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В останні роки на багатьох підприємствах аграрного сектору 

економіки України відбуваються значні зміни, у тому числі поступова 

модернізація виробництва з переоснащенням виробничих потужностей і 

впровадженням нових технологій, розширення обсягів виробництва. Такі 

зміни викликають збільшення попиту на кваліфіковані кадри, які спроможні 

вирішувати питання стратегічних завдань та перспектив розвитку не тільки 

підприємства, але і аграрного сектору України в цілому. При цьому питання 

створення безпечних умов праці, профілактики виробничого травматизму та 

професійних захворювань були і є важливими та актуальними у будь-який 

галузі. Гострота їх обумовлюється експлуатацією застарілих та вкрай 

зношених основних фондів, недостатньою увагою до їх оновлення при 

формуванні державної політики інвестування перспективних програм 

розвитку, тому в ситуації, що склалася, важливу роль у проведенні 

профілактичних заходів відіграє позиція керівника підприємства, його 

бажання створити для підлеглих найкращі умови праці на робочих місцях. 

В умовах ринкових відносин, коли держава вже не несе 

відповідальності за результати фінансово-господарської діяльності 

підприємства, забезпечення безпеки стає однією з найбільш важливих і 

актуальних проблем його життєдіяльності. Безпека підприємства передбачає 

стійкий розвиток (тобто збалансований і безупинний), що досягається за 
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допомогою використання усіх видів ресурсів і підприємницьких 

можливостей, за якими гарантується найбільш ефективне їх використання 

для стабільного функціонування та динамічного науково-технічного й 

соціального розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним 

впливам (загрозам). 

Необхідність постійного дотримання безпеки зумовлюється 

об'єктивно наявним для кожного суб'єкта господарювання завданням 

забезпечення стабільності функціонування та досягнення головних цілей 

своєї діяльності. Рівень безпеки на виробництві залежить від того, наскільки 

ефективно її керівництво і спеціалісти (менеджери) будуть спроможні 

уникнути можливих загроз і ліквідувати шкідливі наслідки окремих 

негативних складових зовнішнього і внутрішнього середовища. 

Економічний потенціал є основою для прийняття стратегічних рішень 

та базовим критерієм управління сучасним виробництвом, визначає напрям 

розвитку підприємства, конкретну програму дій на перспективу для 

забезпечення конкурентоспроможності. Найважливішим фактором розвитку 

підприємства є стратегічні рішення, прийняття управлінських рішень з 

питань безпеки. Головна мета безпеки підприємства полягає в тому, щоб 

гарантувати його стабільне та максимально ефективне функціонування тепер, 

і високий потенціал розвитку в майбутньому. До основних функціональних 

цілей безпеки належать: забезпечення високої фінансової ефективності 

роботи, фінансової стійкості та незалежності підприємства; якісна правова 

захищеність усіх аспектів діяльності підприємства; мінімізація руйнівного 

впливу результатів виробничо-господарської діяльності на стан 

навколишнього середовища; досягнення високого рівня кваліфікації 

персоналу та його інтелектуального потенціалу; досягнення високої 

ефективності менеджменту, оптимальної та ефективної організаційної 

структури управління підприємством; ефективна організація безпеки 

персоналу підприємства, його капіталу та майна, а також комерційних 

інтересів. 
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Надійний захист безпеки підприємства можливий лише при 

комплексному та системному підході до її організації. Тому в економіці має 

місце таке поняття як система безпеки підприємства. Система безпеки 

кожного підприємства цілком індивідуальна. Її повнота та дієвість залежать 

від існуючої в державі законодавчої бази, від обсягу матеріально-технічних 

та фінансових ресурсів, виділених керівниками підприємств, від розуміння 

кожним з працівників важливості забезпечення безпеки бізнесу, а також від 

досвіду роботи керівників служб безпеки підприємств. Оснащеність 

підприємства технікою, електрифікація, механізація, а також хімізація 

виробництва докорінно змінила умови і характер праці, разом з тим 

ставляться підвищенні вимоги до організації безпеки праці на виробництві. 

Тепер кожен працівник щоденно зустрічається з машинами, механізмами, 

електродвигунами і приладами. Від умов праці залежить її продуктивність, 

збереження життя і здоров'я працюючих. 

Отже, безпека підприємництва являє собою універсальну категорію, 

що відбиває захищеність суб'єктів соціально-економічних відносин на всіх 

рівнях, починаючи з держави і закінчуючи кожним її громадянином. Зміст 

даного поняття містить у собі систему засобів, що забезпечують конкуренто 

потенційність і економічну стабільність підприємства а також сприяють 

підвищенню рівня добробуту робітників і тільки за здійснення в необхідному 

обсязі зазначених дій можна буде досягти належного рівня безпеки 

підприємства. Поліпшення умов праці є одним з резервів росту її 

продуктивності і економічної ефективності виробництва, а також дальшого 

розвитку аграрного сектору економіки України. 

Таким чином, через запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним 

впливам (загрозам), через забезпечення безпеки на виробництвах 

сільськогосподарської галузі можна здійснити розвиток аграрного сектору 

економіки України. 
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Підтримка становлення та розвитку малого і середнього 

підприємництва (МСП) в Україні є одним з визначальних пріоритетів 

державної політики з перших років економічних реформ. Вагома роль малих 

і середніх підприємств у забезпеченні конкурентного середовища, гнучкості 

національної економіки, зайнятості та доходів населення здобула широке 

визнання на всіх рівнях та знайшла свій вияв у здійсненні спеціальних 

заходів державної політики щодо підтримки розвитку малого бізнесу в 

Україні. 

Сьогодні саме з малим підприємництвом держава пов‘язує надію на 

швидкі позитивні структурні зміни в економіці, вихід з економічної кризи та 

створення умов для розширення впровадження ринкових реформ. 




