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Постановка проблеми. Основні чинники, які форму- для наступних досліджень у цій сфері
ють рівень економічної безпеки підприємства, різноманітні і у
Виклад основного матеріалу В сучасних умовах мокожній галузі виробництва мають свою специфіку. Розгляда- жна виділити такі основні загрози економічній безпеці аграрючи аграрний сектор, як самостійний елемент забезпечення ного сектору, як внутрішні чинники, які підпадають під контзагальної економічної безпеки країни, слід відзначити, що роль підприємств галузі. До них належать обсяг фінансових
його діяльність носить ризиковий характер. В аграрному сек- ресурсів, наявність кваліфікованого персоналу, матеріальноторі ризик виникає на всіх стадіях господарського процесу: технічне забезпечення, налагодження технологічного пропосів та догляд за культурами, збирання врожаю, транспор- цесу, якість та структура природних ресурсів, інформаційнотування, робота технічних засобів, залучення інвестицій, ін- аналітичне забезпечення, робота з винахідництва та раціонафраструктура ринку, найм сезонних працівників та інше. Слід лізаторства, організація системи управління та контролю, совідзначити, що сільське господарство, на відміну від інших га- ціальний захист працівників, інвестиційний клімат на підприлузей національного господарства, має специфічну причину ємстві, рівень екологізації сільськогосподарського виробницпояви невизначеності - природні чинники, від яких залежать тва та інтегрованість підприємства у виробничі та ринкові вікінцеві результати господарювання. Тому для досягнення ба- дносини. Основні складові економічної безпеки аграрного
жаного рівня економічної безпеки в галузі необхідно врахо- сектору економіки наведено на (рис. 1).
вувати весь спектр факторів, від яких залежить ефективність
До основних складових економічної безпеки аграрфункціонування агарного сектору в умовах жорсткої конку- ного сектору можна віднести:
ренції [6].
Фінансова складова, яка вважається основною й
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми вирішальною, оскільки за ринкових умов господарювання
економічної безпеки та економічні межі цієї комплексної де- фінанси є «двигуном» будь-якої економічної системи.
фініції в аграрній сфері досліджують М. Й. Малік, І. Ю. ГриІнтелектуальна й кадрова складова, яка забезпечує
шова, А. О. Кравчук, О. О. Давидюк, О. М. Галицький, І.А.Ма- належний рівень економічної безпеки через формування
ркіна,О. П. Дяченко, Ю.І. Данько,Я. А. Жаліло, М. В. Ду- складу кадрів, їхнього інтелекту та професіоналізму. Охорона
бина[1-5; 8-16]. У роботах цих науковців вагома увага приді- інтелектуальної та кадрової складових економічної безпеки
ляється питанням пізнання особливостей забезпечення та- охоплює взаємопов’язані і водночас самостійні напрями
кого стану цього виду безпеки, який би дозволив сформувати діяльності того чи того суб’єкта господарюванняІнвестиційна
міцну основу стійкого економічного розвитку об’єктів, у кон- складова, яка розглядається як елемент, що характеритексті яких і досліджується економічна безпека. Вагому увагу зується таким рівнем інвестицій, при якому аграрний сектор
також приділено особливостям забезпечення цього виду без- має можливість стало розвиватися, збільшувати виробпеки й в аграрній галузі.
ництво, виконувати реструктуризацію та оновлювати техноВиділення недосліджених частин загальної про- логічне оснащення на підприємствах галузі.
блеми. Недостатньо вивченими залишаються питання виоТехніко-технологічна складова, яка розглядається як
кремлення базових рівнів економічної безпеки в аграрній процес оптимізації техніко-технологічної складової економічсфері, особливостей функціонування її як окремої системи ної безпеки, який передбачає здійснення кількох, послідовних
взаємопов’язаних елементів, яка формується та розвива- станів.
ється під тиском низки чинників різної природи у стохастичПолітико-правова складова, яка передбачає загальному економічному середовищі.
ний процес здійснення політико-правової складової економічМета статті. Розглянемо характеристику факторів та ної безпеки, та здійснюється за типовою схемою, яка охоризиків інституційного забезпечення економічної безпеки аг- плює такі елементи:організаційно-економічної направленості
рарного сектору у напрямку розробки методологічної основи
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(аналіз загроз негативних впливів; оцінка поточного рівня економічного забезпечення; планування комплексу заходів,
спрямованих на підвищення цього рівня; здійснення планування ресурсного забезпечення; планування роботи

