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ропромислового виробництва не в змозі реалізувати 
сільськогосподарську продукцію, сировину і продо-
вольство через скорочення попиту на них.

Регулювання здійснюється наступним чином. 
При підвищенні і значному зростанні ринкових цін 
і загостренні дефіциту сільськогосподарської продук-
ції на ринку держава здійснює товарну інтервенцію, 
тобто розпродаж продукції, сировини і продовольства 
за реалізаційними цінами з накопичених раніше за-
пасів. Збільшується сукупна пропозиція призводить 
до зниження цін до попереднього рівня. В результаті 
положення на ринку стабілізується, коливання цін 
і доходів товаровиробників зменшуються. В умовах 
ринкової економіки використання закупівельних і 
товарних інтервенцій має стати одним з основних ва-
желів підвищення ефективності і стійкості сільсько-
господарського виробництва як на рівні регіону, так 
і держави загалом (див. рис. 3).

Враховуючи, що результативність функціону-
вання аграрної галузі в великій мірі залежить від 
коливань погодних умов по роках, вважаємо за до-
цільне диференціювати закупівельні ціни у держав-
ні і регіональні фонди. Стабільна закупівельна ціна 
при нестабільних умовах планомірно закріплює не-
стійкість господарського розвитку. Ціни повинні 
бути такими, щоб у кожній погодній ситуації по-
кривалися об’єктивно виправдані витрати виробни-
цтва, створювався дохід, що дозволяє забезпечити 
нормальні умови розширеного відтворення. Щоб 
згладити різкі відмінності в умовах відтворення за 
погодними умовами для товаровиробників, вважає-
мо, що ціни на продукцію, що закуповується до дер-
жавного фонду, повинні бути нижче в сприятливі і 
вище в несприятливі роки. Виручка коливатиметь-

ся значно слабкіше, ніж обсяг продукції, фінансо-
ва стійкість підприємств буде вище агротехнічної 
стійкості і забезпечить загальну стійкість аграрної 
галузі.

Висновки. Аналіз державної діяльності розвине-
них країн світу дозволяє зробити висновок про те, 
що ступінь втручання держави в будь-яку сферу ді-
яльності суспільства прямо пропорційно залежить 
від рівня стійкості даної сфери діяльності. Якщо 
низька стійкість аграрної сфери, то держава втруча-
ється в аграрну економіку, якщо низькі параметри 
економічної системи, то держава збільшує вплив на 
дану сферу діяльності, і т. д.
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Постановка проблеми. Роль і значення інвести-

цій в економіці будь-якої країни переоцінити до-
сить важко, адже інвестиційний процес, а саме його 
інтенсивність та ефективність визначає майже всі 
показники макроекономічного розвитку держави. 
Державна інвестиційна політика – це діяльність дер-
жави, спрямована на створення сприятливих норма-
тивно-правових і господарських умов для інвестуван-
ня в основний капітал, формування підприємствами 
та організаціями необхідних фінансових засобів для 
інвестиційного розвитку, а також підтримка стійкої 
кон’юнктури на ринках капіталу й інвестиційних ре-
сурсів.

На сьогодні державі ще не вдалося сформувати 
ефективний організаційно-економічний механізм 
інвестиційного регулювання, оскільки діючий непо-
вною мірою відповідає сучасним вимогам. Для роз-
робки пропозицій щодо вдосконалення державного 
регулювання інвестиційного процесу слід, перш за 
все, проаналізувати основні погляди, що складися в 
економічній теорії стосовно даної проблематики, а 
також думки сучасних науковців. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На су-
часному етапі є відомі економісти, які досліджують 
теорію і практику сучасних інвестиційних процесів 
в світі і, зокрема, в Україні. Н.О. Татаренко та A.M. 
Поручник у своєму посібнику «Теорії інвестицій» 
зауважують, що найважливішим джерелом еконо-
мічного зростання є інвестиції, економічна природа 
яких полягає у використанні додаткової частки сус-
пільного продукту, національного доходу для збіль-
шення кількості та якості елементів продуктивних 
сил суспільства [1, с. 9]. Також автори досліджують 
і розвиток основних інвестиційних теорій. Історич-
ний аналіз теорій інвестування проведено також у 
роботі таких авторів, як С.К. Реверчук, О.Д. Вовчак,  
С.І. Кубів. У навчальному посібнику вчені розгляда-
ють теорії інвестування, починаючи з думок філосо-
фів Стародавньої Греції і закінчуючи інстутуційно-
інвестиційною теорією М. Туган-Барановського [2].

