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Постановка проблеми. В умовах сьогодення, коли 
Україна знаходиться в умовах не тільки економічної, 
а й соціально-політичної кризи, поняття економічної 
безпеки АПК набуває особливої важливості. Адже 
агропромисловий комплекс України має великі по-
тенційні можливості розвитку, завдяки сприятливим 
кліматичним умовам, родючим ґрунтам тощо, і в той 
же час ця галузь економіки є надзвичайно мало роз-
винутою. Не вистачає техніко-технологічної, правової 
та навіть теоретичної бази для оптимізації стану га-
лузі. Тому розглянута проблема є вкрай актуальною 
на сьогодні. Адже розуміння поняття економічної без-
пеки та вміння своєчасно розпізнавати внутрішні та 
зовнішні загрози є першою сходинкою до сталого роз-
витку підприємств АПК та галузі в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням даної проблеми займалося багато науков-
ців, таких як: Н.А. Кулагіна, М. Трейсі, Б.А. Чер-
няков, Є.В. Сєрова, С.С. Щелкова, С.Ю. Доровська, 
Т.Г. Храмцова та інші. І все ж теоретична база не-
достатньо систематизована та структурована. Немає 
єдиної системи класифікації загроз економічній без-
пеці, а також і самого загальновизначеного поняття 
економічної безпеки та форм її прояву.

Постановка завдання. Завдання статті полягає в 
тому, щоб визначити структуру та сутність поняття 
економічної безпеки у контексті агропромислового 
комплексу, класифікувати загрози економічній без-

пеці підприємств АПК та галузі в цілому, розгляну-
ти поняття продовольчої безпеки як форми прояву 
економічної безпеки АПК.

Виклад основного матеріалу дослідження. По-
няття економічної безпеки можна визначити як стан 
сталого розвитку економіки, при якому вплив зо-
внішніх та внутрішніх шкідливих факторів мінімі-
зується. Чим вище рівень економічної безпеки, тим 
менше факторів слід враховувати при аналізі поточ-
ного стану та, відповідно, простіше робити прогнози 
на довгострокову перспективу розвитку.

На основі даного визначення можуть формулюва-
тися цілі, завдання і функції, розроблятися критерії 
та показники економічної безпеки.

Для АПК ключовими факторами, що загрожують 
економічній безпеці, є: зниження рівня добробуту і 
якості життя населення села; зміна попиту на виро-
блені товари і послуги; міграція сільського населен-
ня до міста; низькі конкурентні можливості товарів 
та послуг як на внутрішньому, так і зовнішньому 
ринках (залежність від імпорту ключових продук-
тів); обсяг податків, що збираються в галузі.

Аграрний сектор у силу своєї специфіки не може в 
умовах ринку на рівних брати участь у міжгалузевої 
конкуренції. В силу своєї відносно низької дохіднос-
ті, залежності від природних факторів, яскраво вира-
женого сезонного, циклічного характеру відтворення 
сільське господарство є галуззю більш відсталою у 
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технологічному плані у порівнянні з промисловістю 
і дає меншу віддачу на вкладений капітал. Тому пи-
тання забезпечення економічної безпеки аграрної га-
лузі для України важливі й актуальні.

Необхідність забезпечити в Україні економічну 
безпеку аграрної галузі вимагає подальшої розробки 
її теоретичних і методологічних засад. Для цього осо-
бливу увагу потрібно приділити дослідженню функ-
ціональних складових економічної безпеки аграрної 
безпеки та специфіці їх формування.

На думку Н.О. Кулагіної, економічна безпека 
аграрної галузі як системи економічних інтересів 
полягає у пошуку механізмів компромісу між за-
безпеченням національних інтересів країни, продо-
вольчою безпекою та ризиками, у результаті яких 
забезпечується стійке функціонування АПК. У той 
же час економічну безпеку аграрного сектора еконо-
міки слід розглядати як функціональну систему, яка 
відображає процеси взаємовідносин інтересів учасни-
ків аграрних відносин в залежності від загроз, діяль-
ність яких має різну спрямованість і може призвести 
до недотримання порогових значень критеріїв продо-
вольчої безпеки [1, с. 15].

