошують
на винятковій важливості принципів економіч$
ної безпеки, нерідко мало уваги приділяють їх
складу, або лише називають самі принципи, не
даючи їх характеристики чи тлумачення. Низ$
ка авторів, які приділяють більше уваги цьому
питанню, інколи взагалі включають до складу
принципів низку положень, які не є такими за
своєю суттю.

Among the whole set of principles of the economic security system, taking into account the frequency of mentioning
in the works of different authors, three groups of principles have been determined: defining (basic) principles, situational
principles, specific principles. Complex adherence to these principles will help to create an effective system of economic
security for the agricultural sector, capable of counteracting real and potential unfavourable factors and ensuring its
sustainable development.

Ключові слова: економічна безпека, система, принципи, аграрний сектор, класифікація,
сутність.

Keywords: economic security, system, principles, agrarian sector, classification, essence.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження економічної

безпеки аграрного сектору як системи, визна$
чення основних принципів її функціонування,
обгрунтування їх змісту.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розпочати виклад основних результатів
дослідження доцільно, насамперед, із з'ясуван$
ня того, а що ж необхідно вважати категорією
"принципи економічної безпеки". Термін "прин$
цип" (лат. principium — начало, основа) — це
твердження, яке сприймається як головне, важ$
ливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажа$
не [22].

Академічний словник тлумачний українсь$
кої мови дає таке визначення терміну: "прин$
цип — це основне вихідне положення якої$не$
будь наукової системи, теорії, ідеологічного
напряму; переконання, норма, правило…" [23].

Таким чином, розглядаючи принципи сис$
теми економічної безпеки, ми маємо на увазі ті
правила, норми, переконання чи твердження,
які забезпечують ефективне функціонування
цієї системи.

Як свідчить досвід попередніх досліджень,
сучасний стан методологічних засад забезпе$
чення формування системи економічної безпе$
ки не є досконалим, зокрема, у частині визна$
чення її основних принципів. Це, безперечно,
підкреслює актуальність таких теоретико$ме$
тодологічних досліджень, а також прикладних
аспектів забезпечення економічної безпеки.

Зважаючи на зазначене вище, нами було
досліджено поліфонію поглядів щодо прин$
ципів системи економічної безпеки, які викла$
дено у наукових працях провідних учених.
Аналіз двадцяти наукових праць дозволив ви$
ділити сорок три принципи системи економіч$
ної безпеки, які у певних комбінаціях розгля$
даються різними авторами досліджень.

Кількість принципів системи економічної
безпеки, що виділено окремими авторами, ва$
ріюють від чотирьох [2] до п'ятнадцяти [3; 4].
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Серед усього масиву принципів, враховую$
чи частоту згадування у працях різних авторів,
можна виділити три групи принципів (рис. 1).

1 група — визначальні (базові) принципи, які
зазначені у 10—17 джерелах;

2 група — ситуативні принципи, які зазна$
чені у 2—9 джерелах;

3 група — специфічні принципи, кожен із
яких зазначений у 1 джерелі із 20 досліджених.

Спробуємо з'ясувати, у чому полягає зміст
вищеназваних принципів.

Принцип законності виділено майже усіма
розглянутими авторами. Він передбачає функ$
ціонування системи управління економічною
безпекою згідно з вимогами чинного законо$

давства [3; 5], також забезпечення дієвості ме$
ханізму економічної безпеки нормами чинно$
го законодавства [6].

Колектив авторів Живко З.Б., Бльок Н.В.,
Живко М.О. розуміють під принципом закон$
ності розроблення системи безпеки на основі
та згідно із чинним законодавством України й
нормативними актами з безпеки [7].

Лубенець I.О. також зазначає, що "… робо$
та з забезпечення безпеки пiдприємства повин$
на здiйснюватися на основi дiючого законодав$
ства i не суперечити йому" [8, с. 326]. Отже,
можна зробити висновок, що трактування цьо$
го принципу різними авторами є досить схо$
жим.

