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економічному університеті.  

Дисертаційна робота присвячена розробці та обґрунтуванню теоретико-

методологічних основ і практичних рекомендацій щодо інноваційно-

інвестиційного забезпечення економічної безпеки аграрного сектора в умовах 

зростання ризиків і невизначеності. Доведено, що в умовах сьогодення 

набувають актуального значення проблеми забезпечення економічної 

безпеки аграрного сектору. Поняття «економічна безпека» розглянуто як 

економічну стійкість та незалежність аграрного сектору, як сукупність умов і 

факторів, які забезпечують незалежність його економіки, здатність до 

постійного оновлення і удосконалення агровиробництва. На основі 

проведеного дослідження теоретичних основ визначено, економічна безпека 

аграрного сектору проявляється на мікрорівні як економічна безпека 

суб’єктів господарювання в аграрному виробництві – агровиробників, та на 

макрорівні як економічна безпека аграрного сектору.  

Окреслено суб’єкти та об’єкти економічної безпеки аграрного сектору. 

Визначено діяльність аграрних суб’єктів господарювання як таку, що є 

досить ризиковою на всіх стадіях процесу відтворення. Виокремлено вагомі 

фактори впливу на економічну безпеку аграрного сектору, до яких віднесено 

природні умови, соціально-економічні фактори, рівень зайнятості та 

безробіття населення, умови та оплату праці, рівень освіти. Відзначено 
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внутрішні чинники, що здійснюють безпосередній вплив на стан економічної 

безпеки аграрного сектору, зокрема ступінь забезпеченості ресурсами, умови 

їх використання, технічний стан основних виробничих фондів, 

забезпеченість та якісний склад трудового потенціалу суб’єктів 

господарювання. 

Систематизовано науково-теоретичні підходи до визначення суті 

поняття "економічна безпека аграрного сектору". Визначено складові 

елементи економічної безпеки аграрного сектору, які класифіковано на 

внутрішньовиробничі та позавиробничі. Окреслено важливі напрями 

економічної безпеки аграрного сектору, серед яких виокремлено 

інноваційно-інвестиційне забезпечення його розвитку. Розроблено 

теоретичні основи формування інноваційно-інвестиційного забезпечення 

економічної безпеки аграрного сектора. Основним завданням інвестиційної 

політики аграрного сектору визначено активізацію інноваційної та науково-

технічної діяльності в інтересах національної економіки, а також 

спрямування інвестиційних потоків в аграрне виробництво. 

Визначено особливості впливу на рівень економічної безпеки 

аграрного сектору, серед яких відзначено біологічний характер виробництва, 

низьку цінову еластичність попиту на аграрну продукцію, залучення у 

виробництво природних ресурсів, невеликий термін зберігання деяких видів 

аграрної продукції, нестабільний фінансовий стан, високі ризики в 

рослинництві і тваринництві, велику вартість залученого капіталу та інші. 

Доведено необхідність залучення механізмів забезпечення та покращення 

організації та функціонування системи економічної безпеки аграрного 

сектору.  

Визначено тенденції розвитку аграрного сектору економіки як об’єкту 

дослідження в системі економічної безпеки, якими доведено невисокі темпи 

зростання обсягів продукції сільського господарства, збільшення 

продуктивності праці в основному за рахунок використання потужної 

високопродуктивної техніки, низький рівень заробітної плати порівняно з 
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іншими галузями економіки, збільшення питомої ваги суб’єктів 

господарювання, які одержали збиток, значне скорочення експорту 

сільськогосподарської продукції, свідчать про вплив певних негативних 

факторів, які ставлять під загрозу забезпечення економічної безпеки 

аграрного сектора.  

Досліджено та визначено загрози економічній безпеці аграрного 

сектору, охарактеризовано сільськогосподарські ризики, що мають місце на 

всіх стадіях господарського процесу. Проведено анкетування, де визначено, 

серед найвагоміших зовнішніх загроз економічній безпеці аграрного сектору 

є зміни в законодавстві, неефективний механізм державної підтримки 

аграрного сектора, диспаритет цін, втрата ринків збуту, низький рівень 

доступності кредитних ресурсів, недобросовісна конкуренція, корупція та 

низька інвестиційна привабливість. Серед найвагоміших внутрішніх загроз 

економічній безпеці аграрного сектору визначено погіршення фінансових 

показників діяльності, низький рівень кваліфікації кадрів та мотивації праці, 

відтік кваліфікованих працівників, відсутність системи захисту від зовнішніх 

загроз, застаріла технічна база, відсутність інновацій та використання 

непрогресивних технологій. 

На основі узагальнення теоретичних та методологічних основ 

дослідження забезпечення економічної безпеки аграрного сектора 

удосконалено методику виокремлення складових та механізм забезпечення 

економічної безпеки аграрного сектору, розвинуто методику оцінки рівня 

економічної безпеки аграрного сектору.  

Визначено кількісні та якісні параметри основних виробничих засобів 

сільськогосподарських підприємств України, що не сприяють високим 

конкурентним позиціям вітчизняних аграріїв, насамперед середніх та малих 

форм господарювання на селі. Досліджено науково-технологічний потенціал 

аграрного сектора як передумова забезпечення економічної безпеки, де 

доведено недостатність обсягів інвестування для забезпечення необхідної 

моделі відтворення галузевих основних виробничих засобів та впровадження 
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сучасних технологій. Проведена оцінка інноваційної діяльності в аграрному 

секторі в контексті економічної безпеки та здійснено аналіз інвестиційного 

забезпечення аграрного виробництва як напряму формування економічної 

безпеки. 

Обґрунтувавши залежність між інвестиційним забезпеченням та 

розвитком аграрного сектору і його економічною безпекою, доведено 

порівняно ще низький рівень інвестиційної привабливості аграрного 

виробництва. Досліджено механізм залучення інвестицій, етапи планування 

заходів щодо впровадження методів державного регулювання інвестиційних 

процесів, а також розробку інституціональних та організаційних структур і 

законодавчих актів. За результатами аналізу законодавчої складової 

державної політики забезпечення економічної безпеки аграрного сектору 

визначено непослідовність її формування та як таку, що реалізується 

недостатньою мірою. Проведено комплексний аналіз ефективності державної 

політики забезпечення розвиту аграрного сектору в контексті економічної 

безпеки, що дозволило визначити її ключові недоліки в розрізі головних 

блоків: організаційного, стратегічного, ресурсного, контролюючого та 

мотиваційного. Визначено формування лізингових відносин як основу 

інноваційно-інвестиційного забезпечення економічної безпеки аграрного 

сектору. 

Обґрунтовано інноваційний механізм впровадження стратегій 

нейтралізації ризиків в управлінні економічною безпекою аграрного сектора, 

який враховує особливості впровадження інструментів на необхідному 

функціональному рівні та визначає учасників управлінського процесу, сферу 

відповідальності та план заходів зацікавлених сторін як на державному рівні 

так і на рівні окремого виробника. Удосконалено методику використання 

регресійних моделей для оцінки факторів впливу на вибір методів 

нейтралізації ризиків в управлінні економічною безпекою аграрного сектору 

з використанням багатовимірної пробіт-моделі. Розвинуто проектування 

параметричних профілів впровадження та адаптації методів нейтралізації 
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найбільш значимих типів природно-кліматичних ризиків, ризиків 

виникнення та поширення хворіб і коливання цін в управлінні економічною 

безпекою аграрного сектору. 

Сформовано концептуальну модель зміцнення економічної безпеки 

аграрного сектору «Мультиплікатор доданої вартості 2+», де передбачено 

створення інтегрованих агропродовольчих ланцюгів доданої вартості, що 

ґрунтуються на основі дворівневого механізму мультиплікації економічного 

ефекту через створення доданої вартості на основі підвищення рівня 

продуктивності  та розширення економічних функцій вздовж ланцюга 

доданої вартості. На основі використанням методу картографування 

результатів кластеризації удосконалено методологію кластерного аналізу із 

подальшим визначенням сильних та слабких сторін кожного окремого 

кластеру. 

Запропоновано розвиток територіально-галузевих виробничих систем 

та інтеграційних форм господарювання на основі залучення представників 

малого та середнього аграрного бізнесу до агропродовольчого ланцюга 

доданої вартості як чинника забезпечення економічної безпеки аграрного 

сектору. Удосконалено механізм сприяння та залучення інвестицій в 

аграрний сектор економіки, що передбачає впровадження стратегії 

кліматично оптимізованого сільського господарства за рахунок державно 

приватного партнерства з використанням кліматично оптимізованого 

інвестиційного інкубатора на основі посередництва чи надання брокерських 

послуг. 

Відповідно до стратегічного курсу держави та міжнародних політичних 

зобов’язань у сфері природно-кліматичних змін розвинуто концептуалізацію 

напрямів удосконалення державної політики у сфері забезпечення 

інноваційно-інвестиційного розвитку та зміцнення економічної безпеки 

аграрного сектору на основі концепції кліматично оптимізованого сільського 

господарства. Розроблено комплексну модель інноваційно-інвестиційного 

забезпечення економічної безпеки розвитку аграрного сектору з 
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використанням технології кліматично оптимізованого сільського 

господарства та сформовано логічну матрицю результатів її впровадження. 

 

Ключові слова: економічна безпека, інноваційно-інвестиційного 

забезпечення, загрози, ризики, оцінка, фінансові інструменти, аграрний 

сектор. 

ABSTRACT 

 

Kravchenko M.V. Innovation and investment support of economic security 

of the agricultural sector. – Manuscript. 

Dissertation for a Doctor Degree of Economic Sciences in specialty 08.00.03  

–  Economics and Management of a National Economy. – State Agrarian and 

Engineering University in Podilia, Kamianets-Podilskyi, 2021. 

The dissertation was performed at Dnipro State University of Agriculture 

and Economics. 

The dissertation is devoted to the development and substantiation of 

theoretical and methodological bases and practical recommendations for 

innovation and investment support of economic security of the agricultural sector 

in conditions of increasing risks and uncertainty. It is proved that in today's 

conditions the problems of ensuring economic security of the agricultural sector 

become relevant. The concept of «economic security» is considered as economic 

stability and independence of the agricultural sector, as a set of conditions and 

factors that ensure the independence of its economy, the ability to constantly 

update and improve agricultural production. According to the theoretical 

foundations of the study, it is determined that the economic security of the 

agricultural sector is manifested at the micro level as the economic security of 

economic entities in agricultural production – agricultural producers, and at the 

macro level – as the economic security of the agricultural sector. 

The subjects and objects of economic security of the agricultural sector are 

outlined. The activity of agrarian economic entities is defined as one that is quite 
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risky at all stages of the reproduction process. Significant factors influencing the 

economic security of the agricultural sector are identified, which include natural 

conditions, socio-economic factors, the level of employment and unemployment, 

working conditions and wages, the level of education. The internal factors that 

have a direct impact on the state of economic security of the agricultural sector, in 

particular the degree of resource security, conditions of their use, technical 

condition of fixed assets, security and quality of labor potential of economic 

entities are noted. 

Scientific and theoretical approaches to defining the essence of the concept 

of «economic security of the agricultural sector» are systematized. The 

components of economic security of the agricultural sector, which are classified 

into domestic and non-domestic, are identified. Important areas of economic 

security of the agricultural sector are outlined, among which the innovation and 

investment support of its development is singled out. Theoretical bases of 

formation of innovation and investment maintenance of economic security of 

agrarian sector are developed. The main task of the investment policy of the 

agricultural sector is the intensification of innovation and scientific and technical 

activities in the interests of the national economy, as well as the direction of 

investment flows in agricultural production. 

The features of the impact on the level of economic security of the 

agricultural sector are determined, among which the biological nature of 

production, low price elasticity of demand for agricultural products, involvement 

in the production of natural resources, short shelf life of some types of agricultural 

products, unstable financial condition, high risks in crop and livestock production, 

high cost of attracted capital and others. The necessity of attracting mechanisms to 

ensure and improve the organization and functioning of the system of economic 

security of the agricultural sector has been proved. 

Trends in the development of the agricultural sector of the economy as an 

object of study in the system of economic security, which proved the low growth 

rate of agricultural production, increase productivity mainly through the use of 
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powerful high-performance machinery, low wages compared to other sectors of the 

economy, increase specific the weight of businesses that have suffered losses, a 

significant reduction in exports of agricultural products, indicate the impact of 

certain negative factors that threaten the economic security of the agricultural 

sector. 

The threats to the economic security of the agricultural sector have been 

studied and identified, and the agricultural risks that occur at all stages of the 

economic process have been characterized. A survey was carried out, where it was 

determined that among the most significant external threats to the economic 

security of the agricultural sector are changes in legislation, inefficient mechanism 

of state support for the agricultural sector, price disparities, loss of markets, low 

availability of credit resources, unfair competition, corruption and low investment 

attractiveness. Among the most important internal threats to the economic security 

of the agricultural sector are the deterioration of financial performance, low skills 

and motivation, outflow of skilled workers, lack of protection against external 

threats, outdated technical base and lack of innovation and use of non-advanced 

technologies. 

Based on the generalization of the theoretical and methodological 

foundations of the study of ensuring the economic security of the agricultural 

sector, the methodology for identifying the components and the mechanism for 

ensuring the economic security of the agricultural sector has been improved, the 

methodology for assessing the level of economic security in the agricultural sector 

has been developed.  

Quantitative and qualitative parameters of the main means of production of 

agricultural enterprises of Ukraine are determined, which do not contribute to the 

high competitive position of domestic farmers, primarily medium and small forms 

of management in rural areas. The scientific and technological potential of the 

agricultural sector as a prerequisite for ensuring economic security has been 

studied, where the insufficiency of investment volumes to ensure the necessary 

model of reproduction of the main fixed assets and the introduction of modern 
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technologies has been proved. An assessment of innovation activity in the 

agricultural sector in the context of economic security and analysis of investment 

support of agricultural production as a direction of economic security was carried 

out. 

Substantiating the relationship between investment and development of the 

agricultural sector and its economic security, a relatively low level of investment 

attractiveness of agricultural production was proved. The mechanism of investment 

attraction, stages of planning measures for introduction of methods of state 

regulation of investment processes, as well as development of institutional and 

organizational structures and legislative acts are investigated. A comprehensive 

analysis of the effectiveness of public policy to ensure the development of the 

agricultural sector in the context of economic security, which identified its key 

shortcomings in terms of the main blocks: organizational, strategic, resource, 

control and motivational. The formation of leasing relations as the basis of 

innovation and investment support of economic security of the agricultural sector 

is determined. 

An innovative mechanism for implementing risk neutralization strategies in 

managing the economic security of the agricultural sector, which takes into 

account the specifics of implementing tools at the required functional level and 

identifies participants in the management process, responsibilities and stakeholder 

action plan at the state level and at the individual producer level. The method of 

using regression models to assess the factors influencing the choice of risk 

neutralization methods in the management of economic security of the agricultural 

sector using a multidimensional probit-model has been improved. The design of 

parametric profiles of introduction and adaptation of methods of neutralization of 

the most significant types of natural and climatic risks, risks of occurrence and 

spread of diseases and price fluctuations in the management of economic security 

of the agricultural sector is developed. 

A conceptual model for strengthening the economic security of the 

agricultural sector «Value Added Multiplier 2+», which provides for the creation 
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of integrated agri-food value chains based on a two-tier mechanism for multiplying 

the economic effect by creating added value by increasing productivity and 

expanding economic cost. Based on the method of mapping the results of 

clustering, the methodology of cluster analysis was improved, followed by the 

identification of strengths and weaknesses of each individual cluster. 

The development of territorial-branch production systems and integration 

forms of management on the basis of involvement of representatives of small and 

medium agrarian business in the agri-food chain of added value as a factor of 

ensuring economic security of the agrarian sector is offered. The mechanism for 

promoting and attracting investment in the agricultural sector of the economy has 

been improved, which provides for the implementation of a strategy of climate-

optimized agriculture through public-private partnership using a climate-optimized 

investment incubator based on mediation or brokerage services. 

According to the strategic course of the state and international political 

commitments in the field of natural and climatic changes, the conceptualization of 

directions for improving state policy in the field of ensuring innovation and 

investment development and strengthening the economic security of the 

agricultural sector has been developed on the basis of the concept of climate-smart 

agriculture. A complex model of innovation and investment support of economic 

security of agricultural sector development using the technology of climate-

optimized agriculture has been developed and a logical matrix of results of its 

implementation has been formed. 

 

Key words: economic security, innovation and investment support, threats, 

risks, assessment, financial instruments, agricultural sector. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження.В розвитку національної економіки 

важливу роль відіграє аграрний сектор. В сучасних ринкових умовах 

зростають ризики та невизначеність функціонування суб'єктів 

господарювання різних видів економічної діяльності, зокрема і сільського 

господарства. У зв'язку з цим, однією з ключових проблем сучасного етапу 

розвитку аграрного сектору постає підвищення його економічної безпеки, як 

одного із важливих напрямів забезпечення продовольчої безпеки країни. 

Аграрний сектор є фундаментальною ланкою вітчизняної економіки, 

функціонування якого спрямоване на розвиток виробництва продовольчих 

товарів, сировини для промисловості, створення умов для зростання 

експортного потенціалу України. Для забезпечення стабільної фінансово-

господарської діяльності, підвищення ефективності виробництва та реалізації 

наявних конкурентних переваг аграрним суб’єктам господарювання 

необхідне забезпечення належного рівня економічної безпеки, зокрема на 

основі інновацій та залучення інвестицій.  

Проте на сучасному етапі ведення аграрного виробництва в умовах 

стійкого зростання взаємозалежності та відкритості економік, конкуренції 

між аграрними суб’єктами господарювання, підсилення ролі інформації в 

процесі діяльності для вітчизняних аграріїв виникає необхідність 

дослідження чинників і загроз економічного стану, усвідомлення зростання 

складності процесів управління, необхідність створення системи протидії 

деструктивного впливу ризиків фінансово-господарської діяльності, 

створення інноваційно-інвестиційної основи розвитку, яка здатна б 

забезпечити реальний безпековий результат.  

За таких умов існування та подальший розвиток аграрного сектора 

економіки неможливий без формування належного рівня економічної 

безпеки на основі інноваційно-інвестиційного забезпечення. Її системний 

вплив поєднує в собі не тільки співвідношення дії макроекономічних 
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факторів, а також і мікроекономічних. Економічна безпека поєднує в собі 

організаційно-економічне та фінансовезабезпечення розвиткуаграрного 

сектору, його ресурсну, кадрову та екологічну складові. Саме тому, 

ґрунтовне наукове дослідження проблем забезпечення економічної безпеки 

та формування системи її показників з метою розвитку аграрногосектору є 

гострою необхідністю сьогодення. 

Актуальні проблеми розвитку напряму наукового дослідження 

економічної безпеки висвітлювали в своїх працях такі вчені, як          

Безбожний В.Л., Бісултанов Б.К., Васильчак С.В. Васильців Т.Г.,                  

Власюк О.С., Жадько К.С., Живко З.Б., Ілляшенко С.Н., Ільяш Н.І, 

Качинський А.Б., Козаченко Г.В., Криленко В.І., Кулагіна Н.О., Куценко В.І., 

Лібанова Е.М., Лучик М.В., Ляшенко О.М., Місюк М.В., Рябенко Г.М., 

Сарафін О.В., Свєтлаков А.Г., Ситник Г.П., Удовиченко В.П., Франчук В.І., 

Череп А.В., Шубравська О.В. З іноземних вчених проблеми забезпечення 

економічної безпеки у своїх працях досліджували Aleksy Kwilinski A.,              

Pajak К, Stewart F, Kotler Ph, Porter M. Shumpeter J. Stachowiak Z. Verrier B., 

Rose B., Zhou M. 

Відзначаючи вагомий внесок дослідників в безпекознавстві, слід 

зауважити, що окремі аспекти забезпечення економічної безпеки розвитку 

аграрного сектору потребують подальшого дослідження. Зокрема це 

стосується уточнення категорії змісту «економічна безпека аграрного 

сектора» та її складових, визначення чинників та загроз, що впливають на її 

формування в аграрному виробництві, встановлення кількісних і якісних 

параметрів для оцінки рівня економічної безпеки, обґрунтування підходів до 

її покращення в аграрних суб'єктах господарювання. Саме тому тема 

дисертаційної роботи є актуальною і присвячена проблемі інноваційно-

інвестиційного забезпечення економічної безпеки аграрного сектора з метою 

стабільного й ефективного його розвитку. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано згідно з тематичним планом науково-
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дослідних робіт Дніпровського державного аграрно - економічного 

університету за темою: «Організаційно-методичні засади обліку, звітності і 

контролю у системі забезпечення економічної стійкості підприємств» 

(номер державної реєстрації 0116U003135), в межах якої автором 

запропоновано розроблену Концепцію покращення інноваційно-

інвестиційного забезпечення економічної безпеки аграрного сектора, методи 

нейтралізації ризиків в управлінні економічною безпекою аграрного сектора 

та сформовано модель інноваційно-інвестиційного забезпечення економічної 

безпеки аграрного сектора.  

Мета і завдання дисертаційного дослідження. Метою дисертаційної 

роботи є розробка теоретико-методологічних положень та науково-

практичних рекомендацій щодо обґрунтування інноваційно-інвестиційного 

забезпечення економічної безпеки аграрного сектора в умовах зростання 

ризиків і невизначеності. 

Реалізація мети дисертаційної роботи обумовила наступні завдання 

дослідження: 

- з'ясувати змістовне наповнення поняття "економічна безпека 

аграрного сектору"; 

- запропонувати механізм забезпечення економічної безпеки 

аграрного сектору; 

- удосконалити методику виокремлення складових економічної 

безпеки суб’єктів аграрного сектору; 

- розвинути методику оцінки рівня економічної безпеки аграрного 

сектору; 

- запропонувати механізм інтеграції впровадження інноваційних 

технологій в аграрне виробництво; 

- розвинути проектування параметричних профілів впровадження 

та адаптації методів нейтралізації найбільш значимих типів природно-

кліматичних ризиків, ризиків виникнення та поширення хворіб і коливання 

цін в управлінні економічною безпекою аграрного сектору; 



24 
 

- обґрунтувати інноваційний механізм впровадження стратегій 

нейтралізації ризиків в управлінні економічною безпекою аграрного 

сектора; 

- сформувати концептуальну модель зміцнення економічної 

безпеки аграрного сектору; 

- удосконалити методологію кластерного аналізу із подальшим 

визначенням сильних та слабких сторін кожного окремого кластеру; 

- розробити комплексну модель інноваційно-інвестиційного 

забезпечення економічної безпеки розвитку аграрного сектору; 

- удосконалити механізм сприяння та залучення інвестицій в 

аграрний сектор економіки. 

- окреслити концептуальні напрями удосконалення державної 

політики у сфері забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку та 

зміцнення економічної безпеки аграрного сектору. 

Об’єктом дослідження є процеси забезпечення економічної безпеки 

видів діяльності суб’єктів господарювання в аграрному секторі та їх 

фінансових, матеріально-технічних, кадрових, земельних ресурсів. 

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методологічних і 

науково-практичних засад формування економічної безпеки аграрного 

сектору на основі впровадження інновацій та залучення інвестицій. 

Методи дослідження. В процесі дослідження в контексті досягнення 

мети та реалізації заданих завдань, формування теоретико-методологічних 

основ і прикладних засад інноваційно-інвестиційного забезпечення 

економічної безпеки аграрного сектору було використано загальнонаукові та 

спеціальні методи дослідження, зокрема: методи аналізу і синтезу, 

логічного узагальнення, методи індукції та дедукції щодо визначення 

сутності та змісту економічних понять економічна безпека, економічної 

безпеки аграрного сектора, загроза, інноваційно-інвестиційне забезпечення, 

факторний і метод порівнянь для виокремлення і класифікації загроз та 

факторів впливу на економічну безпеку аграрного сектору, а також 
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економіко-статистичні, графічні, методи абсолютних і відносних величин, 

графо аналітичні, аналізу та декомпозиції, узагальнюючих характеристик 

для порівняння та визначення тенденцій розвитку аграрного сектору, 

аналізу інноваційно-інвестиційного потенціалу аграрного сектору як основи 

забезпечення економічної безпеки, структурно-функціонального аналізу, 

системного підходу та моделювання щодо визначення концептуальних 

основ та окреслення моделі інноваційно-інвестиційного забезпечення 

економічної безпеки аграрного сектора. Крім цього, в дисертаційній роботі 

використано прийоми групування, класифікації, табличного та графічного 

представлення результатів дослідження. 