Особливості державного регулювання інвестицій-
них процесів у контексті розвитку економічної тео-
рії розкрито і у підручниках Т.В. Майорової [3] та  
І.Л. Сазонця, В.А. Федорової [4], О.Д. Вовчак [5]. 
Поряд з цим у роботах розкрито теоретичні аспекти 
інвестицій, а також міжнародного інвестування. Не-
зважаючи на наявність глибоких досліджень інвес-
тиційних процесів та їх державного регулювання, ці 
питання не втрачають своєї актуальності.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, які по-
лягають в узагальненні теоретичних положень осно-
вних течій економічної теорії стосовно державного 
регулювання інвестиційного процесу та розгляді 
основних форм державного регулювання інвестицій-
ної діяльності в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Регу-
лювання інвестиційної діяльності є складовою час-
тиною державного регулювання економіки, одним із 
найважливіших інструментів державної підтримки 
інвестиційної діяльності та інструментом реалізації 
інвестиційної політики держави. Метою державного 
регулювання інвестиційних процесів є забезпечення 
реалізації соціальних, економічних, науково-техніч-
них програм розвитку суспільства та державний за-
хист і підтримка інвестицій [6].

Представники англійської класичної школи по-
літичної економії першими розглянули об’єктивні 
умови розвитку процесів інвестування. Сприяння 
економічному розвитку А. Сміт розумів як часткове 

втручання держави в економічні процеси, зокрема 
з метою обмеження непродуктивного споживання, 
яке гальмує інвестування. Давід Рікардо активніше, 
ніж Адам Сміт, відстоював принцип лібералізації 
міжнародних відносин. На його думку, вільний рух 
товарів і капіталів, що підлягає дії об’єктивних за-
конів, автоматично забезпечує зростання багатства й 
стабільності економіки. Держава має обмежуватися 
лише створенням сприятливих умов і підтримкою 
стратегічних галузей. Класичні доктрини отримува-
ли свій розвиток у працях «економістів нової хвилі»:  
Ж. Б. Сея, Т. Р. Мальтуса, Н. У. Сеніора, Ф. Бастіа, 
Д. С. Мілля та ін.

У другій половині XIX ст. відбулася трансформа-
ція класичної інвестиційної концепції. Завдяки но-
вим маржинальним підходам було розширено межі 
аналізу інвестиційних процесів, уточнено економіч-
ну інвестиційну модель. Уперше постає проблема 
свідомого регулювання розподілу інвестицій між 
матеріальними факторами виробництва та працею, 
проблема доцільності інвестування виробництва, що 
базується на використанні обмежених ресурсів.

Неокласичну теорію інвестицій розвинув Артур 
Пігу (1817-1959) – автор концепції «економіки до-
бробуту». Він розглядав соціальний добробут (рівень 
національного доходу) як суму добробуту окремих 
індивідів (індивідуальних доходів) і зростання об-
сягів доходів від інвестиційної активності в суспіль-
стві. На думку А. Пігу, держава може регулювати 
інтенсивність інвестиційних процесів.

