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Постановка проблеми. В умовах постійних трансформаційних змін, що
відбуваються в ринковій економіці агропромисловий комплекс залишається
однією з найважливіших сфер економіки України, а його стабільний
динамічний розвиток й надалі забезпечує зростання добробуту, рівня життя й
зайнятості населення, яке проживає на сільських територіях, тим самим
сприяючи збереженню територіальної цілісності і надійної інфраструктури
регіонів в цілому.
В сучасних економічних умовах, розвиток як різних напрямків сільського
господарства, так і всього агропромислового комплексу є нестабільним і,
незважаючи на постійну державну підтримку, як на державному, так і
регіональному рівні у формі різних міжбюджетних трансфертів в ряді випадків
виражається в негативних показниках.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз сучасних аспектів
стратегічного управління, інвестування та інноваційного розвитку
агропромислового комплексу (АПК), проблеми стратегічного розвитку та
економічної безпеки як надважливої складової національної економіки
досліджено у роботах таких українських учених, як Геєць В.М., Халатура С.М.,
Слободянюка Н.О., Мельника О.В., Воронича М.М., Шинкарук Л.В.,
Зінчук Т.О., Бородіна О.М. та ін. [1-7].
Агропромисловий комплекс України має складну структуру та
складається з таких галузей: 1) галузі, що виробляють засоби для
сільськогосподарського виробництва та інших галузей; 2) сільськогосподарське
виробництво; 3) галузі, що здійснюють переробку, збереження,
транспортування продукції із сільськогосподарської сировини, доведення її
безпосередньо до споживача; 4) виробничу та соціальну інфраструктуру цієї
сфери.
На кожну з галузей АПК покладено певну роль у процесах відтворення
економіки, але основною залишається сільськогосподарське виробництво
оскільки кінцевим продуктом усього комплексу виступає сільськогосподарська
продукція [8].
В сучасних умовах рівень безпеки є важливим фактором, що впливає на
діяльність всіх господарюючих суб'єктів, а також на стан і динаміку розвитку
конкурентоспроможності підприємств АПК, тому основні принципи побудови
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моделі інтегральної якісної оцінки рівня економічної безпеки підприємств
мають полягати в наступному [9, 10].
1) забезпечення цілісності і незалежності – для того щоб підприємство як
економічна система прогресивно еволюціонувала і досягала позитивних цілей,
необхідно, щоб вона не припинила своє існування як унікальна цілісність
певних елементів з властивою їй сукупністю взаємозв'язків на даному часовому
відрізку і територіальної локалізації. Іншими словами, основним і
найважливішим умовою досягнення цілей діяльності підприємства АПК і
ефективності його функціонування є забезпечення економічної безпеки;
2) забезпечення сталого розвитку – саме в сфері агропромислової
діяльності створюються необхідні матеріальні передумови для динамічного
цілеспрямованого розвитку інших галузей і соціальних систем. Відсутність
міцного економічного фундаменту рано чи пізно призводить до небажаної
трансформації системи, тобто до суттєвих кількісних і якісних змін в ній, які
призведуть до припинення її існування в колишньому вигляді;
3) раціональне землекористування – питання, що стосуються
використання земельних ресурсів є відмінною рисою проблеми забезпечення
економічної безпеки саме агропромислових підприємств. Відносини, що
виникають з приводу земельних ресурсів, виходять на рівень національної
безпеки, що вимагає розробки спеціальних механізмів оцінки земельних
ресурсів як важливої складової економічної безпеки підприємства АПК. Крім
того, всі рекомендації щодо подальшого розвитку підприємства повинні
розглядатися в призмі раціонального землекористування.
Однак, на сучасному етапі відсутня чітка державна політика в
забезпеченні продовольчої безпеки кожного окремого регіону, немає і
загальнонаціональної політики розвитку спеціалізації сільського господарства і
міжрайонного обміну продовольством. При цьому існує значна диференціація в
соціально-економічному розвитку регіонів, рівень життя та умови праці
населення в них. Регіон поставлений перед необхідністю вирішувати проблему
продовольчої безпеки в форматі використання ресурсів економічного простору
власної території [11].
