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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Глобалізація світових політико�економіч�

них процесів і інтеграція України до Європейсь�
кого Союзу зумовлює актуальність розробки
методології і практичних положень вирішення
проблеми забезпечення економічної безпеки
аграрної галузі, яка може бути подана у вигляді
стратегії на всіх рівнях управління: державно�
му, регіональному, місцевому. Однією з основ
для забезпечення економічної безпеки аграр�
ної галузі є створення необхідних умов (еко�
номічних, соціальних, виробничих і т.д.) для
забезпечення стійкості господарюючих
суб'єктів, що взаємодіють між собою при ви�
робництві, переробці та збуті аграрної про�
дукції.

Економічна безпека аграрної галузі являє
собою складну, взаємопов'язану багаторівне�
ву систему елементів, щодо якої діють як
зовнішні, так і внутрішні загрози. Тому при
розробці механізмів забезпечення економічної
безпеки аграрної галузі необхідно визначати:
мету, правила функціонування аграрної галузі,
правові основи, які регламентують стратегічні
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зміни і саму концепцію побудови системи еко�
номічної безпеки аграрної галузі з новими вла�
стивостями.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми, пов'язані із забезпеченням еко�
номічної безпеки держави і, насамперед, її аг�
рарної галузі знайшли своє певне теоретичне
та практичне вирішення, хоча дослідженню цих
проблем приділяється досить значна увага. Се�
ред вітчизняних вчених питанням економічної
безпеки аграрної галузі та агропромислового
комплексу присвячені праці Л. Березіна, О. Біг�
дана, О. Гривківської, В. Жмуденко, О. Кири�
ченко, С. Козловського, Г. Калетніка, Е. Кірє�
євої, М. Лучика, М. Маліка, П. Саблука, О. Ски�
дана, В. Ткаченка та інші.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета роботи полягає в теоретичному дос�

лідженні концепцій, інструментарію та еконо�
мічних механізмів забезпечення економічної
безпеки аграрної галузі.
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Концепція економічної безпеки аграрної
галузі є системою поглядів, умов, вимог по роз�
робці сукупності заходів, спрямованих на
підвищення економічної безпеки агарної галузі
через інтеграцію таких компонентів, як: еконо�
мічно�фінансові, виробничо�технологічні, при�
родньо�екологічні, соціально�інтелектуальні,
інституційні, політико�інтеграційні.

Метою концепції економічної безпеки аг�
рарної галузі є створення ефективного механіз�
му управління потенційними і реальними заг�
розами, ризиками у фінансово�господарській
діяльності суб'єктів АПК, здатного своєчасно
реагувати на динамічні зміни зовнішнього се�
редовища і виробляти інструменти підвищення
конкурентоспроможності вітчизняної аграр�
ної продукції [1].

Концепція економічної безпеки аграрної
галузі має статус нормативного офіційного до�
кумента, в якому в систематизованому вигляді
представлені цілі, завдання, принципи і спосо�
би підвищення рівня економічної безпеки. До�
цільно концепцію подати у вигляді наступних
розділів:

1. Загальні положення. Розкривається мі�
сія, цілі, завдання та принципи забезпечення
економічної безпеки аграрної галузі на основі
комплексної оцінки чинної ситуації. Розкрива�
ються внутрішні і зовнішні загрози для розвит�
ку аграрної галузі з точки зору їх впливу на
національні інтереси країни.

2. Напрям дій. Розкриваються основні на�
прямки та механізм забезпечення економічної
безпеки аграрної галузі в залежності від різно�
видів економічної безпеки АПК по виділеним
нами класифікаційними ознаками. Викладаєть�
ся алгоритм стратегії забезпечення економіч�
ної безпеки аграрної галузі з урахуванням до�
сягнутого рівня розвитку, несприятливих умов
виробництва аграрної продукції, можливостей
підвищення інвестиційної привабливості ре�
гіонів.

3. Реалізація та досягнення мети. Форму�
вання паспорта економічної безпеки аграрної
галузі на всіх рівнях управління (господарюю�
чий суб'єкт, адміністративний район, регіон,
країна в цілому), який є вихідним джерелом
інформації для організації моніторингу та уп�
равління рівнем економічної безпеки аграрної
галузі за допомогою економіко�математичної
моделі (див. п. 3.2). Визначення загального об�
сягу фінансових ресурсів, необхідних для
підвищення рівня економічної безпеки аграр�
ної галузі.