Визначальні 
(базові) принципи 

Ситуативні 
принципи 

Специфічні 
принципи 

• Законність  
• Економічна доцільність /ефективність 
• Безперервність 
• Координація/взаємодія 
• Компетентність/спеціалізація 
• Комплексність 
• Плановість 
• Поєднання гласності і конфіденційності 

• Розвиток  
• Поєднання превентивних і реактивних заходів 

безпеки 
• Диференційованість  
• Підконтрольність керівництву об’єкта/ 

централізація управління 
• Гнучкість  
• Адаптивність 
• Оперативність  
• Обгрунтованість 
• Активність 
• Удосконалення 
• Своєчасність 
• Пріоритет заходів попередження 
• Системність 
• Контроль/ефективність контролю 
• Самостійність і відповідальність

• Варіативність 
• Стимулювання 
• Цілеспрямованість 
• Інтегрованість 
• Об'єктивність 
• Емерджентність 
• Сумісність 
• Цілісність 
• Структурність 
• Взаємозалежність системи і середовища 
• Ієрархічність 
• Множинність опису кожної системи 
• Захист інтересів суб’єктів безпеки 
• Свобода у забезпеченні безпеки 
• Інтеграція з міжнародними системами безпеки 
• Передове оснащення 
• Надійність 
• Достатність 
• Комплексне використання сил і коштів 
• Оптимальність 

Рис. 1. Класифікація принципів системи економічної безпеки

Джерело: сформовано автором на основі [2—21].
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Принцип економічної доцільності або ефек$
тивності полягає в тому, що "…вигоди вiд впро$
вадження системи економiчної безпеки повиннi
бути бiльшi, нiж витрати, якi пiдприємство по$
несло запроваджуючи цю систему" [8, с. 326].

У контексті тлумачення цього принципу
Живко З.Б., Бльок Н.В., Живко М.О. зазнача$
ють, що ефективність роботи системи безпеки
має перевищувати витрати на її створення [7].

На думку Прус Н.В., "усі витрати на ство$
рення системи безпеки повинні окупатися при$
бутком, отриманим підприємством унаслідок
здійснення заходів щодо протидії загрозам і
ризикам. Витрати на створення системи безпе$
ки не повинні приводити до погіршення еконо$
мічних показників діяльності організації" [9, с.
678].

Суть цього принципу, вважає Тищенко В.В.,
полягає в тому, що витрати на проведення за$
ходів з забезпечення безпеки повинні бути еко$
номічно обгрунтованими [3].

Система безпеки має бути побудована так,
щоб вона дiяла, постiйно захищаючи цiлi
пiдприємства в умовах небезпек, загроз та ри$
зику, що можливо за умови дотримання прин$
ципу безперервності [8].

Виправданим є трактування змісту принци$
пу безперервності, як функціонування меха$
нізму економічної безпеки на безперервній
основі, незалежно від наявності загроз [6].

Існує також точка зору, що діяльність сис$
теми безпеки підприємства повинна носити без$
перервний характер, що обумовлено перманен$
тним характером небезпек, загроз і ризиків [9].
Тобто автор наголошує на тому, що небезпе$
ки, загрози і ризики мають місце постійно, а
тому система також має бути готовою до цьо$
го завжди.

Думку про те, що функціонування системи
забезпечення економічної безпеки підприєм$
ництва має здійснюватися постійно поділяють
і інші науковці, праці яких було проаналізова$
но [9—13 тощо].

Наступний принцип у різних авторів може
мати назву принцип координації або принцип
взаємодії, але дослідження їх суті, що випли$
ває із визначення, що надані авторами, дають
підставу вважати, що це аналоги. Ми вважає$
мо, що біль коректно використовувати термін
"принцип координації".

Принцип координації полягає у тому, що
"…для досягнення поставлених завдань необ$
хідно постійне узгодження діяльності різних
підрозділів служби безпеки, самого підприєм$
ства і поєднання організаційних, економіко$
правових та інших способів захисту" [10, с. 28].

Живко З.Б., Бльок Н.В., Живко М.О., Лубе$
нець I.О. зазначають, що суть цього принципу
передбачає організацію взаємодії між усіма
підрозділами підприємства й здійснення єдино$
го керівництва процесом безпеки підприємства,
організацію взаємодії з державними та право$
охоронними органами [7; 8]. Автори наголошу$
ють на важливості взаємодії не лише у межах
окремих суб'єктів, а й за його межами, у тому
числі із суб'єктами безпеки на рівні держави.