Базою інформаційних даних для дослідження були законодавчі акти: 

Укази Президента України, Верховної Ради України, постанови Кабінету 

Міністрів України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства 

екології та природних ресурсів України, Міністерства захисту довкілля та 

природних ресурсів України, офіційні статистичні матеріали Державної 

служби статистики України, звітні дані суб'єктів господарювання в 

аграрному секторі, наукові праці провідних вітчизняних і зарубіжних 

учених з проблем забезпечення економічної безпеки галузей економіки та 

аграрного сектора, а також аналітичні розробки автора, результати 

авторського експертного опитування.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у комплексному 

дослідженні теоретико-методологічних засад формування економічної 

безпеки аграрного сектору і розробленні практичних рекомендацій щодо її 

забезпечення на основі інноваційно-інвестиційного механізму. Найбільш 

вагомі результати дослідження, що характеризують наукову новизну і 

виносяться на захист, полягають у тому, що: 

уперше: 

- визначено змістовне наповнення поняття "економічна безпека 

аграрного сектору" як сукупність взаємопов’язаних систем безпеки, які 
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відображають забезпечення належних умов сталого розвитку аграрного 

виробництва при найбільш ефективному використанню ресурсів, стійкий до 

внутрішніх та зовнішніх загроз стан агровиробників, здатність їх 

реалізовувати власні економічні інтереси, ефективно функціонувати в умовах 

господарських ризиків в контексті досягнення конкурентоспроможності, що 

гарантуватиме забезпечення продовольчої безпеки, стимулюватиме розвиток 

технологічно пов’язаних галузей національної економіки та формуватиме 

соціально-економічні основи розвитку сільських територій;  

- сформовано концептуальну модель зміцнення економічної безпеки 

аграрного сектору «Мультиплікатор доданої вартості 2+», зміст якої полягає 

у створенні інтегрованих агропродовольчих ланцюгів доданої вартості, що 

ґрунтуються на основі дворівневого механізму мультиплікації економічного 

ефекту через створення доданої вартості на основі підвищення рівня 

продуктивності (на першому рівні) та розширення економічних функцій 

вздовж ланцюга доданої вартості (на другому рівні), що дає можливість 

визначити пріоритети та послідовність організаційних та інвестиційних 

заходів, особливо з точки зору залучення відповідних стратегічних прямих 

іноземних інвестицій та / або технічної допомоги, які можуть слугувати 

необхідною технологічною та інноваційною складовою і забезпечать доступ 

до іноземних (зовнішніх) ринків збуту аграрної продукції; 

- розроблено комплексну модель інноваційно-інвестиційного 

забезпечення економічної безпеки розвитку аграрного сектору на засадах 

кліматично оптимізованого сільського господарства, яка одночасно 

сприятиме зростанню продуктивності в аграрному секторі, зміцненню 

стійкості до ризиків природно-кліматичних змін та залученню інноваційних 

механізмів фінансування. В основу розробленої моделі покладено адаптацію 

та впровадження ефективних практик інституційної координації, інтеграції 

до ланцюгів доданої вартості представників малого та середнього аграрного 

бізнесу, підвищення стійкості до ризиків та масштабування технологій 

кліматично оптимізованого сільського господарства; 
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удосконалено: 

- методику виокремлення складових економічної безпеки аграрного 

сектору, зокрема виробничо-інформаційну, ресурсно-технологічну, 

фінансово-економічну, інвестиційно-інноваційну, ринкову, соціальну та 

екологічну, що на відміну від загальновідомих дозволяє в межах певної 

території сегментувати напрямки виробничо-господарської діяльності в 

аграрному секторі та провести оцінку стану їх захищеності, яка сприятиме 

виявленню конкретних загроз та небезпек, мобілізації заходів на їх 

попередження та мінімізації негативного впливу на результати 

господарської діяльності; 

- механізм забезпечення економічної безпеки аграрного сектору, який 

на відміну від загально відомих визначає суб'єкти, які впливають на процес 

забезпеченням належного рівня економічної безпеки, види діяльності 

суб’єктів господарювання та їх ресурси (фінансові, матеріально-технічні, 

трудові, земельні) як об’єкти економічної безпеки аграрного сектору, 

враховує інструменти виявлення загроз економічній безпеці, усунення загроз, 

яким важко протистояти, проектування ймовірних загроз та заходи їх 

запобігання, що дозволить вчасно реагувати на зміни зовнішнього і 

внутрішнього середовища, сприяти забезпеченню стабільності в 

майбутньому;  

- методику використання регресійних моделей для оцінки факторів 

впливу на вибір методів нейтралізації ризиків в управлінні економічною 

безпекою аграрного сектору з використанням багатовимірної пробіт-моделі, 

де запропонована варіація моделі на відміну від існуючих враховує 

одночасне використання трьох різних методів нейтралізації ризиків та 

кореляції між ними, що сприятиме розробці більш ефективних стратегій 

нейтралізації ризиків із врахуванням потенціалу ефекту синергії їх 

одночасного застосування; 

- методологію кластерного аналізу із подальшим визначенням сильних 

та слабких сторін кожного окремого кластеру, що на відміну від 
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загальновідомих, із використанням методу картографування результатів 

кластеризації, дало можливість виділити 5 основних кластерів, які суттєво 

відрізняються за рівнем економічних показників, їх сильних та слабких 

сторін, що впливають на зміцнення економічної безпеки аграрного сектору та 

які необхідно враховувати при формуванні агропродовольчого ланцюга 

доданої вартості; 

- механізм сприяння та залучення інвестицій в аграрний сектор 

економіки, що на відміну від уже існуючих механізмів передбачає 

впровадження стратегії кліматично оптимізованого сільського господарства 

за рахунок державно приватного партнерства з використанням кліматично 

оптимізованого інвестиційного інкубатора на основі посередництва чи 

надання брокерських послуг. Запропонований підхід дозволить значно 

скоротити трансакційні витрати та мінімізувати ризики для інвесторів з 

одночасною максимізацією реалізації економічних та природно-

кліматичних цілей держави; 

набули подальшого розвитку: 

- методика оцінки рівня економічної безпеки аграрного сектору та його 

прогнозування, на основі визначення інтегрального оцінювання стану 

розвитку та безпеки, яка на відміну від загальновідомої враховує такі його 

особливості, як біологічний характер виробництва, низьку цінову 

еластичність попиту на аграрну продукцію, залучення у виробництво 

природних ресурсів, невеликий термін зберігання деяких видів аграрної 

продукції, високі ризики в рослинництві і тваринництві, інноваційно-

інвестиційну та соціальну складові, що дасть можливість вчасно передбачати 

та враховувати ймовірні загрози та ризики в аграрному виробництві і 

вживати механізмів їх попередження та запобігання;  

- механізм інтеграції впровадження інноваційних технологій в аграрне 

виробництво за напрямами виробничо-технологічним, організаційно-

управлінським, селекційно генетичним, економічним та соціально-

екологічним в умовах несприятливого інвестиційного середовища в Україні, 
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що передбачає поєднання державних інструментів підтримки його розвитку 

на основі реалізації державних і регіональних програм за рахунок коштів 

державного та місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад, що 

вплине на покращення інвестиційних процесів та забезпечення економічної 

безпеки аграрного сектору в майбутньому;  

- проектування параметричних профілів впровадження та адаптації 

методів нейтралізації найбільш значимих типів природно-кліматичних 

ризиків, ризиків виникнення та поширення хворіб і коливання цін в 

управлінні економічною безпекою аграрного сектору, які передбачають, на 

відміну від існуючих, їх конкретизацію за елементами, що вимагають 

інвестицій, метою, поточним станом та проблемами, що потребують 

корегування, запропонованими заходами їх вирішення, інструментами, 

рівнем впливу та відносними витратами, що забезпечить удосконалення 

процесу прийняття управлінських рішень на державному рівні в 

майбутньому в контексті забезпечення економічної безпеки аграрного 

сектору; 

- концептуалізація напрямів удосконалення державної політики у 

сфері забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку та зміцнення 

економічної безпеки аграрного сектору на основі концепції кліматично 

оптимізованого сільського господарства відповідно до стратегічного курсу 

держави та міжнародних політичних зобов’язань у сфері природно-

кліматичних змін для їх подальшого врахування при розробці стратегічних 

документів розвитку аграрного сектора на державному рівні; 

Практичне значення одержаних результатів. Дисертація містить 

науково обґрунтовані висновки та рекомендації, спрямовані щодо 

інноваційно-інвестиційного забезпечення економічної безпеки аграрного 

сектора.  

У результаті проведеного дослідження запропоновано автором 

комплекс заходів зміцнення економічної безпеки аграрного сектора на основі 

інноваційно-інвестиційних інструментів, які використані Департаментом 
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екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації у контексті регулювання та вирішення соціально-економічних 

та екологічних завдань розвитку господарств аграрного сектору шляхом, 

виділення форм державної підтримки аграрного сектору (довідка №05-

37/24-19 від 10.09.2019р.); Департаментом економічного розвитку 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації, шляхом проведеного 

моніторингу виробничо-господарської діяльності господарств аграрного 

сектору Дніпропетровської області та здійснено комплексний аналіз стану їх 

ризикозахищенності та економічної безпеки. Підсумки і рекомендації за 

результатами дослідження використовуються в практичній діяльності 

підприємств галузі (довідка №12-00/25-20 від 03.11.2020 р.); Департаментом 

освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації,  з метою 

підвищення ефективності управлінської діяльності працівниками 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації були враховані наукові 

розробки дисертаційного дослідження Кравченка М.В. при реалізації 

регіональної цільової соціальної програми „Освіта Дніпропетровщини до 

2021 року” (довідка №389-17/VI від 21.12.2020 р.). Апробовано та введено в 

дію результати дисертаційного дослідження в освітньому процесі усіх 

категорій закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що було 

здійснено відповідною комісією, згідно з наказами департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації у 2018, 2019, 2020 роках (довідка №07-10/25-20 

від 23.09.2020р.). Практичні підходи, щодо впровадження механізмів 

інноваційно-інвестиційного забезпечення економічної безпеки аграрного 

сектору апробовані у виробничій діяльності: СТОВ «ДНІПРО» (довідка №21 

від 11.04.2018 р.)., ТОВ «АРМ ТРЕНД» (довідка №12 від 19.09.2018 р.),  

ТОВ «ФЕРМА АРМ» (довідка №7 від 12.11.2019 р.).  

Матеріали дисертаційного дослідження щодо визначення окремих 

економічних категорій, обґрунтування методичних підходів до оцінювання 

економічної безпеки аграрного сектору та ідентифікації дестабілізуючих 

чинників, методики моделювання інноваційно-інвестиційного забезпечення 

http://www.oblrada.dp.ua/official-records/decisions/33/895
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економічної безпеки аграрного сектору, використовуються у навчальному 

процесі Дніпровського державного аграрно - економічного університету під 

час підготовки навчально-методичних матеріалів і викладання навчальних 

дисциплін «Менеджмент», «Маркетинг», «Регіональна економіка», 

«Підприємництво», «Управління фінансово-економічною безпекою на 

підприємствах», «Економіка аграрних підприємств» (довідка №44-11-1410 

від 15.12.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 

науковою роботою. Наукові результати, висновки і пропозиції стосовно 

інноваційно-інвестиційного забезпечення економічної безпеки аграрного 

сектору, що викладені в роботі і в публікаціях, отримані автором 

самостійно. З наукових робіт, опублікованих у співавторстві, у дисертації 

використані лише ті ідеї та положення, які є результатом власних розробок 

автора. 

Апробація результатів дослідження дисертанта. Основні наукові 

результати дисертації доповідалися і обговорювалися на 15 міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях і форумах: Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Сучасний стан і перспективи розвитку 

аграрного сектору України» (м. Дніпро, 11-12 жовтня 2017 р.), 

Всеукраїнський форум з проблем міжнародних економічних відносин 

«Проблеми розвитку малих відкритих економік» (м. Житомир, 18 квітня 2018 

р.), Всеукраїнська науково-практична конференція «Забезпечення сталого 

розвитку аграрного сектору економіки: проблеми, пріоритети, перспективи» 

(м. Дніпро, 25-26 жовтня 2018 р.), VI Всеукраїнська науково-технічна 

конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та 

інновації» (м. Дніпро, 12-13 листопада 2018 р.), Міжнародна науково-

практична конференція «Аналіз сучасних підходів до ефективного 

використання потенціалу економіки країни» (м. Дніпро, 19 січня 2019 р.), 

Міжнародна науково-практична конференція «Глобалізація сучасного 

світового господарства: стан, проблеми, ефективність» (м. Київ, 23 лютого 
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2019 р.), Всеукраїнська науково-практична конференція «Аграрна наука ХХІ 

століття: реалії та перспективи» ( м. Дніпро, 12-15 березня 2019 р.), 

Всеукраїнський форум з проблем міжнародних економічних відносин 

«Розвиток міжнародної торгівлі в умовах глобальних економічних 

дисбалансів» (м. Житомир, 11 квітня 2019 р.), Міжнародна науково-

практична конференція «Реформування економіки в контексті міжнародного 

співробітництва: механізми та стратегії» (м. Запоріжжя, 16 квітня 2019 р.), ІІІ 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Облік, аудит, 

оподаткування, та звітність у системі забезпечення економічної стійкості 

підприємств» (м. Дніпро, 16-17 травня 2019 р.), Міжнародна науково-

практична конференція молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої 

освіти «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки» (м. Рівне, 10 

травня 2019 р.), ІІІ Всеукраїнська науково-практичної конференція 

«Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий 

досвід та вітчизняні реалії» (м. Дніпро, 25 травня 2019 р.), XІ Всеукраїнська 

конференція «Молоді вчені 2020 - від теорії до практики» (м. Дніпро, 12 

березня 2020 р.), Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Молодий вчений модерну – фундамент розвитку освіти, науки та бізнесу 

України» (м. Дніпро, 20 травня 2020 р.), ІІ Всеукраїнська науково-практична 

онлайн-конференція «Молодий вчений модерну» (м. Дніпро, 25листопада 

2020 р.).  

Публікації. За результатами проведених досліджень автором 

опубліковано 55 наукових праць загальним обсягом 32,6 д.а. (зокрема 

автору належить 31,2 д.а.), з яких: в 6-ти колективних монографіях; 28 

статей (зокрема 10 одноосібних) у наукових фахових виданнях (з них 22 

статей у виданнях України, які включено до міжнародних наукометричних 

баз, 6 статей у науково-періодичних виданнях інших держав); 21 публікація 

у матеріалах конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

анотації (включаючи список публікацій здобувача), вступу, п'яти розділів, 
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висновків, додатків і списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації 

становить 506 сторінок комп’ютерного тексту. Основний текст дисертації 

викладено на 410 сторінках. Робота містить 66 таблиць, 88 рисунків, 25 

формул і 23 додатки. Список використаних джерел налічує 385 найменувань 

і викладений на 40 сторінках. 

 

 

 

 



34 
 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ 

 

 

1.1. Сутність та чинники економічної безпеки аграрного сектору 

 

Глобалізаційні процеси, які відбуваються у сучасному світі, сприяють 

усвідомленню необхідності протистояння загрозам для мінімізації 

негативного впливу різного роду ризиків (фінансово-економічних, 

екологічних та інших). Саме тому, на сьогоднішній день, найважливішим 

завданням на державному рівні є забезпечення національної безпеки. 

Невід'ємною складовою національної безпеки держави є її економічна 

безпека, що визначається як захищеність інтересів людей та громадян, а 

також суспільства та держави в цілому, яка сприяє розвитку суспільства, 

своєчасному виявленню, запобіганню та нейтралізації потенційних і 

реальних загроз національним інтересам (відповідно до частини 1 статті 1 

Закону України «Про основи національної безпеки України») [90]. 

Для того, щоб зрозуміти та усвідомити значення категорії "економічна 

безпека" варто надати характеристику терміну "безпека", а також визначити 

його сутність та особливості. Безпека - це стан і тенденції розвитку 

захищеності життєво важливих інтересів суспільства, держави і людської 

особистості, а також їх структур від внутрішніх і зовнішніх загроз [37].  

В.В. Пузиков, А.І. Громович обґрунтовують, що безпека розглядається 

як відсутність небезпеки для функціонування або розвитку об'єкта, процесу, 

явища, тобто характеризує їх властивість і стан. З соціальної точки зору 

безпека означає функціонування і розвиток цієї соціальної структури та її 

елементів (на мікроабо макро- рівні) без небезпеки, насамперед, з боку іншої 

соціальної групи, спільності або їх представників, а потім вже з боку інших 

факторів (природних, техногенних, економічних тощо) [254].  
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Безпека є результатом соціальної діяльності щодо забезпечення 

безпеки суспільства, держави, особистості, яка зароджується як соціальний 

феномен у процесі розв'язання суперечностей між небезпекою і потреби 

соціуму в усуненні наслідків небезпеки. Небезпека виступає об'єктом 

діяльності у забезпеченні безпеки [37].  

Проведене українським вченим Г.П. Ситником дослідження свідчить, 

що безпека — це забезпечення усім громадянам держави належних умов для 

їх самореалізації, захисту їх життя, свободи, власності від посягань з боку 

будьякої окремої людини, організації, суспільства чи держави [272]. В.Д. 

Могилевський, стверджує, що безпека є показником якості будьякої сучасної 

системи як цілісності [186]. Поняття безпека є універсальним й ключовим у 

сполученні економіки і безпеки. Ефективним інструментом реалізації 

принципу чіткої визначеності категорії економічна безпека у контексті теорії 

державного управління є пізнання змісту термінів, які утворюють названу 

категорію [61]. 

Визначальне значення у формуванні системи безпеки соціальної 

структури мають життєво важливі інтереси, які реалізуються і для людини, і 

для суспільства, і для держави у різних сферах їх життєдіяльності. Інтереси 

кожного з суб'єктів соціуму знаходяться у постійному розвитку і зміні. 

Відповідно, забезпечення безпеки у соціальному плані повинно розглядатися, 

як створення умов щодо усунення небезпеки для життєво важливих інтересів 

особистості, суспільства і держави. При цьому інтереси кожного з елементів 

соціальної системи протилежні і навіть можуть перебувати у суперечності з 

інтересами інших. Відповідно подолання протиріч інтересів становить 

практичну діяльність по забезпеченню безпеки. З цих позицій визначення 

безпеки в найбільш загальному вигляді для соціальних систем може бути 

сформульовано як захищеність життєво важливих інтересів соціальної 

структури від зовнішніх і внутрішніх загроз, де останні виступають або 

реалізуються як протилежні, суперечливі інтереси кожного елемента 

соціальної спільноти [272].  
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Аграрний сектор України є потенціалом для розвитку національної 

економіки та її ефективної інтеграції в світовий економічний простір, а також 

створює основи підтримки суверенності держави, забезпечуючи продовольчу 

та екологічну безпеку, створює соціально-економічні основи розвитку 

сільських територій, допомагає підвищити матеріальний добробут населення 

території країни. 

Аграрний сектор є майже єдиною галуззю яка здатна забезпечувати 

постійне зростання обсягів та покращує неблагополучну динаміку 

економічних процесів. 

Аграрний сектор за результатами 2016–2017 років вкотре отримав 

світову першість у виробництві й експорті соняшникової олії і експортував 

5,84 млн тонн соняшникової олії, тим самим увійшовши до трійки лідерів.  

Перш за все треба розглянути що таке економічна безпека та система 

економічної безпеки, де об’єктом дослідження буде аграрний сектор. 

Поняття «безпека» є загальноісторичним та загальносоціальним і має 

визначальне значення для існування як особистості, так і соціальних спільнот 

будь-якого рівня. Встановлено, що потреба у безпеці належить до 

першочергових, основних мотивів діяльності [39]. 

Поняття «економічна безпека» вперше у 1934 році використав Т. 

Рузвельт – Президент США, який через необхідність державного втручання в 

економіку країни, створив Комітет з економічної безпеки. Термін 

«економічна безпека» у 1985 році отримав офіційне визнання, означаючи 

потребу в забезпеченні міжнародної економічної безпеки для соціально-

економічного розвитку і прогресу кожної країни. У бізнес-словнику поняття 

«економічна безпека» визначене як стабільне джерело фінансових доходів, 

які забезпечують стандарти життя населення сьогодні та у майбутньому 

періоді [343]. 

«Економічна безпека», як стверджують американські вчені, має 

відповідати наступним умовам: по-перше, це економічна самостійність 

країни, можливість приймати рішення щодо розвитку економіки загалом у 
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власних інтересах; по-друге, це збереження досягнутого рівня життя 

громадян та можливість його подальшого покращення [321]. 

Забезпечення економічної безпеки необхідно розглядати як гарантію 

економічної самостійності країни, стабільності розвитку суспільства, а також 

рівня захисту інтересів населення. Тому забезпечення економічної безпеки 

держави належить до її найважливіших національних пріоритетів. 

Ключовим моментом забезпечення економічної безпеки є захист 

національних інтересів (в першу чергу, територіальна цілісність держави); 

конкурентні позиції в глобальному середовищі; підвищення соціально-

економічної стабільності, гарантія високих стандартів якості життя; 

економічне зростання держави. 

Забезпечення економічної безпеки відповідно до теорії економічного 

зростання може відбуватися на основі за допомогою двох підходів: або 

екстенсивного або інтенсивного [326].  

Забезпечення безпеки держави згідно з екстенсивним підходом 

визначається  розширенням економіки на основі збільшення залучених 

ресурсів в процесі виробництва, збільшення кількості працівників та засобів 

праці. Таким чином зростає виробничо-ресурсний потенціал економіки, 

покращуються соціально-економічні умови, що в результаті забезпечить 

розвиток нових галузей та підвищення рівня розвитку сільських територій. 

Забезпечення економічної безпеки держави на основі інтенсивного підходу 

передбачає використання під час організації господарської діяльності 

ефективніших технологій, процесів та засобів виробництва. Це дозволить 

підвищити рівень кадрових ресурсів та сприятиме впровадженню та 

використанню наукомістких технологій і підвищить 

конкурентоспроможність економіки держави на міжнародному рівні. 

Важливим аспектом забезпечення економічної безпеки держави є зростання 

її конкурентоспроможності, підвищення фінансово-економічних результатів 

діяльності суб’єктів господарювання, розвиток пріоритетних та базових 
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секторів економіки, а також покращення соціальної підтримки населення 

країни тощо. [326]. 

Основні вимоги, яким повинна відповідати система забезпечення 

економічної безпеки:  

- забезпечення надійного захисту національних інтересів; 

- функціонувати у визначених законом межах;  

- чітка структура та розмежування органів влади (законодавчої, 

виконавчої та судової гілок); 

- прогнозувати та вчасно усувати загрози економічній безпеці; 

- ефективно функціонувати в будь-яких умовах (звичайних та 

надзвичайних);  

- відкритість та гласність щодо діяльності відповідних органів, які 

входять в систему [46, с. 198]. 

В сучасній економічній літературі існує багато різних поглядів щодо 

поняття «економічна безпека», що пояснюється багатоаспектністю, 

складністю і взаємозумовленістю її складових. Дослідження наукових знань 

дає змогу сформувати підходи до означення сутності цього поняття. 

Відповідно до цього, поняття «економічна безпека» трактується як 

задоволення потреб суспільства та захист національних інтересів держави в 

цілому, як її економічна незалежність, як сукупність факторів та умов, що 

забезпечують незалежність національної економіки [360]. 

Тому не випадково, що визначень поняття «економічна безпека» є 

досить багато (рис. 1.1), однак варто зауважити, що всі науковці вважають це 

поняття основоположним у теорії державного управління та сучасній 

економічній теорії. Економічну безпеку можна вважати сполучною ланкою, 

що об’єднує всі складові національної безпеки, оскільки від стану 

економічної безпеки безпосередньо залежать усі сектори діяльності держави 

[120].                                                     .    
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Рис.1.1. Трактування категорії «економічна безпека» в поглядах 

вчених* 

*Джерело: власна розробка автора  

 

Економічна безпека – це такий стан економіки, при якому 

забезпечується захист національних інтересів, стійкість до загроз (внутрішніх 

та зовнішніх). 

Акімов В.А. 

[4] 

Економічна безпека є сукупністю умов, що забезпечують незалежність, 

стабільність та стійкість національної економіки; захищеність 

економічних, правових, політичних, екологічних та інших потреб держави 

та її громадян; захист життєвоважливих інтересів держави відповідно до 

ресурсного потенціалу та динаміки розвитку; забезпечення належних умов 

життя населення та збереження екології країни; захищеність від 

дестабілізуючих факторів; конкурентоспроможність країни на зовнішніх 

ринках; стійкість фінансового становища. 

Власюк 

О.С. 

[42] 

Економічна безпека є наукою про безпеку соціально-економічних систем 

на різних рівнях ієрархії (індивідум, домогосподарство, галузь, регіон, 

сектор, національна економіка, світова економіка). 

Градов А.П. 

[49] 

Економічна безпека розглядається як стан національної економіки, у якому 

забезпечується задоволення потреб держави в матеріальних благах 

незалежно від того, які форс-мажорні обставини виникли всередині країни 

чи у світовій економічній системі. 

Денисов 

А.І. 

[63] 

Економічну безпеку трактує як стан національної економіки, де 

зберігається стійкість до загроз (внутрішніх та зовнішніх), забезпечується 

висока конкурентоспроможність у світовій економічній системі  при 

сталому та збалансованому зростанні національної економіки. 

Єрмошенко 

М.М 

[84] 

Економічна безпека характеризується стійкістю до впливу негативних 

внутрішніх та зовнішніх загроз і здатна забезпечувати сталий та 

ефективний розвиток соціальної сфери і вітчизняної економіки. 

Економічна безпека – це сукупність економічних, політичних, правових 

умов, що сприяють стійкому виробництву максимальної кількості 

економічних ресурсів найдешевшим способом. 

