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Статтю присвячено обґрунтуванню орга-
нізаційних засад обліково-аналітичного 
забезпечення економічної безпеки аграрних 
підприємств. На основі результатів всеу-
країнського експертного опитування (анке-
тування) визначено експертну думку щодо 
організаційного забезпечення обліково-аналі-
тичного гарантування економічної безпеки 
підприємств. Запропоновано створення 
служби економічної безпеки (СЕБ) як окре-
мого структурного підрозділу підприємства, 
діяльність якого пов’язана зі зміцненням еко-
номічної безпеки, захистом облікової інфор-
мації, поліпшенням фінансово-господар- 
ської дисципліни та зміцненням потен- 
ціалу підприємства в конкурентному 
середовищі аграрного бізнесу. Розроблено 
блок-схему реалізації функцій СЕБ, функці-
ональна спрямованість якої базується на 
синхронізації кадрового, організаційного, 
інформаційного та нормативно-правово- 
го забезпечення й сфокусована на форму-
ванні безпекової облікової політики та фінан-
сової звітності.
Ключові слова: обліково-аналітичне забез-
печення, економічна безпека, аграрні під-
приємства, служба економічної безпеки, 
організаційний регламент, організаційне 
забезпечення.

Статья посвящена обоснованию органи-
зационных основ учетно-аналитического 

обеспечения экономической безопасности 
аграрных предприятий. На основе резуль-
татов всеукраинского экспертного опроса 
(анкетирования) определено экспертное 
мнение по организационному обеспечению 
учетно-аналитического гарантирования 
экономической безопасности предприятий. 
Предложено создание службы экономиче-
ской безопасности (СЭБ) как отдельного 
структурного подразделения предпри-
ятия, деятельность которого связана с 
укреплением экономической безопасности, 
защитой учетной информации, улучше-
нием финансово-хозяйственной дисциплины 
и укреплением потенциала предприятия 
в конкурентной среде аграрного бизнеса. 
Разработана блок-схема реализации функ-
ций СЭБ, функциональная направленность 
которой базируется на синхронизации 
кадрового, организационного, информаци-
онного и нормативно-правового обеспече-
ния и сфокусирована на формировании без-
опасной учетной политики и финансовой 
отчетности.
Ключевые слова: учетно-аналитическое 
обеспечение, экономическая безопасность, 
аграрные предприятия, служба экономиче-
ской безопасности, организационный регла-
мент, организационное обеспечение.

The significance of the problem of the organization of accounting is closely connected with the formation of the agricultural enterprises economic security 
system, which allows making effective management decisions and providing protection from negative influences from external and internal users. In view 
of this, it is important to establish the organizational principles of accounting and analytical support of agricultural economic security. The article is devoted to 
substantiation of organizational bases of accounting and analytical support of economic security of agricultural enterprises. It was found that during considering 
the organizational principles of economic security management the most important stage is the choice of organizational model with the establishment of spe-
cific functional organizational regulations and ensuring control over their implementation. Based on the results of the all-Ukrainian expert survey of accounting 
staff, scientists and graduates, an expert opinion on the organizational support of accounting and analytical guarantee of economic security of enterprises is 
analyzed. It is proposed to create an economic security service (SES) as a separate structural unit of the enterprise, whose activities are related to strengthen-
ing economic security, protection of accounting information, improving financial and economic discipline and strengthening the potential of the enterprise in 
a competitive agribusiness environment. A block diagram of the implementation of SES functions has been developed, the functional orientation of which is 
based on synchronization of personnel, organizational, informational and regulatory support and focused on the formation of security accounting policy and 
financial reporting, strengthening cyber security, reliability of cloud storage services, organization of competitive intelligence, prevention of economic espionage, 
protection of trade secrets and development of the compliance system. Further research should be aimed at substantiating the competencies of the accounting 
guarantor of economic security and the features of security reconstruction of primary, analytical and synthetic accounting in agricultural enterprises.
Key words: accounting and analytical support, economic security, agricultural enterprises, economic security service, organizational regulations, organi-
zational support.

Постановка проблеми. Безпекова трансфор-
мація спроможності інституту бухгалтерського 
обліку має базуватись на створенні та ефектив-
ному функціонуванні адаптивних організаційних 
механізмів, які поєднують нормативно-методичне, 
кадрове, соціальне, інформаційне та комуніка-
ційне забезпечення.