Принцип компетентності або спеціалізації
тлумачиться науковцями виходячи із позиції,
що питаннями забезпечення безпеки пiд$
приємства повиннi опікуватися професiонали,
якi знають суть проблеми, вміють вчасно
оцiнити обстановку i прийняти правильне рі$
шення; висококваліфіковані кадри [3; 5; 8]. Цей
принцип передбачає високий професійний
рівень, освіту і спеціальну підготовку в різних
сферах забезпечення безпеки фахівців із сис$
теми безпеки підприємства [9].

Окремі автори вважають, що для реалізації
цього принципу необхідно звертатися до спе$
ціалізованих організацій, що мають відповідні
ліцензії та досвід практичної роботи з цього на$
пряму [7]. На нашу думку, такий підхід не зав$
жди себе виправдовує, оскільки повністю ніве$
лює участь працівників підприємства у форму$
ванні системи економічної безпеки.

Підходи різних авторів до тлумачення на$
ступного принципу у окремих випадках знач$
но відрізняються, на відміну від попередніх
принципів, де суть принципу була єдиною для
усіх, але мали місце окремі акценти, зроблені
дослідниками. Мова йде про принцип комплек$
сності.

Науковці тлумачать сутність принципу ком$
плексності з таких позицій:

1. Захист усіх сфер управлiнської діяль$
ності підприємства (прийняття управлiнських
рiшень, планування, органiзацiя господарської
дiяльностi, облiк та регулюванні [6, 8].

2. Участь у забезпеченнi безпеки пiд$
приємства не тiльки штатних спiвробiтників i
спеціальних служб, а i всiх спiвробiтники під$
приємства [8].

3. Забезпечення взаємозалежної системи
безпеки всіх ресурсів (інформаційні, людські,
матеріальні та ін.) і здатність системи до роз$
витку та вдосконалення [7].

4. Нейтралізація шкідливих факторів у
розрізі всіх функціональних складових еконо$
мічної безпеки [5; 13].

5. Здійснення діяльності системи із протидії
загрозам і ризикам на основі розробленої на
підприємстві стратегії безпеки, тактичних і опе$
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ративних планів із залученням усіх наявних в
організації фінансових, матеріально$техніч$
них, інтелектуальних, інформаційних та інших
ресурсів [9].

6. Прийняті управлінські рішення мають
бути збалансованими, несуперечливими [3].

Принцип плановості передбачає забезпе$
чення економічної безпеки на основі єдиної
концепції, викладеної в комплексній програмі
та планах з визначених напрямів та видів без$
пеки [12]. Завдяки цьому принципу дiяльнiсть
по забезпеченню безпеки органiзується на
основi єдиного задуму, викладеного в комп$
лекснiй програмi i конкретних планах по окре$
мих напрямах i пiдвидах безпеки [8].

Принцип поєднання гласності та конфіден$
ційності завершує перелік визначальних або
базових принципів, що визнані переважною
більшістю дослідників. Суть цього принципу
автори тлумачать наступним чином.

Н.В. Прус зазначає, що "система безпеки
має працювати гласно. Керівники організації й
усіх її структурних підрозділів, а також пер$
сонал повинні постійно інформуватися фахів$
цями служби безпеки про загрози і ризики й
одержувати рекомендації із протидії їм. В ок$
ремих випадках діяльність із забезпечення
безпеки може носити конспіративний харак$
тер" [9, с. 678]. На думку інших авторів, суть
цього принципу полягає у розмежуванні інфор$
мації, заходів, дій на загальнодоступні та таємні
(відомі вузькому колу осіб) [6].

В.В. Сухонос розглядає цей принцип як два
окремих. З одного боку, принцип гласності пе$
редбачає ознайомлення працівників з норма$
тивно$правовою базою, що регламентує процес
забезпечення економічної безпеки. З іншого
боку, принцип конфіденційності означає особ$
ливий режим доступу до таємної інформації
[12].

Розглянемо сутність ситуативних принципів
з точки зору окремих дослідників.

Принцип розвитку називають такі учені, як
В.В. Тищенко [3], О.В. Васильєв, В.І. Мейта [5].
Принцип розвитку, на їх думку, передбачає
необхідність ураховувати швидкі зміни, що
відбуваються у навколишньому оточенні,
здатність системи до розвитку, розширення та
змін у структурі.

Принцип поєднання превентивних і реак$
тивних заходів безпеки визнано Н.П. Сисолі$
ною [10] та А.Ю. Чередниченко [14]. Превен$
тивні заходи — це заходи попереджувального
характеру, що не дозволяють виникати певним
загрозам економічної безпеки або унеможлив$
люють реалізацію таких загроз. Реактивними,

як правило, вважають заходи, які необхідно
застосовувати у разі реального виникнення за$
гроз для їх повного усунення або за необхід$
ності мінімізації їх шкідливих наслідків.

