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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасному глобалізованому світі питання забезпе�

чення економічної безпеки країни як першочергової за�

дачі захисту національних інтересів держави від різного

роду загроз має особливу актуальність. Різний економі�

чний потенціал регіонів та рівень їх розвитку, економічні

та фінансові проблеми, що поглибились останнім часом

в країні, нерозв'язаний збройний конфлікт на сході дер�

жави, наявність великої кількості біженців з окупованих

територій та інші несприятливі обставини, з якими стик�

нулася економіка України на початку 2014 року, потре�

бують особливого підходу до розв'язання проблеми за�

безпечення економічної безпеки України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Як відомо, проблеми досягнення економічної безпе�

ки держави, регіонів, окремих галузей економіки, а та�

кож дослідження питань, пов'язаних з цією проблемою,
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policy. The classification of threats to the economic security of the agricultural sector.
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на, А. Сухорукова, О. Черняка, Л. Шевченко, В. Шлемко,

А. Штангрета та ін.

Наукові праці зазначених вчених мають велику нау�

кову і практичну значимість, вони сформували методо�

логічну основу даної проблеми і у своїй сукупності ство�

рили надійну теоретичну базу для подальших досліджень.

Разом з тим, ще не всі проблеми розв'язані повною мірою.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета роботи полягає в теоретичному дослідженні та

систематизації ризиків та загроз економічній безпеці аг�

рарній галузі України.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
При розгляді питань забезпечення економічної без�

пеки аграрної галузі України принципово важливим мо�
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ментом є вивчення пробле�

матики дослідження, роз�

робка класифікацій видів

безпеки та загроз, а також

вивчення особливостей фун�

кціонування аграрної галузі.

Показник економічної

безпеки аграрної галузі — це

кількісна або якісна характе�

ристика стану агропромис�

лового комплексу, що дозво�

ляє оцінити його економічну

стійкість, можливості для

розширеного відтворення

виробництва аграрної про�

дукції і забезпечення продо�

вольчої безпеки країни.

Забезпечення економіч�

ної безпеки АПК — це по�

стійний циклічний процес,

під час якого реалізується

система різноспрямованих

заходів. З одного боку, це

заходи, спрямовані на під�

вищення фінансової стій�

кості, ліквідності, конкурен�

тоспроможності аграрних

підприємств та створення

сприятливих можливостей

для забезпечення економіч�

них переваг аграрного ви�

робництва. З іншого боку, це

заходи, що повинні позитив�

но впливати на рівень та умо�

ви життя населення, яке без�

посередньо зайнято в аграр�

ному виробництві, на жи�

телів прилеглих територій та

на стан навколишнього сере�

довища.

Виходячи з даного виз�

начення, визначимо основні

види ризиків та внутрішні і

зовнішні загрози для еконо�

мічної безпеки АПК України.

Види ризиків та їх характе�

ристики наведено в таблиці

1 [1]. Перераховані ризики

можуть створювати по�

тенційні загрози економічній

безпеці АПК та національній

безпеці країни.

Аналіз існуючої системи

економічних взаємовідносин

в АПК України показує, що

ці відносини ще не забезпе�

чують повною мірою еконо�

мічну безпеку аграрної га�

лузі, оскільки суттєво не

зменшують потенційні загро�

зи, що існують у даний час в

країні. Окрім того, все ще не

розроблений чіткий ме�

ханізм управління ризиками,

значною є корупційна скла�

дова при просуванні аграр�

ної продукції від товарови�

робника до споживача, а та�

Таблиця 1. Ризики економічній безпеці АПК України
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Рис. 1. Загрози економічній безпеці аграрної галузі
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кож при розподілі фінансових ресурсів як елемента дер�

жавної підтримки аграрного виробництва тощо. Можливі

зовнішні та внутрішні загрози економічній безпеці аг�

рарній галузі України представлені нами на рисунку 1.

Ще одним важливим питанням забезпечення еконо�

мічної безпеки є виявлення не тільки потенційних і ре�

альних загроз, а й розробка класифікації цих загроз. У

зв'язку з цим, нами пропонується класифікувати загрози

та такими ознаками:

— за джерелом виникнення (внутрішні та зовнішні);

— за ступенем сформованості (реальні та потенційні);

— за характером виникнення (соціальні, природні,

антропогенні);

— за характером вияву (безпосередні та опосеред�

ковані);

— за характером реалізації (цілеспрямовані та

стихійні (випадкові);

— за тривалістю (поточні (спорадичні і регулярні) і

довгострокові);

— за сферами вияву (політичні, соціальні, економічні,

екологічні і т.д.);

— за рівнем суб'єктивних оцінок (несвідомі, уявні,

завищені, адекватні, занижені).