Недосконалість інфраструктури та обмежений доступ сільських
товаровиробників до ринків збуту продукції, погіршення соціальнодемографічної ситуації на сільській території є причиною серйозної нестачі
кваліфікованих фахівців в галузі. Саме тому сталий і динамічний розвиток
агропромислового комплексу набуває все більшого стратегічного значення для
стабільного існування держави.
Невирішені складові загальної проблеми. В даний час діюча система
взаємовідносин в системі АПК не забезпечує його економічну безпеку, оскільки
характеризується наявністю цілого комплексу загроз, відсутністю чіткого
механізму управління ризиками, наявною корупційною складовою при
просуванні виробленої продукції від товаровиробника до споживача і при
розподілі фінансових ресурсів в якості державної підтримки, а ринкові
відносини виключають вплив органів влади на вибір спеціалізації,
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еквівалентність обмінних відносин, та слабку інноваційно-інвестиційну
активність.
Формулювання цілей статті. Розробка та реалізація ефективної стратегії
розвитку, будучи перспективно-орієнтованим етапом забезпечення економічної
безпеки, стає підґрунтям для набуття довгострокових конкурентних переваг, а
тому залишається надалі актуальною проблемою та виступає основною метою в
даному дослідженні.
Викладення основного матеріалу дослідження. В рамках дослідження
можливих напрямків стратегічного розвитку агропромислового комплексу та
різних його галузей особливу увагу слід звернути на стійкість
агропромислового виробництва, оскільки в сучасній нестабільній економічній
ситуації, як на зовнішньому так і на внутрішніх ринках саме цей показник
дозволить зберегти ресурсний потенціал виробника і в умовах нестабільних
ринкових змін реалізувати радикальні нестандартні заходи з модернізації
засобів виробництва і реалізації готового продукту на різного рівнях ринках
збуту.
Залежність в імпорті життєвоважливих першочергових продуктів
харчування створює певну вразливість суверенітету держави, внаслідок цього
держава має відігравати важливу роль у розвитку агропромислового комплексу,
а економічну безпеку АПК слід розглядати як функціональне систему, яка
відображає процеси взаємовідносин інтересів учасників аграрних відносин в
залежності від загроз, передумовами яких виступають ризики.
Сучасну структуру агропромислового комплексу слід розглядати як
сукупність взаємопов'язаних елементів:
− сільське господарство – основоположна галузь АПК, основним
завданням якої є забезпечення продовольством населення і створення
сировинної бази різних промислових галузей. Основним показником ролі даної
галузі є частка зайнятості в сільському господарстві економічно активного
населення. У масштабі держави цим показником є питома вага в структурі
ВВП;
− забезпечуючий комплекс – галузі, що забезпечують сільське
господарство засобами виробництва: машинобудування, хімічна промисловість
та ін;
− переробна промисловість - галузі, що виконують функцію первинної
переробки виробленої сировини для подальшої передачі на підприємства
харчової промисловості;
− інфраструктурний комплекс – мережа налагоджених виробничих
етапів, що включають в себе заготівлю сировини, її зберігання,
транспортування, виробничий процес, в результаті проходження яких сировина
перетворюється в готовий продукт, готовий для поставки на різні ринки збуту.
Стійкому зростанню галузей, що входять в АПК, перешкоджає ряд
проблем. Перша група складнощів пов'язана з економічними особливостями
діяльності комплексу:
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− низький рівень модернізації виробництва, слабкі темпи впровадження
управлінських, організаційних і маркетингових інновацій, зниження
чисельності кваліфікованих кадрів;
− друга група проблем відноситься до самих сільських територій: відтік
працездатного населення в регіони, районні центри, які економічно більш
привабливі; нерозвиненість бізнес-структур, які можуть забезпечити зайнятість
і задовільний попит в товарах і послугах місцевих жителів [12].
Дослідження показують, що технічна, комунікаційна і транспортна
забезпеченість є пріоритетними при розвитку агропромислового комплексу
регіонів країни і підвищення рентабельності, якості збуту і зростання швидкості
поставок продукції, а значимість АПК як стратегічного ресурсу в забезпеченні
