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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
При розгляді питань забезпечення еконо�

мічної безпеки аграрної галузі України прин�
ципово важливим моментом є вивчення пробле�
матики дослідження, розробка класифікацій
видів безпеки та загроз, а також вивчення особ�
ливостей функціонування аграрної галузі.

Аграрна галузь із її базовою складовою —
сільським господарством — є системоутворю�
ючою галуззю національної економіки, гаран�
тує збереження суверенітету держави через за�
безпечення продовольчої (а у певних межах і
економічної, екологічної та енергетичної без�
пеку), стимулює розвиток технологічно пов'я�
заних галузей національної економіки та фор�
мує соціально�економічні основи розвитку
сільських територій [1].
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До особливостей,  що вп ливають  на
рівень економічної безпеки аграрної галузі
можна віднести: біологічний характер ви�
робництва, необхідність залучення у вироб�
ництво природних ресурсів, низька цінова
еластичність попиту на сільськогосподарсь�
ку продукцію, безпосередній зв'язок з фун�
кціонуванням сільських територій та їх
інфраструктурою, короткий термін збері�
гання окремих видів сільськогосподарської
продукції та інше. Крім того, потрібно вра�
ховувати такі особливості сільського гос�
подарства, як: незадовільний фінансовий
стан галузі, низьку прибутковість аграрно�
го виробництва, високу вартість залучено�
го капіталу, високі ризики у тваринництві
та рослинництві тощо.
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 Для аграрної галузі важливе значення ма�

ють екологічні загрози, пов'язані з використан�
ням сучасних агротехнологій. Дуже часто при�
родні ресурси для аграрного виробництва є
складовою частиною виробничих ресурсів, ви�
добуток яких призводить до забруднення на�
вколишнього середовища, нераціонального ви�
користання чи виснаження грунтів тощо, що у
тривалій перспективі спричинить зниження
ефективності аграрного виробництва [2].

Сьогодні ми з впевненістю можемо гово�
рити про потрійну роль аграрної галузі у за�
безпеченні економічної безпеки країни: по�
перше, вона є структуроутворюючим елемен�
том економіки та виконує виробничу функцію;
по�друге, вона дає можливість працевлашту�
вання для мешканців села та кошти для існу�
вання їх родин, а отже, несе соціальне наван�
таження та відповідальність; по�третє, вона
використовує природні ресурси та функціонує
у тісному зв'язку з навколишнім середовищем,
тому несе відповідальність за збереження еко�
систем.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Як відомо, проблеми досягнення економіч�
ної безпеки держави, регіонів, окремих галу�
зей економіки, а також дослідження питань,
пов'язаних з цією проблемою, відображені в
наукових працях багатьох зарубіжних та віт�
чизняних: Л. Абалкіна, Дж. Барбера, Л. Біркена,
І. Бінька, О. Барановського, З. Варналія, О. Вла�
сюка, В. Воротіна, А. Гальчинського, В. Геєця,
В. Горбуліна, К. Гудвіла, К. Девіса, О. Ємелья�
нова, М. Єрмошенка, А. Качинського, Г. Калет�
ніка, Е. Кірєєвої, А. Козаченко, С. Козловсько�
го, Р. Леонарда, Ю. Лисенка, Т. Лоурі, І. Мазу�
ра, О. Макара, А. Мокія, В. Мунтіяна, Г. Пастер�
нак�Таранушенка, В. Предборського, Д. Прей�
гера, У. Семюелса, О. Скидана, А. Сухорукова,
О. Черняка, Л. Шевченко, В. Шлемко, А. Штан�
грета та ін.