відповідних функціональних підрозділів; оперативна реалізація запропонованого комплексу заходів щодо організації
належного рівня безпеки
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Рис. 1. Основні складові забезпечення економічної безпеки аграрного сектору економіки

Екологічна складова, яка відповідає за охорону екологічної безпеки суспільства від суб’єктів господарювання,
що здійснюють виробничо-комерційну діяльність, діяльність
забезпечується через розробку і ретельне дотримання національних (міжнародних) норм мінімально допустимого вмісту
шкідливих речовин, які потрапляють у навколишнє середовище, а також дотримання екологічних параметрів продукції,
що виготовляється.
Силова складова, яка характеризується створенням
безпечних умов господарювання та розвитку аграрного сектору шляхом створення принципової схеми організації силової складової економічної безпеки з виокремленням
послідовно виконуваних робіт.
Оскільки економічний безпека і розвиток галузі суттєво залежать від зовнішнього середовища, а саме від тенденцій розвитку світового господарства, політичної та економічної ситуації в світі та країні, доцільним є аналіз та дослідженні зовнішньоекономічної компоненти забезпечення
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економічної безпеки аграрного сектору.
Під зовнішньоекономічною безпекою аграрної галузі
пропонуємо розуміти забезпечення мінімізації збитків галузі
від дії негативних зовнішніх економічних чинників та створення сприятливих умов розвитку завдяки активній участі агроформувань у світовому розподілі праці. З метою
оцінювання внутрішніх і зовнішніх загроз галузі доцільним є
проведення моніторингів діяльності зовнішньоекономічних
ринків, що дозволить суб’єктам господарювання прогнозувати можливість реалізації економічних інтересів на світовому та внутрішньому ринках. Однією з найважливіших форм
прояву економічної безпеки агропромислового сектору є продовольча безпека.
Фактори ризику, небезпеки і загрози економічній безпеці агропромислового комплексу можуть бути згруповані за
різними класифікаційними ознаками. Так, у залежності від
можливості їх прогнозування слід виділити ті небезпеки або
загрози, які можна передбачити і непередбачені. До перших
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належать ті, які виникають в певних умовах, відомі з досвіду
господарської діяльності, своєчасно виявлені і розглянуті
економічною наукою. Небезпеки і загрози економічній безпеці залежно від джерела виникнення ділять на об’єктивні і
суб’єктивні. Об’єктивні виникають без участі і мимо волі
суб’єктів господарювання, незалежні від прийнятих рішень,
дій менеджера. Це стан фінансової кон’юнктури, наукові відкриття, форс мажорні обставини тощо. Їх необхідно розпізнавати і обов’язково враховувати в управлінських рішеннях.
Суб’єктивні загрози які мають навмисний або ненавмисний
характер, які зумовлені дією людей, різних органів і організацій, у тому числі державних і міжнародних підприємств конкурентів. Тому їх запобігання пов’язане з впливом на суб’єктів
економічних відносин. Залежно від можливості зменшення
або уникнення виділяють фактори форс-мажорні і не форсмажорні. Форс-мажорні відрізняються непереборністю
впливу (війни, катастрофи, надзвичайні лиха, які змушують
вирішувати і діяти всупереч наміру). Другі можливо уникнути
своєчасними і правильними діями. За можливістю настання
всі деструктивні чинники (поява зони ризику, виклик, небезпека, загроза) можна розділити на явні, які реально існуючі,
видимі. Поряд з тим існують латентні, тобто приховані, ретельно замасковані, які важко виявляються. Вони можуть
проявитися раптово. Тому їх прояв потребує вживання термінових заходів, додаткових зусиль і коштів. Небезпеки і загрози можуть класифікуватися і по об’єкту посягання: персонал, майно, техніка, інформація, технологія тощо.
За природою виникнення ризики можна поділити на:
політичні, економічні, техногенні, правові, кримінальні, екологічні, конкурентні, контрагентські тощо. Залежно від величини
втрат або причиненої шкоди, до якого може призвести дія деструктивних факторів, небезпеки і загрози можна підрозділити на ті, що викликають труднощі, значні і катастрофічні.
За ступенем ймовірності ризики поділяються на неймовірні,
малоймовірні, ймовірні, вельми ймовірні, цілком ймовірні.
Найбільшого поширення у науковій літературі набуло виділення небезпек і загроз залежно від сфери їх виникнення. За
цією ознакою розрізняють внутрішні і зовнішні фактори ризику. Зовнішні небезпеки і загрози виникають за межами
суб’єктів господарювання. Вони не пов’язані з його виробничою діяльністю. Як правило, це така зміна навколишнього середовища, яке може нанести збиток. Внутрішні фактори