На відміну від загальних загроз, властивих під�

приємствам всіх галузей економіки України, в агропро�

мисловій галузі є свої специфічні загрози, які можна згру�

пувати за певними ознаками, запропонованими А.Г.

Свєтлаковим [2], а також запропонувати заходи щодо їх

зменшення або повного усунення (табл. 2).

Як видно із систематизації даних, наведених в таб�

лиці 2, загрози економічній безпеці аграрної галузі до�

сить різноманітні і мають складну структуру. Тому

стійкість і економічна без�

пека аграрної галузі як сис�

теми можуть бути забезпе�

чені як за рахунок підви�

щення якісного стану скла�

дових національної безпеки

держави [3], так і за раху�

нок зменшення впливу фак�

торів, які безпосередньо та

опосередковано створю�

ють загрози економічній

безпеці аграрної галузі.

Таким чином, можна

стверджувати, що еконо�

мічна безпека аграрної га�

лузі країни — це стійка си�

стема економічних взаємо�

відносин між суб'єктами аг�

рарного виробництва з при�

воду забезпечення аграрної

галузі сучасними засобами

виробництва, спроможними

ефективно організувати

відтворювальні процеси з

метою задоволення зроста�

ючих потреб населення в

продовольстві, забезпечен�

ня конкурентних переваг

країни на світовому агро�

продовольчому ринку,

збільшення обсягів експор�

ту аграрної продукції тощо.

Сьогодні економічна

безпека аграрної галузі ре�

гіону може бути охаракте�

ризована багатьма кіль�

кісними та якісними показниками. Наприклад:

— повною окупністю витрат на виробництво і реа�

лізацію аграрної продукції;

— забезпеченням фінансової стійкості і платоспро�

можності підприємств АПК;

— ефективністю використання інноваційного та інве�

стиційного потенціалу аграрної галузі;

— достатнім забезпеченням населення продоволь�

ством належної якості відповідно до рекомендованих

норм харчування та показників безпеки;

— кількістю виробленої продукції, яка перевищує по�

треби населення регіону, що дозволяє не тільки забез�

печувати продовольством населення інших регіонів краї�

ни, але і здійснювати експорт даної продукції тощо.

Економічна безпека аграрної галузі регіону вияв�

ляється також у створенні такої системи виробничо�еко�

номічних відносин між сферами АПК, яка згладжує на�

слідки диспаритету цін, сприяє зниженню безробіття в

сільській місцевості та розвитку соціальної інфраструк�

тури сільських територій, приводить до зменшення роз�

міру кредиторської та дебіторської заборгованостей,

приваблює інвесторів, максимально використовує інно�

ваційний підхід при виробництві аграрної продукції, що

дозволяє забезпечити незалежність регіону в забезпе�

ченні його продовольством і здійснювати активну зов�

нішньоекономічну діяльність у постачанні продукції на ек�

спорт [4].

Оскільки економічна безпека аграрної галузі регіо�

ну залежить від значної кількості ризиків, виникнення

яких має різну ймовірність і різною мірою впливає на

стійкість економічної безпеки як системи, то з метою

зниження ймовірності виникнення таких ризиків по�

Таблиця 2. Специфічні загрози економічній безпеці аграрної галузі та
заходи щодо зниження ризику цих загроз
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трібно налагодити ефективне управління економічною

безпекою на рівні регіону через механізми страхування

ризиків, хеджування тощо, що може значно підвищити

стійкість аграрної галузі і рівень її економічної безпе�

ки.

Формування стійкої системи еконо�

мічної безпеки аграрної галузі, у свою

чергу, неможливо без забезпечення

ефективного відтворення основного ка�

піталу аграрної галузі, оптимального ви�

користання ресурсів і кінцевої продукції,

забезпечення фінансової стійкості та

платоспроможності підприємств аграр�

ної галузі, а також забезпечення балан�

су внутрішніх і зовнішніх інтересів всіх

учасників агропромислового виробниц�

тва.

Тому стверджувати, що певному ре�

гіоні сформована ефективна система

економічної безпеки АПК можна тільки

у тому випадку, коли в цьому регіоні

ефективно функціонує АПК, який опти�

мально використовує наявний матері�

альний, трудовий та фінансовий потен�

ціал регіону, забезпечує сталий та розширений відтво�

рювальний процес виробництва агропромислової про�

дукції тощо.