За останні роки було прийнято низку над�
звичайно важливих нормативно�правових актів
у сфері забезпечення економічної безпеки аг�
рарної галузі України, а саме: Закон України
"Про державну підтримку сільського господар�
ства України" [2]; "Комплексна програма
підтримки розвитку українського села на пе�
ріод до 2015р." [3]; Закон України "Про внесен�
ня змін до деяких законодавчих актів України
щодо скорочення кількості документів дозвіль�
ного характеру" від 09.04.2014 року [4] та інші.
Однак недоліком чинного законодавства щодо
забезпечення економічної безпеки аграрної
галузі є невизначеність пріоритетів. Наприк�
лад, з одного боку, є необхідний потенціал
(кадровий, науковий, виробничий, інвестицій�
ний, інноваційний), а з іншого боку, не врахо�
вується взаємозв'язок елементів економіки. У
той же час кожен з регіонів України має свої
специфічні особливості розвитку (природно�
кліматичні умови, традиції, звичаї, географіч�
не положення і т.д.), що відбивається на їх спе�
ціалізації і ролі АПК у ВВП регіону. Тому роз�
робка концепції економічної безпеки аграрної
галузі повинна бути науково�обгрунтована на
рівні країни, регіону, міста і окремого госпо�
дарюючого суб'єкта та мати вигляд стратегіч�
ної карти розвитку для зменьшення ризику гос�
подарювання.

Аналіз ризиків і аналіз стану безпеки про�
водиться з метою виявлення переліку потен�
ційних загроз, які можуть виникнути в резуль�
таті діяльності підприємств аграрної галузі і
визначення можливої шкоди їх інтересам.

На основі результатів аналізу ризиків роз�
робляється політика безпеки — документ, який
містить принципи діяльності аграрної галузі і
його підприємств щодо проблем забезпечення
безпеки. Даний документ містить ранжирува�
них перелік загроз, визначає бажаний рівень
захищеності, описує організаційні рішення.
Реалізація комплексу заходів щодо забезпечен�
ня економічної безпеки проводиться на основі
розробленого комплексу індикативних планів
[5].

Вирішення проблеми забезпечення еконо�
мічної безпеки не може бути здійснено діями
будь�якого відомства або в одному, двох напря�
мах діяльності. Її забезпечення повинно перед�
бачати систему заходів економічного характе�
ру, об'єднаних єдиним стратегічним задумом,
єдністю мети і завдань АПК [6].

При розробці заходів, спрямованих на вдос�
коналення агропродовольчої політики з метою
підвищення рівня економічної безпеки аграної
галузі необхідно врахувати специфіку вироб�
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ничо�економічних відносин на світовому, на�
ціональному, регіональному, та місцевому рин�
ку, які регулюються аграрною політикою, а та�
кож властиві ринковій економіці механізми по�
питу та пропозиції, конкуренції. Сутність аг�
ропродовольчого ринку ми розглядаємо через
призму інструментів маркетингу [7], тобто
ефективність процесів просування аграрної
продукції, стимулювання продажів, ціноутво�
рення і т.ін. визначає результати фінансово�
господарської діяльності товаровиробників і

можливості задоволення населення у вітчизня�
ному продовольстві (рис. 1).

Трансформація вітчизняного агропродо�
вольчого ринку в якісно нову форму під впли�
вом сучасних ринкових інструментів і обме�
жень в зв'язку з відкриттям ринків Европейсь�
кого Cоюзу не призводить до ефективного
функціонування суб'єктів АПК через значну
кількість дестабілізуючих факторів (аграрна
політика країн ЕС, диспаритет цін у системі
АПК, недосконалість державного регулюван�

ня відтворювальних процесів і т.ін.)
[8; 9].

У системі забезпечення регіо�
нальної економічної безпеки аграр�
ної галузі провідне місце має зай�
мати держава, яка через розробку
державних цільових програм, ме�
тодів адміністративного управлін�
ня реалізує аграрну політику.

Забезпечення економічної без�
пеки аграрної галузі вимагає ство�
рення таких механізмів і інстру�
ментів, які за допомогою системи
податків, кредитів, цін, тарифів,
митних зборів, методів державної
підтримки забезпечували активну
інвестиційну та інноваційну діяль�
ність, зростання обсягів виробниц�
тва конкурентоспроможної про�
дукції, рентабельну роботу під�
приємств, соціальний захист насе�
лення, охорону навколишнього
природного середовища.