Разом з тим, ще не всі проблеми, пов'язані
із забезпеченням економічної безпеки держа�
ви і, насамперед, її аграрної галузі знайшли
своє теоретичне та практичне вирішення, хоча
дослідженню цих проблем приділяється досить
значна увага. В Росії ці проблеми досліджува�
ли С. Басалай, С. Волков, Н. Кулагіна, А. Семін,
А. Свєтлаков та інші. Серед вітчизняних вчених
питанням економічної безпеки аграрної галузі
та агропромислового комплексу присвячені
праці Л. Березіна, О. Бігдана, О. Гривківської,
В. Жмуденко, О. Кириченко, М. Лучика, М. Ма�
ліка, П. Саблука, В. Ткаченка та інші.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета роботи полягає в теоретичному досл�

ідженні концептуальних засад забезпечення
економічної безпеки аграрної галузі в умовах
інституційних трансформацій.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Розглянемо зміст понять "аграрний сектор

економіки", "агропромисловий комплекс (АПК)",
"аграрна сфера" та визначимо місце аграрної
галузі у забезпеченні економічної безпеки краї�
ни.

Аналізуючи поняття "аграрний сектор еко�
номіки" слід зазначити, що існують різні підхо�
ди до його визначення. Низка авторів поняття
"аграрний сектор економіки" розглядає як
більш широке порівняно з поняттям АПК, хоча
зміст терміну "аграрно�промисловий комп�
лекс" охоплює дві складові: "аграрний сектор
економіки + промисловий сектор", що робить
поняття "АПК" більш широким порівняно з тер�
міном "аграрний сектор економіки" [3].

Однак термін "промисловий" може тракту�
ватися як виокремлення певного виробничого
сегменту в структурі аграрного сектору еконо�
міки (поряд з іншими сегментами: аграрної ос�
віти, науки і т.п.). Так, Н.Т.Гончарук [4] визна�
чає аграрний сектор економіки як сукупність
взаємопов'язаних галузей сільського господар�
ства і функціонально пов'язаних з ним обслу�
говуючих виробництв, які задовольняють по�
требу населення в продуктах харчування і по�
требу сировини для підприємств переробної
промисловості. Інша думка полягає в тому, що
до аграрного сектора економіки, окрім сіль�
ськогосподарських підприємств, входять та�
кож заклади аграрної освіти, наукові, науко�
во�дослідні установи, центральні і місцеві орга�
ни управління аграрним сектором економіки.

В економічному словнику зазначається, що
"агроропромисловий комплекс — це сукупність
галузей, організаційно й економічно об'єдна�
них єдністю мети і завдань щодо розв'язання
продовольчої проблеми" [5]. У довіднику з уп�
равління сільськогосподарським виробництвом
визначено, що "агропромисловий комплекс —
це сукупність галузей сільського господарства
та галузей з виробництва засобів виробництва
для сільського господарства, обслуговування,
переробки, транспортування, збереження й
реалізації сільськогосподарської продукції"
[6].

Саме існування терміну "АПК" говорить
про те, що межа між аграрним і індустріальним
(промисловим) секторами економіки є досить
умовною. АПК є єдиною цілісною виробничо�
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економічною системою, що охоплює низку га�
лузей, які спеціалізуються на виробництві про�
довольства. До складу сучасного АПК входять
такі складові: а) власне саме сільське господар�
ство як центральна ланка АПК; б) система за�
безпечення сільського господарство різним ус�
таткуванням і засобами виробництва: комбікор�
мова, мікробіологічна промисловості, сільсько�
господарське машинобудування, виробництво
мінеральних добрив і хімікатів, сільське будів�
ництво; в) заготівля, збереження й переробка
сільськогосподарської продукції: харчова, м'я�
сомолочна, борошномельно�круп'яна промис�
ловість, а також такі допоміжні галузі, як транс�

портування, зберігання й реалізація сільсько�
господарської продукції, торгівля і громадське
харчування. Ці складові об'єднуються в різного
роду агропромислові об'єднання, агроком�біна�
ти, агрофірми, асоціації, виробничі й науково�
виробничі системи тощо [62].

Заслуговує на увагу тлумачення категорії
"аграрна сфера", яке запропонував В.І. Кури�
ло [7]. "Аграрна сфера — це аграрний сектор
економіки держави у взаємозв'язку із соціаль�
ною інфраструктурою сільської місцевості". Як
зазначає Курило В.І., аграрна сфера є всеохоп�
люючою для сільської місцевості, яка виконує
аграрно�виробничі та соціальні функції.