Принцип диференційованості названо у
працях Н.П. Сисоліної [10] та А.Ю. Чередни$
ченко [14]., Н.В. Прус [9]. Застосування прин$
ципу диференційованості передбачає, що вибір
заходів з подолання загроз економічній безпеці
має відбуватися з урахуванням характеру за$
грози і ступеня тяжкості можливих наслідків
від її реалізації.

Наступний принцип у різних авторів може
мати назву підконтрольність керівництву об'єк$
та або централізація управління. Цей принцип
розглянуто у працях З.Б. Живко, Н.В. Бльок,
М.О. Живко [7], Н.В. Прус [9], Н.П. Сисоліної
[10], А.Ю. Чередниченко [14], В.І. Франчук [15].

Автори акцентують увагу на необхідності
повної підконтрольності системи забезпечен$
ня економічної безпеки керівництву суб'єкта
підприємницької діяльності. Інтереси систе$
ми забезпечення економічної безпеки по$
винні бути підпорядковані загальним інтере$
сам всього підприємства. Перший керівник
підприємства (власник) повинен безпосеред$
ньо управляти розробкою політики і стратегії
безпеки, ухвалювати рішення щодо фінансу$
вання і всебічного забезпечення діяльності
системи безпеки і бути оперативно поінфор$
мованим про її діяльність; а функціонування
системи безпеки повинно відбуватися на ос$
нові функціональних та методологічних
принципів [7; 9].

 Принцип гнучкості розглядають у своїх
працях В.В. Тищенко [3], Н.В. Білошкурська [6],
I.О. Лубенець [8], З. Якубович [13], В.І. Фран$
чук [15].

Відповідно до цього принципу система
управління економічною безпекою підприєм$
ства, її елементи мусять адаптуватися до змін
чинників зовнішнього та внутрішнього середо$
вища підприємства [3; 13].

Принцип гнучкостi передбачає можливiсть
коректування системи пiд впливом змiн, що
вiдбуваються в дiяльностi пiдприємства, без
проведення серйозних органiзацiйних виправ$
лень [6, 8].

Принцип адаптивності виділяють науковці
В.В. Тищенко [3], А.І. Берлач [4], О.В. Васильєв,
В.І. Мейта [5]. Суть цього принципу, на думку
авторів, полягає у здібностях системи управ$
ління прилаштовуватися до змін зовнішнього
та внутрішнього оточення підприємства з ме$
тою уникнення загроз. На нашу думку, за своєю
суттю цей принцип дуже близький до принци$
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пу гнучкості, тому є усі підстави для того, щоб
їх об'єднати.

Принцип оперативності, який розглядають
В.В. Тищенко [3], О.В. Васильєв, В.І. Мейта [5],
В.І. Ткачук, О.А. Прокопчук, М.І. Яремова [11],
передбачає швидку реакцію системи економіч$
ної безпеки на внутрішні і зовнішні загрози,
використання тільки актуальної інформації для
прийняття управлінських рішень.

 Принцип обгрунтованості розглянуто у
працях З.Б. Живко, Н.В. Бльок, М.О. Живко [7],
Н.В. Прус [9], А.Ю. Чередниченко [14].

У контексті тлумачення сутності цього
принципу зазначають, що "…усі заходи з без$
пеки повинні проводитися з використанням
досягнень науки й техніки, забезпечувати на$
дійний захист на заданому рівні безпеки" [7,
с. 130].

На думку Н.В. Прус [9], витрати на побудо$
ву, зміст і забезпечення роботи системи безпе$
ки підприємства повинні бути адекватними
рівню реальних і потенційних небезпек, загроз
і ризиків, а також рівню її фінансово$еконо$
мічних та інших можливостей. Пропоновані за$
ходи і засоби захисту мають бути обгрунтова$
ними з погляду заданого рівня безпеки, ступе$
ня небезпеки і матеріальних витрат, тобто вони
повинні приносити прибуток у вигляді запобі$
гання.

Принцип активності описано у працях
тих же науковців, що і попередній принцип
[7; 9; 14]. Він передбачає реалізацію актив$
них заходів захисту власних інтересів з ви$
користанням нестандартних форм і способів
захисту [7].