інтересів на світовій арені обумовлена наступними фактами:
− АПК відіграє провідну роль в забезпеченні національних інтересів
країни, так як його частка в світовому ВВП має стійку динаміку до зростання за
рахунок збільшення обсягу виробництва аграрної продукції і підвищення рівня
її переробки;
− Україна має потужний потенціал для виробництва аграрної продукції;
− стійкість світового і національних агропродовольчих ринків, і їх
окремих сегментів, що склалася в світі;
− система продовольчого забезпечення та міжнародного поділу праці в
сфері АПК не забезпечує стійкість світового і національних агропродовольчих
ринків, і їх окремих сегментів;
− активізувалася проблема голоду в світовому масштабі, при цьому
частина жителів планети страждає від так званих прихованих форм голоду,
пов'язаних з недостатнім споживанням життєво важливих мікроелементів через
бідність свого раціону.
Говорячи про загрози економічної безпеки АПК, доцільно їх розділити
на:
а) зовнішні загрози:
− прояви більш розвинених країн проти інтересів України на світовому
ринку продовольства;
− діяльність міжнародних організації, що не сприяє розвитку інтересів
України в сфері АПК;
− загострення конкуренції на світовому ринку продовольства;
− зростання технологічного розриву між закордонними та вітчизняними
виробниками аграрної продукції;
− наслідки фінансових криз розвинутих країн.
б) внутрішні загрози:
− матеріально-технічна база, що потребує корінної модернізації;
− використання непрогресивних технологій на виробництві;
− низька інвестиційна активність обумовлена дефіцитом фінансових
ресурсів, недосконалістю законодавства та несприятливістю інвестиційного
клімату;
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− низька інноваційна активність;
− недосконалий механізм мотивації персоналу та погіршення
соціальних стандартів сільського населення;
− корупційна складова в державній системі управління та в сфері АПК
зокрема.
Нейтралізація загроз економічній безпеці АПК повинна здійснюватися в
рамках програмно-цільового підходу і включати в себе: виявлення джерела
загроз, оцінку і розробку програмно-цільових заходів, спрямованих на
нейтралізацію можливих загроз економічній безпеці, аналіз ступеня важливості
загроз, економічну оцінку планованих заходів, розробку стратегії економічної
безпеки агропромислових регіонів.
З метою ефективного розвитку аграрного комплексу напрямки
державного впливу повинні бути розділені як мінімум за рівнями (рис. 1).
Державна агропромислова політика повинна являти собою систему
принципів, прогнозів, дорожніх карт, що визначають структуру і
функціонування агропромислових комплексів, підкомплексів і кластерів, їх
відносин між собою і з органами державного і регіонального управління.
Метою агропромислової політики має стати створення умов і факторів
для формування та сталого розвитку в АПК системи конкурентоспроможних,
економічно і соціально ефективних, інноваційно активних і соціально
відповідальних
агропромислових
формувань,
здатних
забезпечити
довгострокове стійке розвиток АПК
Забезпечення сталого розвитку конкурентоспроможності та безпеки АПК
і соціального простору сільських територій могло б в якості розділів цільових
програм включати заходи щодо поглиблення міжрегіональної та
внутрішньорегіональної інтеграції з використанням агропромислової
кластеризації і дорожнього картування, агротехнопарків, центрів трансферу
агротехнологій і т.п.
Ці форми, інститути і методи дозволять підвищити рівень
агропромислової інтеграції і перетворити його у вирішальний фактор стійкості,
збалансованості, соціальної безпеки та конкурентоспроможності.
Метою закону про державну агропромислову політику має бути
закріплення базових принципів, пріоритетів та механізмів реалізації державної
агропромислової політики, поєднання міжгалузевого і територіального
(просторових) принципів стратегічного планування, створення систем взаємодії
регіональних і муніципальних органів влади. Основні принципи розробки
агропромислової політики мають полягати у наступному:
1) комплексний, системний і багаторівневий характер агропромислової
політики, охоплення регіонального, мезоекономічних і макроекономічного
рівнів;
2) єдність місій, методів, механізмів інституційно- функціонального
регулювання та інших заходів щодо реалізації агропромислової політики;