Проте, як прихильник неокласичної школи, він 
вважав за неможливе втручання держави в еконо-
міку на мікроекономічному рівні, сформулювавши 
теорію «зовнішніх ефектів». А. Пігу доводить, що 
держава може впливати на ефекти, не гальмуючи 
вільної дії ринкових механізмів і стимулюючи еко-
номічний розвиток. У центрі уваги Артура Пігу зна-
ходяться інвестиційні процеси, інтенсивність яких 
зумовлює відповідний рівень економічного зростан-
ня. Тому він розглядає саме проблему формування 
інвестиційного середовища в державі [4, с. 10-11].

В роки світової економічної кризи 1929 р. та «ве-
ликої депресії» 30-х років виявилася нездатність 
капіталістичної економіки до саморегульованого 
розвитку. Ставало очевидним, що усуспільнення та 
ускладнення господарського механізму постійно по-
требують регулювання економіки в загальнонаці-
ональних масштабах. Усе це привело до зростання 
ролі держави, посилення її економічних функцій. 
Вагомого значення проблемі державного регулюван-
ня інвестиційних процесів і формування інвестицій-
ного середовища за умов кризового розвитку надавав 
Джон Мейнард Кейнс (1883-1946 рр.). 

Дж. М. Кейнс стверджував, що інвестиційний по-
пит є головним фактором зайнятості та національ-
ного доходу. На динаміку інвестиційної активності 
впливають: очікувана норма прибутку від інвестицій, 
норма позикового процента, психологічна схильність 
до надання переваги ліквідності, порівняльна при-
вабливість інвестування.

Основними факторами, що визначають величину 
інвестицій, є: гранична ефективність капіталу, нор-
ма позикового процента та їх співвідношення. Нор-
ма позикового процента є тією межею, нижче якої 
гранична ефективність капіталовкладень не повинна 
опускатися. Для того щоб стимулювати інвестиції, 
які забезпечать повну зайнятість, слід знижувати 
норму позикового процента.

Дж. М. Кейнс зробив висновок, що рівень зайня-
тості робітників і службовців визначають масштаби 
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сукупного попиту, обсяг споживчих витрат та інвес-
тицій. Лише активна державна політика зі стиму-
лювання ефективного сукупного попиту може за-
безпечити повну зайнятість. За умови недостатньої 
кількості приватних інвестицій, держава повинна 
компенсувати їх нестачу своїми витратами і держав-
ними інвестиціями.

У теорії економічного циклу Дж. М. Кейнс дав 
визначення циклічного руху як регулярного чергу-
вання підвищувальної і понижувальної тенденцій в 
розвитку економічної системи, а економічної кри-
зи – як раптової різкої зміни підвищувальної тен-
денції понижувальною. Головними причинами еко-
номічного циклу є механізми коливання граничної 
ефективності капіталу. Різке падіння граничної 
ефективності капіталу спричинює економічну кри-
зу. Вихід з кризи Дж.М. Кейнс пов’язує з такими 
чинниками: зниження норми процента, збільшення 
граничної ефективності капіталу, відновлення дові-
ри у діловому світі, активізація біржової діяльності, 
наявність типового інтервалу часу (2-6 років) залеж-
но від терміну використання капітального майна та 
зменшення пропозиції наявних надлишкових ресур-
сів. Дж. М. Кейнс дійшов висновку, що джерело кри-
зи полягає в недоспоживанні нації, в недостатньому 
сукупному попиті. Тому лікування «хворої на кри-
зу» економіки охоплює різні заходи, спрямовані на 
збільшення схильності до споживання, на зростання 
інвестиційного попиту, що в підсумку стимулює су-
купний ефективний попит [7].

Різке посилення процесу монополізації ринків, 
яке заблокувало дію ціни рівноваги та зумовило 
стрімке зростання інфляції, a також високе зрос-
тання безробіття в країнах Заходу в 70-х pp. XX ст. 
не вміщувалося в рамки кейнсіанської теорії. Тому 
знадобився перегляд теоретичних підстав грошо-
во-кредитної політики та пріоритетів регулювання 
економіки. Такий перегляд здійснювався на основі 
зростання значущості фінансових факторів господар-
ських процесів [4].