Тож, очевидно, що економічна безпека аграрної 
галузі має складну структуру. З точки зору функ-
ціонально-структурного аспекту, можна розглядати 
економічну безпеку як сукупність взаємопов’язаних 
систем безпеки, які відображають функціонування 
окремих «блоків» або сфер економічної системи дер-
жави.

Вважаємо за доцільне виділити такі функціональ-
ні складові економічної безпеки аграрної галузі:

1. Фінансова складова, яка вважається провідною 
й вирішальною, оскільки за ринкових умов господа-
рювання фінанси є «двигуном» будь-якої економіч-
ної системи.

2. Інтелектуальна й кадрова складова – належний 
рівень економічної безпеки у великій мірі залежить 
від складу кадрів, їхнього інтелекту та професіона-
лізму. Охорона інтелектуальної та кадрової складо-
вих економічної безпеки охоплює взаємопов’язані і 
водночас самостійні напрями діяльності того чи того 
суб’єкта господарювання.

3. Інвестиційна складова, яку слід розглядати як 
елемент, що характеризується таким рівнем інвести-
цій, при якому підприємство має можливість стало 
розвиватися, збільшувати виробництво, виконувати 
реструктуризацію та оновлювати технологічне осна-
щення.

4. Техніко-технологічна складова – процес охоро-
ни техніко-технологічної складової економічної без-
пеки, як правило, передбачає здійснення кількох, 
послідовних станів.

5. Політико-правова складова – загальний процес 
охорони політико-правової складової економічної 
безпеки здійснюється за типовою схемою, яка охо-
плює такі елементи (дії) організаційно-економічного 
спрямування: а) аналіз загроз негативних впливів; 
б) оцінка поточного рівня забезпечення; в) плануван-
ня комплексу заходів, спрямованих на підвищення 
цього рівня; г) здійснення ресурсного планування; 
ґ) планування роботи відповідних функціональних 
підрозділів підприємства; д) оперативна реалізація 
запропонованого комплексу заходів щодо організації 
належного рівня безпеки.

6. Екологічна складова – проблема охорони еко-
логічної безпеки суспільства від суб’єктів господа-
рювання, що здійснюють виробничо-комерційну ді-
яльність, можна вирішити тільки через розробку і 
ретельне дотримання національних (міжнародних) 

норм мінімально допустимого вмісту шкідливих ре-
човин, які потрапляють у навколишнє середовище, а 
також дотримання екологічних параметрів продук-
ції, що виготовляється.

7. Силова складова, засоби що мають на меті ство-
рення принципової схеми організації силової складо-
вої економічної безпеки з виокремленням послідовно 
виконуваних робіт.

Оскільки економічний безпека і розвиток галу-
зі суттєво залежать від зовнішнього середовища, а 
саме від тенденцій розвитку світового господарства, 
політичної та економічної ситуації в світі, тому ви-
никає потреба у виділенні та дослідженні зовнішньо-
економічної компоненти. Під зовнішньоекономічною 
безпекою аграрної галузі пропонуємо розуміти забез-
печення мінімізації збитків галузі від дії негатив-
них зовнішніх економічних чинників та створення 
сприятливих умов розвитку завдяки активній участі 
агроформувань у світовому розподілі праці. Прове-
дення моніторингів з метою оцінювання внутрішніх 
і зовнішніх загроз галузі дозволить суб’єктам госпо-
дарювання прогнозувати можливість реалізації еко-
номічних інтересів на світовому та внутрішньому 
ринках.

Однією з найважливіших форм прояву економіч-
ної безпеки АПК є продовольча безпека. Поняття 
«продовольча безпека» вперше введено у науковий і 
політичний обіг на Всесвітній конференції з проблем 
продовольства, проведеної FAO (Food and Agriculture 
Organization) у 1974 році в Римі. Продовольча безпе-
ка – це стан, коли всі люди завжди мають фізичний 
та економічний доступ до безпечного та поживно-
го продовольства в кількості, достатній для задово-
лення своїх потреб і переваг у їжі, в обсягах, необ-
хідних для активного здорового життя. Таку увагу 
до проблеми продовольчої безпеки в міжнародному 
масштабі було пов’язано зі світовою зерновою кри-
зою 1972–1974 років, коли світові ціни на зерно 
зросли майже в три рази. Тривога світової спільноти 
про повільному прогресі у подоланні бідності і голо-
ду в країнах, що розвиваються стала поштовхом до 
проведення у листопаді 1996 року чергової всесвіт-
ньої конференції, на якій була прийнята Римська де-
кларація з всесвітньої продовольчої безпеки [2]. Ця 
декларація передбачає застосування таких заходів 
щодо вирішення проблеми продовольчої безпеки:

– посилення відповідальності урядів усіх країн за 
продовольче забезпечення своїх громадян;

– використання можливостей міжнародних орга-
нів і двосторонньої допомоги при вирішенні продо-
вольчих проблем;

– підвищення ролі світового ринку в забезпеченні 
глобальної продовольчої безпеки на основі лібералі-
зації міжнародної торгівлі на принципах, визначе-
них СОТ;

– формування світових потоків продовольства з 
розвинених держав у країни, що розвиваються, на 
основі зростання в них платоспроможного попиту;

– посилення кооперації всіх міжнародних агентств, 
що займаються питаннями продовольства [2].

Серед західних і вітчизняних учених існують різ-
ні точки зору на сутність і проблеми продовольчої 
безпеки. Так, Майкл Трейсі вважає, що продовольча 
безпека є «аргументом на користь заходів, спрямова-
них на захист вітчизняного виробництва продуктів 
харчування» [3, с. 189]. На його думку, цей аргу-
мент на користь протекціонізму сільського господар-
ства був важливим у минулому, в той час як нині, 
в умовах перевиробництва сільськогосподарського 
виробництва, він втратив актуальність. За даними 
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Б.А. Чернякова, у США продовольча безпека розумі-
ється як «безпека продуктів харчування для здоров’я 
людини « [4, с. 301]. Е.В. Сєрова під продовольчої 
безпекою розуміє «рівень доступності для основної 
частини населення країни продуктів харчування, не-
обхідних для підтримки нормального способу жит-
тя». На думку Є.В. Сєрової, «безпека нації, в тому 
числі і продовольча, підвищується при розширенні 
міжнародних торговельних зв’язків і загальної вза-
ємозалежності країн. Продовольча ж безпека найчас-
тіше пов’язана не безпосередньо з агропромисловим 
виробництвом всередині країни, а із загальним еко-
номічним становищем» [5, с. 224]. О.В. Гальчук вва-
жає, що продовольча безпека – невід’ємна складова 
економічної безпеки держави та умова її незалежнос-
ті. Забезпечення продовольчої безпеки є актуальною 
проблемою як країн з низьким рівнем економічного 
розвитку, так і розвинутих країн, які постійно вдо-
сконалюють механізми підтримки продовольчої без-
пеки, особливо що стосується малозабезпечених груп 
населення.

Найбільш перспективною є думка, що продоволь-
ча безпека як система включає в себе декілька під-
систем:

1. Продовольчу незалежність (здатність країни 
задовольняти внутрішні продовольчі потреби за ра-
хунок внутрішніх же джерел).

2. Соціальну стабільність (можливість доступу до 
продовольства всіх соціальних груп населення).

3. Демографічну стабільність (здоров’я суспіль-
ства, залежне від рівня харчування та продовольчого 
забезпечення).

4. Сферу виробництва продовольства (основу всьо-
го життєзабезпечення населення).

Безумовно, для визначення рівня продовольчої 
безпеки слід враховувати багато факторів, проте од-
ним із найважливіших є саме економічна безпека 
АПК. Поширена думка, що для підвищення еконо-
мічної безпеки АПК слід у першу чергу збільшити 
ефективність використання ресурсів; модифікувати 
або розробити ефективні методи управління агропро-
мисловими підприємствами; оптимізувати технології 
зберігання товарів АПК тощо.

Розробка науково обґрунтованих методів і техноло-
гій викликає необхідність більш глибокого вивчення 
економічної сутності категорії «ефективність», у тому 
числі стосовно особливостей взаємовідносин суб’єктів 
агропромислового виробництва. Так, на підставі ви-
вчення праць вітчизняних і зарубіжних вчених, при-
свячених проблемі ефективності з точки зору її сут-
ності та економічного змісту, встановлено наступне: 

– відсутня термінологічна єдність у використан-
ні поняття «ефективність» при аналізі складних со-
ціально-економічних виробничих систем, типовим 
представником яких є кооперативно-інтеграційне 
формування. Як правило, термін «ефективність» ви-
користовується як синонім результативності, опти-
мальності, стійкості;

– в окремих випадках поняття розглядається од-
нобічно, тобто у контексті використовуваного кон-
цептуального підходу досліджень. Так, у рамках 
процесного підходу оцінка ефективності зводиться 
до порівняння характеристик «входів» і «виходів» 
(ресурсів і результатів), з позицій системного підхо-
ду ефективність відображає окремі характеристики 
якості системи, такі як структурна пропорційність, 
збалансованість, стійкість.