Іларіонов А. 

[331] 

Економічну безпеку держави розглядає як стан рівноваги та соціально 

орієнтованого розвитку вітчизняної економічної системи завдяки реалізації 

форм і методів економічної політики. 

Макара 

О.В. 

[172] 
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Життєвоважливі інтереси – це така сукупність потреб, які відповідають 

за існування та розвиток особистості, суспільства, держави.  

Загалом економічна безпека країни може бути забезпечена лише тоді, 

коли залежність держави за встановленими критеріями не буде перевищувати 

встановленої межі, за якою є загроза національній незалежності, а також коли 

влада держави забезпечує такі механізми захисту та реалізації національних 

інтересів, які будуть підтримувати на належному рівні соціально-політичну 

стабільність суспільства [196, c. 157]. 

Економічна безпека проявляється на різних взаємопов’язаних рівнях: 

як на рівні окремого підприємства, галузі, регіону, так і на рівні держави 

загалом (рис. 1.2 ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Ієрархічна структура економічної безпеки*  

*Джерело: власна розробка автора  

 

Безперечно, між рівнями розвитку економічної безпеки держави 

загалом та національної економіки існує пряма залежність. Тому, основою 

забезпечення економічної безпеки держави є розвиток економічної безпеки 

на макрорівні, тобто на рівні регіону та галузі. Тобто, за умов низького рівня 

розвитку економічної безпеки на нижчих щаблях, національна економіка не 

зможе стабільно функціонувати. 

Економічна безпека суб'єктів 

господарювання 

Економічна безпека регіону 

Економічна безпека галузі, сектора 

Економічна безпека держави 
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А це означає, що забезпечення економічної безпеки підприємства є 

фундаментальним елементом для захисту національної економіки і 

забезпечення високого рівня розвитку економічної безпеки держави загалом. 

Економічна безпека аграрного сектору проявляється на різних 

взаємопов’язаних рівнях. На мікрорівні як економічна безпека суб’єктів 

господарювання в аграрному виробництві – агровиробників, та на макрорівні 

як економічна безпека аграрного сектору. Між даними рівнями розвитку 

економічної безпеки аграрного сектору існує взаємозалежність та 

взаємодоповненість, так як,  за умов низького рівня забезпечення 

економічної безпеки суб’єктів господарювання в аграрному виробництві, 

економіка аграрного сектору не зможе стабільно функціонувати. 

Система економічної безпеки являє собою інтеграцію відповідних 

функціональних елементів, які, перебуваючи у взаємопов'язаному і 

взаємообумовленому стані, забезпечують безпеку функціонування за 

відповідними напрямами діяльності в умовах економічної нестабільності 

країни.  

Слушним, у даному контексті є визначення терміну «економічні 

безпека аграрного сектору», дане В.І. Криленком: «…це такий стан аграрного 

сектору, що дозволяє зберегти його стійкість до загроз, як внутрішніх, так і 

зовнішніх і забезпечувати конкурентоспроможність на світових ринках, 

продовольчу незалежність держави та гарантувати фізичну й економічну 

доступність продовольства для всього населення у кількості, яка необхідна 

для активного та здорового життя і характеризує здатність самого аграрного 

сектору економіки до сталого і збалансованого зростання [162, с.49]. 

Економічну безпеку аграрного сектору слід розуміти як сукупність 

взаємопов’язаних систем безпеки, що відображають функціонування 

окремих елементів економічної безпеки держави [42]. 

Економічна безпека аграрного сектору ґрунтується насамперед на 

продовольчій насиченості і збалансованому харчуванні українського 
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населення, забезпеченості ресурсами для виробництва та здатності до 

динамічного економічного розвитку сільських територій [171]. 

Аграрний сектор економіки окрім стабільного забезпечення якісним, 

безпечним, доступним продовольством, може також розв’язати світову 

проблему голоду. Інтеграція у світовий економічний простір та посилення 

глобалізацій них процесів вимагає адаптації до умов, які змінюються. 

Аграрний сектор України має такий виробничий потенціал, який перевищує 

внутрішні потреби, може забезпечити розвиток національної економіки та її 

інтеграцію в світовий економічний простір, що в результаті сприятиме 

зростанню доходів сільського населення, яке задіяне в аграрному 

виробництві ( а його кількість становить більше третини усього населення 

країни) [252].  

Продовольча безпека – це стан виробництва аграрної продукції в 

країні, що повною мірою здатний забезпечити потреби в продовольстві 

відповідної якості за умови доступності для кожного члена суспільства. 

Основними індикаторами продовольчої безпеки є: добова калорійність 

харчування людини; співвідношення обсягів виробництва і споживання м'яса 

та м'ясних продуктів, молока та молочних продуктів яєць, цукру, картоплі 

овочів; виробництво зерна (на одну особу в рік); рівень запасу зернових 

культур і частка продажу імпортних продовольчих товарів через торгову 

мережу підприємств.  

Для забезпечення продовольчої безпеки необхідно:  

- збільшення виробництва вітчизняної аграрної продукції і формування 

стратегічних продовольчих запасів враховуючи вимоги продовольчої безпеки 

держави і можливості її експортного потенціалу;  

- вдосконалення законодавства щодо забезпечення якості і безпечності 

продукції відповідно світовим стандартам якості і технічного регулювання 

безпечності продукції;   
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- підвищення якості і безпечності сільськогосподарської продукції на 

основі впровадження новітніх технологій, а також розвитку інноваційної 

діяльності у аграрному секторі; 

 - створення пільгових умов кредитування та оподаткування 

виробництва імпортозамінної продукції; 

- нарощення обсягів експорту в аграрному секторі за рахунок експорту 

продукції з високою часткою доданої вартості і формування оптимальних 

товарної і географічної структури експорту.  

Економічну безпеку аграрного сектора економіки відображає стан 

ефективності використання ресурсів та ринкових можливостей, що дозволяє 

запобігати зовнішнім та внутрішнім загрозам. Забезпечення економічної 

безпеки аграрного сектору пов’язане з групами ризиків і загроз, до яких 

можна віднести: макроекономічні, викликані погіршенням кон’юнктури 

світових цін на окремі товари експорту і підвищенням цін на імпортне 

продовольство; природні та техногенні; технологічні і агроекологічні; 

соціальні, зумовлені розривом між рівнем життя на селі і в місті; 

торговельно-економічні; політичні тощо [162].  

Сьогодні перешкодами для здійснення результативної аграрної 

політики виступають:  

рівень інвестиційної привабливості аграрного сектору;  

незавершена фінансова стабілізація;  

низька купівельна спроможність населення;  

невирішеність проблем інституціональної трансформації;  

зобов’язання по обслуговуванню державного боргу. 

Відтак ефективна реалізація на практиці економічної безпеки дозволить 

мінімізувати перешкоди для розвитку аграрного сектору. Загрози та ризики 

для економічної безпеки аграрного сектору пов’язані, насамперед, з обсягами 

виробництва і насиченням ринку продовольчою продукцією. Дедалі більшого 

значення сьогодні набувають загрози штучного характеру виникнення і 

глобального поширення. 



44 
 

Економічна безпека аграрного сектору – це безпека, яка повинна 

гарантувати постійний її розвиток та захищеність від негативного впливу, 

нестабільного зовнішнього і внутрішнього середовища [213]. 

Останнім часом поняття «економічна безпека підприємства» 

розглядається як система створення механізму мобілізації й оптимального 

управління корпоративними ресурсами підприємства з метою максимально 

ефективного їх використання та забезпечення стійкого функціонування, його 

активної протидії будь-яким негативним впливам на свою економічну 

безпеку [100].  

Діяльність підприємств передбачає постійний ризик і в таких умовах, 

задля досягнення поставлених цілей, суб’єкти господарювання намагаються 

послабити або запобігти існуючим загрозам. Тому, дослідження поняття 

«економічна безпека» потребує конкретизації та врахування особливостей 

секторів економіки, в яких здійснюють діяльність господарюючі суб’єкти. 

Особливої уваги заслуговує аграрний сектор, оскільки від рівня його 

розвитку, в першу чергу, залежить забезпечення продовольчої безпеки 

держави, функціонування переробної промисловості, наповнення державного 

бюджету від реалізації аграрної продукції на світовому ринку тощо. 

Підприємства аграрного сектору вимушені здійснювати свою 

діяльність в умовах невизначеності і непередбачуваності. Зумовлено це 

нестабільністю інфраструктури аграрних ринку, залежністю виробництва від 

природно-кліматичних умов та диспаритетом цін, обмеженістю землі, як 

основного фактора виробництва, сезонністю виробництва. Це й зумовлює 

необхідність забезпечення економічної безпеки підприємств аграрного 

сектору. 

Виходячи з цього, поняття «економічна безпека суб'єктів 

господарювання аграрного сектору» пропонується розглядати як стійкий до 

внутрішніх та зовнішніх загроз стан агровиробників, здатність реалізовувати 

власні економічні інтереси, ефективно функціонувати в умовах 

господарських ризиків. Керівництву підприємства необхідно ефективно 
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управляти ресурсами для забезпечення певного резерву стійкості та 

адекватної реакції на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища [304].  

Дослідивши економічну думку та теоретичні основи з питань 

формування економічної безпеки аграрного сектору можна окреслити, що 

змістовне наповнення поняття "економічна безпека аграрного сектору" 

доцільно трактувати, як сукупність взаємопов’язаних систем безпеки, які 

відображають забезпечення належних умов сталого розвитку аграрного 

виробництва при найбільш ефективному використанню ресурсів, стійкий до 

внутрішніх та зовнішніх загроз стан агровиробників, здатність їх 

реалізовувати власні економічні інтереси, ефективно функціонувати в умовах 

господарських ризиків в контексті досягнення конкурентоспроможності, що 

гарантуватиме забезпечення продовольчої безпеки, стимулюватиме розвиток 

технологічно пов’язаних галузей національної економіки та формуватиме 

соціально-економічні основи розвитку сільських територій. 

Важливу роль відіграють об’єкти та суб’єкти економічної безпеки 

аграрного сектору (рис. 1.3). Суб’єктами економічної безпеки аграрного 

сектору є особи, підрозділи, господарюючі суб'єкти, які займаються 

виробництвом аграрної продукції та забезпеченням належного рівня 

економічної безпеки. Об’єктами економічної безпеки аграрного сектору є 

види діяльності суб’єктів господарювання та їх ресурси (фінансові, 

матеріально-технічні, кадрові, земельні). 

Зміцнення рівня економічної безпеки суб’єктів господарювання 

аграрного сектору обумовлюється завданнями: виявлення загроз економічній 

безпеці, усунення загроз, яким важко протистояти, проектування ймовірних 

загроз та заходів їх запобігання, вчасна реакція на зміни зовнішнього і 

внутрішнього середовища. 

Виходячи із вище наведеного, можливо запропонувати механізм 

забезпечення економічної безпеки аграрного сектору, який на відміну від 

загально відомих визначає суб'єкти, які впливають на процес забезпеченням 

належного рівня економічної безпеки, види діяльності суб’єктів 
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господарювання та їх ресурси (фінансові, матеріально-технічні, трудові, 

земельні) як об’єкти економічної безпеки аграрного сектору, враховує 

інструменти виявлення загроз економічній безпеці, усунення загроз, яким 

важко протистояти, проектування ймовірних загроз та заходи їх запобігання, 

що дозволить вчасно реагувати на зміни зовнішнього і внутрішнього 

середовища, сприяти забезпеченню стабільності в майбутньому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.3. Об’єкти та суб’єкти економічної безпеки аграрного 

сектору* 

*Джерело: власна розробка автора  
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системи, теорії, ідеологічного напряму тощо; принцип – це правило в основі 

діяльності організації, товариства тощо. При забезпеченні економічної 
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безпеки аграрного сектору необхідно керуватися наступними принципами 

(рис. 1.4). 

Належне виконання цих принципів приведе до ефективного 

використання всіх ресурсів направлених на підтримку та покращення 

елементів системи економічної безпеки аграрного сектору [53]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Принципи забезпечення економічної безпеки аграрного 

сектору* 

*Джерело: власна розробка автора  

 

Важливим завданням держави є забезпечення стійкого розвитку 

національної економіки. Тому принцип стабільності є дуже важливим у 

забезпеченні економічної безпеки аграрного сектору. Систему, що не 

розвивається, зрештою чекає занепад, тому формування економічної безпеки 

аграрного сектору неможливе без забезпечення розвитку усіх її складових. 

Принципи 

Компетентність 

Безперервність 

Оперативність 

Економічність 

Взаємодія 

Системність 

Забезпеченість 

Розвиток Стабільність 

Законність Збалансованість 

Своєчасність 



48 
 

Національна економіка має бути забезпечена відповідними ресурсами, 

за допомогою яких можна прогнозувати, виявляти та протидіяти зовнішнім 

та внутрішнім негативним явищам, які можуть нашкодити економічній 

безпеці аграрного сектора.  

Системність означає оцінювання економічної безпеки аграрного 

сектора як єдиної системи, яка складається з окремих елементів, кожен з яких 

має свої особливості. Принцип законності означає діяти відповідно до 

чинного законодавства на кожному з етапів забезпечення економічної 

безпеки. Тут потрібно підкреслити, що вітчизняне законодавство потрібно 

пристосувати до міжнародних стандартів, подолати корупцію і тіньовий 

бізнес, забезпечити конкурентоспроможність вітчизняних виробників та 

виробленої продукції. Так, четверту частину від офіційного ВВП України, 

або 846 млрд гривень, становлять тіньові операції. Такі перші результати 

дослідження стану тіньової економіки в Україні, що провела компанія Ernst 

& Young за підтримки Mastercard у рамках укладеного Меморандуму про 

співробітництво з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України, Національним банком України та Державною 

службою статистики України. [72]. 

Принцип збалансованості означає забезпечення балансу економічних 

інтересів підприємств, регіонів, суспільства, держави. Своєчасність – це 

оперативність у виявленні і локалізації загроз економічної безпеки. 

Ефективна діяльність суб’єктів господарювання в аграрному секторі 

можлива за рахунок нормальної взаємодії його підрозділів та налагодження 

зв’язків між ними. Також для забезпечення високого рівня економічної 

безпеки важливу роль відіграє компетентність працівників аграрного 

сектору. Принцип безперервності означає постійний моніторинг рівня 

забезпечення економічної безпеки. Принцип економічності – доцільність 

витрат на моніторинг економічної безпеки і заходи щодо її підвищення. 

З метою забезпечення стабільного розвитку та попередження кризових 

ситуацій господарюючих суб’єктів аграрного сектору, пропонуються 
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створювати служби економічної безпеки [290; 43; 71]. Дані науковці 

вважають, що формування економічної безпеки суб’єктів господарювання 

аграрного сектору залежить від його розмірів та можливостей. Малі суб’єктів 

господарювання, як правило, користуються послугами зовнішніх 

спеціалізованих установ. Середнім виробникам варто застосовувати змішану 

систему економічної безпеки, беручи до уваги свої можливості та власні 

ресурси і, в разі необхідності, залучати потенціал зовнішніх організацій. Для 

великих виробників рекомендовано створювати систему економічної безпеки 

зі своєю власною службою і потужними ресурсами. Головна мета такої 

служби – постійна готовність до подолання кризової ситуації та протидіяти 

зовнішнім і внутрішнім загрозам [290]. 

У виробників аграрного сектору, утворення окремого підрозділу 

економічної безпеки, як правило, оцінюється як недоцільне, бо вимагає 

додаткових витрат. Тому моніторинг економічної безпеки і аналіз заходів для 

її підвищення покладаються на керівника виробництва або головного 

економіста. Основним завданням тут є вчасне виявлення і ліквідація джерел 

загроз та розробка заходів мінімізації їх впливу на господарську діяльність. 

Таким чином, економічна безпека господарюючих суб’єктів є 

головною умовою розвитку аграрного сектору держави. Разом з тим, 

економічна безпека господарюючих суб’єктів є основним елементом захисту 

національної економіки і забезпечення високого рівня економічної безпеки 

на рівні держави. 

Для забезпечення економічної безпеки необхідно враховувати 

ймовірність впливу на діяльність господарюючих суб’єктів різних небезпек. 

Тому, виникає потреба в ідентифікації і класифікації чинників, що мають 

вплив на забезпечення економічної безпеки аграрного сектору. 

Розглядаючи питання забезпечення економічної безпеки аграрного 

сектору, важливо ідентифікувати проблематику дослідження, види безпеки і 

загрози для розвитку аграрного сектору. Аграрний сектор з його основною 

складовою – сільським господарством, через забезпечення продовольчої 
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безпеки гарантує збереження суверенітету держави, стимулює розвиток 

галузей національної економіки, а також формує соціально-економічний 

розвиток сільських територій [288].  

Ми вважаємо, що сьогодні стан забезпечення економічної безпеки 

аграрного сектору можемо охарактеризувати як такий, що потребує 

розроблення та впровадження конкретних напрямів державної політики щодо 

цього питання, визначення загроз та факторів, що впливають на стан 

забезпечення економічної безпеки господарюючих суб’єктів. 

Для дослідження та удосконалення системи забезпечення економічної 

безпеки аграрного сектору необхідно дослідити фактори, що мають вплив на 

якість забезпечення економічної безпеки. В першу чергу слід зазначити, що 

всі фактори поділяють на дві групи: зовнішні і внутрішні.  

На рівень забезпечення економічної безпеки аграрного сектору 

впливають різноманітні чинники, які мають свої особливості саме в 

аграрному виробництві. Діяльність аграрних суб’єктів господарювання є 

досить ризиковою на всіх стадіях процесу відтворення: посів і догляд за 

культурами, збір урожаю, робота технічних засобів, транспортування та 

інше. До того ж, в аграрному секторі вагомим фактором є природні умови, 

які впливають на кінцеві результати діяльності суб’єктів господарювання. 

Саме тому для забезпечення відповідного рівня економічної безпеки 

аграрного сектора необхідно брати до уваги всі фактори, що впливають на 

ефективність його функціонування (рис. 1.5).  

Що стосується зовнішніх факторів, які суттєво впливають на стан 

економічної безпеки аграрного сектору, то на нашу думку, до них слід 

віднести наступні: – законодавчі, тобто наявність необхідного правового 

підґрунтя, яке визначає найбільш важливі аспекти національної економічної 

політики, в тому числі фінансової, бюджетної, податкової, виробничої, 

енергетичної як її обов’язкових складових, що стосуються аграрного сектору. 

Якість національного законодавства, його чіткість та ефективність, є одним із 

тих показників, з огляду на які можна судити про стан забезпечення 
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економічної безпеки, її підготовленість до різного роду можливих загроз, 

потрясінь та інших процесів і явищ, що здійснюють деструктивний вплив на 

національну економіку, в тому числі і на аграрний сектор. [72].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Важливі чинники забезпечення економічної безпеки 

аграрного сектора* 

*Джерело: власна розробка автора  

 

Соціально-економічні фактори, які відображають, рівень зайнятості та 
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яку займає О.М. Чечель, вважаємо, що до внутрішніх факторів (чинників), 

що здійснюють безпосередній вплив на стан економічної безпеки аграрного 

сектору належать такі: – природні (ступінь забезпеченості ресурсами, умови 

їх використання); – техногенні (технічний стан основних виробничих фондів) 

[312].  

Зовнішні чинники економічної безпеки розвитку аграрного сектору 

обумовлені зовнішнім впливом, дія їх може стати як можливостями, так і 

загрозою. Тому суб’єктам господарювання в аграрному секторі необхідно 

завжди відстежувати і реагувати на них. Оскільки чинити зворотній вплив 

неможливо. Фактори економічної безпеки розвитку аграрного сектору 

можуть мати як позитивний, так і негативний вплив на процеси аграрного 

виробництва.  

Тож для постійного, стабільного функціонування та розвитку системи 

економічної безпеки аграрного сектору необхідно посилити захист від загроз 

(внутрішніх і зовнішніх). Саме тому організація системи економічної безпеки 

має починатися із посилення взаємозв’язку між рівнями безпеки, що стає 

можливим за фінансової, інформаційної та методичної підтримки держави. 

Якісне функціонування суб’єктів господарювання аграрного сектора і 

розвиток організаційно-економічних відносин потребує формування сталої 

економічної безпеки. Рівень економічної безпеки суб’єктів аграрного сектору 

покладається на те, наскільки їх керівництво чи система управління можуть 

передбачити та уникнути ймовірних ризиків зовнішнього середовища та 

ліквідувати наслідки шкідливих проявів окремих його складових.  

Кінцевим підсумком забезпечення системи економічної безпеки 

аграрного сектору в першу чергу є гарантування та постачання необхідного 

асортименту продукції в достатньому обсязі для населення, належної якості 

та різних видів, стабільний розвиток аграрного виробництва. 

Одним із завдань забезпечення системи економічної безпеки аграрного 

сектору - є проведення аналізу та моніторингу фінансово-господарського 

стану з метою зменшення внутрішніх та зовнішніх загроз. Внутрішні та 
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зовнішні загрози несуть в собі негативний та руйнівний вплив на діяльність 

аграрного сектору [45]. 

На законодавчому рівні в нашій країні регулюються тільки окремі 

положення щодо забезпечення продовольчої безпеки, а щодо регулювання 

системи економічної безпеки аграрного сектору – його взагалі немає, тому 

неможливо чітко описати організацію системи забезпечення економічної 

безпеки аграрного сектору. 

Сьогодні можна впевнено окреслити, що у забезпеченні економічної 

безпеки, аграрний сектор відіграє потрійну роль: функціонує у взаємозв’язку 

з навколишнім середовищем, дає можливість працевлаштовувати мешканців 

села, виконує виробничу функцію, оскільки є структуроутворюючим 

елементом економіки. 

Можна стверджувати, що на рівень економічної безпеки аграрного 

сектору впливають наступні його особливості: біологічний характер 

виробництва, низька цінова еластичність попиту на аграрну продукцію, 

залучення у виробництво природних ресурсів, невеликий термін зберігання 

деяких видів аграрної продукції та інше. До того ж, варто враховувати такі 

особливості аграрного сектора, як нестабільний фінансовий стан, низьку 

прибутковість, високі ризики в рослинництві і тваринництві, високу вартість 

залученого капіталу та інші. 

Все це доводить, що функціонування і організація системи економічної 

безпеки аграрного сектору повинна здійснюватися на основі державної 

підтримки та заходів, що сприятиме збільшенню прибутковості та 

підвищенню ефективності аграрного виробництва. Потрібно створювати 

державні нормативні акти та доктрини, які б допомагали покращити або 

зовсім вирішити наступні проблеми: [132] 

1) характеристику загроз і методи їх локалізації; 

2) формування головних суб'єктів загроз, механізмів їх 

функціонування; 
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3) створення відповідної, адекватної системи органів державного 

фінансового контролю; 

4) визначення об'єктів, предметів, параметрів контролю за 

забезпеченням економічної безпеки аграрного сектору. 

На сьогодні актуальним завданням держави яке стосується аграрного 

сектору є зупинення та зменшення негативних процесів впиву та підтримка 

умов для збільшення виробництва сировини і продовольчих ресурсів. Все це 

призводить до необхідності на даному етапі у науковому, правовому, 

методичному, фінансовому, інформаційному і матеріально-технічному 

забезпеченні.  

Діючою, ефективною та результативною державна підтримка може 

вважатися тоді, коли вона в повному обсязі задовольняє всі економічні та 

соціальні інтереси аграрного сектору. 

Отже, в результаті проведеного дослідження було визначено, що 

основною складовою та локомотивом національної економіки є аграрний 

сектор. Аграрний сектор є тією галуззю, яка забезпечує постійне зростання 

обсягів виробництва сільськогосподарської продукції та покращує 

динаміку економічних процесів. На сьогодні в аграрному секторі працює 

більше трьох мільйонів людей і більше 40% валютної виручки отримується 

в результаті діяльності аграрного сектору. 

Основною діяльністю аграрного сектору є – рослинництво (близько 

70% сільськогосподарської продукції), (30% випуску сільськогосподарської 

продукції). Незважаючи на те що система економічної безпеки аграрного 

сектору є однією з головних та провідних, ще досі не досконало вивчена, і 

потребує відповідного дослідження зі сторони науковців та дослідників. 

Не меншої зацікавленості потребує аграрний сектор і на державному 

рівні. Ситуація в країні спонукає до прийняття нормативного акту у сфері 

забезпечення системи економічної безпеки аграрного сектору, через те що, 

в країні є проблеми, найбільш вагомі з яких пов'язані із технічним 

забезпеченням аграрного сектору, інвестиційними проектами, які 
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впроваджуються в агропромисловий сектор, застарілістю виробничих 

потужностей, покращення закупівель, що може бути вирішено тільки на 

рівні держави. 

 

 

1.2. Основні складові економічної безпеки аграрного сектору 

 

Забезпечення економічної безпеки аграрного сектору зумовлюється 

необхідністю постійного забезпечення стабільності функціонування і 

досягнення основних цілей діяльності суб’єктів господарювання. Економічна 

криза підвищила роль небезпек та загроз в процесі розвитку аграрного 

виробництва [311]. 