Якщо концепція Дж.М. Кейнса сформувалася 
на тлі критики класичної та неокласичної теорій 
(так звана «кейнсіанська революція»), то монета-
ризм часто називають контрреволюцією, що вказує 
насамперед на його опозиційність до кейнсіанства. 
Безумовним лідером монетаризму є Мілтон Фрідмен 
(1912-2006 рр.). У монетаристській теорії економіч-
ного циклу та інфляції вихідними є положення, що 
попит на гроші та швидкість обігу грошей – вели-
чини відносно сталі. Як наслідок, головна причина 
циклічних коливань, на думку монетаристів, поля-
гає в різких змінах темпів приросту грошової маси. 
Ці різкі зміни у пропозиції грошей пов’язані із ви-
користанням кейнсіанських рецептів стимулювання 
або стримування сукупного попиту. Саме вони й по-
роджують циклічні коливання.

Наявність лагів, тобто часових інтервалів, через 
які зміни в масі грошей позначаються на економіч-
ній кон’юнктурі, роблять, на думку монетаристів, 
кейнсіанську політику «точного налаштовування» та 
короткострокової стабілізації економіки в кращому 
випадку важко здійснюваною, а в гіршому – дестабі-
лізувальною. Тому монетаристи вважали за потрібне 
замінити дискреційну грошову політику (яка зміню-
ються залежно від фази економічного циклу) пра-
вилом стійкого зростання грошової маси (так зване 
«грошове правило» монетаристів). Саме стабільний 
темп грошової експансії (незалежно від фази циклу), 
який визначається очікуваними темпами зростання 
довгострокового реального обсягу виробництва, за-

безпечує, на їхню думку, поступальне та безінфля-
ційне зростання національного виробництва.

Монетаризм виходить із того, що ринкова еконо-
міка за своєю суттю є збалансованим господарством, 
здатним до автоматичного саморегулювання. Єдине, 
що може зруйнувати цю здатність, – це диспропорції 
між темпами зростання продукції і темпами зростан-
ня грошової маси в обігу. Тому монетаристи надають 
безумовну перевагу грошово-кредитному, а не бю-
джетному регулюванню.

Використання бюджетної політики монетаристи 
вважали неефективним з таких причин:

1) існування лагів (запізнень) між прийняттям 
відповідних рішень (наприклад, зміна величини по-
даткових ставок, структури податків) та віддачею 
від них може призвести до протилежних наслідків, 
ніж ті, на які ці рішення були розраховані (стимулю-
вальна фіскальна політика після її реалізації може 
припасти на фазу піднесення, а не спаду, на яку була 
розрахована);

2) податки і видатки з державного бюджету змі-
нюють лише структуру сукупного попиту, а не його 
загальну величину, адже вони означають лише пере-
качування доходу з одного сектору економіки в ін-
ший на основі так званого «ефекту витіснення»;

3) зменшення податків з одночасним нарощуван-
ням бюджетних видатків під час проведення кейн-
сіанської політики стимулювання сукупного попиту 
породжує дефіцит бюджету. Якщо цей дефіцит по-
кривається шляхом емісії, то в короткостроковому 
періоді це породжує інфляцію, а в довгостроковому –  
стагфляцію. Якщо ж дефіцит бюджету покривається 
шляхом державних позик, то виникає «ефект витіс-
нення» – держава витісняє з інвестиційного ринку 
приватний бізнес.

Тому монетаристи обстоювали політику забезпе-
чення бюджетної рівноваги і ліквідації дефіциту дер-
жавного бюджету. З цією метою вони пропонували 
скорочення бюджетних витрат, у тому числі за ра-
хунок скорочення соціальних програм і соціальних 
виплат. Як послідовні неоконсерватори, монетаристи 
підтримували політику дерегулювання окремих сфер 
господарювання, приватизації певних секторів еко-
номіки, лібералізації податкової системи [7].