пов’язані з господарською діяльністю суб’єкта, його персоналу. Вони обумовлені тими процесами, які виникають в ході
виробництва та реалізації продукції і можуть зробити свій
вплив на результати бізнесу. Найбільш значущими є: якість
планування та прийняття рішення, дотримання технології,
організація праці та робота з персоналом, фінансова політика держави, корпоративна культура та інші.. Як внутрішніх,
так і зовнішніх факторів ризику величезна кількість, та всі х
не можливо врахувати при здійсненні діяльності. Це зумовлено більш за все різноманітністю зв’язків і відносин, в які
обов’язково вступає суб’єкт господарювання. У ході фінансових, інформаційних, кадрових та інших зв’язків відбуваються
обмін, споживання та переміщення сировини, матеріалів,
комплектуючих виробів, машин, обладнання, інвестицій, технологій, грошових коштів тощо. Усі ці зв’язки і відносини виникають здебільшого у конкретних політичних, соціальноекономічних, природно-кліматичних та інших умовах, які
склалися як в масштабах всієї країни, так і на рівні певного
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конкретного регіону. Саме тому конкретна ситуація в тому чи
іншому випадку в залежності від складової забезпечення економічної безпеки аграрного сектору, може зробити істотний
вплив на результати господарської діяльності всього сектору.
До факторів, що впливають на результати господарської діяльності аграрного сектору, можуть бути віднесені:
стан бізнес середовища, наявність місцевих сировинних і
енергетичних ресурсів, розвиток транспортних та інших комунікацій, наповнюваність ринку, стан конкурентних позицій, наявність кваліфікованих трудових ресурсів, рівень їхньої професійної підготовленості, рівень соціальної та політичної напруженості в країні, орієнтування населення на продуктивну
працю, рівень життя населення, його платоспроможність, тінізація економічної складової господарської життя (корумпованість чиновників, рекет, економічна злочинність) і багато інших. Усі зовнішні чинники, що впливають на економічну безпеку аграрного сектору, можна згрупувати, виділивши: політичні, соціально-економічні, екологічні, науково-технічні та
технологічні, юридичні, природно-кліматичні, демографічні,
криміналістичні та інші [4, 9]. Під впливом зовнішнього середовища може виникнути багато небезпек і загроз економічній
безпеці аграрного сектору. До них можна віднести: макроекономічні фактори (кризи, порушення виробничих зв’язків, інфляція, втрата ринків сировини, матеріалів, енергоносіїв, товарів тощо); несприятливу зміну політичної ситуації; зміна нормативно-правового забезпечення, що впливає на умови функціонування та розвитку аграрного сектору (податкового, відносин власності, договірного та ін.); нерозвиненість інфраструктури ринку; протиправні дії кримінальних структур та багато інших.
До основних чинників негативної дії можна віднести
сукупність умов і факторів, а також збіг обставин, що значно
збільшують ризики життєдіяльності суб'єкта. Загрози обмежують або унеможливлюють реалізацію економічних інтересів,
перешкоджають досягненню цілей підприємства, порушують
його стійкий розвиток, призводять до припинення господарської діяльності.
Для формування ефективної політики щодо забезпечення економічної безпеки аграрного сектору необхідним є
виявлення та чітке окреслення основних її загроз та побудови їх системної класифікації. Необхідно надати максимально розгорнуту їх характеристику з метою визначення основних напрямів для протидії. Необхідно враховувати як реальні, так і потенційні загрози, оскільки останні можливо попередити. Потенційні загрози є предметом вивчення попереднього аналізу та контролю, до головних рис якого належить превентивний вплив на об'єкт. Реальні загрози, які в
свою чергу, перебувають у компетенції поточного та наступного видів контролю. Різноманіття процесів, які виникають під
час господарської діяльності, окреслює широкий спектр загроз, що впливають на ефективність функціонування аграрного сектору.
Слід зазначити, що багато науковців значну увагу
приділяють поділу та класифікації загроз [5, 17-18.]. Однак,
недоліком даних підходів є неврахування ознак, що характеризують всі форми прояву загроз. Тому доцільним є розробка
багатокритеріальної класифікації загроз економічної безпеки
аграрного сектору (рис. 2).
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Загрози економічній безпеці аграрного сектору
За природою виникнення
Природньо-кліматичні;
Антропогенні;
Технічні;
Політичні
За тривалістю дії
Довгострокові;
Середньострокові;
Короткострокові
За ймовірністю настання
Явні;
Приховані
За частотою дії
Одноразові;
Багаторазові
За правомірністю
Законні;
Протизаконні;
Не враховувано законом