Структура економічної безпеки аграрного сектора – це сукупність 

організаційних, фінансово-економічних і адміністративно-правових 

елементів, які взаємопов’язані між собою, цілеспрямовано впливаючи на 

суб’єкти господарювання, не допускаючи затяжних кризових явищ. Цьому 

має сприяти аналіз рівня економічної безпеки з використанням системи 

показників та критеріїв для прийняття управлінських рішень в контексті 

зміцнення економічної безпеки аграрного сектору. З метою досягнення 

відповідного рівня економічної безпеки аграрного сектору необхідно 

забезпечити високий рівень безпеки основних її функціональних складових. 

Деякі вчені трактують, що функціональні складові економічної безпеки є 

сукупністю основних напрямів, які суттєво відрізняються за своїм змістом 

[313]. Складовими, що формують економічну безпеку аграрного сектору 

[183] є: виробнича, соціальна, фінансова, демографічна, енергетична, 

інвестиційно-інноваційна. 

В науковій літературі наводиться різна структура економічної безпеки 

(табл. 1.1). Інколи зміст деяких складових не розмежовується. Через 

розбіжності в термінології виникають неоднозначності в змісті структурних 

елементів економічної безпеки. Крім того, перелік складових елементів 
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економічної безпеки варіюється як в кількісному, так і в якісному значеннях 

[78, с. 74]. 

Таблиця 1.1. 

Структура економічної безпеки з точки зору різних науковців* 

Соснін А.С., Пригунов П.Я. 

[282] 

Виділяють наступні складові: фінансову складову, 

техніко-технологічну, правову складову, інформаційну 

Гусєв В.С. [59] Виокремлює складові: фінансова, екологічна складова, 

ресурсна, інформаційна складова, безпека праці, ринкова 

Мунтіян В.І, Олейников Е.А., 

Покропивний С.Ф., Афанасьєв 

М.В., Гончаров А.Б. [206; 123] 

Виділяють наступні складові економічної безпеки: 

техніко-технологічну; фінансову безпеку; інтелектуальну 

й кадрову; екологічну безпеку, політико-правову, 

інформаційну 

Грунін О.А., Грунін С.О. [56] Виокремлюють складові: технологічна, науково-технічна 

складова, фінансова, соціальна, кадрова, екологічна, 

політична 

Мацеха Д.С. [176] Виділяє техніко-технологічну складову, фінансову, 

інтелектуальну й кадрову, політико-правову, екологічну, 

інформаційну, антикризову, управлінську 

Донець Л.І., Ващенко Н.В. [71] Економічна безпека включає: науково-технологічну, 

економічну, інтелектуальну й кадрову, екологічну, 

суспільно-політичну, правову, інформаційну 

Ілляшенко С.Н. [332] Виділяє складові: фінансова, технологічна, кадрова, 

інтелектуальна, правова, екологічна, інформаційна, 

інтерфейсна, ринкова складові 

Ареф'єва О.В., Кузенко Т.Б. 

[9] 

В економічну безпеку включають:техніко-технологічну 

складову, фінансову, інтелектуальну, соціальну 

складову, екологічну, політико-правову, інформаційну, 

ресурсну складові 

Яременко О.Ф. [78] Виокремлює: технологічну складову, фінансову, 

кадрову, екологічну, інформаційну, ресурсну, ринкову, 

інтерфейсну, правову,складові.  

 

*Джерело: сформовано автором  

 

Ефективне функціонування системи економічної безпеки аграрного 

сектору можливе тільки тоді, коли буде забезпечено функціонування системи 

за окремими функціональними складовими. 

Пропонуємо узагальнити складові економічної безпеки за їх сутнісною 

характеристикою, що виключить дублювання понять через різні назви (рис. 

1.6). Отож, авторське бачення функціональних складових елементів 

економічної безпеки в аграрному секторі є наступним. 



57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6. Основні складові економічної безпеки аграрного сектору 

економіки* 

*Джерело: побудовано автором  

 

Як уже попередньо зясовано, складові елементи економічної безпеки 

аграрного сектору – це сукупність основних напрямів забезпечення 

економічної безпеки, які суттєво відрізняються за своїм змістом. Фінансова 

складова економічної безпеки аграрного сектору (рис. 1.7) характеризує 

збалансованість і якість різних фінансових інструментів, які використовують 

суб’єкти господарювання цього сектору, стійкість до внутрішніх та 

зовнішніх загроз, здатність фінансової системи реалізовувати власні 
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фінансові інтереси достатніми обсягами фінансових ресурсів, забезпечувати 

сталий та ефективний розвиток фінансової системи [18]. 

Серед складових елементів економічної безпеки фінансова складова 

вважається вирішальною, оскільки в ринкових умовах господарювання 

фінанси є «двигуном» економічної системи. Фінансовий стан суб’єктів 

аграрного сектору характеризується ступенем їх прибутковості і оборотності 

капіталу, фінансової стійкості, здатності розраховуватися за борговими 

зобов’язаннями. Правильна оцінка фінансових результатів діяльності 

потрібна як для керівництва та власників, так і для партнерів, кредиторів, 

інвесторів, державних органів. Про послаблення фінансової складової 

економічної безпеки свідчать: зниження ліквідності та фінансової стійкості, 

підвищення кредиторської і дебіторської заборгованості тощо. [205]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7. Етапи процесу забезпечення фінансової складової економічної 

безпеки аграрного сектору* 

*Джерело: побудовано автором на основі [165] 
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Загалом, певні гарантії державної підтримки аграрного сектору 

передбачені на законодавчому рівні. Проте, реальний обсяг бюджетного 

фінансування не відповідає потребам аграрного сектору. Серед статей 

видатків викликають занепокоєння обмежені кошти на соціальну сферу села. 

Протягом останніх років помітно змінилася на краще й податкова політика 

(спрощена система оподаткування, а також значно зменшився податковий 

тиск на суб’єкти господарювання в аграрному секторі). Запровадження 

єдиного фіксованого сільськогосподарського податку зменшило загальне 

податкове навантаження. Програмою підтримки аграрного сектору за 

основними напрямами у рамках Державного бюджету на 2018 рік було 

передбачено бюджетна дотація на розвиток аграрного сектору та 

стимулювання виробництва сільгосппродукції. У 2018 році на цю програму 

виділено 945 млн грн. Фактично компенсувалося 25% вартості придбаної 

сільськогосподарської техніки, яка була вироблена в Україні [235]. 

Належний рівень економічної безпеки залежить від інтелекту та 

професіоналізму кадрів аграрного сектору. До негативних факторів впливу 

на інтелектуальну складову економічної безпеки відносять: зниження 

освітнього рівня працівників, звільнення висококваліфікованих працівників; 

зниження винахідницької активності; зменшення кількості інженерно-

технічного персоналу в загальній чисельності працівників [205]. 

Збереження і розвиток інтелектуального потенціалу відноситься до 

інтелектуальної складової економічної безпеки аграрного сектору. Головною 

умовою забезпечення тут є здатність протистояти загрозам, які впливають на 

діяльність суб’єктів господарювання і можуть завдавати суттєвих збитків 

[74].  

Кадрова складова означає наявність кваліфікованих і високоосвічених 

працівників, управлінського персоналу, високий рівень їх підготовки та 

відсутність масового відтоку фахівців [74]. тобто, кадрова безпека 

відображає забезпеченість працівниками тих категорій та кваліфікації, які 
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необхідні для нормального процесу розширеного відтворення в аграрному 

секторі. 

Автори О. Ареф’єва, О. Литовченко трактують кадрову безпеку як 

сукупність управлінських заходів, які пов’язані з ефективним формуванням і 

використанням кадрового потенціалу суб’єктів господарювання з метою 

забезпечення економічної стійкості і результативності господарської 

діяльності [9, с. 97].  

Кадровий склад є важливою складовою економічної безпеки. 

Кваліфіковані, професійні менеджери здатні реорганізувати збиткову 

діяльність. Належний рівень економічної безпеки великою мірою залежить 

від професіоналізму кадрів, що працюють в аграрному секторі. Склад 

кадрового потенціалу безпосередньо впливає на рівень економічної безпеки. 

Вітчизняні вчені стверджують, що фактори, які мають негативний вплив на 

кадрову складову економічної безпеки поділяють на зовнішні та внутрішні 

загрози (рис. 1.8).  
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Рис. 1.8.  Фактори негативного впливу на кадрову складову економічної 

безпеки аграрного сектору* 

*Джерело: побудовано автором на основі [271; 165; 205; 185; 323]  

Кадрова складова економічної безпеки аграрного сектору є вкрай 

несприятливою, оскільки не вирішеними залишаються соціальні проблеми 

села (зростає безробіття, погіршується демографічна ситуація та рівень життя 

селян залишається низьким).  

Соціальна безпека підприємств аграрного сектору має на меті не тільки 

його розвиток та реалізацію інтересів, але й задоволення матеріальних і 

нематеріальних потреб працівників. 

Під соціальною безпекою розуміють такий стан розвитку сектору, при 

якому забезпечується якісний рівень життя працівників незалежно від впливу 

загроз [243]. 

Соціальна безпека включає: 

- забезпечення конституційних прав кожного працюючого; 

- розвиток інфраструктури сільських територій; 

- підвищення рівня життя та здоров’я населення, подолання 

кризової економічної та екологічної ситуації; 

- створення умов для вільного розвитку та функціонування 

організованих соціальних груп і об’єднань громадян; 

- доступність медичного та соціального обслуговування, освіти, 

транспорту і зв’язку сільських територій; 

- розвиток та вдосконалення системи соціального захисту населення; 

- динаміку зайнятості населення. 

Розвиток соціальної безпеки пов’язаний з економічними, політичними, 

культурними та психологічними процесами у суспільстві. Науковець Г. 

Шершеневич стверджує, що держава досягає бажаних результатів не стільки 

через посилення правової регресії, скільки через зміни соціальних умов, що 

визначають поведінку людей. Чим краще населення забезпечене особистими 
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та матеріальними благами, які необхідні для життєдіяльності, тим легше 

держава забезпечує їх поведінку [164, с. 16].  

При визначенні соціальної безпеки деякі науковці виходять з поняття 

національної безпеки. О.Ф. Новікова визначає соціальну безпеку як 

захищеність соціальних інтересів особи та суспільства в цілому від 

внутрішніх та зовнішніх загроз національній безпеці. Також науковець 

наголошує, що стан соціальної безпеки залежить від реалізації заходів 

соціального захисту [197, с. 27].  

Е. Лібанова стверджує, що захищеність або безпека особи є 

результатом реалізації політики соціального захисту. Соціальна безпека 

визначається як складова національної безпеки і захищеність від загроз, які 

впливають на соціальні інтереси. Як зазначає науковець, об’єктом соціальної 

політики є соціальні відносини, які прямо чи опосередковано мають вплив на 

формування та забезпечення соціальної безпеки людини, включаючи 

задоволення власних соціальних потреб та інтересів. [166, с. 381]. 

П. Шевчук, автор посібника «Соціальна політика», розкриваючи 

сутність соціальної безпеки, одним з базових понять пропонує розглядати 

соціальні інтереси. Соціальна безпека, на думку вченого, це стан 

життєдіяльності, що забезпечений сукупністю організаційно-правових, 

економічних заходів, що спрямовані на реалізацію соціальних інтересів, 

збереження генофонду держави, формування сприятливої демографічної 

ситуації та трансформацію трудових ресурсів відповідно до вимог ринку 

[318, с. 108].  

Вчені О. Хомра і Т. Русанова соціальні інтереси також покладають в 

основу формування соціальної безпеки. Соціальна безпека, згідно з їх 

трактуванням – це гарантована правова та інституціональна захищеність від 

зовнішніх і внутрішніх загроз життєво важливих інтересів суспільства [308, 

с. 74].  

З одного боку, соціальна безпека та соціальний захист,  а з іншого 

соціальні відносини та соціальний розвиток – органічно поєднані, тобто без 
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розвинених соціальних відносин немає стабільної соціальної безпеки 

суспільства, яка значною мірою впливає на розвиненість та зрілість процесів 

соціального та суспільного розвитку [283, с. 71]. 

Науковець С. Пирожков соціальну безпеку розглядає як результат 

ефективної соціальної політики, спрямованої на застереження від соціальних 

вибухів у суспільстві, відкритих та прихованих виявів громадської непокори, 

а також інших конфліктних ситуацій, підвищення конкурентоспроможності 

українського працівника відповідно до європейських та світових стандартів. 

Соціальну безпеку вчений виділяє як важливий елемент національної безпеки 

країни [217].  

В посібнику «Соціальна політика» науковці В. Скуратівський, О. Палій 

та Е. Лібанова наводять наступне визначення поняття соціальної безпеки: 

«…що це такий стан життєдіяльності людини і суспільства, який 

характеризується сформованою стійкою системою забезпечення соціальних 

умов для діяльності особистості, соціальної захищеності і стійкості до впливу 

факторів, що підвищують соціальний ризик» [277].  

У монографії «Соціальна безпека у контексті сталого розвитку» В.І. 

Куценка й В.П. Удовиченка, соціальна безпека розглядається як стан 

соціального життя, який сприяє стабільному розвитку суспільства, реалізації 

прав та свобод громадян, а саме: «…це захищеність життєво важливих прав 

та свобод громадян, соціальних інтересів суспільства від внутрішніх загроз та 

зовнішнього втручання та система заходів, що забезпечує цю захищеність» 

[164, с. 10]. 

Вчений О. Бєляєв визначає соціальну безпеку як надійний захист 

життєво важливих інтересів суб’єктів на мікро- та макрорівні, збереження, 

розвиток людського потенціалу, ефективне стимулювання діяльності людей, 

їх соціалізації і життєзабезпечення [22, с.  27].  

В монографії «Соціальні детермінанти національної безпеки України: 

теорія, методологія і практика» науковець А.Л. Баланда зазначає, що 

основним показником впливу соціальних факторів на національну безпеку є 
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рівень соціальної напруги в окремих регіонах країни або в цілій країні. 

Соціальна напруга відображає ступінь соціально-психологічної та 

фізіологічної адаптації, а частіше дезадаптації до негативних соціальних змін 

різних категорій населення [16]. 

Інструментом зниження рівня соціальної напруги, а загалом 

підвищення рівня національної безпеки, Баланда А.Л. виділяє соціальну 

політику, яка спрямована на формування відносини в суспільстві відносно 

соціального становища індивідів. Науковцями виділено два підходи до 

розуміння сутності поняття «соціальна безпека»: «державний» (тобто це 

сукупність певних управлінських дій, що спрямовані на захист соціальних 

інтересів), а також «суспільний» (за якого соціальна безпека розглядається як 

стан, за якого забезпечується захист соціальних інтересів як суспільства в 

цілому, як окремої особи [36, с. 460]. 

Соціальна безпека в сучасних умовах стає обов’язковою умовою і 

одним з критеріїв ефективної розвитку аграрного сектору. Розвиток аграрної 

науки спрямований на підвищення ефективності використання ресурсного 

потенціалу, підвищення урожайності основних видів сільськогосподарських 

культур, ріст продуктивності, вдосконалення кадрового потенціалу. Всі ці 

напрями пов’язані із необхідністю забезпечення продовольчої безпеки та 

забезпеченням конкурентоздатного агропромислового виробництва. 

Підсумовуючи викладене, можемо зробити висновок, що в науковій 

літературі соціальна безпека трактується наступним чином:  

1) стан соціальної стабільності та можливості протистояти соціальним 

загрозам;  

2) правовий захист прав та свобод працюючих, соціальних інтересів 

суспільства від внутрішніх та зовнішніх загроз; 

3) належний рівень фінансового забезпечення соціальних стандартів та 

гарантій, які визначають якісний рівень життя населення.  

Таким чином, соціальна безпека – це складовий елемент економічної 

безпеки, який передбачає покращення якості життя населення, задоволення 
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його потреб та захищеність соціальних інтересів від зовнішніх та внутрішніх 

загроз.  

Одним з елементів структури економічної безпеки аграрного сектора є 

техніко-технологічна складова, тобто це здатність зберігати та підтримувати 

необхідний рівень технологічного стану аграрного виробництва, який 

забезпечує можливість його сталого розвитку та впливає на негативні 

процеси в економічній, екологічній, соціальній, науково-технічній та 

інноваційній сферах. 

Техніко – технологічна складова – високий технологічний рівень 

виробництва, що забезпечує конкурентоспроможність товарів і послуг та 

суб’єктів господарювання в цілому. Техніко-технологічна безпека суб’єктів 

господарювання повинна включати наступні ознаки: якість та відповідність 

технологічного процесу виробництва потребам ринку; здатність 

технологічної сфери забезпечувати конкурентоспроможність; захищеність 

технологічної сфери від впливу негативних зовнішніх та внутрішніх загроз 

[324].  

Техніко-технологічна складова будується на основі виконання 

чотирьох етапів: 

-перший етап охоплює здійснення аналізу ринку технологій що 

стосуються виробництва аграрної продукції та товарів; 

-другий етап - передбачає аналізування технологічних процесів і 

пошуку внутрішніх резервів покращення необхідних технологій в аграрному 

виробництві; 

-третій етап включає оцінювання та прогнозування вірогідної 

специфіки технологічних процесів потрібних для виходу 

конкурентоспроможної продукції. 

-четвертий етап, є кінцевим, на цьому етапі виконується аналіз 

підсумків практичної реалізації дій, що стосуються здійснення захисту 

техніко-технологічної складової системи економічної безпеки на підставі 

особливих карт розрахунків ефективності цих заходів. 
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Кожен суб’єкт господарювання в аграрному секторі характеризується 

набором технологій матеріального виробництва. Якість даних технологій, їх 

відповідність новим світовим стандартам значною мірою впливають на 

ефективність діяльності та перспективи подальшого розвитку аграрного 

сектору, а відповідно, і на забезпечення економічної безпеки.  

Техніко-технологічна безпека аграрного сектору полягає у тому, щоб 

технології відповідали найкращим світовим аналогам. Негативний вплив на 

цю складову мають: порушення технологічної дисципліни та моральне 

старіння технологій, що використовуються. До зовнішніх загроз послаблення 

техніко-технологічної складової економічної безпеки можна віднести: брак 

зовнішніх та внутрішніх інвестицій в аграрному секторі. Проблеми з 

отриманням довгострокових кредитів не дають змоги поповнювати обігові 

кошти і спрямовувати їх на оновлення парку обладнання. Усе це призводить 

до використання застарілої техніки, технологій і до істотної загрози техніко-

технологічної безпеки [205]. Внутрішніми загрозами техніко-технологічної 

безпеки є неефективна організація виробничого процесу. Така тенденція 

зростає, тому фінансові ресурси обов’язково треба спрямовувати на 

модернізацію техніки і технологій. Проблеми із матеріальними ресурсами 

доводять необхідність запровадження у виробничий процес нових 

технологічних процесів, які сприяють виготовленню продукції з меншими 

матеріальними витратами.  

Стан техніко-технологічної складової економічної безпеки можна 

охарактеризувати як кризовий. Впродовж останнього десятилітті, науково-

технічний потенціал аграрного сектору зазнав відчутних втрат. Однак, 

позитивні тенденції посилення інноваційної діяльності вже намітилися. 

Затяжна криза в аграрному секторі вплинула на його матеріально-технічну 

базу, спричинила низький рівень платоспроможності його суб’єктів 

господарювання та призупинила інвестиційні процеси, відбулося зниження 

рівня фондозабезпеченості, технічної і енергетичної оснащеності виробничої 

сфери.  
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Інформаційна складова економічної безпеки означає ефективне 

інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності суб’єктів господарювання, 

захист інформації, досягнення відповідного рівня інформаційного 

забезпечення діяльності всіх підрозділів [80]. Важливим елементом 

економічної безпеки є ця складова. Інформація щодо політичної, 

економічної, соціальної ситуації дозволяє адекватно реагувати на будь-які 

зміни зовнішнього середовища. Ризик втрати конфіденційної інформації для 

компаній суттєво зростає саме в період фінансових криз. Інформаційна 

складова полягає у здійсненні ефективного інформаційно-аналітичного 

забезпечення суб’єктів господарювання аграрного сектору. Відповідні 

служби виконують при цьому певні функції, що характеризують процес 

створення і захисту інформаційної складової економічної безпеки. [205, с. 61] 

Екологічну складову економічної безпеки визначають як дотримання 

чинних екологічних норм та зменшення втрат від забруднення довкілля і 

руйнівного впливу результатів діяльності суб’єктів господарювання на стан 

навколишнього середовища [80].  

Екологічна складова економічної безпеки аграрного сектору – це 

захист від руйнівного впливу природних, техногенних чинників і наслідків 

господарської діяльності. Повені, землетруси, смерчі, зсуви ґрунту, лавини 

можуть завдати величезної шкоди майну та стану виробництва в аграрному 

секторі, здоров’ю його працівників. Техногенні катастрофи виникають 

внаслідок застосування фізично зношених основних засобів. Екологічні 

збитки можуть істотно впливати на фінансовий стан. [205].  

Процес забезпечення екологічної безпеки повинен спрямовуватися на 

збереження оптимального стану екосистем та захист здоров’я і життя 

людини. Саме за такого підходу виражаються економічні, соціальні, та 

організаційні передумови для формування системи забезпечення екологічної 

безпеки агросфери [320, с. 7].  

Сьогодні Національна екологічна політика держави зосереджена на 

досягненні стратегічних цілей: збереження природних комплексів та 
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екосистем і підтримання їх цілісності, сталий розвиток суспільства, 

підвищення якості життя населення, забезпечення екологічної безпеки тощо. 

Зауважимо, що однією з цілей стратегії екологічної політики є 

підвищення рівня екологічної безпеки, зокрема в аграрному секторі. На 

думку низки вчених [317; 127; 110; 111], екологічна безпека, як елемент 

економічної безпеки має невизначений характер, який зумовлений 

недостатніми знаннями про стійкість екосистем та наслідки її порушення. 

Абсолютна рівновага між суспільством і навколишнім середовищем – 

неможлива, оскільки виникають непередбачувані види кризових ситуацій. 

Саме тому сутність екологічної безпеки аграрного сектору полягає у 

зниженні антропогенного впливу на екосистему, за якою 

забезпечуватиметься нормальна життєдіяльність людини. 

М.Ф. Реймерс – відомий еколог визначає екологічну безпеку як 

сукупність дій, процесів і стану, які безпосередньо або опосередковано не 

спричиняють втрат, які наносяться довкіллю, людині і суспільству [256]. На 

думку вченого, проблема екологічної безпеки – це усвідомлення взаємної 

залежності людини і природи; це визначення превентивних екологічних 

заборон щодо забруднення природних об'єктів; це розуміння необхідності 

соціально-економічного механізму взаємодії людини і природи; це визнання 

пріоритету екологічної безпеки при організації будь-якого виду діяльності 

суб’єктів господарювання [256, с. 311].  

Науковці Е.Г. Дегодюк та С.Е. Дегодюк стверджують, що у сучасному 

суспільстві екологічна безпека є найважливішою і переважає над іншими 

видами безпеки, оскільки в екологічній сфері більшість порушень зумовлені 

техногенним втручанням людини в навколишнє середовище, із поступовим 

перетворенням біосфери на техносферу [62].  

Варто зауважити, що розглядаючи питання екологічної безпеки вчені 

наголошують на значенні збалансованості еколого-економічних інтересів в 

процесі розвитку соціально-економічних систем на основі зниження впливу 

на навколишнє середовище. 
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Відповідно до офіційного трактування МАГАТЕ, екологічна безпека – 

це є захист осіб та навколишнього середовища від негативної дії надмірних 

несприятливих чинників. За допомогою цієї складової у структурі 

економічної безпеки стає можливою чітка диференціація регіонів країни 

щодо екологічної безпеки. В східних, південних, центральних областях 

спостерігається несприятлива ситуація щодо екологічної безпеки (як 

правило, через високу концентрацію промислового виробництва), в західних 

і північних областях спостерігається нормальна ситуація. Сучасні тенденції 

функціонування підприємств аграрного сектора доводять стрімке погіршення 

екологічного стану навколишнього середовища та землекористування. 

Виникає потреба розробки державної програми щодо розвитку земельних 

відносин, посилення контролю держави за використанням земель та 

гарантування громадянам права власності на землю.  

Система екологічної безпеки аграрного сектору є взаємопов'язана з 

економічним потенціалом галузі. Процес забезпечення екологічної безпеки 

передбачає відносини організаційного і економічного характеру. Такі 

відносини мають сприяти стабільному розвитку держави, створенню умов 

сталого економічного зростання та еколого-економічній ефективності всіх 

сфер життєдіяльності суспільства. Тому екологічну безпеку слід розглядати 

через призму організаційно-економічного забезпечення. [320]. 

Організаційно-економічне забезпечення екологічної безпеки аграрного 

сектору – це формування та реалізація системного керуючого впливу 

суб'єктів на об'єкти екологічної безпеки, спрямований на запобігання 

екологічним ризикам та загрозам і небезпекам в аграрному секторі шляхом 

використання відповідних організаційно-економічних інструментів, засобів 

та заходів. [320]. 

Під силовою складовою економічної безпеки розуміють забезпечення 

фізичної і моральної безпеки працівників аграрного сектору, його майна, 

капіталу та комерційних інтересів [307]. 