Отже, механізм регулювання інвестиційної діяль-
ності ґрунтується на монетаристській і кейнсіанській 
теоріях. З точки зору прихильників останньої, неста-
більність інвестицій зумовлює дестабілізацію еконо-
міки. Держава відіграє позитивну роль, застосовую-
чи засоби для стабілізації економіки й інвестиційних 
процесів. Монетаристи ж вважають, що держава не-
гативно впливає на економіку, послаблює здатність 
ринкової системи забезпечувати стабільність, вона 
проводить фіскальні й кредитно-грошові заходи, які 
хоча й мають позитивну мету, але призводять до дес-
табілізації [8, с. 74].

У кейнсіанській та монетаристській моделі роз-
глядається єдиний об’єкт регулювання – інвестицій-
ний ринок. Отже, обидві концепції з різних позицій 
розглядають одну проблему – збалансованість ринків 
та економіки країни в цілому. Проте необхідно ви-
знати, що саморегулювання ринкового господарства 
досягається тільки під впливом держави, яка може 
сповільнити або прискорити розвиток економічних 
процесів [4, с. 14].

У сучасних умовах можна виділити три моде-
лі інвестиційної політики, що обирають основним 
принципом той або інший аспект стимулювання 
інвестицій. У першій моделі акцент робиться голо-
вним чином на податкових стимулах для приватних 
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інвестицій. В другому варіанті акцент робиться на 
державному фінансуванні приватних проектів. У 
третій моделі основним стає подолання недоліків ко-
ординації і створення механізмів для узгодження рі-
шень приватних інвесторів; держава тільки створює 
необхідну інфраструктуру і заохочує вкладення в 
людський капітал. Умовно називають першу модель 
«американською», другу – «японською» і третю –  
«європейською». Важливо те, що всі ці моделі ви-
явилися досить успішними [9]. 

Ще на початку XXI століття в багатьох країнах 
світу був вироблений принципово новий підхід до пи-
тань економічного росту і розвитку, заснований на 
лібералізації економіки та її інтеграції у світову еко-
номічну систему. Підходи, засновані на значній ролі 
держави і захисті внутрішніх економічних інтересів, 
які поділяли як у країнах, що розвиваються, так і 
в економічно розвинених країнах, було замінено на 
нові. Але ситуація істотно змінюється після вибуху 
фінансової кризи 2008 року, яка сколихнула увесь 
світ. Усе більше держав світу розробляють і впрова-
джують заходи щодо стримання та обмеження іно-
земних інвесторів [10].

Відповідно до Закону України «Про інвестицій-
ну діяльність», державне регулювання інвестицій-
ної діяльності здійснюється у таких формах: пряме 
управління державними інвестиціями; регулювання 
умов здійснення інвестиційної діяльності, що вклю-
чає організаційно-правові, економічні, грошово-кре-
дитні методи; контроль за законністю здійснення ін-
вестицій усіма учасниками інвестиційної діяльності. 
Державне пряме регулювання інвестиційних проце-
сів включає прогнозування і планування обсягу дер-
жавних інвестицій, визначення умов та виконання 
конкретних дій щодо державного інвестування, роз-
міщення державних замовлень та контроль за їх ви-
конанням [5, с. 108].

Організаційно-правові методи регулювання умов 
здійснення інвестиційної діяльності охоплюють: роз-
роблення відповідного нормативного законодавства; 
розробку державних норм та стандартів в інвести-
ційній сфері; ліцензування інвестиційної діяльності; 
державну експертизу державних програм та проек-
тів; антимонопольні заходи; приватизацію і роздер-
жавлення; умови використання землі та інших при-
родних ресурсів [5, с. 110]. 

Економічні методи регулювання умов здійснення 
інвестиційної діяльності включають: податковий ме-
ханізм, амортизаційну політику, систему ціноутво-
рення, надання фінансової допомоги [5, с. 114].