Значущість проблеми організації бухгалтер-
ського обліку тісно пов’язана з формуванням сис-

теми економічної безпеки аграрних підприємств, 
що дає змогу приймати ефективні управлінські 
рішення та забезпечувати захист від негативного 
впливу з боку зовнішніх та внутрішніх користувачів. 
З огляду на це актуальним є встановлення орга-
нізаційних засад обліково-аналітичного забезпе-
чення економічної безпеки аграрних підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика вдосконалення обліково-аналі-
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тичного забезпечення та організації економічної 
безпеки є предметом наукових дискусій багатьох 
учених, таких як Т. Бочуля [1], П. Гайдуцький [2], 
В. Дерій [3], В. Жук [4], Т. Камінська [5], С. Легенчук 
[6], В. Немченко [7], Є. Овчаренко [8], В. Ортин-
ський [9], Н. Правдюк [10], Л. Титенко [11]. Вона 
набуває нових рис із посиленням процесів цифро-
візації економіки. Наукові праці дослідників є потуж-
ною теоретичною й практичною базою, проте роз-
гляд організаційних засад обліково-аналітичного 
забезпечення саме в контексті економічної безпеки 
обумовлює необхідність подальших досліджень.

Постановка завдання. Мета дослідження 
полягає в обґрунтуванні організаційних засад 
обліково-аналітичного забезпечення економічної 
безпеки аграрних підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Під час розгляду організаційних засад управління 
економічною безпекою найважливішим етапом є 
вибір організаційної моделі з установленням кон-
кретних функціональних організаційних регламен-
тів і забезпеченням контролю за їх виконанням. 
Щодо зміцнення економічної безпеки головним 
завданням організаційного етапу є забезпечення 
функціональної структури та організаційних вза-
ємовідносин, які максимально сприятимуть досяг-
ненню мети щодо протидії ризикам і загрозам 
економічної безпеки на основі раціонально побу-
дованого обліково-аналітичного забезпечення.

В. Немченко вважає, що «питання про ство-
рення служби безпеки повинно виникати в момент 
прийняття рішення про організацію фірми залежно 
від вибраного виду діяльності, обсягу передбачу-
ваної до виробництва продукції, розміру річного 
обігу та прибутку, використання секретів виробни-
цтва, кількості працівників тощо. Засновники пови-
нні заздалегідь передбачити необхідність ство-
рення служби безпеки [7, с. 12].

Науковці на чолі з Є. Овчаренком пропонують 
створення оперативної безпекової групи, під якою 
розуміють тимчасове організаційне утворення, 
засноване на підставі нормативно-правових актів, 
що складається з фахівців постійних відділів служби 
економічної безпеки й фахівців інших департамен-
тів, служб та відділів підприємства. Групу очолює 
призначений керівник, який скеровує роботу всіх 
учасників, спрямовану на нейтралізацію загроз 
економічній діяльності підприємства [8].

Разом із безперечно високою якістю послуг ауди-
торських чи консалтингових компаній досвід великих 
західних корпорацій свідчить про найбільшу дієвість 
саме внутрішніх підрозділів зі зміцнення економічної 
безпеки. Крім того, в умовах обмеженості фінансо-
вих ресурсів для малих та середніх аграрних това-
ровиробників доцільнішою також є організація влас-
ного підрозділу з економічної безпеки.

Це підтверджує більшість респондентів все-
українського експертного опитування, а саме 

Рис. 1. Експертна думка щодо організаційного забезпечення обліково-аналітичного гарантування 
економічної безпеки підприємств

Джерело: побудовано за результатами всеукраїнського експертного опитування
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анкетування працівників бухгалтерських служб, 
науковців та здобувачів освітніх ступенів «Місце еко-
номічної безпеки в системі обліково-аналітичного 
забезпечення управління підприємствами і транс-
формація бухгалтерської професії в цифровому 
світі» (2019–2020 рр.), які вважають, що найдоречні-
шим заходом зміцнення економічної безпеки підпри-
ємства є створення відповідного підрозділу (рис. 1).

Перевагами створення власного організацій-
ного підрозділу зі зміцнення економічної безпеки 
є економія фінансових та матеріальних ресур-
сів, замкненість інформаційних потоків всере-
дині підприємства, розширення можливостей для 
внутрішнього контролю та ефективної взаємодії 
структурних підрозділів.

Зважаючи на ці позиції, пропонуємо створити 
службу економічної безпеки (СЕБ) як окремий 
структурний підрозділ підприємства, створений 
задля зміцнення економічної безпеки, захисту 
облікової інформації, поліпшення фінансово-гос-
подарської дисципліни та зміцнення потенціалу 
підприємства в конкурентному середовищі аграр-
ного бізнесу (рис. 2).