70 
 

Силова складова економічної безпеки полягає в захисті від загроз 

життю, здоров’ю і матеріальному благополуччю, а також захист майна від 

кримінальних посягань. Негативний вплив на цю складову проявляється 

через фізичний та моральний вплив на конкретних особистостей.  

До основних негативних чинників, що впливають на цю складову 

належать моральні та фізичні фактори, які спрямовані на конкретних осіб з 

метою нанесення шкоди їхньому здоров’ю, що загрожує нормальній 

діяльності суб’єктів господарювання. Негативні фактори, що завдають шкоди 

майну, несуть загрозу зниження вартості активів та втрати економічної 

незалежності. Причини цих негативних явищ наступні: 

- нездатність конкурентів досягти переваг ринковими методами 

(тобто за рахунок якості власної продукції, удосконалення маркетингових 

досліджень ринку, зниження поточних витрат на виробництво тощо; 

- некомерційні мотиви посягань на здоров’я та життя працівників 

та керівників підприємства, а також на майно фірми. 

- кримінальні мотиви одержання доходів через шахрайство, 

шантаж злочинними особами. 

Протидією цим негативним впливам має займатися служба охорони, 

обов’язок якої забезпечувати фізичний захист керівництва суб’єктів 

господарювання, здійснювати охорону приміщень, устаткування, ліній 

зв’язку, організовувати пропускний режим. 

Енергетична складова економічної безпеки – це захист в енергетичній 

сфері від наявних та потенційних загроз зовнішнього і внутрішнього 

характеру, можливість забезпечити потреби в паливно-енергетичних 

ресурсах для забезпечення нормальної роботи аграрного сектору. 

Підвищення цін на енергоносії та відсутність довгострокових контрактів з 

постачальниками – це зовнішні загрози економічній безпеці аграрного 

сектору, які є досить високими.  

Основою забезпечення енергетичної безпеки в аграрному секторі є 

економне використання енергії, стійкий розвиток власного паливно-
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енергетичного комплексу, зменшення залежності економіки від імпорту 

палива, пошук нових джерел енергоносіїв і його диверсифікації. 

Серед елементів економічної безпеки важливу роль відіграє 

інноваційна складова, яка спрямована на формування достатніх та 

необхідних умов для збільшення можливостей використання інновацій з 

метою впровадження конкурентоспроможної продукції і технологій на рівні 

світових стандартів [160].  

Під інноваційною безпекою суб’єктів господарювання вчені 

Максимова Т.С., Філімонова О.В., Лиштван К.В. [173] розуміють  

цілеспрямовану, послідовну, заплановану, комплексну діяльність щодо змін, 

обумовлених науково-технічним прогресом і спрямованих на організаційну 

структуру, стиль та методи управління, продукцію, джерела сировини та 

матеріалів, ринки збуту.  

Інвестиційно-інноваційна складова забезпечення економічної безпеки 

аграрного сектору – це рівень інвестицій та інновацій (національних та 

іноземних), який забезпечує довгострокову позитивну економічну динаміку 

за відповідного рівня фінансування науково-технічної сфери.  

Інвестиційна складова – це особливий елемент економічної безпеки, 

який забезпечує передумови для розвитку продуктивних сил аграрного 

сектору за допомогою активної інвестиційної діяльності.  

Інвестиційна безпека аграрного сектора характеризується наявністю 

грошового та матеріального капіталу для його інвестування, а також рівнем 

залежності від внутрішніх і зовнішніх джерел капіталу. Аналізуючи 

інвестиційну безпеку, в першу чергу, необхідно визначати реальні джерела і 

напрями фінансування, структуру інвестицій, розробити раціональні і 

ефективні заходи з виконання загальнодержавних, регіональних, місцевих 

інноваційних та соціально-економічних програм.  

Найважливішим компонентом аналізу та управління інвестиційною 

безпекою є аналіз динаміки нагромадження загроз та оцінка ступеня їхнього 

впливу. Загрозами для інвестиційної складової економічної безпеки є: 
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відсутність інвестиційної стратегії; політична нестабільність; високі 

інвестиційні ризики; недосконала законодавчо-нормативна база; обмеженість 

доступних фінансових коштів. Інноваційні процеси набувають вагомого 

значення для економічної безпеки аграрного сектора, економічних 

перетворень, а також для підвищення його конкурентоспроможності.  

Прямий зв'язок з інвестиційною складовою економічної безпеки 

аграрного сектору має зовнішньоекономічна складова.  

Зовнішньоекономічна безпека в аграрному секторі – це можливість 

протистояти зовнішнім загрозам, здатність реалізувати свої економічні 

інтереси на зовнішніх ринках та внутрішніх ринках, створюючи конкурентні 

переваги, що забезпечують стале економічне зростання. Основним завданням 

зовнішньоекономічної безпеки є оцінка зовнішніх та внутрішніх загроз. До 

суттєвих загроз у сфері зовнішньої складової можна віднести: недостатню 

конкурентоспроможність вітчизняних аграрних виробників; залежність від 

імпорту енергоносіїв та окремих видів продукції; дискримінацію України в 

торговельних відносинах. Внутрішніми проблемами, що посилюють вплив 

зовнішніх загроз, є недосконала галузева і технологічна структура, високий 

ступінь зношеності основних фондів, значна ресурсо- та енергомісткість 

виробництва, висока частка «тіньового» сектора. [41, с. 284–286]  

Принципи, на основі яких мають ґрунтуватися заходи забезпечення 

зовнішньоекономічної безпеки аграрного сектора [175., с. 15]:  

- захист економічних інтересів та своєчасність дій щодо усунення 

загроз цим інтересам; 

- дотримання норм міжнародного права; 

- узгодженість інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в 

аграрному секторі з інтересами держави;  

- рівноправні відносини між суб’єктами зовнішньоекономічної 

діяльності;  

- нормалізація сальдо торговельного та платіжного балансів на рівні 

аграрного сектору;  
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- приєднання до глобальних технологічних ланцюгів. 

- залучення іноземного капіталу. 

Політико-правова складова безпеки – це захист від нестабільного 

законодавства та надмірного податкового тиску. Її значення полягає в 

ефективному забезпеченні діяльності господарюючих суб’єктів з правової 

точки зору, чіткому дотриманні усіх норм чинного законодавства. [205].  

За методикою С. М. Ілляшенко пропонується аналіз ринкової складової 

економічної безпеки на основі оцінки ступеня відповідності внутрішніх 

можливостей розвитку суб’єктів господарювання в аграрному секторі 

зовнішнім факторам, що складаються в ринковому середовищі. Аналогічно з 

методиками SWOT-аналізу фактори зовнішнього середовища поділяють на 

можливості і загрози, а внутрішнього – на сильні й слабкі аспекти діяльності 

таких суб’єктів господарювання [81, с. 14]. Головними загрозами цій 

складовій є зростання конкуренції на ринку, ослаблення конкурентних 

позицій суб’єктів господарювання і їх здатності протидіяти конкурентному 

тискові; зниження адаптаційних можливостей їх до зміни ринку, відставання 

від вимог ринку, слабкий маркетинговий менеджмент. 

Інтерфейсна складова характеризує надійність взаємодії суб’єктів 

господарювання аграрного сектору з економічними контрагентами. 

Важливою ознакою надійності суб’єктів господарювання з його 

контрагентами є мінімізація ризикованих операцій на основі оцінки якості 

управління вхідними поставками і надійності власних контрагентів, у тому 

числі й вибору постачальників й оцінки платоспроможності покупців. 

Загрозу цій складовій економічної безпеки суб’єктів господарювання 

становлять можливі непередбачені зміни умов взаємодії (аж до розриву 

відносин) з економічними контрагентами – постачальниками, торговельними 

і збутовими посередниками, інвесторами, споживачами тощо [81]. 

На основі дослідження удосконалено методику виокремлення 

складових економічної безпеки аграрного сектору, зокрема виробничо-

інформаційну, ресурсно-технологічну, фінансово-економічну, інвестиційно-
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інноваційну, ринкову, соціальну та екологічну, що на відміну від 

загальновідомих дозволяє в межах певної території сегментувати напрямки 

виробничо-господарської діяльності в аграрному секторі та провести оцінку 

стану їх захищеності, яка сприятиме виявленню загроз та небезпек, 

мобілізації заходів на їх попередження та мінімізації негативного впливу на 

результати господарської діяльності. 

Виходячи із вище доведеного, важливими є напрями посилення 

економічної безпеки розвитку аграрного сектору (рис.1.9). До них в першу 

чергу важливо віднести: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.9. Напрями посилення економічної безпеки розвитку аграрного 

сектору* 

*Джерело: побудовано автором  
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Впровадження інновацій та новітніх технологій в аграрне виробництво 



75 
 

Отже, метою економічної безпеки аграрного сектору є забезпечення 

його стійкого функціонування в даний час, а також високого потенціалу 

розвитку у майбутньому. А досягнути мети економічної безпеки можна лише 

забезпечивши виконання вище перерахованих завдань. 

Для забезпечення високого рівня економічної безпеки аграрного 

сектору, потрібно, щоб забезпечувалася рівновага основних складових 

елементів. Структура економічної безпеки аграрного сектору виражається 

забезпеченістю якісними ресурсами та їхніми оптимальними запасами, 

враховуючи можливі ризики суб’єктів господарювання даного сектору. 

Надійна економічна безпека можлива лише за комплексного підходу, що 

дасть змогу забезпечити стратегічний розвиток аграрного сектору, 

мінімізацію наслідків кризи і негативного впливу загроз.  

Отже, до основних складових економічної безпеки розвитку аграрного 

сектора слід віднести наступні: фінансову, інтелектуальну, кадрову, техніко-

технологічну, енергетичну, екологічну, силову, соціальну, інформаційну, 

зовнішньоекономічну, політико-правову, ринкову та інтерфейсну.  

Раціональне використання економічних ресурсів в аграрному секторі, в 

першу чергу, досягається шляхом запобігання загроз на економічну безпеку. 

Отже, структура економічної безпеки аграрного сектору є складною та 

багатогранною. Внаслідок помилок, допущених в процесі проведення 

аграрної реформи, проблеми екології землекористування ще більше 

загострилися. Тому саме моніторинг і аналіз загроз та їх попередження, 

вжиття заходів, направлених на зменшення їх негативного впливу відносно 

складових елементів економічної безпеки аграрного сектору дозволять 

своєчасно реагувати та сприятиме розробці ефективної політики покращення 

її показників та економічного стану аграрного виробництва в цілому. 
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1.3. Значення інноваційно-інвестиційного забезпечення економічної 

безпеки аграрного сектору 

 

Сучасне сільське господарство світу внаслідок еволюційного розвитку 

технологій перебуває на високотехнологічному етапі та орієнтовано на 

використання передових інноваційних технологій точного землеробства, 

екологічно чистих природних ресурсів, а також роботів, безпілотних 

літальних апаратів, 3D-друку продуктів харчування, блокчейну тощо. Такі 

глобальні технології дозволять сільськогосподарським товаровиробникам 

бути більш прибутковими, ефективними, безпечними і екологічно чистими та 

націленими на:  

1) підвищення ефективності управління та реалізації 

сільськогосподарських процесів на всьому ланцюгу створення доданої 

вартості, зниження ризиків та обмеження уразливості внаслідок зовнішніх 

впливів (від поломки технічних засобів до негод, посухи, хвороб тощо);  

2) формування сільськогосподарських екосистем, що включають 

інтегровані мережі, які об'єднують цифрові дані, отримані в режимі 

реального часу як із внутрішніх джерел (показання фермерських датчиків), і 

із зовнішніх (наданих іншими учасниками екосистеми) для прийняття 

ефективних управлінських рішень, а також об'єднують учасників екосистеми, 

щоб забезпечити ефективність ланцюга доданої вартості;  

3) цифровізацію сільськогосподарської техніки з використанням 

сучасних технічних засобів – датчиків, сенсорних приладів, які є 

найбільшими генераторами даних [284].  

В сучасних умовах розвитку національної економіки аграрний сектор 

відіграє значну роль. Суспільно-корисними на всіх рівнях є новітні розробки, 

які забезпечують високу якість продукції та екологічність аграрного 

виробництва щодо навколишнього середовища. Нарощення внутрішнього та 

зовнішнього потенціалів економіки має надважливе значення для 

формування як економічної, так і продовольчої безпеки. Виникає 
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необхідність залучення інвестиційно-інноваційних проектів у стратегічно-

важливі сектори економіки, яким є аграрний. 

Аграрний сектор – це потужний сектор економіки, а тому питання 

оптимізації та автоматизації постає досить гостро і актуально. За площею 

сільськогосподарських угідь Україна посідає перше місце у Європі. Проте до 

цього часу присутня низька автоматизація і недостатній контроль за 

виробничими процесами, що відбуваються у аграрному секторі. Наша країна 

має всі можливості для впровадження інновацій у виробничий процес.  

Для розвитку економічної і соціальної інфраструктури, підвищення 

інноваційної активності та формування ефективної інвестиційної політики в 

аграрному секторі економіки необхідна взаємодія держави і аграрного 

бізнесу, державна підтримка аграрного виробництва. Одним з чинників, який 

негативно впливає на обсяг надходження інвестицій в аграрний сектор є 

несприятливий бізнес-клімат. 

Тому для розвитку аграрного сектора, необхідно зосереджувати 

зусилля для покращення інвестиційного клімату господарюючих суб’єктів і 

створення умов для притоку фінансових ресурсів в аграрне виробництво. 

Зробити це можливо враховуючи основні індикатори в процесі моніторингу 

фінансового потенціалу аграрного сектора (рис. 1.10).  

Основним завданням інвестиційної політики аграрного сектору є 

активізація інноваційної та науково-технічної діяльності в інтересах 

національної економіки, а також спрямування інвестиційних потоків в 

аграрне виробництво. Динаміка фактичних обсягів інвестицій у вітчизняний 

аграрний сектор подана у нижче наведеній таблиці (табл. 1.2). Активізація 

інвестиційної діяльності в аграрному секторі повинна спрямовуватися на 

оновлення матеріально-технічної бази суб’єктів господарювання, 

впровадження новітніх технологій для виробництва аграрної продукції на 

інноваційній основі та покращення інфраструктури аграрного сектору. 
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Рис. 1.10. Моніторинг фінансового потенціалу аграрного сектора* 

*Джерело: побудовано автором на основі: [255]. 
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Таблиця 1.2 

Динаміка фактичних обсягів інвестицій у сільське господарство, лісове 

та рибне господарство протягом 2015 – 2019 рр., (млн грн)* 

Вид 

діяльності 
2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

2019 р. «+;-» до 

2015р. 2018р. 

Усього 273116,4 359216,1 448461,5 578726,4 623978,9 350862,5 45252,5 

Сільське 

господарство, 

лісове 

господарство та 

рибне 

господарство 

30154,7 50484,0 64243,3 66104,1 59129,5 28974,8 -6974,6 

Сільське 

господарство, 

мисливство та 

надання 

пов'язаних із 

ними послуг 

29309,7 49660,0 63400,7 65059,4 58555,4 29245,7 -6504 

Лісове 

господарство та 

лісозаготівлі 

788,5 777,1 768,9 980,3 548,7 -2398 -431,6 

Рибне 

господарство 
56,5 46,9 73,7 64,4 25,4 -31,1 -39 

*Джерело: складено автором на основі [209] 

 

Як бачимо з даних табл. 1.2., динаміка капітальних інвестицій в 

сільське господарство є негативною і спостерігається зменшення об’єму 

інвестицій у 2019 році. Якщо порівнювати 2019 рік із 2015, то безумовно, 

обсяг зріс. Однак, якщо подивитися на показник 2019 року, і порівняти із 

даними за три попередніх роки, то ситуація вкрай незадовільна, даний 

показник вагомо зменшується. І дуже важливим є те, як випливає із аналізу 

даних таблиці, що тільки 11- 9,5% в середньому направлено фактичних 

обсягів інвестицій у сільське господарство, лісове та рибне господарство 

протягом 2015 – 2019 рр. 

Проаналізуємо інвестиційне забезпечення основного капіталу 

аграрного сектору України за джерелами фінансування. Дослідження 

показують, що основним джерелом є власні кошти підприємств, протягом 

2018-2019 рр. їх частка коливалася в межах 86-90% (табл. 1.3).  
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Таблиця 1.3  

Обсяг інвестицій в основний капітал суб’єктів господарювання в аграрному секторі України за 

джерелами фінансування* 

Показник 

2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 2019 

млн. 

грн 
% 

млн. 

грн 
% 

млн. 

грн. 
% 

млн. 

грн 
% млн. 

грн 
% 

Інвестиції в основний 

капітал, усього 
30154,7 100 50484,0 100 64243,3 100 

 

66104 

 

100 59129 

 
100 

у т. ч. за джерелами 

фінансування: 

кошти державного 

бюджету 

 

159,8 

 

0,53 

 

181,7 

 

0,36 

 

122,1 

 

0,19 

 

119 

 

0,18 

 

254,3 

 

0,43 

кошти місцевих бюджетів 30,6 0,10 65,6 0,13 96,4 0,15 

 

79,3 

 

0,12 

 

106,4 

 

0,18 

власні кошти підприємств 23921,7 79,33 41497,8 82,20 54028,6 84,10 

 

57378,2 

 

86,80 53706,9 

 
90,83 

кредити банків та інших 

позик 
5931,4 19,67 8284,4 16,41 9938,4 15,47 

 

8401,8 

 

12,71 5037,8 

 
8,52 

Кошти інвестиційних 

компаній 
- - - - - - 99,2 0,15 -  

інші джерела фінансування 111,6 0,37 454,4 0,9 57,8 0,09 26,4 0,04 23,7 0,04 

*Примітки: дані наведено без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини тимчасово 

окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 

*Побудовано автором на основі: [209].  
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Спостерігається також зменшення частки банківських кредитів з 

12,71% у 2018 році до 8,52% у 2019 році. Можна припустити, що відбулося 

це за рахунок збільшення фінансування за рахунок державного бюджету.  

Отже, головними джерелами забезпечення інвестиційної діяльності 

агарного сектору є власні та позичені ресурси.  

Підтримка держави в напрямку нарощення інвестиційно-інноваційного 

забезпечення аграрного сектора має передбачати не тільки виділення 

бюджетних коштів. Обов’язковими мають стати програми соціально-

роз’яснювального характеру, визначеного в законодавчому порядку 

стимулювання учасників таких програм, створення сприятливого для 

інвестування середовища. В сучасних умовах інноваційна політика 

державної підтримки повинна бути спрямована на створення економічних, 

правових, організаційних основ для розвитку інноваційної діяльності в галузі 

аграрної економіки, забезпечення ефективного використання результатів 

науково-технічного прогресу, підвищення конкурентоспроможності 

продукції, вирішення завдань соціально-економічного розвитку, отримання 

ефекту від запровадження зазначених важелів [115].  

Скорочення обсягу інвестицій в аграрний сектор на 35,3% (протягом 

трьох місяців 2020 року) було одним з найбільших спадів за останні п’ять 

років [199]. 

Найбільше зниження інвестицій в аграрному секторі зафіксовано в 

лісовому господарстві та лісозаготівлі. Порівняно з першим кварталом 2019 

р. капіталовкладення зменшилися до 33,5 млн грн. (на 67,1% ).  Цю динаміку 

можна пов'язати із запровадженими урядом карантинними обмеженнями 

через пандемію коронавірусу. Однак, зниження інвестицій відбулося ще у 

2019 році. Це є наслідком недосконалої та непослідовної інвестиційної 

політики держави в аграрному секторі, в якому переважають засади 

залишкового фінансування на інвестиційні заходи в аграрному секторі [199]. 

Відповідно до даних Державної служби статистики, загальні капітальні 

інвестиції у національну економіку становили тільки 76,9 млрд грн, що на 
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29% менше за відповідний період минулого року. Уряд повністю зберіг суму 

державної підтримки аграріїв на 2020 рік після внесення змін до бюджету, 

необхідних для боротьби з поширенням корона вірусу в Україні. Зокрема, в 

бюджеті закладено витрати у сумі 4 млрд грн за ключовими напрямами: 

тваринництво, фермерство, садівництво, компенсація вартості аграрної 

техніки і компенсація відсотків за кредитами [199]. 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства 

затвердило розподіл коштів між суб’єктами аграрного сектору в розмірі 181,3 

млн грн., для часткової компенсації процентів за користування кредитами. 

Кошти мають отримати близько 3 тисяч позичальників, що подали заявки до 

уповноважених банківських установ. 

Програма зі здешевлення кредитів допомагає залучити фінансові 

ресурси малим та середнім виробникам, в першу чергу, сприяє розвитку 

аграрного бізнесу та є однією з найуспішніших програм уряду. Це сприяє 

створенню нових робочих місць, збільшенню виробництва 

сільськогосподарської продукції та її експорту, що є додатковими 

надходженнями до місцевих бюджетів. 

Сукупний обсяг кредитів, що були залучені суб’єктами 

господарювання в аграрному секторі склав понад 39,4 млрд грн (пільгові – 

12,2 млрд грн.), в тому числі: 

за видами кредитів: 

- довгострокових - 3,4 млрд грн або 27,9%; 

- середньострокових - 3,2 млрд грн або 26,3%; 

- короткострокових - 5,6 млрд грн або 45,8%; 

за видами діяльності позичальників: 

- тваринницька галузь - 2,1 млрд грн., що становить 17,8%; 

- інші галузі - 10,1 млрд грн або 82,2%. 

Середні відсоткові ставки банків, під які були залучені кредити 

суб'єктами господарювання в аграрному секторі склали 14-16% річних. 

https://www.unian.ua/economics/agro/10957073-kabmin-povnistyu-zberig-derzhpidtrimku-agrarijiv-pislya-zmin-u-byudzheti.html
https://www.unian.ua/economics/agro/10957073-kabmin-povnistyu-zberig-derzhpidtrimku-agrarijiv-pislya-zmin-u-byudzheti.html
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28 банків із 34, які підписали Меморандум про загальні засади 

співробітництва з Мінекономіки, беруть участь в наданні компенсації за 

кредитами.  

Згідно з програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» 

у 2020 році за напрямом «Фінансова підтримка заходів у аграрному секторі 

шляхом здешевлення» передбачено 1,2 млрд грн. Протягом січня-серпня 

реально використано 42% запланованого [73]. 

Питання інвестиційного клімату в Україні є надзвичайно проблемним 

та актуальним. Адже, за свідченням експертів, глобальний попит на продукти 

харчування зростатиме за суттєвого зменшення земель, придатних для 

аграрного виробництва. Україна, на цьому фоні, зберігає високу інвестиційну 

привабливість та зростання прямого іноземного інвестування в аграрний 

сектор з окремих країн світу.  

Під іноземними інвестиціями розуміють цінності, які відповідно до 

законодавства України, вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти 

інвестиційної діяльності для отримання прибутку або для досягнення 

соціального ефекту [91]. 

За інформацією Департаменту інформації та комунікацій з 

громадськістю Україна підвищила свій інвестиційний рейтинг в Doing 

Business-2020 одразу на 7 позицій, покращив 6 показників з 10 індикаторів, 

які враховуються фахівцями Світового банку при складанні рейтингу. Індекс 

легкості ведення бізнесу Doing Business є важливим маркером для інвесторів 

при прийнятті рішення про інвестиції в ту чи іншу країну світу [295]. 

Підняття в світових рейтингах підвищує довіру іноземних інвесторів щодо 

прийняття рішення про інвестування. 

Залучення іноземних інвестицій дає змогу підвищувати 

конкурентоспроможність національної продукції. Загальновідомо, що 

українська аграрна продукція, в більшій мірі, є не досить 

конкурентоспроможною на міжнародному ринку. Це зумовлено наступними 

факторами: застаріле обладнання (неможливо підвищити продуктивність 
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праці), застарілі технології виробництва, низький рівень мотивації праці 

тощо. Залучення інвестицій дасть змогу вирішити дані проблеми, що 

посприяє підвищенню конкурентоспроможності продукції та створенню 

позитивного інвестиційного іміджу аграрного сектору України [180]. 

У ширшому розумінні, іноземні інвестиції - це складова залучення 

сукупного іноземного капіталу задля здійснення економічних перетворень. 

Для цього прямі іноземні інвестиції мають надходити у вигляді нових 

технологій, техніки, патентів, ноу-хау для реконструкції та модернізації 

аграрного сектора та матеріальних ресурсів. Прямі іноземні інвестиції 

заохочують експорт країни, дають змогу підприємству розширити свою 

мережу збуту і таким чином розширити асортимент товарів, які продаються 

на закордонних ринках, більшою мірою, ніж якби вся торгівля здійснювалася 

через експорт [214]. 

Серед європейських країн, найбільшим інвестором ПІІ (прямих 

іноземних інвестицій) в аграрний сектор України є Кіпр – 33,1% від загальної 

суми інвестицій. Також вагома частка інвестицій надійшла з Німеччини – 

18,9% та Данії – 12,8% (рис.1.11). 