Розширене розуміння терміну «ефективність» 
може бути зведене до відбиття трьох аспектів діяль-
ності виробничих систем, а саме економічності, ви-

гідності і цільової ефективності як співвідношення 
результатів і відповідно витрат, потреб і цілей.

Також слід зауважити, що економічна безпека за-
безпечується розпізнаванням, запобіганням та зни-
женням рівня загроз. У зв’язку з цим розглянемо 
зміст і типологію економічних загроз. 

Фактори ризику, небезпеки і загрози економічній 
безпеці АПК можуть бути згруповані за різними кла-
сифікаційними ознаками. Так, у залежності від мож-
ливості їх прогнозування слід виділити ті небезпеки 
або загрози, які можна передбачити і непередбачені. 
До перших належать ті, що, як правило, виникають 
в певних умовах, відомі з досвіду господарської ді-
яльності, своєчасно виявлені і розглянуті економіч-
ною наукою.

Небезпеки і загрози економічній безпеці залеж-
но від джерела виникнення ділять на об’єктивні і 
суб’єктивні. Об’єктивні виникають без участі і мимо 
волі підприємства чи його службовців, незалежні 
від прийнятих рішень, дій менеджера. Це стан фі-
нансової кон’юнктури, наукові відкриття, форс-
мажорні обставини тощо. Їх необхідно розпізнавати і 
обов’язково враховувати в управлінських рішеннях. 
Суб’єктивні загрози породжені навмисними або нена-
вмисними діями людей, різних органів і організацій, 
у тому числі державних і міжнародних підприємств 
конкурентів. Тому їх запобігання пов’язане з впли-
вом на суб’єктів економічних відносин [6, с. 28].

Залежно від можливості запобігання виділяють 
фактори форс-мажорні і не форс-мажорні. Перші від-
різняються непереборністю впливу (війни, катастро-
фи, надзвичайні лиха, які змушують вирішувати і 
діяти всупереч наміру). Другі можуть бути відверне-
ні своєчасними і правильними діями.

По можливості настання всі деструктивні чинни-
ки (поява зони ризику, виклик, небезпека, загроза) 
можна розділити на явні – реально існуючі, види-
мі. Поряд з тим існують латентні, тобто прихова-
ні, ретельно замасковані, важко виявляються. Вони 
можуть проявитися раптово. Тому їх відображення 
примусить до вживання термінових заходів, додат-
кових зусиль і коштів.

Небезпеки і загрози можуть класифікуватися і по 
об’єкту посягання: персонал, майно, техніка, інфор-
мація, технологія тощо. За природою їх виникнення 
можна виділити: політичні, економічні, техноген-
ні, правові, кримінальні, екологічні, конкурентні, 
контрагентські тощо.

Залежно від величини втрат або шкоди, до яко-
го може призвести дія деструктивного фактора, не-
безпеки і загрози можна підрозділити на ті, що ви-
кликають труднощі, значні і катастрофічні. А за 
ступенем ймовірності – неймовірні, малоймовірні, 
ймовірні, вельми ймовірні, цілком ймовірні.

Найбільшого поширення у науці набуло виділен-
ня небезпек і загроз залежно від сфери їх виник-
нення. За цією ознакою розрізняють внутрішні і зо-
внішні. Зовнішні небезпеки і загрози виникають за 
межами підприємства. Вони не пов’язані з його ви-
робничою діяльністю. Як правило, це така зміна на-
вколишнього середовища, яке може нанести збиток. 
Внутрішні фактори пов’язані з господарською діяль-
ністю підприємства, його персоналу. Вони обумовле-
ні тими процесами, які виникають в ході виробни-
цтва та реалізації продукції і можуть зробити свій 
вплив на результати бізнесу. Найбільш значними з 
них є: якість планування та прийняття рішення, до-
тримання технології, організація праці та робота з 
персоналом, фінансова політика підприємства, дис-
ципліна і багато інших. Як внутрішніх, так і зовніш-
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ніх факторів ризику величезна кількість. Це зумов-
лено насамперед різноманітністю зв’язків і відносин, 
у які обов’язково вступає підприємство.