Таблиця 1. Підходи науковців щодо трактування поняття
"економічна безпека аграрної галузі"
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Рис. 1. Сфери і складові економічної безпеки АПК
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На думку І.Г. Сурай [8], аграрна галузь у
широкому розумінні охоплює всі підприємства
України незалежно від форми власності і
організаційно�правової форми господарюван�
ня, які виробляють сільськогосподарську про�
дукцію і продукти її первинної переробки, а та�
кож пов'язані з ними обслуговуючі підприєм�
ства і організації (установи), що здійснюють
розробку та реалізацію державної аграрної
політики.

Розглядаючи поняття економічної безпеки
стосовно до агропромисловому комплексу,
слід враховувати його особливу важливість, ос�
кільки основне призначення АПК — це забез�
печення населення країни доступними продук�
тами харчування в необхідному обсязі і відпо�
відною якістю, а також створення робочих
місць для жителів сільської місцевості. Тому,
як підкреслює академік Ушачев І., стан АПК зу�
мовлює не тільки продовольчу безпеку, а й соц�
іальну стабільність у суспільстві [9].

Разом з тим, незважаючи на наявність ве�
ликої кількості наукових розробок, ряд питань

комплексної оцінки стану аграрної галузі та її
впливу на забезпечення економічної безпеки
країни вимагає уточнення і подальшого дослі�
дження.

У таблиці 1 наведено тлумачення поняття
"економічна безпека аграрної галузі" низки
провідних вітчизняних та закордонних вчених.

Аналіз висловлювань, наведених в таблиці
1, показує, що економічна безпека аграрної га�
лузі має складну структуру. Наприклад, Вла�
сюк О.С. [10] пропонує розглядати економічну
безпеку як сукупність взаємопов'язаних систем
безпеки, які відображають функціонування ок�
ремих "блоків" або сфер економічної системи
держави і пропонує виділити такі функціо�
нальні складові економічної безпеки аграрної
галузі, як: політико�правову; фінансову; вироб�
ничо�технологічну; інвестиційну; інноваційну;
екологічну; маркетингову; інтелектуально�кад�
рову; соціальну; зовнішньоекономічну.

Низка авторів вважає поняття "економічна
безпека АПК" значно ширшим, ніж поняття
"економічна безпека аграрної галузі". На наш
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Рис. 2. Загрози економічній безпеці аграрної галузі
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погляд, економічна безпека АПК — це систе�
ма взаємовідносин між учасниками чотирьох
сфер аграрних відносин (див. рис. 1), яка повин�
на забезпечувати активні відтворювальні про�
цеси в аграрному виробництві та прийнятну
рентабельність аграрної діяльності, знижува�
ти ризики ведення аграрного бізнесу і гаран�
тувати продовольчу безпеку регіону і країни в
цілому як складову в забезпеченні національ�
ної безпеки держави [16, 17].

Показник економічної безпеки аграрної
галузі — це кількісна або якісна характеристи�
ка стану агропромислового комплексу, що доз�
воляє оцінити його економічну стійкість, мож�
ливості для розширеного відтворення вироб�
ництва аграрної продукції і забезпечення про�
довольчої безпеки країни.

Забезпечення економічної безпеки АПК —
це постійний циклічний процес, під час якого
реалізується система різноспрямованих за�
ходів. З одного боку, це заходи, спрямовані на
підвищення фінансової стійкості, ліквідності,
конкурентоспроможності аграрних підпри�
ємств та створення сприятливих можливостей
для забезпечення економічних переваг аграр�
ного виробництва. З іншого боку, це заходи, що
повинні позитивно впливати на рівень та умо�
ви життя населення, яке безпосередньо зайня�
то в аграрному виробництві, на жителів прилег�
лих територій та на стан навколишнього сере�
довища.

Одним із важливих питань проведеного до�
слідження є встановлення критеріїв економіч�
ної безпеки. Критерій економічної безпеки —
це кількісне або якісне порогове значення того
чи іншого показника, за яким здійснюється оці�
нювання рівня економічної безпеки аграрної
галузі України [18].