 

Рис. 1.11. Структура надходження ПІІ у 2019 році* 

*Джерело: побудовано автором на основі даних Державної служби статистики 

України 
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Наприклад, серед країн Центрально-Східної Європи лідерами щодо 

залучення іноземних інвестицій є Польща, Угорщина, Чехія та Словаччина, 

на які припадає понад 75% іноземного капіталу, що надходить у країни ЦСЄ. 

Припливу ПІІ у ці країни сприяють позитивні інвестиційні рейтинги 

міжнародних агентств (Moody`s, S&P, Fitch тощо), які відображають 

політичну та економічну стабільність країн, а також їх сприятливий 

інвестиційний клімат [234, с. 82].  

Для вдосконалення інвестиційних процесів в аграрному секторі 

необхідно дослідити зарубіжний досвід щодо даного питання і виділити 

пріоритетні напрями для впровадження в Україні (табл. 1.4). 

Таблиця 1.4  

Зарубіжний досвід залучення інвестицій в аграрний сектор* 

Країна  Напрям розвитку 

інвестиційного 

середовища  

Характеристика напряму 

Польща Фінансова та 

інституційна підтримка 

- комплексний підхід до покращення 

інвестиційного середовища;  

- використання міжнародних джерел 

фінансування; 

- міжнародна співпраця; 

- використання широкого спектра 

інструментів; 

- розвинена інституційна мережа залучення 

інвестицій. 

Чехія Розвиток кластерів - діяльність агентства із залучення 

інвестицій;  

- співпраця бізнесу і наукових установ; 

- використання кластерного підходу; 

- повна інформаційна підтримка інвесторів; 

- підтримка наявних інвесторів; 

- формування заходів стимулювання 

інвестицій. 

Туреччина Диверсифікований 

підхід до використання 

стимулів у різних 

регіонах 

- розвинена система стимулювання 

капіталовкладень; 

- велика увага інноваційному розвитку; 

- використання диференційованого підходу щодо 
розвитку територій. 

Канада Комплексна підтримка 

завдяки співпраці 

бізнесу і органів влади 

- системний підхід до залучення інвестицій; 

- різноманіття програм залучення інвестицій; 

розвинений інституційний сектор підтримки. 

*Джерело: cкладено автором за даними [102] 
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Для створення сприятливих умов розвитку аграрного сектору, урядом 

розроблена Стратегія залучення приватних інвестицій в аграрний сектор до 

2023 року. Метою цієї стратегії є вдосконалення організаційно-економічних і 

правових умов для сприяння залученню приватних інвестицій в аграрний 

сектор (зокрема в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та 

розвитку системного проекту «Програма «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство України»), що збільшить експорт 

сільськогосподарської продукції, забезпечить національну продовольчу 

безпеку і стійке економічно ефективне та екологічно збалансоване зростання 

аграрного сектору [289].  

У своїх дослідженнях, М.В. Костромський визначає фактори, що 

впливають на погіршення інвестиційного клімату аграрного сектора 

економіки, зокрема:  

– зменшення припливу фінансових ресурсів у аграрному сектору 

(зменшення виручки від реалізації продукції), що пов’язане з погіршенням 

платоспроможності, а отже і зменшенням попиту населення на продукцію;  

– додаткове зменшення доходів вітчизняних виробників через велику 

частину імпортної продукції на внутрішньому ринку держави (звуження 

ринку збуту);  

– проведення в короткий термін повної перебудови всієї системи 

бюджетних відносин, відмова від державної підтримки аграрної сфери 

економіки без компенсації фінансових втрат виробникам продукції;  

– збереження монополізованої структури та торгівельного 

промислового сегменту аграрного сектору економіки та відсутність ринкових 

механізмів, які регулюють цінові взаємовідносини сільськогосподарських, 

переробних, торгово-закупівельних та ресурсовиробничих організацій, що 

призводить до зростання цінового диспаритету та погіршення фінансово-

вартісних пропорцій міжгалузевого обміну (дисбаланс між доходами та 

витратами); 
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– незавершеність процесів земельної реформи та інституційних 

перетворень у сільському господарстві та в суміжних галузях аграрного 

сектору економіки [124].  

Відповідно, перелік зазначених чинників сприяє виникненню ризиків, 

які пов’язані з інвестиційною діяльністю в аграрному секторі України (табл. 

1.5).  

Таблиця 1.5 

Перелік ризиків для інвестиційної діяльності в аграрному секторі * 

Перелік ризиків Сфера 

ризику 

Монополізація економіки Е
к
о
н
о
м
іч
н
а 

Низький рівень платоспроможності значної частини населення 

Низький попит на зовнішніх ринках 

Низький попит на внутрішньому ринку 

Тінізація економічних відносин 

Низький рівень ділової активності 

Залежність виробництва від природних ресурсів 

Залежність виробництва від тимчасових коливань попиту 

Корупція П
р
ав
о
в
а 

Тиск на бізнес з боку органів влади 

Часті зміни законодавства 

Невиконання законів 

Брак реформ у сфері ринку землі 

Неврегульованість питання державно-приватного партнерства 

Незахищені права власності, рейдерство 

Дефіцит державного бюджету Ф
ін
ан
со
в
а 

Високі кредитні ставки 

Податкове навантаження 

Неповернення ПДВ 

Безробіття Ін
ш
і Політична нестабільність 

Низька кваліфікація випускників управлінських та маркетингових 

спеціальностей 

Низький рівень володіння молоді іноземними мовами 

Погана екологічна ситуація 

Слабкий розвиток інфраструктури 

Брак ресурсів для підвищення кваліфікації працівників 

*Джерело: складено автором за матеріалами [257] 

Ю.О. Лупенко зазначає, що інвестиційні процеси у сільському 

господарстві останнім часом різко загальмувалися внаслідок скорочення 

фінансових можливостей інвесторів і держави. Відновлення позитивної 
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динаміки інвестицій вимагає радикальних заходів щодо підвищення 

інвестиційної привабливості аграрного сектору та якнайшвидшої 

макроекономічної стабілізації у державі [170].  

На думку М. Ю. Кожем'якіна, інвестиційне відродження аграрного 

сектора економіки може бути прискорене за умови обґрунтованого підходу 

до визначення пріоритетних напрямів використання коштів інвестиційного 

призначення. В умовах обмеженості джерел фінансування інвестиційні 

ресурси слід першочергово спрямовувати на розвиток тих галузей та 

виробництв, від яких на сучасному етапі можна одержати більший ефект із 

коротшим строком окупності, а також які спрямовані на розв’язання гострих 

проблем сільського господарства [119]. 

Якість аграрної продукції безпосередньо залежить від техніко-

технологічного супроводу її вирощування, виготовлення та створення. Проте, 

за таких умов, факт скорочення потреби в людській праці може мати 

негативний вплив, особливо у віддалених сільських місцевостях, де саме 

робота на аграрних підприємствах є єдиним матеріальним джерелом 

проживання. Не буде роботи, появиться ризик втратити сільських мешканців 

(через міграцію в міста, за кордон, а також інші негативні наслідки).  

Сільське господарство України має мало оцінений виробничий і 

експортний потенціали, який зможе зробити значний внесок як в економічне 

зростання загалом, так і в аграрний сектор зокрема. Водночас «складність 

агропромислового виробництва і його специфіка визначають своєрідність 

підходів і методів управління інноваційною діяльністю, сполучення різних 

типів інновацій, посилення ролі держави в стимулюванні інновацій. Варто 

підкреслити, що особливості сільськогосподарського виробництва 

характеризуються високим рівнем ризиків інноваційних процесів. Ризик 

фінансування науково-виробничих результатів, ризик часового розриву між 

витратами і результатами, невизначеність попиту на інноваційну продукцію 

не зацікавлюють приватних інвесторів вкладати капітал у розвиток 

сільського господарства» [281].  
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Широке впровадження інновацій є найефективнішим способом 

вирішення гострих соціально-економічних питань в аграрному секторі, 

пов’язаних з пошуком способів підвищення економічних показників 

діяльності аграрного виробництва і забезпечення населення високоякісною 

аграрною продукцією. Аграрний сектор потребує особливої підтримки з боку 

держави, а також недержавних комерційних організацій. В першу чергу цей 

розвиток можна забезпечити на основі впровадження інновацій на всіх 

етапах виробництва і управління аграрним сектором.  

Аграрна інновація - це інновація, що реалізується в аграрному секторі 

економіки з метою підвищення ефективності його діяльності та забезпечення 

стабільного розширеного відтворення аграрного виробництва, впровадження 

розробок, результатів дослідження в господарську практику, нових форм 

організації та управління, нових підходів щодо соціальних послуг, які 

дозволяють підвищити ефективність аграрного виробництва [161 ] 

На жаль, інноваційний потенціал аграрного сектору в нашій країні 

використовується лише на 4-5%, тоді як у США цей показник складає 50%. В 

сучасних умовах у всьому світі інноваційна діяльність розглядається як одна 

з головних умов модернізації економіки [253]. 

На думку О.Б. Сливінської інноваційну діяльність варто розглядати як 

«… складний процес трансформації нових ідей та знань в об’єкт економічних 

відносин. Більших темпів набирає процес зміни технологічних укладів, який 

спрямований на орієнтацію «якості життя», застосування енергозберігаючих 

технологій, який характеризує зміни в інноваційному виробництві» [278; 

225].  

Сутність інноваційної діяльності в аграрному секторі полягає в 

розробці та впровадженні у виробництво прогресивних методів ведення 

господарства на основі ефективного виробництва продукції, використанні 

нового покоління техніки, нової кадрової політики на основі накопиченого 

науково-інноваційного потенціалу. Основою інноваційного потенціалу 
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аграрного сектору виступає саме ресурсна складова (матеріально-технічні, 

людські, фінансові, інформаційні ресурси). 

Особливості інноваційного процесу в аграрному секторі полягають у 

відмінності природно-кліматичних умов, в періодах виробництва окремих 

видів продукції, різноманітності типів виробництва за організаційно-

правовими формами та формами власності, розмірами тощо (рис. 1.12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.12. Особливості інноваційного процесу в аграрному секторі* 

*Джерело: побудовано автором на основі [329] 

 

Інноваційна діяльність як фактор забезпечення економічної безпеки 

аграрного сектора є важливим аспектом його інвестиційної привабливості. 

Основою інноваційного процесу в аграрному секторі є нова наукова ідея 

(джерело нововведення, яке в ході інноваційного процесу розробляється 

детальніше, проходить технічну апробацію і впроваджується у виробництво). 

А головним критерієм успіху інноваційного процесу є суспільна необхідність 

та значущість його результатів. Варто підкреслити, що в умовах ринку 
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недостатньо запропонувати інновацію – вона ще має бути успішно 

реалізована на ньому [322].  

Як стверджує О. Шубравська, розвиток інноваційних процесів у 

вітчизняній агросфері не тільки пов’язаний з позитивними змінами в обсягах 

і структурі її виробництва, у рівнях ресурсо- та енергозбереження, але й несе 

в собі певні загрози. Основним викликом з боку глобального середовища є, 

по суті, примус до нарощування обсягів виробництва та експорту певних 

видів сільськогосподарської продукції (в тому числі з використанням 

технологій, безпечність яких не підтверджено належним чином) [325]. 

Вже сьогодні в багатьох країнах розвиваються галузі, що активно 

застосовують інноваційні технології, оскільки традиційні технології 

виробництва вичерпали можливості свого як екстенсивного, так інтенсивного 

розвитку. Щоб забезпечити сталий розвиток аграрного сектору основним 

джерелом має стати стрімкий інноваційний розвиток з використанням 

революційних технологій, що адаптовані під природно-економічні умови. 

Саме тому сьогодні в умовах інтеграції у світовий економічний простір 

з високою конкуренцією на перший план виходять розроблення та 

формування ефективного організаційно-економічного механізму управління 

інноваційним розвитком аграрного сектору, а також пошук оптимальної 

співпраці між виробниками та споживачами інноваційної продукції. 

Інноваційний розвиток аграрної сфери – це перш за все зростання 

економічних та виробничих показників. Цей процес повинні забезпечувати у 

використанні більш досконаліші технології виробництва та переробка 

сільськогосподарської продукції, виведення та впровадження нових сортів 

сільськогосподарських культур та порід тварин, прогресивні моделі 

соціально-економічного розвитку галузі, сучасні моделі інформаційних 

технологій та їх широке застосування. В умовах глобалізації процес інновації 

не в змозі набути певного економічного ефекту лише з технологічним 

оновленням. Це потребує переходу на використання принципово новітніх 

технологій та систем управління організацією виробництва в аграрному 



92 
 

секторі економіки. За попередніми результатами досліджень прогнозується, 

що до 2050 року населення зросте із 7 мільярдів осіб до 9. Натомість площа 

орних земель, навпаки, скоротиться через розширення мегаполісів та 

погіршення ґрунтів і кліматичних умов, отже, ці процеси є невідворотними. 

Саме тому перед світом уже постає питання про те, як зробити так, щоб 

отримати більше за задіяння меншої кількості ресурсів. Отже, залишаться 

лише ті виробники та бізнес, які акцентують увагу на запроваджувані 

енергозберігаючих та економних інновацій. [253]. 

Комплексний підхід до впровадження інноваційних технологій 

аграрними суб’єктами господарювання дозволяє виділити, що основною 

метою інновацій в аграрній сфері є забезпечення економічності та 

екологічності сільськогосподарського виробництва.  

Вважаємо за необхідне запропонувати відповідну систему, яка 

враховує інтереси всіх учасників інноваційного процесу та дозволяє провести 

аналіз інвестиційного проекту на всіх етапах його провадження (рис. 1.13).  

Отже, спочатку здійснюється розробка інноваційно-інвестиційного 

проекту, після чого надається оцінка його господарської ефективності, 

бюджетної, виробничої та фінансової ефективності. Наступним етапом є 

оцінка інноваційно-інвестиційного проекту і оцінка його фінансової 

привабливості з подальшим оцінюванням вихідних параметрів інноваційно-

інвестиційного проекту та його ризиковості. Наступний етап передбачає 

коригування вихідних параметрів проекту та розрахунок інтегральних 

показників. На наступному етапі відбувається прийняття оптимального 

варіанту інноваційно-інвестиційного проекту, тобто формування стратегії, 

після чого здійснюється аналіз ефективності інноваційно-інвестиційного 

забезпечення діяльності господарюючого суб'єкта аграрного сектору після 

реалізації обраного проекту, або перегляд інноваційно-інвестиційного 

проекту у зв’язку з кризовими явищами. У разі обрання останнього – знову 

повертаємося до розробки інноваційно-інвестиційного проекту та його 

впровадження. 
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Рис. 1.13. Система оцінки інноваційно-інвестиційного забезпечення 

підприємств аграрного сектору* 

*Джерело: побудовано автором  

 

Вплив інноваційно-інвестиційного забезпечення на розвиток суб'єктів 

аграрного сектору варто розглядати у декілька етапів. Перший – оцінка 

інноваційного потенціалу; другий – це дослідження ефективності 

інноваційно-інвестиційного проекту; третій – аналіз результатів 
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впровадження такого проекту. Тут необхідно порівнювати показники 

розвитку агровиробників без нововведення та з його впровадженням. Варто 

врахувати, що для розвитку аграрного сектору економіки Європейською 

комісією запропоновані стратегічні пріоритети (рис.1.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1.14. Стратегічні пріоритети розвитку аграрного сектора* 

*Джерело: побудовано автором на основі [380].  

 

Важливе значення для стимулювання всебічного розвитку новітніх 

розробок має бюджетне фінансування інноваційної діяльності та діяльності у 

сфері трансферу технологій за стратегічними пріоритетами. В 2018 році 

обсяг фінансової підтримки двох розпорядників із трьох сумарно склали 

95,6% та були розділені в межах науково-технічної роботи між МОН України 

(44,5%) та НААН України (51,1 %). У порівняннні із 2017 роком - частка 

фінансової підтримки МОН зросла на 10%, частка фінансування НААН - 

зменшилася на 6,2 %, а частка Мінприроди – на 0,6 %. Також варто 

підкреслити, що витрати на інноваційну діяльність були спрямовані за 

 

Стратегічні 

пріоритети 

розвитку 

аграрного 

сектору 

Сприяння передачі знань та інновацій в сільському 

господарстві, лісовому господарстві в сільських районах.  
 

Підвищення рівня конкурентоспроможності сільського 

господарства у всіх регіонах та просування інноваційних 

технологій. 

 
Сприяння організації харчового ланцюга, що включає 

обробку і реалізацію сільськогосподарської продукції, 

захист тварин та управління ризиками у сільському 

господарстві. 

 
Відновлення, збереження та зміцнення екосистеми в 

сільському та лісовому господарстві.  

 

Сприяння інтенсивному надходженню інвестицій з метою 

підтримки господарюючих суб’єктів 
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п’ятьма її видами, серед яких найбільшу частку склали витрати на вид 

інноваційної діяльності «Інше» (а це 92,6% загального обсягу витрат або 

269876,83 тис. грн.), що включає переважно виконання на замовлення 

підприємств НДДКР. При цьому порівняно із 2017 роком відбулося 

номінальне збільшення обсягів фінансування даного виду діяльності на 13,7 

% [284]. Пріоритетними цілями державного забезпечення інноваційної 

діяльності мають бути загальносвітові тенденції науковотехнічних розробок, 

які максимально носять характер екологічності та наносупроводу.  

Державна підтримка інноваційної діяльності представлена 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії 

розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року» від 10 липня 

2019 року № 526-р, що містить стратегічні завдання щодо цілей в аграрному 

секторі як підструктури агропромислового комплексу. В документі 

зазначено, що провідним місцем економічного зростання може бути аграрний 

сектор економіки, що має дуже високий потенціал, який має стати провідним 

імпульсом до економічного зростання та посприяти розвитку всіх сфер 

економіки, зокрема промислового та аграрного секторів. Не менш важливими 

перспективами інноваційного розвитку мають стати увага до інтелектуальної 

праці, що прямо залежить від соціального розвитку, та природні ресурси, 

кількість і якість яких є похідними величинами від екологічного розвитку 

країни. [253]. 

Характеристика структури фінансування інноваційної діяльності вказує 

на суттєві диспропорції між обсягами власних коштів і коштів державного 

бюджету (табл. 1.6).  

Збільшення обсягів підтримки інноваційного розвитку у загальному 

сягало на 58, 3% у 2018 році відповідно до 2014 року і на 33,6% до 2017 року, 

однак дані суми коштів не відповідають потребам інноваційному розвитку 

аграрного сектору економіки, що знижує ймовірність позитивних та якісних 

його результатів.  
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Таблиця 1.6 

Джерела фінансування інноваційної діяльності аграрного сектору 

України* 

 2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 
2018р.до , у % 

2014р. 2017р. 

Витрати на 

інновації, млн. грн. 
7 695,9 13 813,7 23 229,5 9 117,5 12 180,1 158,3 133,6 

Зокрема, за рахунок коштів 

власних 6540,3 13 427,0 22 036,0 7704,1 10 742,0 164,2 139,4 

державного 

бюджету 
344,1 55,1 179,0 227,3 639,1 185,7 

Зб. в 

2,8 р 

інвесторів-

нерезидентів 
138,7 58,6 23,4 107,8 107,0 77,1 99,3 

інших джерел 672,8 273,0 991,1 1 078,3 692,0 102,9 64,2 

*Джерело: побудовано автором на основі [65] 

 

Мала ефективність інноваційних процесів в аграрному секторі 

підсилюється також і дією негативних процесів, які сповільнюють розвиток 

інноваційної складової аграрних виробників (рис. 1.15).  

Інновації у вітчизняному аграрному секторі («Agtech») використовують 

не більше 5–10% виробників (переважно це холдингові компанії, які 

володіють потужною матеріально-технічною базою та необмеженим 

доступом до фінансових ресурсів). Проте щороку з’являється більша 

кількість високотехнологічних агрегатів, обладнаних GPS-навігацією. 

Інноваційні технології працюють перш за все з інформаційним середовищем. 

Головним завданням інноваційних технологій є збір, аналіз даних, 

моніторинг процесів виробничого циклу в аграрному секторі. Протягом 

останніх 4 років розвиток інноваційних технологій значно пришвидшився. В 

роботі вітчизняного аграрного сектору вже використовується багато 

інноваційних проектів.  
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Рис. 1.15. Несприятливі чинники в інноваційному процесі аграрного 

сектору* 

*Джерело: побудовано автором 

 

В України є всі потенційні можливості для широкого впровадження 

інноваційної діяльності, однак тут необхідно враховувати наступне:  

− потрібна стабільна економічна ситуація для залучення інвестицій в 

аграрний сектор;  

− потрібне заохочення суб’єктів господарювання, які орієнтуються на 

створення інноваційного продукту;  

− потрібна мотивація фінансово-кредитних установ для надання 

кредиту виробникам, орієнтованим на інноваційну діяльність. 

З вище наведеного, можливо зробити висновок про те, що на основі 

впровадження інновацій аграрний сектор може лідирувати в конкурентній 

Несприятливі чинники в інноваційному процесі 

Політико-

правові 

Негативний вплив 

державного регулювання. 

Нестабільність 

законодавчої бази 

Нерозвиненість інноваційної 

інфраструктури. 

Низька платоспроможність 

суб’єктів господарювання 

Економічні 
Значний ступінь ризику. 

Значна вартість прямих 

інновацій. 

Недоступність 

фінансових ресурсів 

Недостатня кількість 

кваліфікованого 

персоналу. 

Брак інформації. 

Відсталість матеріальної, 

науково-технічної бази. 

Організаційні 

Соціально-

психологічні 

Страх і опір змінам, що можуть спричинити 

негативні наслідки. 

Небажання змінювати існуючі способи 

виробництва, робочі місця, поведінку та 

традиції. 

Невизначеність. 

Ринкові 
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боротьбі, проте досягнути цієї мети можливо за умови ефективного 

функціонування усіх елементів системи розвитку аграрного сектору, 

ключовим елементом якої є інноваційно-орієнтований розвиток.  

Впровадження інновацій має стати пріоритетним напрямом діяльності 

аграрного сектору, оскільки, в умовах обмеженості ресурсів світ шукає 

способи їх ефективнішого використання, дбаючи про екологію. 

Впровадження інновацій в аграрний сектор відбувається поступово і є 

довготривалим процесом. Сьогодні інвестиції переважно здійснюють великі 

агровиробники, однак важливо щоб вони були доступнішими та 

поширювалися на середній та малий бізнес.  

Основою для забезпечення економічної безпеки аграрного сектора є 

його інноваційно-інвестиційний розвиток. Для прискорення інноваційного 

розвитку господарюючих суб’єктів аграрного сектору важливе значення 

мають програми державної підтримки. Також важливо максимізувати 

фінансову допомогу прогресивним аграрним виробникам, що створюють 

конкурентоспроможну продукцію на основі переходу на інноваційний шлях 

розвитку.  

Сьогодні, для ефективного розвитку аграрного сектору необхідною 

умовою є забезпечення економічної безпеки на фоні зміцнення його 

інноваційно-інвестиційного потенціалу, що сприятиме технічному 

переозброєнню аграрних виробників, виробництву конкурентоспроможної 

продукції, підвищенню ефективності інноваційно-інвестиційного управління 

в аграрній сфері і забезпеченню економічної та продовольчої безпеки країни. 

В контексті глобальних тенденцій, інвестиційна зацікавленість до України 

постійно зростає, водночас вітчизняним агровиробникам вже сьогодні 

потрібно впроваджувати методи ефективного управління для досягнення 

кращої інвестиційної привабливості та залучення інших шляхів 

фінансування. 

Отже, проблеми інноваційно-інвестиційного забезпечення розвитку 

аграрного сектору України потребують негайного вирішення через 
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налагодження дієвих механізмів інноваційно-інвестиційної діяльності з 

урахуванням світового досвіду такої діяльності, основних індикаторів 

моніторингу фінансового потенціалу аграрного сектора, стримуючих 

факторів притоку інвестицій в агробізнес, рівня державної підтримки та ін. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Аграрний сектор України є потенціалом для ефективної інтеграції 

національної економіки в світовий економічний простір, а також створює 

основи підтримки суверенності держави, забезпечуючи продовольчу та 

екологічну безпеку, створює соціально-економічні основи розвитку сільських 

територій, допомагає підвищити матеріальний добробут населення території 

країни. Аграрний сектор є майже єдиною галуззю, яка здатна забезпечувати 

постійне зростання обсягів та покращує динаміку економічних процесів. 

2. В умовах сьогодення набувають актуального значення проблеми 

забезпечення економічної безпеки аграрного сектору. Проведене 

дослідження теоретичних основ свідчить, що безпека аграрного сектору, це 

перш за все забезпечення належних умов розвитку аграрного виробництва та 

агровиробників, захисту їх власності від посягань з боку будьякої окремої 

людини, організації, суспільства чи держави. Поняття безпека є 

універсальним й ключовим у сполученні економіки і безпеки. Ефективним 

інструментом реалізації принципу чіткої визначеності категорії економічна 

безпека у контексті теорії державного управління є пізнання змісту термінів, 

які утворюють названу категорію. Дослідження наукових знань дає змогу 

сформулювати підходи до означення сутності цього поняття. Поняття 

«економічна безпека» розглянуто як економічну стійкість та незалежність 

аграрного сектору, здатність до постійного оновлення і удосконалення 

агровиробництва. 
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3. Економічна безпека аграрного сектору проявляється на різних 

взаємопов’язаних рівнях. На мікрорівні як економічна безпека суб’єктів 

господарювання в аграрному виробництві – агровиробників, та на макрорівні 

як економічна безпека аграрного сектору. Між даними рівнями розвитку 

економічної безпеки аграрного сектору існує взаємозалежність та 

взаємодоповненість, так як,  за умов низького рівня забезпечення 

економічної безпеки суб’єктів господарювання в аграрному виробництві, 

економіка аграрного сектору не зможе стабільно функціонувати. 