За масштабами дії
Локальні;
Територіальні;
Регіональні
За сферою дії
Виробничі;
Галузеві;
Політичні;
Економічні;
Фінансові;
Екологічні
За прогнозною спроможністю
Прогнозовані;
Непрогнозовані

За ступенем безпеки
Небезпечні;
Критичні

По відношенню до людського
фактору
Об’єктивні;
Суб’єктивні
За можливістю страхування
Страхуються;
Не страхуються;
Частково страхуються

За походженням
Зовнішні;
Внутрішні

За величиною можливих втрат
Значні;
Незначні;
Критичні

Рис. 2. Загрози економічній безпеці аграрного сектору економіки

Пропонується виділяти класифікаційні ознаки загроз
економічній безпеці аграрного сектору із врахуванням галузевих особливостей, зокрема: походження загроз, сфера
життєдіяльності виробника та масштаб дії, природа їх виникнення, частота дії, тривалість впливу, ймовірність настання,
правомірність, можливість їх прогнозування та страхування,
величина втрат, об'єкт посягань, ступінь небезпеки виробника та рівень завершеності загрозБільшість загроз взаємопов'язані та, з одного боку, обумовлюють одна одну, а, з іншого - є автономними відносно одна одної. За сферою дії загрози економічній безпеці можна поділити на виробничі (нестача ресурсів, техніки на сільськогосподарському підприємстві, знос матеріально- технічної бази, порушення технологічного процесу), галузеві (низький рівень інвестиційної при-

вабливості галузі, посилення конкуренції), політичні (недосконале державне управління, зростання податкового навантаження), фінансові та економічні (нестабільність фінансовокредитних відносин, несприятлива кон'юнктура ринку, неефективний менеджмент), екологічні (небезпека від довкілля та
людини), правові (нестабільність чинного законодавства).
Висновки: Таким чином, проведене дослідження
щодо класифікації загроз економічній безпеці аграрного сектору економіки, дозволило дійти висновку щодо різноманітності факторів та видів загроз економічній безпеці агарного сектору. Для зменшення негативного впливу на економічну безпеку аграрного сектору економіки доцільним є розробка низькі заходів щодо мінімізації такого впливу на державному рівні.
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Characteristics of and risks factors institutional economic security of the agricultural sector
The article deals with the main factors of negative action and risks of institutional economic security of the agricultural sector,
which include a set of conditions and factors, as well as a set of circumstances that significantly increase the risks of life of the business entity. To form an effective policy to ensure the economic security of the agricultural sector is necessary to identify and clearly
define its main threats and build their systematic classification is Proposed to identify the classification features of threats to the economic security of the agricultural sector, taking into account industry characteristics, developed a multi-criteria classification of
threats to the economic security of the agricultural sector.
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