Н.В. Прус також тлумачить принцип актив$
ності як постійне й активне маневрування на$
явними силами засобами з метою концентру$
вання їх для вирішення найважливіших завдань
щодо забезпечення безпеки підприємства і
створення сприятливих умов для його розвит$
ку [9].

Принцип удосконалення розглядають у
своїх працях Н.В. Білошкурська [6], Н.В. Прус
[9], З. Якубович [13], А.Ю. Чередниченко [14].
Він передбачає можливість удосконалення си$
стеми, використовуючи власний та запозичений
досвід, новітні досягнення науки та техніки
[13]. Деякі автори, зокрема Н.В. Білошкурська
[6], називають його принципом динамізму, од$
нак їхнє бачення суті самого принципу відпо$
відає викладеному вище.

Принцип своєчасності автори тлумачать з
таких позицій:

1) своєчасне запобігання впливу негативних
факторів [9; 13];

2) дії системи безпеки повинні мати превен$
тивний характер, а завдання із забезпечення
безпеки мають проводитися на ранніх стадіях
розробки системи безпеки на підставі аналізу
загроз, конкурентів, зовнішнього та внутріш$
нього середовища, об'єктів захисту [7; 8; 12].

Окремі автори ототожнюють цей принцип
із принципом пріоритету заходів попереджен$
ня (запобігання), що, нашу думку, не зовсім
відповідає дійсності.

Принцип пріоритету заходів попередження
(запобігання), на нашу думку, передбачає важ$
ливість застосування превентивних заходів
безпеки, ефективна дія яких має блокувати
вплив загроз економічної безпеки і мінімізува$
ти ризики.

Принцип системності передбачає систем$
ний характер формування економічної безпе$
ки [4; 11; 15—17] тощо.

Принцип контролю розглянуто О.В. Ло$
котецькою [18] та А.І. Берлач [4]. На думку
авторів функціонування системи економічної
безпеки, на підприємстві не можливе без по$
стійного контроль з боку керівництва за
діяльністю співробітників служби економіч$
ної безпеки.

Ми вважаємо, що зміст цього принципу є
значно глибшим, зокрема, він передбачає кон$
троль за ефективністю заходів, що мають по$
переджати і нейтралізовувати загрози еко$
номічній безпеці; контроль за ситуацією, що
складається навколо підприємства і може акти$
візувати певні загрози і т.д.

Принцип самостійності і відповідальності
завершує групу ситуативних принципів.
З.Б. Живко, Н.В. Бльок, М.О. Живко [7] трак$
тують його як діяльність підрозділу безпеки
повинна в повному обсязі забезпечити захист,
і відповідальність за належне забезпечення без$
пеки лежить на ньому.

Н.В. Білошкурська [6] з цього приводу за$
значає, що кожен виконавець несе як персо$
нальну, так і колективну відповідальність за ре$
зультати прийнятих рішень. З іншої позиції
тлумачить цей принцип В.В. Сухонос [12], який
зазначає, що кожен учасник діяльності несе
відповідальність за невиконання або неналеж$
не виконання положень, що стосуються орган$
ізації системи безпеки.

Третя група принципів, яку ми умовно на$
звали "специфічні принципи", складається із
двадцяти принципів. З'ясування сутності цих
принципів може бути ускладнено ще й тим, що
окремі дослідники лише декларують необ$
хідність дотримання цих принципів, називають
їх, але не дають тлумачення.
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В.В. Тищенко наголошує на винятковій важ$
ливості таких принципів, як варіативність, сти$
мулювання, цілеспрямованість, інтегрованість,
об'єктивність та емерджентність [3].

Принцип варіативності передбачає, що
кожне управлінське рішення у сфері економіч$
ною безпеки повинне розроблятися у кількох
альтернативних варіантах, враховуючи визна$
чені критерії.

Принцип стимулювання полягає у необхід$
ності розробки дієвої і ефективної системи сти$
мулів та відповідальності посадових осіб за
стан економічної безпеки підприємства.

Принцип цілеспрямованості означає, що всі
цілі, структури, функції та процеси системи
економічної безпеки підприємства повинні
бути орієнтовані на виконання його місії.

Принцип інтегрованості — система управ$
ління економічною безпекою підприємства має
бути органічно вбудована у загальну систему
управління безпекою підприємства.