Основними інструментами грошово-кредитної по-
літики щодо регулювання інвестиційної діяльності є: 
встановлення нормативів обов’язкових резервів, які 
зобов’язані створювати банки для покриття ризиків, 
тим самим сприяючи активному використанню ко-
штів для кредитування та інвестування; операції на 
відкритому ринку з державними цінними паперами; 
політика облікової ставки НБУ, за якою він продає 
кредитні ресурси банкам, збільшуючи або зменшу-
ючи обсяги кредитних джерел для фінансування ін-
вестицій.

Одним з найважливіших чинників, які регулю-
ють структуру інвестицій та їхній вплив на еконо-
міку країни, є фіскальна політика, у центрі якої 
перебуває податкова система. Основою податкової 
політики повинно бути розроблення важелів впливу 
на економічні процеси, що відбуваються в країнах за 
ринкових відносин. Податкова система повинна сти-
мулювати підприємців до вкладення коштів у реаль-
ний сектор економіки, але вона поки що не враховує 

можливість інвестування початку діяльності підпри-
ємства за рахунок його засновників, забезпечення їм 
такого рівня доходу, який міг би зацікавити інвесто-
рів у подальшому розвитку виробництва [6].

Висновки з проведеного дослідження. З наведено-
го вище можна зробити наступні висновки. Сучасні 
умови економічного розвитку вимагають активної по-
літики стимулювання інвестицій. Для цього Україні 
необхідні, по-перше, якісний контроль за видатками 
й доходами бюджету, по-друге, розв’язання пробле-
ми боргового тягаря. Поточні тенденції в інвестицій-
ній політиці в цілому все ж таки характеризуються 
подальшою лібералізацією і спрощенням процедур 
здійснення іноземних інвестицій. У той же час ак-
тивізувалися і зусилля з регулювання інвестицій для 
досягнення цілей державної політики (захист навко-
лишнього середовища, боротьба з бідністю, питання 
національної безпеки тощо).

На сьогодні в Україні в процесі становлення рин-
кової економіки відбувається процес зміни інвести-
ційних режимів: на зміну великим обсягам капіта-
ловкладень при їх низькій ефективності приходить 
новий режим, для якого буде характерна висока 
ефективність при відносно менших обсягах інвести-
цій [11, с. 49]. Інвестиційна політика повинна спри-
яти інвестиційному забезпеченню структурної пере-
будови економіки, збільшенню обсягу інвестиційних 
ресурсів за рахунок всіх джерел та їх ефективному 
використанню, визначенню пріоритетних напрямків 
та забезпечення ефективного використання капітало-
вкладень.

Держава повинна взяти на себе функції створен-
ня сприятливого інвестиційного клімату, ефективної 
системи стимулювання процесу створення і накопи-
чення капіталу. В той же час не менш важливе, а 
по суті вирішальне значення повинно мати макси-
мально ефективне використання вкладених матері-
альних, трудових та інвестиційних засобів.
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МЕТОДИКА ОЦІНКИ ТА ДІАГНОСТИКИ РІВНЯ  
ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ

У статті запропонована методика аналізу стану технологічної безпеки аграрної галузі на основі індикативного підходу. Оцінку 
рівня безпеки пропонується здійснювати за виробничо-технічною, науково-технологічною та еколого-техногенною складовими. 
Внесено авторські рекомендації щодо шкали значень рівнів технологічної безпеки аграрної галузі. На основі розробленої мето-
дики визначено стан технологічної безпеки, який перебуває на передкризовому рівні.

Ключові слова: методика оцінки, технологічна безпека, аграрна галузь, інтегральний підхід, складові безпеки, шкала рівнів 
безпеки.

Крачок Л.И. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ И ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АГРАРНОЙ  
ОТРАСЛИ

В статье предложена методика анализа состояния технологической безопасности аграрной отрасли на основе индикативно-
го подхода. Оценку уровня безопасности предлагается осуществлять производственно-технической, научно-технологической и 
эколого-техногенной составляющими. Внесены авторские рекомендации относительно шкалы значений уровней технологичес-
кой безопасности аграрной отрасли. На основе разработанной методики определено состояние технологической безопасности, 
которая находится на предкризисном уровне.