Якщо в певному регіоні не достатньо використо�

вується наявний матеріальний, трудовий та фінансо�

вий потенціал, але здійснюються заходи

щодо поліпшення поточного стану справ

а АПК через залучення інновацій, ство�

рення сприятливого інвестиційного

клімату, вдосконалення матеріально�

технічного забезпечення і т.п., то можна

констатувати, що система економічної

безпеки АПК даного регіону знаходить�

ся в стані розвитку.

Результатом створення ефективної си�

стеми економічної безпеки аграрної галузі

регіону є забезпечення населення необхі�

дними видами продукції в достатньому об�

сязі, відповідної якості та асортименту, а та�

кож підвищення ролі АПК в економіці краї�

ни.

Функціонування системи економічної

безпеки аграрної галузі на рівні регіону

здійснюється за допомогою реалізації аг�

рарної політики держави, складові якої на�

ведені на рисунку 2

Об'єктами аграрної політики держави

виступають: сільське господарство; вироб�

ництво агропромислової продукції; ринко�

ва інфраструктура; система управління

АПК; розміщення сільського населення;

економічна безпека аграрної галузі регіо�

ну та інше.

На теперішній час переважна більшість

економістів вважають, що основним напря�

мом аграрної політики держави є економі�

чна децентралізація. Економічну децентра�

лізацію можна трактувати як процес роз�

поділу функцій і повноважень між цент�

ральним і регіональним рівнем управління,

що відкриває перед регіонами значні мож�

ливості для реалізації власних економічних

потреб за допомогою власних ресурсів, за�

собів і зусиль [5].

Розгляд даного питання в регіональ�

ному аспекті показує, що рівень розвитку

аграрної галузі регіонів об'єктивно впли�

ває на рівень продовольчої безпеки всієї

держави, оскільки регіони індустріально�
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Рис. 2. Аграрна політика як елемент забезпечення
економічної безпеки та її складові
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Риc. 3. Склад загроз регіональній економічній безпеці
аграрної галузі
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го, видобувного та постіндустріального типів часто не в

змозі самостійно простою мірою забезпечувати своє на�

селення необхідними і достатніми видами продоволь�

ства. Тому, при дослідженні проблем забезпечення еко�

номічної безпеки аграрних регіонів необхідно врахову�

вати не тільки поточний стан розвитку галузей АПК ре�

гіону та його інфраструктуру, а й ресурсний потенціал

регіону та ефективність його використання. Для цього

потрібна адекватна оцінка можливих загроз аграрному

сектору економіки регіонів та можливих потенційних

наслідків від впливу цих загроз та стан економічної без�

пеки регіону.

На основі проведених досліджень нами запропоно�

вана класифікація загроз економічній безпеці аграрної

галузі регіонів, яка поділяє всі основні загрози на дві ве�

ликі групи: зовнішні (зовнішньодержавні, внутрішньодер�

жавні, міжрегіональні) і внутрішні (інституціональні, еко�

номічні, соціальні, інфраструктурні) (рис. 3) [6; 7; 8; 9;

10].

Таким чином, сутність поняття "економічна безпека

аграрної галузі" можна охарактеризувати як сукупність

економічних відносин економічних агентів і їх інтересів,

яка забезпечує цілісність і стійкість аграрної галузі до по�

тенційних загроз і є спроможною зменшити (або усуну�

ти) дестабілізуючі фактори чи трансформувати їх у кон�

курентні переваги з метою досягнення продовольчої без�

пеки держави.

ВИСНОВКИ
Загрози економічній безпеці аграрної галузі мож�

на класифікувати на зовнішні (зовнішньодержавні,

внутрішньодержавні, міжрегіональні) і  внутрішні

(інституціональні, економічні, соціальні, інфраструк�

турні). Запропонована класифікація загроз еко�

номічній безпеці аграрної галузі свідчить про не�

обхідність, по�перше, розробки ефективної методи�

ки оцінювання стану і рівня економічної безпеки аг�

рарної галузі, яка б дозволила достовірно визначити

загальний стан та рівень економічної безпеки та оці�

нити рівень захищеності аграрної галузі регіону від

загроз, що мають місце на агроринку даного регіону;

по�друге, розробки та впровадження сучасних ме�

тодів та механізмів зменшення та/або усунення ви�

явлених загроз; по третє, впровадження ефективної

системи управління аграрною галуззю регіону та сти�

мулювання її розвитку.
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