4. Економічну безпеку аграрного сектора економіки відображає стан 

ефективності використання ресурсів та ринкових можливостей, що дозволяє 

запобігати зовнішнім та внутрішнім загрозам. До загроз і ризиків в 

аграрному секторі можна віднести на макроекономічному рівні погіршення 

кон’юнктури світових цін на окрему продукцію, природні лиха та техногенні 

катастрофи, технологічні і агроекологічні, соціальні загрози, зумовлені 

розривом між рівнем життя сільського і міського населення, торговельно-

економічні, політичні, законодавчі тощо. На мікрорівні загрозами і ризиками 

економічній безпеці в аграрному виробництві є перш за все негативні впливи, 

що пов’язані, насамперед, з обсягами виробництва і насиченням ринку 

продовольчою продукцією.  

5. Діяльність аграрних суб’єктів господарювання є досить ризиковою на 

всіх стадіях процесу відтворення. Вагомим фактором є природні умови, які 

впливають на кінцеві результати діяльності суб’єктів господарювання, 

соціально-економічні фактори, які відображають, рівень зайнятості та 

безробіття населення, умови та оплату праці, рівень освіти. До внутрішніх 

чинників, що здійснюють безпосередній вплив на стан економічної безпеки 

аграрного сектору належать ступінь забезпеченості ресурсами, умови їх 

використання, технічний стан основних виробничих фондів, забезпеченість 

та якісний склад трудового потенціалу суб’єктів господарювання. До того ж, 

варто враховувати такі особливості аграрного сектора, як нестабільний 

фінансовий стан, низьку прибутковість, високі ризики в рослинництві і 
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тваринництві, високу вартість залученого капіталу та інші. Це все доводить 

про необхідність залучення механізмів забезпечення та покращення питання 

організації та функціонування системи економічної безпеки аграрного 

сектору.  

6. Одним із шляхів забезпечення економічної безпеки аграрного 

сектору визначено залучення інвестицій та на їх основі впровадження у 

аграрне виробництво інновацій. Для розвитку економічної і соціальної 

інфраструктури, підвищення інноваційної активності та формування 

ефективної інвестиційної політики в аграрному секторі економіки необхідна 

взаємодія держави і аграрного бізнесу, державна підтримка аграрного 

виробництва. 
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РОЗДІЛ 2.  

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ АГРАРНОГО СЕКТОРА 

 

 

2.1. Аграрний сектор як об’єкт дослідження в системі економічної 

безпеки 

 

Аграрний сектор країни відіграє важливу роль у функціонуванні 

економіки, оскільки виробництво продуктів харчування – це перша і 

необхідна умова життя населення країни. Разом з тим, аграрний сектор є 

сировинною базою для харчової і легкої промисловості. Попит на аграрну 

продукцію - зростає, оскільки кількість населення постійно збільшується, 

особливо міського. В аграрному секторі відбувається постійне зростання 

ефективності виробництва, а це дозволяє з меншою кількістю робочої сили 

виробляти більше продукції. Однак вітчизняні підприємства аграрного 

сектору часто збільшують обсяги виробництва екстенсивними методами, з 

використанням застарілого устаткування і технологій [85].  

Основними складовими потенціалу в аграрному сектрі є земля, трудові, 

фінансові, матеріально-технічні засоби та нематеріальні ресурси. 

Узагальнення теоретико-практичних напрацювань фахівців у сфері 

економічної теорії та управління в аграрному секторі доводять важливість 

визначення таких критеріїв оцінки потенціалу аграрного сектору, як 

виробничий потенціал, природний і трудоресурсний потенціал, відносні 

потенційні переваги аграрного сектору [21; 260] 

Виробничий потенціал складається з основних виробничих засобів 

(будівлі, споруди, обладнання, технічні засоби тощо). Першочерговим 

завданням тут є необхідність розширеного відтворення і вдосконалення 

матеріально-технічної бази аграрного сектора з метою високого рівня 

конкурентоспроможності аграрної продукції на світовому ринку, підвищення 
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продуктивності праці, забезпечення продовольчої безпеки країни, зростання 

добробуту населення. Такі зміни можливі за рахунок підвищення рівня 

фондооснащеності і фондоозброєності виробництва та впровадження 

інновацій. Оскільки основні засоби для аграрного сектора є важливими 

складовими виробничого потенціалу, а рівень їх оновлення є фактором 

забезпечення ефективного аграрного виробництва, враховуючи підвищення 

продуктивності праці, виробничий потенціал варто оцінювати за такими 

показниками: обсяг капітальних інвестицій на 1 га сільськогосподарських 

угідь; наявність енергетичних потужностей в розрахунку на 1 га 

сільськогосподарських угідь (енергозабезпеченість виробництва); частка 

капітальних інвестицій в сільське господарство у загальному обсязі 

капіталовкладень. Ці показники відображають забезпеченість виробничими 

засобами та інвестиційну активність в аграрному секторі, що є необхідною 

умовою для розвитку виробничого потенціалу.  

Слід враховувати те, що аграрний сектор є найбільш вразливим з 

низькою продуктивністю праці та високими трудовими і матеріальними 

витратами, сектором економіки України. Сьогодні аграрний сектор не 

гарантує досягнення економічної безпеки і потребує негайного впровадження 

механізмів інноваційного забезпечення, яке перш за все передбачає 

пожвавлення інвестиційної діяльності. Аграрний сектор від інших видів 

економічної діяльності відмінний тим, що головним засобом виробництва у 

ньому є земля. Забезпеченість земельними ресурсами для ведення 

сільськогосподарської діяльності та їх якісні характеристики - це 

найважливіша умова ефективного розвитку аграрного сектору. Для оцінки 

природно-ресурсного потенціалу варто застосовувати показники 

забезпеченості населення сільськогосподарськими угіддями. 

Трудоресурсний потенціал характеризує показник чисельності 

економічно активного населення у розрахунку на 100 га 

сільськогосподарських угідь. Наступна характеристика потенціалу аграрного 

сектору оцінюється за показниками, а саме: частка економічно активного 
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населення, частка сільськогосподарських угідь та частка цінних орних земель 

в загальному обсязі по країні.  

Ефективність реалізації аграрного потенціалу впливає на успішне 

вирішення економічних та соціальних завдань, досягнення головних цілей: 

підвищення інтенсивності і прибутковості виробництва з метою забезпечення 

продовольчої та економічної безпеки держави. Саме тому інтенсивність 

виробництва, економічна ефективність та забезпеченість потреб продуктами 

харчування відображає результативність аграрного сектору, тобто 

ефективність реалізації його потенціалу.  

Показниками інтенсивності виробництва в аграрному секторі є 

врожайність культур та продуктивність тварин. До показників інтенсивності 

включено урожайність зернових культур, оскільки їх виробництво є 

провідною галуззю в аграрному секторі. Валова продукція сільського 

господарства у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь, а також 

індекс її обсягів характеризують інтенсивність та динаміку виробництва. 

Зростання цих показників вказує на підвищення інтенсивності галузі і сприяє 

зміцненню економічної безпеки.  

Економічну ефективність аграрного сектору також варто оцінювати за 

допомогою показників рівня рентабельності, часткою прибуткових 

підприємств в їх загальній кількості, а також за показником продуктивності 

праці працівників в аграрному секторі. Рентабельність аграрного 

виробництва характеризує ефективність, прибутковість діяльності, кінцеві 

результати господарювання, окупність витрат. Рівень рентабельності – це 

показник співвідношення ефекту із наявними ресурсами або використаними. 

Низький рівень рентабельності виробництва робить аграрний сектор мало 

привабливим, що є вагомою перепоною для залучення інвестиційних 

ресурсів. Частка прибуткових аграрних підприємств в загальній кількості 

характеризує успішність їх діяльності та фінансову стійкість. Продуктивність 

праці вказує на ефективність використання трудових ресурсів. Підвищення 

продуктивності дозволяє збільшити обсяг виробництва і знизити витрати 
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підприємства, зміцнювати конкурентні переваги аграрної продукції на 

внутрішніх і зовнішніх ринках та забезпечити фінансову стійкість. 

Базовою функцією аграрного сектору економіки країни є забезпечення 

продовольчої безпеки. Її рівень визначається забезпеченням країни 

продовольством власного виробництва з урахуванням фізіологічних потреб 

населення та якісних характеристик раціональної структури споживання, 

створенням необхідних обсягів резервів продуктів харчування та 

сільськогосподарської сировини. На основі аналізу існуючих підходів 

пропонується оцінювати стан продовольчої безпеки з використанням таких 

показників: коефіцієнт достатності харчування; коефіцієнт достатності 

внутрішнього виробництва продуктів харчування; калорійність споживання. 

Достатність продовольства є похідною від обсягів виробництва продуктів 

харчування та ефективності аграрного виробництва. [376; 182; 193] 

Коефіцієнт фізичної доступності продуктів харчування розраховується 

як співвідношення фактично спожитих продуктів на рік на одну особу та 

значення науково обґрунтованих норм споживання [231]. При визначенні 

цього показника береться до уваги група основних продуктів харчування, а 

саме: м’ясо та м’ясопродукти, молоко та молочні продукти, риба та рибні 

продукти, яйця, хлібні продукти, картопля, овочі та баштанні культури, 

плоди, ягоди й виноград, цукор та олія. Коефіцієнт достатності внутрішнього 

виробництва – це співвідношення фактично вироблених і спожитих обсягів 

основних видів продуктів харчування (рис.2.1).  

Важливим показником рівня продовольчої доступності є енергетична 

цінність добового раціону. За енергетичною цінністю харчування у 80-ті 

роки минулого століття Україна перебувала у групі найрозвиненіших країн: у 

1990 р. добовий душовий набір продуктів харчування містив 3,6 тис. ккал. 

Системна криза виробництва та споживання в трансформаційний період 

значно погіршила продовольчу ситуацію: до 1999 р. цей показник загрозливо 

знизився до 2,5 тис. ккал (додат. А). У наступні роки ситуація в країні дещо 

покращилася: у 2015 р. показник енергетичної цінності харчування становив 
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2,8 тис. ккал. У «Методичних рекомендаціях щодо розрахунку рівня 

економічної безпеки України» оптимальним рівнем цього показника визнано 

3,1 тис. ккал [193].  
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Рис. 2.1. Рівень самозабезпечення основними видами продуктів 

харчування в 2019 році, (виробництво до внутрішнього використання) 

%* 

*Джерело: побудовано автором на основі [194] 

 

У США фактичний рівень споживання становить 3,9 тис. ккал, у 

країнах Євросоюзу – 3,5 тис. ккал [26]. Енергетична цінність добового 

раціону – важлива характеристика рівня та якості харчування, тому і входить 

до переліку індикаторів продовольчої безпеки. 

Дослідження стану забезпечення економічної безпеки аграрного 

сектору України проведемо з використанням деяких із показників, які 

характеризують саме рівень його економічної безпеки: обсяг продукції 

сільського господарства, врожайність найбільш важливих видів аграрної 

продукції, експортозалежність та імпортозалежність за продовольчими 

групами та інші. Відомо, що падіння обсягів виробництва аграрної продукції 
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більше, ніж на 30-40% відносно базового періоду є загрозою економічній 

безпеці аграрного сектору.  

В 2019 році порівняно з базовим 2016 роком, зміна обсягу продукції 

сільського господарства в усіх категоріях господарств становило 7,3%, в 

2018р. порівняно з базовим 2016 роком – 5,8%, у 2017 році порівняно з 

базовим 2016 роком продукція сільського господарства зменшилася на 2,2% 

(табл. 2.1.). 

Таблиця 2.1 

Продукція сільського господарства  

(у постійних цінах 2016 р., млрд. грн.) в Україні* 

Ро-
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2016 634,4 494,5 140,0 403,2 336,6 66,7 231,2 157,9 73,3 
+/- % 

2017 620,5 480,2 140,3 391,0 323,7 67,3 229,5 156,4 73,0 -13,9 97,8 

2018 671,3 529,3 141,9 438,0 367,7 70,3 233,3 161,7 71,6 36,9 105,8 

2019 681,0 538,7 142,3 449,8 376,8 73,0 231,2 161,9 69,3 46,6 107,3 

*Джерело: побудовано автором на основі [209] 

 

Невисокі темпи зростання продукції сільського господарства свідчать 

про вплив певних негативних факторів, які ставлять під загрозу забезпечення 

економічної безпеки аграрного сектора, який розвивається досить повільно, 

враховуючи його потенційні можливості. Для забезпечення економічної 

безпеки така динаміка є недостатньою. Для визначення факторів, які 

впливають на забезпечення економічної безпеки аграрного сектору, 

проаналізуємо вплив інших макроекономічних показників.  
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Так, раціональне використання земельних ресурсів є основою 

забезпечення економічної безпеки аграрного сектору економіки держави. 

Біля 3 млн. га земельних угідь находиться в обробітку 10 найбільших 

агрохолдингів України (рис.2.2). Біля половини підприємств, які здійснювали 

сільськогосподарську діяльність, мали в наявності на 1 листопада 2019 року 

від 20тис. га до 500тис. га сільськогосподарських угідь (додат. Б). 

 

 

Рис. 2.2. Земельні ресурси 10 найбільших агрохолдингів України у 2019 

році, тис. га* 

*Джерело: побудовано автором на основі [192] 

 

Структуру земельних ресурсів України подано на рисунку 2.3. Серед 

структури земельних ресурсів України найбльшу питому вагу займають 

сільськогосподарські угіддя 68,5%, ліси та інші лісовкриті площі становлять 

17,7%, або займають майже шосту частину від загальної площі земельних 

ресурсів. Забудовані землі становлять 6,2%, а землі, які знаходяться під 

водою, займають 4%, інші землі в процентному відношені займають 3,6 

відсотки. 
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Рис. 2.3. Структура земельних ресурсів України станом на 

01.01.2020 року, у %* 

*Джерело: побудовано автором на основі [209] 

 

Аналіз діаграми свідчить, що біля 70% земельних ресурсів в Україні 

зайняті під вирощування сільськогосподарських культур, при загальній 

посівній площі у 2019 році – 28001 тис. га. (табл. 2.2).  

Таблиця 2.2 

Посівні площі сільськогосподарських культур в Україні, тис. га* 

Культури 
Роки 

Відхилення 2019р. 

до 2015р. 

2015 2016 2017 2018 2019 +/- % 

Зернові та 

зернобобові 

культури 

14739 14401 14624 14839 15318 579 103,9 

Технічні 

культури 
8350 8852 9259 9266 9130 780 109,3 

Картопля і 

овоче-

баштанні 

культури 

1823 1841 1844 1825 1828 5 100,3 

Кормові 

культури 
1990 1932 1858 1769 1725 -265 86,7 

Всього 26902 27026 27585 27699 28001 1099 104,1 

*Джерело: побудовано автором на основі [209] 
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Аналіз даних, наведених у табл. 2.2. показує, що у досліджуваному 

періоді (2015-2019рр.) відбулося збільшення загальної площі під 

сільськогосподарськими культурами на 1099 тис. га або на 4,1%. Разом з тим, 

досить суттєво збільшилися посівні площі під технічними культурами – на 

780 тис. га або на 9,3%, що призвело до зменшення площ під кормовими 

культурами на 265 тис. га або на 13,3%. Посівні площі під зерновими 

культурами зросли на 579 тис. га або на 3,9%.  

Розглянемо далі структуру посівних площ під технічними культурами 

(табл. 2.3.). Аналіз даної таблиці свідчить, що основне збільшення посівних 

площ під технічними культурами припадає на ріпак (збільшення становить за 

2015-2019рр. з 682 тис. га до 1282 тис. га, або на 88%) та соняшник 

(збільшення становить з 5105 тис. га до 5928 тис. га, або на 16,1%).  

Таблиця  2.3 

Посівні площі технічних культур в Україні, тис. га* 

Технічні 

культури 

Роки 
Відхилення 

2019р. до 2015р. 

2015 2016 2017 2018 2019 +/- % 

Цукрові 

буряки 

(фабричні) 

237 292 316 276 222 -15 

93,7 

Соняшник 5105 6073 6034 6117 5928 823 116,1 

Соя 2158 1869 2000 1716 1609 -549 74,6 

Ріпак 682 455 789 1042 1282 600 188,0 
*Джерело: побудовано автором на основі [209] 

 

Аналіз даних табл. свідчить про те, що зростаючі темпи виробництва 

технічних культур протягом 2015-2019рр. відбуваються, переважно, за 

рахунок збільшення їх посівних площ, а саме: з 8350 тис. га у 2015 році до 

9130 тис. га у 2019 році. 

Далі, дослідимо динаміку виробництва основних 

сільськогосподарських культур в аграрному секторі України (табл. 2.4).  
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Таблиця 2.4  

Виробництво основних сільськогосподарських культур в Україні,  

тис. т.* 

Виробництво 

сільськогосподарських 

культур 

Роки Відхилення 

2019р. до 2015р. 

2015 2016 2017 2018 2019 +/- % 

Зернові та зернобобові 

культури 

60125,8 66088,0 61916,7 70056,5 75143,2 15018,2 125,0 

Цукрові буряки 

(фабричні) 

10330,8 14011,3 14881,6 13967,7 10204,5 -126,3 98,8 

Соняшник 11181,1 13626,9 12235,5 14165,2 15254,1 4073 136,4 

Картопля 20839,3 21750,3 22208,2 22504,0 20269,2 -570,1 97,3 

Овочі 9214,0 9414,5 9286,3 9440,2 9687,6 473,6 105,1 

Плоди та ягоди 2152,8 2007,3 2048,0 2571,3 2118,9 -33,9 98,4 

*Джерело: побудовано автором на основі [209] 

 

Аналіз даних, наведених в табл. 2.4 показує, що виробництво зернових 

та зернобобових культур в Україні у 2019 році збільшилося порівняно із 2015 

роком на 1518,2 тис. тонн або на 25,0%. Позитивну тенденцію спостерігаємо 

щодо виробництва соняшнику, яке зросло на 4073 тис. тонн або на 36,4%. 

Однак, зменшилося виробництво картоплі на 570,1 тис. тонн або на 2,7% та 

цукрових буряків на 126,3 тис. тонн у 2019 році порівняно з 2015 роком, або 

на 1,2%. Вище зазначена динаміка є позитивною і свідчить, що в Україні є 

потенційні можливості нарощування виробництва сільськогосподарської 

продукції на інтенсивній основі.  

Про низький рівень економічної безпеки аграрного сектору може 

свідчити зменшення господарюючих суб’єктів, які у ньому зайняті (табл. 

2.5). З даної таблиці видно, що у 2019 році кількість діючих таких суб’єктів 

господарювання в аграрному секторі порівняно з 2018 роком скоротилась на 

704 одиниці або на 1,4%. Однак, доводити про те, що саме тільки даний 

показник (зменшення кількості господарюючих суб’єктів) негативно впливає 

на економічну безпеку аграрного сектору не можемо, оскільки потрібно 

враховувати світові тенденції та політичну ситуацію в Україні з 2014 року.  
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Таблиця 2.5 

Кількість діючих суб’єктів господарювання в аграрному секторі 

України* 

Форма 

господарювання 

в аграрному 

секторі 

Роки 
Відхилення  

2019 р. у % до:  

2015 2016 2017 2018 2019 2015р. 2018 р. 

Господарські 

товариства 
7721 8700 6967 7162 7254 94,0 101,3 

Приватні 

підприємства 
3627 3752 3125 3880 3900 107,5 100,5 

Кооперативи 596 738 448 452 483 81,0 106,9 

Фермерські 

господарства 
32203 33682 34137 36884 36072 112,0 97,9 

Державні 

підприємства 
241 222 199 212 212 88,0 100 

Підприємства 

інших форм 

господарювання 

891 603 592 618 583 65,4 94,3 

Всього 45379 47697 45558 49208 48504 106,9 98,6 

*Джерело: побудовано автором на основі [209] 

 

Одним з факторів розвитку агарного сектору України є показники 

кількості зайнятого населення. Для високорозвинених країн світу цей 

показник не має важливого значення через високий рівень інноваційно-

технологічного розвитку аграрного виробництва, де постійно зменшується 

кількість населення, яке зайняте в аграрному секторі (табл. 2.6.). Крім того, 

для оцінки стану аграрного сектора наведено рівень середньої номінальної 

заробітної плати в місяць для працівників даної сфери та рівень 

продуктивності праці за рік (табл. 2.6.).  

Продуктивність праці в аграрному секторі визначається відношенням 

валової продукції сільського господарства у постійних цінах 2016 року до 

середньооблікової чисельності працюючих, зайнятих у аграрному 

виробництві. 
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Таблиця 2.6 

Кількість зайнятого населення, рівень номінальної заробітної 

плати і рівень продуктивності праці працівників аграрного сектора 

України* 

Показник 
Роки 

Відхилення 

2019р. до 2015р. 

2015 2016 2017 2018 2019 +/- % 

Кількість зайнятого 

населення у сільському 

господарстві, тис. осіб 

2870,6 2866,5 2860,7 2937,6 3010,4 139,8 104,9 

Середньомісячна 

заробітна плата у 

сільському 

господарстві, 

грн./місяць 

3309 4195 6057 7557 8856 5547 В 2,7р. 

Продуктивність праці у 

сільському господарстві 

(на 1 зайнятого в 

сільськогосподарському 

виробництві, у 

постійних цінах 2016 

року; тисяч гривень) 

624,0 765,0 755,4 867,7 928,6 304,6 148,8 

у тому числі: 

рослинництво 
660,0 804,0 777,4 900,1 954,4 294,4 144,6 

тваринництво 503,9 614,6 664,8 730,4 815,2 311,3 161,8 

Індекс інфляції в 

Україні, % (порівняно з 

попереднім роком) 

43,3 12,4 13,7 9,8 4,1 -39,2 
Зменш. 

В 10,6р 

*Джерело: побудовано автором на основі [209; 274]. 

 

Аналіз табл. 2.6 свідчить про збільшення кількості зайнятого населення 

в аграрному секторі у 2019 році порівняно з 2015 роком на 139,8 тис. осіб або 

на 4,9%. Продуктивність праці протягом досліджуваного періоду зросла на 

48,8%. Цей факт можна трактувати як перехід аграрного сектора України на 

інтенсивний шлях розвитку, що сприяє підвищенню економічної безпеки 

аграрної аграрного сектору загалом (рис. 2.4). 

Складнішою є ситуація із заробітною платою в аграрному секторі 

економіки України. Так, у 2019 році порівняно з 2015 роком, 

середньомісячна заробітна плата працівників аграрного сектору зросла на 

5547 грн. або в 2.7 рази, проте її рівень нижчий, ніж в інших галузях 
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економіки. Такий рівень середньомісячної заробітної плати порівняно з 

іншими секторами економіки можна віднести до негативних чинників, що 

впливають на рівень економічної безпеки аграрного сектора.  

 

 

Рис. 2.4. Продуктивність праці в аграрному секторі України (на 1 

зайнятого в аграрному секторі, у постійних цінах 2016 року), тисяч 

гривень* 

*Джерело: побудовано автором на основі [209] 

 

Рівень економічної безпеки аграрного сектору також можна оцінювати 

на основі розрахунку чистого прибутку – основного фінансово-економічного 

показника (різниця прибутку (збитку) до оподаткування і величини податку 

на прибуток). Аналіз даного показника на підприємствах аграрного сектору 

показує, що величина отриманого чистого прибутку всіма підприємствами 

галузі у 2019 році знизилася у порівнянні з 2015 роком (або на 11,5%). Однак, 

якщо порівнювати 2019 рік з попередніми, то протягом 2016-2019рр. цей 

показник має тенденцію до зростання (табл.2.7). 
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Таблиця 2.7. 

Основні показники діяльності підприємств аграрного сектора* 

Показник Роки Відхилення 

2019р. до 2015р. 

2015 2016 2017 2018 2019 +/- % 

Чистий прибуток 

(збиток), млн.грн. 
101912,2 89816,3 68276,8 70461,8 90167,0 -11745,2 88,5 

Підприємства, які 

одержали чистий 

прибуток 

у відсотках до 

загальної 

кількості 

88,9 88,4 86,7 86,7 83,4 -5,5 93,8 

чистий прибуток, 

млн.грн. 
127525,5 102496,1 88676,3 93249,0 114666,4 -12859,5 89,9 

Підприємства, які 

одержали чистий 

збиток 

у відсотках до 

загальної 

кількості 

11,1 11,6 13,3 13,3 16,6 5,5 149,5 

чистий збиток, 

млн.грн. 
25613,3 12679,8 20399,5 22787,2 24499,4 -1113,9 95,7 

*Джерело: побудовано автором на основі [209] 

 

Чистий прибуток у 2019 році отримали 83,4% підприємств аграрного 

сектору, що менше, ніж у 2015 році на 5,5%, коли завершили свою діяльність 

з позитивним результатом тільки 78,6% суб’єктів господарювання. Чистий 

прибуток від діяльності цих 83,4% підприємств склав у 2019 році 114,7 млрд. 