Виходячи з даного визначення, виокреми�
мо основні вимоги, яким, на нашу думку, по�
винні відповідати критерії, що характеризують
економічну безпеку аграрної галузі. Такі кри�
терії повинні:

— віддзеркалювати результати діяльності
аграрної галузі;

— відображати головну мету функціону�
вання аграрної галузі;

— забезпечувати ефективний відтворюваль�
ний процес аграрного виробництва;

— давати можливість достовірно оцінюва�
ти рівень економічної безпеки аграрної галузі
в цілому та кожної її складової частини окре�
мо.

Аналіз існуючої системи економічних взає�
мовідносин в АПК України показує, що ці
відносини ще не забезпечують повною мірою

економічну безпеку аграрної галузі, оскільки
суттєво не зменшують потенційні загрози, що
існують в даний час у країні. Окрім того, все ще
не розроблений чіткий механізм управління
ризиками, значною є корупційна складова при
просуванні аграрної продукції від товарови�
робника до споживача, а також при розподілі
фінансових ресурсів як елемента державної
підтримки аграрного виробництва тощо. Мож�
ливі зовнішні та внутрішні загрози економічній
безпеці аграрній галузі України представлені
нами на рисунку 2.

Ще одним важливим питанням забезпечен�
ня економічної безпеки є виявлення не тільки
потенційних і реальних загроз, а й розробка
класифікації цих загроз. У зв'язку з цим, нами
пропонується класифікувати загрози за таки�
ми ознаками:

— за джерелом виникнення (внутрішні та
зовнішні);

— за ступенем сформованості (реальні та
потенційні);

— за характером виникнення (соціальні,
природні, антропогенні);

— за характером вияву (безпосередні та
опосередковані);

— за характером реалізації (цілеспрямовані
та стихійні (випадкові);

— за тривалістю (поточні (спорадичні і ре�
гулярні) і довгострокові);

— за сферами вияву (політичні, соціальні,
економічні, екологічні і т.д.);

— за рівнем суб'єктивних оцінок (несвідомі,
уявні, завищені, адекватні, занижені).

Таким чином, можна стверджувати, що еко�
номічна безпека аграрної галузі країни — це
стійка система економічних взаємовідносин
між суб'єктами аграрного виробництва з при�
воду забезпечення аграрної галузі сучасними
засобами виробництва, спроможними ефектив�
но організувати відтворювальні процеси з ме�
тою задоволення зростаючих потреб населен�
ня в продовольстві, забезпечення конкурент�
них переваг країни на світовому агропродо�
вольчому ринку, збільшення обсягів експорту
аграрної продукції тощо.

Сьогодні економічна безпека аграрної галузі
може бути охарактеризована багатьма кількісни�
ми та якісними показниками. Наприклад:

— повною окупністю витрат на виробницт�
во і реалізацію аграрної продукції;

— забезпеченням фінансової стійкості і
платоспроможності підприємств АПК;

— ефективністю використання інноваційно�
го та інвестиційного потенціалу аграрної га�
лузі;
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— достатнім забезпеченням населення про�

довольством належної якості відповідно до
рекомендованих норм харчування та показ�
ників безпеки;

— кількістю виробленої продукції, яка пе�
ревищує потреби населення регіону, що дозво�
ляє не тільки забезпечувати продовольством
населення інших регіонів країни, але і здійсню�
вати експорт даної продукції тощо.

Економічна безпека аграрної галузі регіо�
ну виявляється також у створенні такої систе�
ми виробничо�економічних відносин між сфе�
рами АПК, яка згладжує наслідки диспарите�
ту цін, сприяє зниженню безробіття в сільській
місцевості та розвитку соціальної інфраструк�
тури сільських територій, приводить до змен�
шення розміру кредиторської та дебіторської
заборгованостей, приваблює інвесторів, макси�
мально використовує інноваційний підхід при
виробництві аграрної продукції, що дозволяє
забезпечити незалежність регіону в забезпе�
ченні його продовольством і здійснювати ак�
тивну зовнішньоекономічну діяльність у поста�
чанні продукції на експорт [19].

Варто зазначити, що загрози економічній
безпеці аграрної галузі особливо посилюють�
ся в умовах інституційних трансформацій.