Вибір тієї чи іншої моделі взаємозв’язку функ-
ціональних обов’язків облікового гаранта еконо-
мічної безпеки й головного бухгалтера передусім 
залежить від розмірів підприємства, обсягів облі-
кової інформації та фінансових ресурсів.

Основними функціями облікового гаранта еко-
номічної безпеки як провідного фахівця СЕБ про-
понуємо вважати такі:

– задоволення інформаційних запитів вну-
трішніх та зовнішніх стейкхолдерів процесу зміц-
нення економічної безпеки;

– формування цілісної архітектури обліково-
аналітичного забезпечення економічної безпеки 
та контроль за зміцненням її рівня;

– розроблення безпекового фрагмента Поло-
ження про облікову політику та інших організацій-
них обліково-звітних регламентів;

– виявлення, вимірювання, реєстрація, нако-
пичення, узагальнення, зберігання інформації 
щодо стану та ризиків економічної безпеки;

– забезпечення безпекового подання аграр-
ного бізнесу у фінансовій та нефінансовій звітності;

– формування критеріально-оцінювальної сис- 
теми та інформаційних джерел аналізу економіч-
ної безпеки;

– діагностика стану економічної безпеки на 
основі оброблення даних, моніторингу факторів 
негативного впливу на неї та резервів зміцнення її 
рівня;

– стратегічне позиціонування рівня економічної 
безпеки підприємства, інтерпретація результатів 
аналізу та запровадження технологій безпекового 
контролінгу;

– формування оптимальних показників плато-
спроможності й запобігання ймовірності банкрутства;

– збереження ресурсного потенціалу підпри-
ємства й мобілізація матеріальних, фінансових, 
трудових та підприємницьких ресурсів у процесі 
розроблення заходів щодо протидії ризикам та 
загрозам підприємницької діяльності;

– верифікація надійності контрагентів та інших 
суб’єктів прямого та опосередкованого впливу на 
бізнес-середовище підприємства;

– організація заходів щодо захисту комерцій-
ної таємниці;

Рис. 2. Орієнтовна структура служби економічної безпеки підприємства (СЕБ)

Джерело: авторська розробка
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Рис. 3. Блок-схема організаційного забезпечення управління економічною безпекою  
в конкурентному середовищі аграрного бізнесу

Джерело: авторська розробка
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– виконання доручень керівництва підпри-
ємства, що входять до компетенції служби.

На рис. 3 наведено блок-схему організаційного 
забезпечення управління економічною безпекою 
підприємств у конкурентному середовищі аграр-
ного бізнесу.

Підкреслимо, що важливою складовою части-
ною організаційного забезпечення СЕБ є наяв-
ність розроблених організаційних регламентів, 
серед яких виокремлюємо інструкції, процедури, 
регламенти й політику (рис. 4).

Рис. 4. Ієрархія організаційних регламентів 
діяльності СЕБ

Джерело: авторська розробка

Наведений методичний підхід разом з наяв-
ними базується на синхронізації кадрового, орга-
нізаційного, інформаційного та нормативно-право-
вого забезпечення й сфокусований на формуванні 
безпекової облікової політики та безпекового роз-
криття агробізнесу у фінансової звітності.

Висновки з проведеного дослідження. 
Обґрунтовано, що побудова чіткої моделі безпе-
кової трансформації обліково-аналітичного забез-
печення прямо залежить від належного рівня її 
організаційного забезпечення. У зв’язку з цим 
запропоновано виокремити службу економічної 
безпеки (СЕБ) як структурний підрозділ підприєм-
ства з виділенням у ній облікового гаранта еконо-
мічної фізичної та правової безпеки, експертних 
груп з інформаційної безпеки й експертної групи 
захисту комерційної таємниці, конкурентної роз-
відки та комплаєнса.

Вважаємо, що поступова імплементація запро-
понованих організаційних блоків щодо реаліза-
ції функцій СЕБ максимально точно відповідає 
безпековим запитам і забезпечує адекватність 
політики управління аграрними підприємствами 
в умовах жорсткої конкуренції та вразливості 
інформаційного середовища до кібератак. Дове-
дено, що максимальний ефект від діяльності 
цього підрозділу з удосконалення обліково-аналі-

тичного забезпечення можливий на основі вста-
новлення ієрархії організаційних регламентів. Це 
дає змогу оптимізувати розподіл бізнес-процесів 
і досягти їх максимальної кореляції з черговістю 
етапів та змістом запитів ризик-менеджменту 
аграрного підприємства.
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