Ключевые слова: методика оценки, технологическая безопасность, аграрная отрасль, интегральный подход, составляю-
щие безопасности, шкала уровней безопасности.

Krachok L.I. METHODS OF EVALUATING AND DIAGNOSING THE LEVEL OF TECHNOLOGICAL SECURITY OF AGRARIAN 
SECTOR

In the article the technique of analysis of the technological security of the agricultural sector on the basis of the indicative approach is 
proposed. Evaluation of the safety is offered to carry out by the industrial, technical, scientific, technological and ecological components. 
The recommendations for scale values of technological security levels of the agrarian sector are provided by the author. Based on the 
developed methodology the state of technological security is defined at the pre-crisis level.

Keywords: methods of assessment, technological security, agriculture, integrated approach, elements of security, scale security levels.

Постановка проблеми. В умовах прискореного 
науково-технічного розвитку економіки особливого 
значення для країни набуває потреба забезпечення 
технологічної безпеки аграрної галузі, як передумова 
сталого розвитку України. Враховуючи повільні тем-
пи модернізації та слабкий інноваційний розвиток 
сільського господарства, виникає актуальна необхід-
ність діагностики та оцінки рівня технологічної без-
пеки аграрної галузі, здатного протидіяти загрозам 
та гарантувати основи національної безпеки. 

Тому для виявлення існуючих і потенційних за-
гроз галузевим інтересам в технологічній сфері, а 
також для розробки оптимальних шляхів їх нейтра-
лізації, необхідно розробити методику розрахунку 
рівня технологічної безпеки аграрної галузі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичне обґрунтування та методичні підходи оцінки 
стану економічної безпеки досліджували як зару-
біжні, так і вітчизняні вчені: Е. Андерсон, О. Бекер-
ман, В. Геєць, А. Гончарук, Я. Жаліло, А. Мазаракі,  
В. Мунтіян, Є. Олейніков, В. Приходько та інші. 
Аналіз проблем оцінки технологічної безпеки пред-
ставлено таких науковців, як: Г. Жаворонкова, І. Ре-
вак, І. Сегеда, А. Сухоруков, О. Татаркін. 

Проте, питання визначення рівня технологічної 
безпеки аграрної галузі недостатньо висвітлено у на-
укових працях і вимагає подальшого дослідження.

Постановка задачі. Метою статті є розробка мето-

дичних підходів до оцінки та діагностики стану тех-
нологічної безпеки аграрної галузі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Під 
поняттям «технологічна безпека аграрної галузі» ро-
зуміють такий стан захищеності технологічного та 
виробничого потенціалу галузі, який дозволяє забез-
печити стійке функціонування галузевої економіки, 
достатнє для досягнення та підтримки конкуренто-
спроможності аграрної продукції, а також гаранту-
вати економічну незалежність за рахунок власних 
науково-технологічних ресурсів.

У науковій літературі [1] виділяють основні ме-
тодичні підходи до оцінки стану безпеки, зокрема 
індикативний метод, метод оцінки загроз та загаль-
нонаукові методи (багатофакторний статистичний 
аналіз та експертні оцінки). Однак найпоширенішим 
серед них є індикативний підхід, який базується на 
аналізі стану безпеки як за окремими індикаторами, 
так і щодо комплексної оцінки за виділеними скла-
довими і визначення стану безпеки галузі в цілому 
[2, с. 567].

Узагальнюючи різні теоретичні підходи до визна-
чення стану економічної і науково-технологічної без-
пеки, Методику розрахунку рівня економічної без-
пеки, розроблену Міністерством економіки України, 
та враховуючи власне бачення, технологічну безпеку 
аграрної галузі доцільно розраховувати як інтеграль-
ну сукупність окремих характеристик її складових.