Варто зазначити, що існують
наступні механізми забезпечення
економічної безпеки аграрної га�
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Рис. 2. Зв'язки керуючих механізмів та інструментарію
забезпечення економічної безпеки аграрної галузі

Рис. 1. Структура зв'язку агропродовольчого бізнесу
та економічної безпеки аграрної галузі
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лузі: виробничий, податковий, фі�
нансовий, кредитний, митний, інве�
стиційний, соціальний, інфра�
структурний, інституціональний,
інтеграційний.

Слід зазначити, що для най�
більш ефективної регіональної
політики [10, 11] дані види інстру�
ментарію повинні використову�
ватися комплексно, причому для
реалізації конкретного механізму
забезпечення економічної безпеки
аграрної галузі необхідно форму�
вати певний набір того чи іншого
інструментарію. Відповідність ви�
дів керуючих зв'язків і їх інстру�
ментарій наведено на рисунку 2.

На даний момент не існує єд�
ності поглядів дослідників щодо
формування механізмів і відповід�
ного інструментарію забезпечення
економічної безпеки регіонів,
особливо, агропромислового типу.
Більшість даних проблем на сьо�
годнішній день просто не розроблені і маловив�
чені, що пояснює розходження по суті і на�
прямках пропонованих заходів.

Враховуючи вищенаведене, пропонуємо
концептуальну модель забезпечення економі�
чної безпеки аграрної галузі, яка складається
з трьох блоків заходів розділених на: інформа�
ційно�аналітичний блок, блок регулятивного
впливу, блок прямої протидії (рис. 3).

Запропонований комплекс заходів носить
рекомендаційний теоретико�методологічний
зміст, який на практиці використати дуже важ�
ко. Тому для практичної реалізації даного ком�
плексу заходів забезпечення економічної без�
пеки аграрної галузі пропонується концепція,
що передбачає поділ відповідальності (децент�
ралізація) між органами законодавчої і вико�
навчої влади різних рівнів у частині виконання
відповідних заходів в тих чи інших сферах. Бе�
зумовно, поділ відповідальності між виконав�
цями є дуже важливою складовою будь�якого
процесу, однак чітке розуміння конкретного
регулятивного і іншого інструментарію має
першорядне значення.

Інструмент нівелювання специфічних за�
гроз регіональній економічній безпеці аграрної
галузі формується з урахуванням оцінки її рів�
ня і стану в цілому, а також за допомогою де�
компонірованного аналізу значень її показ�
ників з метою виявлення якісних характерис�
тик досліджуваного процесу і визначення пріо�
ритетних напрямів економічної аграрної по�

літики регіону. Реалізація даного інструмента�
рію спрямована на вдосконалення соціальної
політики галузей сільського господарства і об�
робної промисловості; модернізацію даних га�
лузей, з метою оновлення основних фондів і
підвищення ефективності виробництва; вдоско�
налення економічної політики регіону, з метою
створення умов підвищення рентабельності аг�
ропромислового бізнесу, галузевої інвестицій�
ної привабливості, підвищення обсягів вироб�
ництва і розширення інфраструктури; форму�
вання регіональної інфраструктури галузей
сільського господарства і обробної промисло�
вості в торговій (ринкової), інвестиційної, нау�
ково�інноваційної, інституційної сферах.

ВИСНОВКИ
Виявлено, що сутність економічної безпе�

ки аграрної галузі як системи економічних інте�
ресів полягає в пошуку механізмів компромісу
між забезпеченням національних інтересів
країни, продовольчою безпекою та ризиками,
в результаті яких забезпечується стійке функ�
ціонування АПК. Процес забезпечення еконо�
мічної безпеки аграрної галузі, слід розуміти,
як постійний циклічний процес заходів спрямо�
ваних на підвищення фінансової стійкості,
ліквідності, конкурентоспроможності аграр�
них підприємств та створення сприятливих
можливостей для забезпечення економічних
переваг аграрного виробництва та заходів, що
повинні позитивно впливати на рівень та умо�

Рис. 3. Концептуальна модель забезпечення
економічної безпеки аграрної галузі
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ви життя населення, яке безпосередньо зайня�
то в аграрному виробництві, на жителів прилег�
лих територій та на стан навколишнього сере�
довища.
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