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 у конкретних політичних, соціально-еко-
номічних, природно-кліматичних та інших умовах, 
які склалися як в масштабах всієї країни, так і на 
рівні певного конкретного регіону. Саме конкретна 
ситуація в тому чи іншому населеному пункті, регіо-
ні, де діє підприємство, може зробити істотний вплив 
на результати господарської діяльності. До факторів, 
що впливають на результати господарської діяльнос-
ті, можуть бути віднесені: стан підприємницького 
середовища, наявність місцевих сировинних і енер-
гетичних ресурсів, розвиток транспортних та інших 
комунікацій, наповнюваність ринку, стан конкурен-
тів, наявність вільних трудових ресурсів, рівень їх-
ньої професійної підготовленості, рівень соціальної 
та політичної напруженості, орієнтування населен-
ня на продуктивну працю, рівень життя населення, 
його платоспроможність, криміналізація господар-
ської життя (корумпованість чиновників, рекет, еко-
номічна злочинність) і багато інших.

Усі зовнішні чинники, що впливають на еконо-
мічну безпеку підприємства, можна згрупувати, ви-
діливши: політичні, соціально-економічні, еколо-
гічні, науково-технічні та технологічні, юридичні, 
природно-кліматичні, демографічні, криміналістич-
ні та інші [7, с. 250]. Під впливом зовнішнього се-
редовища може виникнути багато небезпек і загроз 
економічній безпеці підприємства. До них можна 
віднести: макроекономічні потрясіння (кризи, пору-
шення виробничих зв’язків, інфляція, втрата ринків 
сировини, матеріалів, енергоносіїв, товарів тощо); 
несприятливу зміну політичної ситуації; зміна зако-
нодавства, що впливає на умови господарської діяль-
ності (податкового, відносин власності, договірного 
та ін.); нерозвиненість інфраструктури ринку; проти-
правні дії кримінальних структур та багато інших.

Висновки з проведеного дослідження. Внутрішні 
небезпеки і загрози економічній безпеці бізнесу вини-
кають безпосередньо у сфері господарської діяльнос-
ті підприємства. Так, до основних факторів ризику 
можна віднести: недостатній рівень дисципліни; про-
типравні дії кадрових співробітників; порушення ре-
жиму збереження конфіденційної інформації, вибір 
ненадійних партнерів та інвесторів, відтік кваліфі-
кованих кадрів, невірну оцінку кваліфікації кадрів, 

їх низьку компетентність,; недостатня патентна за-
хищеність, аварії, пожежі, вибухи; перебої в енерго-, 
водо-, теплопостачання, вихід з ладу обчислювальної 
техніки, смерть провідних фахівців і керівників; за-
лежність ряду керівників від кримінального світу; 
низький освітній рівень керівників; істотні упущен-
ня як у тактичному, так і в стратегічному плануван-
ні, пов’язані насамперед з вибором мети, невірною 
оцінкою можливостей підприємства, помилками у 
прогнозуванні змін зовнішнього середовища.

Виявлення та ідентифікація факторів ризику, не-
безпек і загроз – одне із найбільш важливих завдань 
забезпечення економічної безпеки.

Таким чином, фактори ризику, небезпеки і за-
грози можуть класифікуватися за ознаками: можли-
вості прогнозування; джерелами походження; мож-
ливості запобігання тощо. Володіння класифікацією 
дозволить визначати їх природу, шляхи їх усунення 
та запобігання. 

У ринковій економіці, що характеризуєть-
ся високим рівнем конкуренції і невизначеності 
кон’юнктури, досягнення стійкого становища під-
приємства та його ефективного функціонування по-
требує вирішення багатьох складних завдань. Вони 
пов’язані із запобіганням, ослабленням, зниженням 
загроз економічній безпеці підприємства. Найважли-
віші з них – максимально повне використання потен-
ційних можливостей, формування здатності швидко 
адаптуватися до мінливої ситуації на ринку, своєчас-
не розпізнавання і оцінювання загрози.
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