83

зовнішні загрози
прояви більш 1.
розвинених країн
проти інтересів
України на
світовому ринку
продовольства;
діяльність
міжнародних
організації, що
не сприяє
розвитку
інтересів
України в сфері
АПК;
загострення
конкуренції на
світовому ринку
продовольства;
зростання
технологічного
розриву між
закордонними та
вітчизняними
виробниками
аграрної
продукції;

2.

Пріоритетні напрямки першого рівня

внутрішні загрози
Сфера
Скотарство (виробництво молока матеріально-технічна база,
виробництва і м'яса), як системоутворююча
що потребує корінної
підгалузь,
яка
використовує
модернізації;
конкурентні переваги країни, в
першу чергу, наявність значних
площ
сільськогосподарських
угідь.
Економічна Підвищення
доходів
використання
сфера
сільськогосподарського
непрогресивних технологій
виробника
на виробництві;
низька інноваційна
активність;

3.

4.

5.

наслідки
6.
фінансових криз
розвинутих країн

Соціальна
сфера

Сталий
розвиток
сільських
низька інвестиційна
територій як неодмінна умова
активність обумовлена
збереження трудових ресурсів,
дефіцитом фінансових
територіальної цілісності країни
ресурсів,
Сфера
Меліорація
земель
недосконалістю
виробничого сільськогосподарського
законодавства та
потенціалу призначення, введення в обіг
несприятливістю
невикористовуваної
ріллі
та інвестиційного клімату;
інших категорій угідь
Інституційна Розвиток інтеграційних зв'язків в
недосконалий механізм
сфера
агропромисловому комплексі та
мотивації персоналу та
формування
продуктових
погіршення соціальних
підкомплексів,
територіальних
стандартів сільського
кластерів
населення;
Сфера
Найважливіша умова формування
корупційна складова в
наукового
інноваційного агропромислового
державній системі
забезпечення комплексу
управління та в сфері АПК

Пріоритетні напрямки другого рівня
1.Розвиток імпортозамінних підгалузей сільського господарства
2.Екологічна безпека сільськогосподарської продукції та продовольства
3.Нарощування експорту сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства у міру
насичення ними внутрішнього ринку
4.Мінімізація логістичних витрат і оптимізація інших факторів, що визначають
конкурентоспроможність продукції