Інституційні трансформації — процес ви�
никнення, розвитку і зміни ринкових правил
поведінки економічних суб''єктів ринку і діяль�
ності ринкових інституцій, а також заміна ста�
рих інститутів (правил) і інституцій новими [20].
Інституційні трансформації, як правило, но�
сять масштабний, якісний, революційний ха�
рактер, змінюють стереотипи поведінки і час�
тину неформальних норм і правил. Такі транс�
формації можливі лише під тиском зовнішньо�
го середовища або при накопиченні великої
кількості трансформуючої соціальної енергії,
що є наслідком недоліків попередньої інститу�
ційної структури, її недосконалості, її стійкості
до різного роду реформаторських впливів, не�
здатності сприймати сигнали до деструктивних
змін [21] тощо.

Заслуговує на увагу означення категорії
інституційних трансформацій з позиції кон�
курентного середовища, яке запропоновано
д. е. н., професором Тарнавською Н.П. На її
думку, "інституційною трансформацією є
узагальнення даних процесів в економіці Ук�
раїни, які на тлі процесів глобалізації пока�
зують відсутність системних цілеспрямова�
них заходів у межах державної політики
щодо створення ефективного інституціональ�
ного забезпечення розвитку конкурентного
середовища" [22].

Будь�яка інституційна трансформація доз�
воляє привести у відповідність існуючим реа�
ліям взаємозв'язок між етапом розвитку еко�
номіки, формою організації виробництва та
формою соціально�економічного об'єднання
людей. З одного боку, інституційна трансфор�
мація є змістом будь�яких змін, або навпаки,
зміни відбуваються шляхом (і завдяки) проце�
сам трансформації [23, 24].

На теперішній час аграрна галузь України
перебуває в активній фазі інституційної транс�
формації. Про це свідчить зміна економічної
політики України у напрямі інтеграції до Євро�
пейського Союзу, удосконалення законодав�
ства у земельних відносинах та спроба провес�
ти децентралізацію влади та реформу місцево�
го самоврядування.

Запланована інтеграція вітчизняного аграр�
ного сектору у світову економіку також несе у
собі певні загрози та небезпеки. Так, низькі
внутрішні ціни на певні види сільськогоспо�
дарської продукції, виробленої всередині краї�
ни, роблять вигідним експорт такої продукції,
що об'єктивно приведе до активізації зовнішнь�
оекономічної діяльності більшості виробників
аграрної продукції. Тобто складаються умови,
коли виробники будуть зацікавлені у збільшенні
виробництва сільськогосподарської продукції
та розширенні обсягу експорту, а це, у свою чер�
гу, може призвести до зменшення постачання
продовольства на вітчизняний ринок, що не�
сприятливо відіб'ється на забезпеченні еконо�
мічної і продовольчої безпеки держави.

Децентралізація влади також може з різних
сторін вплинути на розвиток аграрної галузі
України. Зарубіжний досвід стверджує, що
навіть в успішних в політичному, економічно�
му, соціальному плані країнах (Франція, Вели�
кобританія, Італія, Польща) децентралізації
влади відбувалася досить напружено, постійно
виникали різні проблеми, особливо в питаннях
забезпечення населення першочерговими жит�
тєвими благами. Тому в умовах глибокої пол�
ітичної, економічної та соціальної кризи, що
панує в даний час в Україні, цю обставину по�
трібно завчасно враховувати, щоб упередити
можливі негативні наслідки майбутньої децен�
тралізації влади. Задача науковців полягає в
тому, щоб розробити такі механізми децентра�
лізації, які б стали запорукою ефективного те�
риторіального розвитку, розвитку аграрної га�
лузі як держави загалом, так і її регіонів.

Все це обумовлює необхідність розробки
дієвого економічного механізму забезпечення
економічної безпеки агарної галузі в умовах
інституційних змін.
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ВИСНОВКИ

Економічна безпека аграрної галузі являє
собою сукупність економічних відносин еконо�
мічних агентів і їх інтересів, яка забезпечує
цілісність і стійкість аграрної галузі до потен�
ційних загроз і є спроможною зменшити (або
усунути) дестабілізуючі фактори чи трансфор�
мувати їх у конкурентні переваги з метою до�
сягнення продовольчої безпеки держави.
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