Принцип об'єктивності полягає у тому, що
управлінські рішення мають розроблятися з
урахуванням об'єктивних економічних законів,
на основі глибокого аналізу ситуації з засто$
суванням наукових методів пізнання.

Принцип емерджентності випливає з зако$
ну переходу кількісних змін в якісні, він поля$
гає у спонтанному утворенні нових особливих
властивостей системи за рахунок взаємодії її
складових елементів, які окремо мають інші
незалежні властивості. Як наслідок, глобальна
мета системи може не співпадати з локальни$
ми цілями елементів.

 На нашу думку, не усі з названих прин$
ципів прямо стосуються формування економ$
ічної безпеки, а деякі з них певною мірою по$
вторюють уже розглянуті раніше під іншою
назвою.

Принцип сумісності, запропонований І.О. Лу$
бенець [8], передбачає, що система повинна
враховувати органiзацiйну побудову пiд$
приємства i вiдносини мiж його структурними
підрозділами, а також iнтереси, квалiфiкацiю
й вiдносини людей, причетних до системи без$
пеки.

З цим також не можемо погодитись повною
мірою. Зокрема щодо, так би мовити, другої
частини принципу, яка передбачає орієнтацію
системи безпеки на кваліфікацію співробіт$
ників служби безпеки. З нашої точки зору, штат
працівників такої служби повинен формува$
тись з урахуванням цілей і задач, які поставлені
керівництвом перед службою безпеки, а не на$
впаки, поставлені задачі мають підлаштовува$
тись під можливості працівників.

Авторами Р.С. Квасницька, І.О. Доценко
[19] також доповнено систему принципів еко$
номічної безпеки власними принципами:
цілісності, структурності, взаємозалежності
системи і середовища, ієрархічності, множин$
ності опису кожної системи.

 Принцип цілісності означає принципове
зведення властивостей системи до суми вла$
стивостей елементів, що її утворюють. Його
реалізація забезпечується тим, що суб'єкти
діяльності, незалежно від форми власності,
повинні створити єдину структуру органі$
зації безпеки підприємства та управління нею
[19].

Суть цього принципу, з нашої точки зору,
збігається із принципом координації, що роз$
глядався раніше.

Принцип структурності дасть можливість
описання системи через встановлення її струк$
тури тобто системи зв'язків, відносин, обумов$
леність поведінки усієї системи від поведінки
окремих її елементів [19].

З чого не зовсім зрозуміло, що має забез$
печити принцип: ефективне функціонування
системи чи можливість її описання.

Принцип взаємозалежності системи і сере$
довища забезпечується проявом властивостей
системи та її формуванням у процесі взаємодії
із середовищем. Вплив середовища є незмінним
фактором при формуванні системи безпеки
підприємства.

Принцип ієрархічності передбачає, що кож$
ний із компонентів системи може розглядатись
як система, а досліджувана система може роз$
глядатись як складова іншої системи. Його
реалізація дає можливість розробки механізмів
забезпечення безпеки окремих компонентів та
зведення їх в єдину систему.

Принцип множинності опису кожної систе$
ми полягає в тому, що значна складність кож$
ної системи вимагає побудови множини різних
моделей, кожна з яких описує лише певний
аспект системи.

На нашу думку, останній принцип, як і деякі
інші описані автором, містять дещо філософсь$
кий підхід і не мають прикладного характеру.

А.І. Берлач також доповнив сукупність
принципів економічної безпеки такими: захист
інтересів суб'єктів безпеки, свобода у забезпе$
ченні безпеки, інтеграція з міжнародними сис$
темами безпеки, передове оснащення, надій$
ність [4].

Окремі з них, на нашу думку, є положення$
ми, що випливають із суті економічної безпе$
ки, а не є її принципами. Зокрема не викликає
сумніву той факт, що система економічної без$
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пеки спрямована на захист інтересів суб'єктів
безпеки тощо. Інтеграція з міжнародними сис$
темами безпеки також не завжди буде доціль$
ною і т. ін.

Принцип комплексного використання сил і
коштів автор лише називає, не даючи його трак$
тування [17].

 Принцип достатності, який вказано у праці
В.І. Франчука, передбачає, вибір таких засобів
економічного захисту, які достатні щоб проти$
стояти небезпеці, не треба вживати зайвих за$
собів [15].