Рис. 1. Пріоритетні напрямки стратегічного розвитку АПК
Джерело: побудовано авторами
3) взаємозв'язок агропромислової політики з економічною, науковотехнічної, соціально-демографічної, освітньої та зовнішньо-економічною
політикою держави;
4)
забезпечення
пріоритетного
розвитку
високотехнологічних
міжгалузевих комплексів (кластерів), галузей і виробництв, руху
агропромислової економіки у напрямку входження країни до складу світових
науково-технологічних лідерів;
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5) формування інституційних умов для еволюційного, збалансованого,
комплексного і сталого розвитку агропромислових об'єднань на основі
розвитку
їх
інноваційно-відтворювального
потенціалу,
підвищення
конкурентоспроможності агропромислового виробництва.
Одночасно з державним регулюванням АПК важливу роль в умовах
нестабільної економічної ситуації грають самі учасники ринку, які в жорстких
конкурентних умовах під впливом ринкових механізмів самостійно регулюють
відносини, які будуються на саморегулюванні цін і отже вільному
ціноутворенні без втручання державних органів.
Проте система регулювання ціноутворення на ринку агропромислового
сектора економіки країни передбачає обов'язкову присутність державного
сегмента в певній пропорції.
Сутність економічної безпеки агропромислового комплексу (АПК) як
системи економічних інтересів полягає в пошуку механізмів компромісу між
забезпеченням національних інтересів країни, продовольчою безпекою та
ризиками, в результаті яких забезпечується стійке функціонування АПК.
Для системи економічної безпеки АПК властиве значне число ризиків,
виникнення яких носить різну ймовірність (високий, середній, низький), і прояв
яких в тій чи іншій мірі сприяє нестійкості економічної безпеки як системи, а
ефективне управління системою з метою максимально зменшити можливість
виникнення ризиків через механізми страхування, хеджування забезпечують її
стійкість
Сьогодні страхування сільськогосподарських ризиків в Україні є
необхідним атрибутом цивілізованої, сучасної та ефективної системи
управління, а також потребує державної підтримки та регулювання.
У сформованій системі сільськогосподарського страхування існують
значні проблеми і перешкоди, які гальмують її розвиток.
Для поліпшення умов і вирішення наявних проблем в сфері
агрострахування і з метою популяризація її серед сільськогосподарських
виробників, потрібно [13]:
− удосконалити чинну та розробити ефективну нормативно-законодавчу
базу щодо страхування;
− розширити перелік ризиків для сільськогосподарських культур такими
природними явищами, як тривалі зливи, рання поява сніжного покриву і
промерзання верхнього шару ґрунту, льодова кірка;
− ввести гнучкі програми агрострахування та можливості державної
підтримки для регіонів з високоризикованим сільськогосподарським
виробництвом;
− знизити ціни на послуги страхування за рахунок діючої та ефективної
системи державної підтримки;
− створити прозорі та рівні умови для всіх учасників ринку
агрострахування;
− ввести обов'язкове страхування на 50% посівів найризикованіших
культур;
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− сформувати Український аграрний страховий резерв, кошти якого
спрямовувалися б на покриття збитків за договорами страхування [13].
Крім того, економічній безпеці АПК в системі національних інтересів
України сприятиме досягнення наступних стратегічних цілей:
а) на рівні макроекономіки:
− підвищення конкурентних переваг агарної продукції за рахунок
вдосконалення якісних характеристик з метою збільшення обсягу експорту;
− виділення пріоритетних галузей в розвитку АПК за рахунок
диференційованого підходу, заснованого на визначенні ролі кожного виду
агарної продукції в забезпеченні продовольчої безпеки;
− введення державного замовлення на виробництво необхідного обсягу
продукції з метою імпортозаміщення;
− диференціація бюджетних субсидій до закупівельних цін на
продукцію аграрного призначення, а також вдосконалення алгоритму
державної підтримки проблемних сільських територій;
− підвищення рівня самозабезпечення в продовольстві за рахунок
активізації інноваційно- інвестиційної діяльності, а також інтеграції науки і
виробництва; вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності в галузі митної
політики імпортованого продовольства;
− розвиток нормативно-правової бази, здатної реагувати на сучасні
умови господарювання;
б) на мезорівні:
− вироблення інструментів, спрямованих на вдосконалення механізму
організаційно- економічних відносин між суб'єктами у сфері АПК;
− наукове обґрунтування, створення та розміщення агромістечок, вибір
їх спеціалізації відповідно до природно-кліматичних та інфраструктурних
особливостей територій;
− вдосконалення програм розвитку пріоритетних галузей АПК, в т.ч.
грантової підтримки;
− організація інформаційно-консультаційних центрів для доведення до
керівників господарюючих суб'єктів у сфері АПК змін до нормативно-правових
актів, проведення консультування в області оподаткування, бюджетування,
економіки, фінансів;
− розробка програм розвитку соціальної інфраструктури села;
в) на мікрорівні:
− підвищення мотивації персоналу, створення сприятливих умов праці і
відпочинку, забезпечення достатнього рівня соціальної захищеності;
− впровадження нових технологій при виробництві аграрної продукції;
− розробка резервів зниження низькосортної, бракованої продукції,
дотримання агротехнічних заходів на всіх стадіях виробничого циклу при
виробництві продукції;
− вдосконалення маркетингової діяльності з метою активізації
зовнішньоекономічного співробітництва;
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− підвищення рівня кваліфікації управлінського персоналу з метою
оперативності прийнятих управлінських рішень в сфері АПК.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, ми можемо
зробити висновок, що дослідження агропромислового комплексу України як
сукупність взаємопов'язаних галузей дозволить найбільш докладно розглянути
основні елементи та чинники, що впливають на формування стабільного і
стійкого функціонування АПК і способи переходу на інтенсивний спосіб
ведення господарства, що в свою чергу дозволить значно знизити ризики, які
безпосередньо впливають на всі види діяльності галузей агропромислового
комплексу.
АПК України вимагає не лише фінансової підтримки, а й створення
сприятливих, стабільних та довгострокових умов для сільськогосподарських
товаровиробників як у рамках всієї галузі, так і в галузі страхування.
Оскільки, саме за таких умов, ефективне аграрне виробництво сприятиме
продовольчій незалежності та забезпеченню національних інтересів України на
світовій арені, а економічна безпека АПК – стане одним із стратегічних
ресурсів національної безпеки країни в цілому.
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Мета. Розробка та реалізація ефективної стратегії розвитку, будучи
перспективно-орієнтованим етапом забезпечення економічної безпеки, стає
підґрунтям для набуття довгострокових конкурентних переваг, а тому
залишається надалі актуальною проблемою та виступає основною метою в
даному дослідженні. Методика дослідження. Теоретичною і методологічною
основою є праці провідних вітчизняних учених-економістів, в яких
розглядаються сучасні аспекти стратегічного управління, інвестування та
інноваційного розвитку агропромислового комплексу (АПК), проблеми
стратегічного розвитку та економічної безпеки як надважливої складової
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національної економіки. В роботі використано методи узагальнення та
абстрагування; метод аналізу і синтезу. Результати. Успішність стратегії
розвитку значною мірою залежить від обґрунтованості заходів реагування на
зміни та очікування ринку в довгостроковій перспективі, тобто від
ефективності стратегічного управління та реалізації системи заходів із
забезпечення найбільш раціонального використання стратегічних ресурсів,
виявлення резервів та належного рівня економічної безпеки. В сучасних умовах
рівень безпеки є важливим фактором, що впливає на діяльність всіх
господарюючих суб'єктів, а також на стан і динаміку розвитку
конкурентоспроможності підприємств АПК. Завдяки правильно обраним
стратегічним орієнтирам та вчасному проваджені стратегії розвитку
підприємства АПК можуть боротися за збільшення частки ринку і набувати
нових конкурентних переваг. Наукова новизна. Запропоновано визначати та
нейтралізувати загрози економічній безпеці АПК в рамках програмно-цільового
підходу, який передбачає: виявлення джерела загроз, оцінка і розробка
програмно-цільових заходів, спрямованих на нейтралізацію можливих загроз
економічній безпеці, аналіз ступеня важливості загроз, економічна оцінка
планованих заходів, розробка стратегії економічної безпеки агропромислових
регіонів. Практична значущість. В роботі визначено, що забезпечення
сталого розвитку та економічної безпеки АПК в якості розділів цільових
програм має включати заходи щодо поглиблення міжрегіональної та
внутрішньорегіональної інтеграції з використанням агропромислової
кластеризації і дорожнього картування, агротехнопарків, центрів трансферу
агротехнологій та ін.
Ключові слова: стратегія; конкурентні переваги; стратегія розвитку;
стратегічне управління, економічна безпека
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STRATEGIC
DEVELOPMENT OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX AS A BASIS FOR
MAINTENANCE OF ECONOMIC SECURITY
Purpose. The purpose of the article is the development of theoretical bases of
agro-industrial complex (AIC) effective strategy as the perspective-oriented stage of
maintenance of economic security. Methodology of research. The theoretical and
methodological basis of the study were the works of leading domestic scientists
devoted to the modern aspects of strategic management, investment and innovative
development of agro-industrial complex, the problems of strategic development and
economic security as an important component of the national economy. The methods
of generalization and abstraction are used in the work; method of analysis and
synthesis. Findings. The successful development strategy largely depends on the
soundness of measures to respond to changes and market expectations in the long
term. It also depends on the effectiveness of strategic management and the
implementation of a system of support for strategic resources, identification of
reserves and appropriate economic security. In modern conditions, the level of
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security is an important factor influencing the activities of all economic entities, as
well as the state and dynamics of competitiveness of agricultural enterprises. Thanks
to the right choice of strategic guidelines and timely development strategies the
agricultural enterprises can fight to increase market share and gain new competitive
advantages. Originality. The identification and neutralization of threats to economic
security of the agro-industrial complex within the program-target approach have been
proposed. It includes: identifying the source of threats, assessment and development
of program-targeted measures to neutralize possible threats to economic security,
threats analysis, economic evaluation of planned measures economic security of agroindustrial regions. Practical value. It is determined that maintenance of sustainable
development and economic security of agro-industrial complex as sections of target
programs should include measures to deepen interregional and intra-regional
integration using agro-industrial clustering and road mapping, agro-technoparks,
centers of agro-technology transfer, etc.
Key words: strategy; competitive advantages; development strategy; strategic
management, economic security.
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