Принцип оптимальності, як зазначає В.В. Су$
хонос, означає оптимальне поєднання витрат
на її створення і функціонування та досягну$
тих результатів.

Тлумачення автором суті цього принци$
пу повністю відповідає принципу економі$
чної доцільності, що був розглянутий рані$
ше.

Розглянута нами сукупність принципів доз$
волила сформувати власне бачення принципів,
що забезпечують ефективне формування та

функціонування системи економічної безпеки
аграрного сектору економіки України (табл. 1).

Комплексне дотримання цих принципів до$
поможе створити ефективну систему економі$
чної безпеки аграрного сектору, здатну проти$
діяти реальним і потенційним несприятливим
факторам, забезпечити його сталий розвиток.

ВИСНОВКИ
Принципами системи економічної безпе$

ки є ті правила, норми, переконання чи твер$
дження, які забезпечують ефективне функ$
ціонування цієї системи. Отже, нами було
проведено аналіз сукупності принципів еко$
номічної безпеки з токи зору їх сутності та
доречності застосування. Це стало підгрун$
тям для окреслення кола принципів економі$
чної безпеки для аграрного сектору еконо$
міки, уточнення їх сутності та змісту. Зокре$
ма, мова йде про такі принципи: законність,
економічна доцільність, безперервність, ко$
ординація, професіоналізм, поєднання пре$
вентивних і реактивних заходів, адаптивність,

Таблиця 1. Принципи системи економічної безпеки аграрного сектору економіки України

Джерело: сформовано автором.

Назва принципу Сутність принципу 
Законність Суть даного принципу, з одного боку, полягає у тому, що при 

формуванні системи економічної безпеки має бути використані 
лише дозволені законом методи, прийоми, способи, тобто 
верховенство закону; а з іншого боку, норми чинного 
законодавства мають забезпечувати належний рівень 
економічної безпеки аграрного сектору  

Економічна 
доцільність 

Витрати на створення системи економічної безпеки аграрного 
сектору мають бути співставними з очікуваними вигодами від її 
функціонування 

Безперервність Функціонування системи економічної безпеки аграрного 
сектору повинно мати перманентний характер, тобто система 
постійно виявляє загрози і небезпеки, реагує на них, 
попереджає ризик виникнення нових і т. ін. 

Координація Організація взаємодії на усіх рівнях системи економічної 
безпеки аграрного сектору, узгодженість дій, підпорядкованість 
єдиній меті і підконтрольність підсистем вищому керівництву 
системи 

Професіоналізм Залучення висококваліфікованих фахівців, що володіють 
необхідними знаннями і навичками, у т.ч. передовими 
сучасними досягненнями у цій сфері 

Поєднання 
превентивних і 
реактивних 
заходів 

Суть принципу полягає у тому, що система економічної 
безпеки аграрного сектору має бути спроможна нейтралізувати 
існуючі загрози чи небезпеки, а також виявити потенційні 
загрози та здійснити їх профілактику 

Адаптивність Система економічної безпеки аграрного сектору та її елементи 
мають бути спроможні адаптуватися до змін факторів 
зовнішнього та внутрішнього середовища, пристосовуватися до 
різних сценаріїв розвитку подій і реагувати на них 

Своєчасність і 
адекватність 
заходів 

З одного боку, система економічної безпеки аграрного сектору 
має забезпечити своєчасне запобігання впливу негативних 
факторів, вживання профілактичних заходів на тих етапах, коли 
загроза ще не виникла.  
З іншого – здійснені заходи мають бути адекватні (у даному 
випадку рівнозначні) тій загрозі чи небезпеці, що виникла або 
може виникнути 

Баланс 
економічних 
інтересів 

Система економічної безпеки аграрного сектору має бути 
сформована таким чином, щоб  мати можливість враховувати 
інтереси усіх її суб’єктів, не надаючи переваги окремим з них 
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своєчасність і адекватність заходів, баланс
економічних інтересів.

Використання цих принципів дозволить
системі економічної безпеки аграрного сек$
тору рухатися в напрямі збалансованого роз$
витку та коректувати рішення на всіх рівнях
ієрархії управління. Водночас врахування на$
ведених вище методологічних позицій у по$
єднанні з відповідною організаційною струк$
турою управління дозволить здійснити пе$
рехід до більш високого рівня управління си$
стемою економічної безпеки аграрного сек$
тору.
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