грн., в той час, як у 2015 році цей показник становив 127,5 млрд. грн., тобто 

зменшився на 12,9 млрд. грн. Дана тенденція є негативною для забезпечення 

макроекономічної безпеки не лише аграрного сектору, а й економіки України 

загалом. Хоча, якщо порівнювати 2019 рік з попередніми 2016-2018рр., то 

тут можна спостерігати позитивну тенденцію. Разом з тим, досить значною 

залишається кількість підприємств аграрного сектору, які отримали збиток 

від своєї діяльності. У 2019 році таких підприємств було 16,6% від загальної 

кількості в аграрному секторі. Величина отриманих збитків у 2019 році дещо 

знизилася порівняно із 2015 роком до 24,5 млрд. грн. порівняно із 25,6 млрд. 

грн. у 2015 році, або на 4,3%. Однак, знову ж таки, якщо брати до уваги 2016-
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2018рр., то сума отриманого збитку постійно зростала. Це говорить про певні 

проблеми в організації діяльності суб’єктів господарювання аграрного 

сектору, що може мати негативний вплив на забезпечення економічної 

безпеки аграрного сектору.  

Для глибшого вивчення показників фінансово-економічної діяльності 

суб’єктів господарювання аграрного сектору, ми проаналізували структуру 

витрат аграрних підприємств (табл. 2.8).  

Таблиця 2.8 

Структура витрат на виробництво в підприємствах агарного 

сектору України (відсотків)* 

Показник / рік 

Роки Відхилення 

2019р. до 

2015р. 

+/- 
2015 2016 2017 2018 2019 

Витрати, всього 100 100 100 100 100  

Витрати на оплату праці 5,4 5,4 5,0 5,7 6,4 1,0 

Матеріальні витрати, які увійшли до 

собівартості продукції 
73,7 72,1 59,8 56,0 57,7 -16 

у тому числі       

насіння та посадковий матеріал 
12,5 12,5 7,5 

8,1 

 
8,3 -4,2 

Корми 19,2 18,4 10,3 11,7 11,4 -7,8 

інша продукція сільського господарства 1,8 1,6 1,4 1,5 1,7 -0,1 

мінеральні добрива 19,2 20,5 12,3 13,0 15,0 -4,2 

пальне і мастильні матеріали 13,7 11,9 7,6 8,8 8,7 -5 

електроенергія 1,5 1,6 0,8 0,9 1,0 -0,5 

паливо й енергія 1,4 1,0 1,1 1,1 0,6 -0,8 

запасні частини, ремонтні та будівельні 

матеріали для ремонту 
8,1 8,4 4,6 4,8 5,0 -3,1 

Інші прямі витрати 14,5 16,4 19,6 21,4 21,3 6,8 

в тому числі:       

відрахування на соціальні заходи 1,9 1,2 1,1 1,2 1,4 -0,5 

Амортизація 4,5 4,9 4,7 5,8 7,0 2,5 

орендна плата за:       

земельні частки (паї)   8,9 9,0 9,7  

майнові паї   0,1 0,1 0,1  

Загальновиробничі витрати   15,6 16,9 14,6  

з них:       

Оплата послуг і робіт, що виконані 

сторонніми організаціями, та інші 

матеріальні витрати 

22,6 24,1 7,2 7,7 7,7  

*Джерело: побудовано автором на основі [38] 
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З даної таблиці робимо висновок, що у 2019 році найбільшими 

статтями витрат були: витрати на мінеральні добрива - 15,0%, витрати на 

пальне - 8,7%, насіння - 8,3% і корми (11,4%). Для агарного сектору України, 

ця тенденція не є новою і за останні 15 років майже не змінилася. Тому 

очевидним є той факт, що для того, щоб забезпечити економічну безпеку 

агарного сектору потрібно зменшувати витрати пального та енергії. Це 

зробити можливо лише шляхом використання сучасного інноваційного 

устаткування, біотехнологій та відновлювальних джерел енергії [107]. 

Питання зниження собівартості аграрної продукції набуло особливого 

значення з 2014 року, саме тоді Україна стала на шлях євроінтеграції. Тому, в 

нових економічних умовах,  для економічної безпеки аграрного сектору дуже 

важливо, щоб на міжнародних ринках українська продукція була 

конкурентоспроможною і відповідала високим вимогам якості та 

європейських стандартів продуктів харчування. Тому рівень витрат на 

виробництво аграрної продукції є формуючим показником, який впливає та 

характеризує рівень економічної безпеки аграрної галузі України [87].  

Розраховані індекси зростання витрат за окремими статтями аграрного 

виробництва показують (рис. 2.5), що з року в рік ці індекси були більше 

одиниці, а в окремі роки – значно перевищували 100%.  

Так наприклад оплата праці зростала із індексом від 150.3% в 2017 році 

(був найбільший показник) до 114,8% в 2018 році та 121,9% в 2019році. 

Тарифи та націнки на послуги теж зазнали коливання, найбільше в 2015 та 

2017роках. Матеріальні ресурси сільськогосподарського походження 

найбільший ріст мали в 2015році. Їх індекс до попереднього року становив 

188,3%. Індекс матеріально-технічних ресурсів промислового походження 

коливався від 124,1% в 2015 році до 92.9% в 2019 році, тобто мав тенденцію 

до зменшення в динаміці. Сукупний індекс витрат на виробництво 

сільськогосподарської продукції коливався від 139% за досліджуваний період 

до 93,4%. 
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Рис. 2.5. Динаміка сукупного індексу витрат на виробництво 

аграрної продукції, у % до відповідного періоду попереднього року* 

*Джерело: побудова автором на основі статистичних даних [209] 

 

Важливим показником, що характеризує економічну безпеку аграрного 

сектору, є ціни на основні види аграрної продукції. Протягом всього 

досліджуваного періоду (2015-2019 рр.) ціни на всі основні види продукції, 

переважно зростали (табл. 2.9).  
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Таблиця 2.9 

Середні ціни реалізації підприємствами аграрного сектору України 

продукції, грн. за тонну* 

Продукція 
Роки Відхилення 2019р. 

до 2015р. 

20152 20162 20172 20182 20192 +/- % 

Зернові та 

зернобобові 

культури 

2912,1 3414,0 3771,6 4315,0 3867,5 955,4 132,8 

Олійні культури 7531,5 8656,1 9132,0 9318,3 8321,2 789,7 110,5 

Цукрові буряки 788,6 848,6 825,3 749,0 753,7 -34,9 95,6 

Картопля 2436,3 2631,8 3296,3 3746,0 5474,7 3038,4 
Зб. в 

2,2р 

Овочі 3903,4 3924,2 4136,1 4448,0 4497 593,6 115,2 

Плоди та ягоди 5894,5 5863,8 8766,6 5054,0 6494,4 599,9 110,2 

Худоба та птиця 

(у живій вазі) 21966,2 22468,0 31838,4 33331,2 32679,8 10713,6 148,8 

Молоко та 

молокопродукти 4347,3 5461,8 7234,0 7602,4 8198,2 3850,9 188,6 

Яйця, за тис.шт. 1333,2 1108,7 1145,9 1600,3 1206,1 -127,1 90,5 

1 Реалізація худоби та птиці на м’ясо без урахування їх передачі на переробку на 

власних виробничих потужностях. 

2 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих 

*Джерело: побудовано автором на основі [270] 

 

Так, у 2019 році ціни на зернові та зернобобові культури становили 

3867,5грн. за тонну, що на 955,4 грн. або на 32,8% більше порівняно з 2015 

роком. На 10,5% зросли ціни на олійні культури, ціна на які у 2019 році 

склала 8321,2 грн. за тонну порівняно з 7531,5 грн. за тонну у 2015 році (табл. 

). Ціни на картоплю збільшилися на 3038,4 грн. за тонну або в 2,2 рази, ціни 

ж на овочі зросли на 15,2% порівняно з 2015 роком. Натомість буряки дещо 

подешевшали у 2019 році порівняно із 2015 роком (на 34,9 грн.). 

Протягом досліджуваного періоду, спостерігається тенденція зростання 

цін на всі види м’яса, молоко і молокопродукти. Худоба та птиця (у живій 

вазі) подорожчала на 10713,6 грн. за тонну або на 48,8%, ціни на молоко та 

молокопродукти зросли на 88,6% у 2019 році порівняно із 2015. Ціни на яйця, 

навпаки, знизилися на 9,5%. Аналіз даних, наведених вище свідчить, що 

ціноутворення на продукцію аграрного сектора не є оптимальним. Як 
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виробникам, так і споживачам досить проблематично спрогнозувати 

динаміку цін, що становить певну загрозу економічній безпеці аграрного 

сектора України.  

Узагальнюючим показником ефективності аграрного сектору, є рівень 

рентабельності виробництва (табл. 2.10).  

Таблиця 2.10. 

Рентабельність сільськогосподарського виробництва, %* 

Вид продукції Роки Відхилення 

2019р. до 

2015р. 

20152 20162 20172 20182 20192 +/- 

Уся продукція сільського 

господарства 

      

Продукція рослинництва       

Зерно 42,6 37,8 25,0 24,7 11,8 -30,8 

Насіння соняшнику 78,4 61,9 41,3 32,5 23,5 -54,9 

Цукрові буряки (фабричні) 27,7 24,6 12,4 -11,4 -15,4 -43,1 

Картопля 24,6 -3,2 10,0 6,8 15,4 -9,2 

Культури овочеві 32,0 15,3 9,9 13,3 2,8 -29,2 

Культури плодові та ягідні 58,3 25,0 35,4 6,4 6,2 -52,1 

Виноград 92,9 71,4 51,6 22,6 -7,2 -100,1 

Продукція тваринництва       

М'ясо ВРХ1 -16,9 -23,2 3,4 -17,7 -27,1 -44 

М'ясо свиней1 12,6 -4,1 3,5 6,9 4,7 -7,9 

М'ясо овець та кіз1 -26,6 -31,5 -39,6 -16,6 -39,7 -66,3 

М'ясо птиці1 -5,4 3,4 7,0 5,7 -3,7 -9,1 

Молоко 12,7 18,6 26,9 16,1 20,6 7,9 

Яйця 60,9 0,5 -9,0 5,4 -23,5 -84,4 

1 Реалізація худоби та птиці на м’ясо без урахування їх передачі на переробку на 

власних виробничих потужностях. 

2 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих 

*Джерело: побудова автором на основі [258] 

 

Проведений аналіз показує, що протягом досліджуваного періоду 

виробництво усієї сільськогосподарської продукції було економічно 

невигідним. Серед найбільш високорентабельних видів 

сільськогосподарської продукції у 2019 році варто виділити насіння 

соняшнику, рентабельність виробництва якого складає 23,5%. Рівень 

рентабельності зернових культур становив 11,8%, картоплі – 15,4%. Серед 
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продукції тваринництва варто виокремити молоко, рівень рентабельності 

якого становив 20,6%. Серед збиткових видів діяльності можна виокремити 

виробництво різних видів м’яса. Так, рентабельність виробництва м’яса 

овець та кіз складає «мінус» 39,7%, рентабельність виробництва м’яса 

великої рогатої худоби складає «мінус» 237,1%, м’яса птиці «мінус» 3,7%, 

яєць – «мінус» 23,5%. Аналіз наведених вище даних свідчить також про 

суттєві недоліки політики ціноутворення на продукцію аграрного 

виробництва на рівні країни, що знову ж таки може мати негативний вплив 

на забезпечення економічної безпеки аграрного сектору.  

Матеріальною основою аграрного виробництва є матеріально-технічна 

база. Тому ми проаналізували динаміку і стан основних видів 

сільськогосподарської техніки в підприємствах аграрного сектору протягом 

2015 – 2019 років (табл. 2.11).  

Аналіз таблиці свідчить про переважне скорочення наявної техніки у 

вітчизняних сільгоспвиробників. Разом з тим, таке зменшення кількості 

сільськогосподарської техніки, не слід розглядати як вагомий фактор, який 

негативно впливає на рівень забезпечення економічної безпеки аграрного 

сектору. Тому що сучасна техніка має кращі технічні характеристики, значно 

вищу продуктивність, тобто з успіхом може замінити кілька видів старої 

сільськогосподарської техніки. До головних причин погіршення стану 

технічного забезпечення в аграрному секторі є: зменшення виробництва 

вітчизняної сільськогосподарської техніки; зниження купівельної 

спроможності виробників; невідповідність, в більшій мірі, вітчизняної 

техніки до сучасних вимог аграрного виробництва. Звідси, основними 

напрямами державної політики має бути розвиток власного 

сільськогосподарського машинобудування, а також технічного 

обслуговування та підвищення купівельної спроможності вітчизняних 

сільгоспвиробників [327].  
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Таблиця 2.11 

Наявність сільськогосподарської техніки в підприємствах 

аграрного сектору економіки (тис. шт.)* 

 Роки Відхилення 

2019р. до 2015р. 

2015 2016 2017 2018 2019 +/- % 

Трактори всіх 

марок, включаючи 

трактори з 

машинами 

127,9 132,7 129,3 128,7 130,5 2,6 102,0 

Вантажні та 

вантажно-

пасажирські 

автомобілі 

83,6 85,4 81,2 80,3 78,7 -4,9 94,1 

Тракторні причепи 49 48,5 45,9 51,4 64,8 15,8 132,2 

Сівалки всіх видів 65 67,1 66,3 66,3 66,5 1,5 102,3 

Картоплесаджалки 1,6 1,5 1,5 1,5 1,3 -0,3 81,3 

Дощувальні 

машини 3,8 4,1 4,2 4,2 4,6 0,8 121,1 

Сінокосарки 

тракторні 7,9 8,2 10,9 10,9 10,2 2,3 129,1 

Жатки валкові 13,6 14,5 15,4 16,4 16,9 3,3 124,3 

Комбайни:        

зернозбиральні 26,7 27,4 26,8 26,3 26,5 -0,2 99,3 

кукурудзозбиральні 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 -0,1 93,8 

кормозбиральні 5,0 4,9 4,6 4,0 3,6 -1,4 72,0 

льонозбиральні 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 -0,1 50,0 

картоплезбиральні 1,2 1,2 1,1 0,9 1,0 -0,2 83,3 

Бурякозбиральні 

машини (без 

машин для 

бурячиння) 

2,4 2,3 2,0 1,6 1,6 -0,8 66,7 

Доїльні установки 

та апарати 
10,2 10,3 9,5 10,0 10,1 -0,1 99,0 

Роздавачі кормів 7,0 6,6 5,5 5,0 5,0 -2,0 71,4 

Транспорт для 

прибирання гною 
16,4 16,3 14,6 13,0 12,0 -4,4 73,2 

*Джерело: побудова автором на основі [209] 

 

Одним з напрямів покращення матеріально-технічного забезпечення 

аграрних виробників є послаблення цінового диспаритету між аграрною та 

промисловою продукцією. З цією метою необхідно терміново вжити 

комплекс наступних заходів: переглянути цінову політику держави в 

аграрному секторі, посилити роль державного регулювання цін; на рівні 
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районів і областей утворювати кооперативні об’єднання, переглянути розмір 

та напрями державної підтримки суб’єктів господарювання в аграрному 

секторі. 

Однією з найважливіших форм підтримки розвитку агарного сектору і 

забезпечення його економічної безпеки є прямі іноземні інвестиції. Обсяг 

прямих іноземних інвестицій в Україну у вигляді акціонерного капіталу на 1 

липня 2019 року становив 33,7 мільярда гривень, що на 0,8 мільярда гривень, 

або на 2,6%, перевищує показник на початок року. [198]. 

На рисунку 2.6 зображена динаміка обсягу прямих іноземних 

інвестицій в аграрний сектор. Як видно з рисунку, у 2019 році порівняно із 

2015 обсяг ПІІ зменшився майже на 15%. 

 

 

Рис. 2.6. Обсяг прямих іноземних інвестицій в аграрний сектор 

економіки України, млн. дол. США* 

*Джерело: побудовано автором на основі [209] 

 

Формування власних запасів продукції в країні, необхідних для 

забезпечення продуктами харчування населення є важливою умовою 

забезпечення продовольчої безпеки країни та економічної безпеки аграрного 
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сектору. Облік споживання основних видів продуктів харчування населенням 

ведеться за наступними основними групами: м’ясо і м’ясопродукти, молоко і 

молокопродукти, риба, яйця, хліб та хлібопродукти, картопля, овочі та 

баштанні, плоди, ягоди, виноград, цукор, олія (табл. 2.12). 

Таблиця 2.12. 

Споживання основних видів продуктів харчування населенням 

України (кг на рік)* 

Показники 
Роки 

Відхилення 2019р. 

до 2015р. 

2015 2016 2017 2018 2019 +/- % 

М'ясо та 

м’ясопродукти 
50,9 51,4 51,7 52,8 53,6 2,7 103,7 

Молоко та 

молокопродукти 
209,9 209,5 200,0 197,7 200,5 -9,4 95,5 

Яйця (шт.) 280 267 273 275 282 2,0 100,7 

Риба та рибні 

продукти 
8,6 9,6 10,8 11,8 12,5 3,9 145,3 

Хлібні продукти 103,2 101,0 100,8 99,5 97,6 -5,6 94,6 

Картопля 137,5 139,8 143,4 139,4 135,7 -1,8 98,7 

Овочі та 

баштанні 

продовольчі 

культури 

160,8 163,7 159,7 163,9 164,7 3,9 102,4 

Плоди, ягоди, 

виноград (без 

переробки на 

вино) 

50,9 49,7 52,8 52,8 58,7 7,8 115,3 

Цукор 35,7 33,3 30,4 29,8 28,8 -6,9 80,7 

Олія 12,3 11,7 11,7 11,9 12,0 -0,3 97,6 

*Джерело: побудовано автором на основі [209] 

 

Аналіз даних табл. 2.12 свідчить про те, як розвивається внутрішній 

продовольчий ринок країни протягом останніх 5 років. Як видно з таблиці, 

зменшилося споживання населенням молока та молокопродуктів, хліба та 

хлібопродуктів, картоплі, цукру та олії. У 2019 році порівняно із 2015 роком 

значно збільшилося споживання риби та рибних продуктів, плодів, ягід та 

винограду (на 45,3% і 15,3% відповідно), і споживання м’яса та 
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м’ясопродуктів, яєць та овочів і баштанних у 2019 році майже залишилося на 

рівні 2015 року. Рівень споживання продуктів харчування є оберненим 

індикатором розвитку аграрного сектору і безпосередньо свідчить про рівень 

його економічної безпеки.  

Експорт та імпорт продукції аграрного сектору є віддзеркаленням 

самозабезпеченості основними видами продовольства і можливостей 

забезпечувати економічну безпеку як аграрного сектору, так і економіки 

країни загалом (додат. В і Г).  

У 2019 році, порівняно із 2015 роком, експорт сільськогосподарської 

продукції значно скоротився практично за всіма товарними позиціями, крім 

позиції «риба і ракоподібні», «цукор і кондвироби з цукру», «насіння і плоди 

олійних рослин» та «їстівні плоди та горіхи». При зменшенні експорту у 2019 

році також значно зменшився й імпорт продовольчої продукції.  

Що стосується імпорту, то у 2019 році він значно перевищував 

показники 2015 року за такими видами продукції: «живі тварини» (на 27,1%), 

«м'ясо та харчові субпродукти» (на 47,9), «молоко та молочні продукти, яйця; 

мед» (зб. в 2 рази), «живі рослини та продукти квітництва» (на 73,1%), 

«продукти з м’яса, риби» (на 15,8%), «Цукор і кондвироби з цукру» (на 

33,6%), «продукти із зернових культур» (майже в 2 рази), «алкогольні i 

безалкогольні напої та оцет» (на 20%). 

У І півріччі 2019 року імпорт аграрної продукції в Україну збільшився 

на 7,5%, основними постачальниками агропродовольчої продукції в Україну 

традиційно виступають держави Європейського Союзу. На них припадає 

близько половини імпортних поставок. Товарна структура імпорту 

продовольчої продукції в Україну вже кілька років поспіль залишається 

незмінною. Характерною ознакою І півріччя 2019 року стало зростання 

вартості закупівель усіх ключових імпортованих товарів за винятком насіння 

олійних культур (в першу чергу, соняшнику). Значна частка закупівель 

зарубіжних продуктів харчування припадає на рибу, ракоподібні та молюски. 

Серед товарів  - лідерів за обсягами закупівель  - плоди та горіхи [294] 
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Вважаємо, що дана тенденція негативно впливає на економічну безпеку 

аграрного сектору, оскільки збільшення імпорту аграрної продукції свідчить 

про зниження самозабезпеченості країни основними видами продовольства. 

А зменшення експорту, з одної сторони, могло би свідчити про забезпечення 

внутрішнього попиту населення на продукти харчування, однак, через 

зростання імпортозалежності, про це важко говорити. А з іншої сторони, 

зниження експортного потенціалу зменшує можливості країни отримувати 

економічні вигоди від участі в міжнародному поділі праці.  

Досліджуючи сучасний стан аграрного сектору країни, ми встановили, 

що на даний момент у загальному оцінка ефективності аграрного сектору 

залишається далекою від належного рівня, а це свідчить про наявність 

серйозних проблем в цьому секторі економіки. Ці проблеми пов’язані із 

недостатнім рівнем розвитку потенціалу аграрного сектору (виробничого, 

природного і трудового) та низьким рівнем інтенсивності і економічної 

ефективності аграрного виробництва. Рівень забезпечення економічної 

безпеки аграрного сектору потребує покращення, однак в умовах розвитку 

глобалізаційних процесів виникають невідкладні проблеми, які потрібно 

усунути в короткі терміни: покращити технічне оснащення аграрного 

виробництва, зменшити витрати виробництва сільськогосподарської 

продукції, забезпечити високу якість продукції та відповідність міжнародним 

стандартам, та інші. 

 

 

2.2. Характеристика загроз економічній безпеці аграрного сектора 

 

Категорія «загроза» є ключовою в понятійному апараті економічної 

безпеки. Загрозу визначають як комплексне поняття, що зумовлене станом, 

діяльністю або бездіяльністю, основними тенденціями, що негативно 

впливають на національну безпеку. Деякі науковці наголошують, що 

категорія «загроза» залежить від поняття «небезпека». Вони акцентують 
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увагу на тому, що небезпека є практичними діями держави або юридичних 

осіб щодо заподіяння шкоди іншим суб’єктам, тобто процес безпосереднього 

заподіяння шкоди. Г. Ситник зазначає, що при визначенні поняття «загроза» 

є важливим при визначенні її сприйняття, бо саме від цього залежить вибір 

сил, засобів, форм, методів, способів реагування на загрозу. Очевидно, що 

ключову роль відіграє якість та повнота зібраної інформації про фактори 

(явища, події, процеси), які породжують загрози [273, с. 135]. У Законі 

України «Про основи національної безпеки України» визначено поняття 

загрози національній безпеці, що складають наявні та потенційно можливі 

явища і чинники, що створюють небезпеку життєво важливим національним 

інтересам України [245].  

Загалом, загроза розглядається як фактор, який створює небезпеку для 

стабільного функціонування економічної системи. Вчений Є. Барикаєв, під  

загрозою розглядає сукупність факторів та умов, які становлять небезпеку 

для досягнення економічних інтересів, яка може створювати різноманітні 

ризики [20, с. 547-583]. Науковець М. Бендиков трактує поняття "загроза" як 

сукупність факторів, процесів, умов, які перешкоджають досягненню 

національних економічних інтересів. Загроза проявляється у вигляді втрат 

або збитків, інтегральний показник яких характеризує рівень зниження 

економічного потенціалу протягом певного проміжку часу [33].  

В академічному тлумачному словнику української мови [3] міститься 

таке визначення поняття «загроза»: «…це можливість або неминучість 

виникнення будь-чого небезпечного, важкого для когось, чогось. Може 

заподіювати зло, неприємність. Можливість якогось лиха, катастрофи, 

нещастя, шкоди тощо розглядається як небезпека. Тобто стан, коли комусь 

або чомусь щось загрожує».  

Отже, для пояснення суті одного поняття використано інше, тому, з 

наведених тлумачень, можемо зробити висновок, що ці категорії є 

синонімами. Схожу ситуацію бачимо в законі України «Про основи 

національної безпеки» [89], де загрози національній безпеці трактуються як 
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наявні і потенційно можливі чинники та явища, які створюють небезпеку для 

життєво важливих національних інтересів держави. В економічній літературі, 

узагальнюючи підходи до визначення категорії «небезпека», науковець М.Ю. 

Погосова [221] робить висновки, про те, поняття «небезпека» – це потенційна 

можливість дії загрози, яка може завдати шкоди будь-яким суб’єктам або 

об’єктам». Трактуючи категорію «небезпека», науковець застосовує термін 

«загроза». Також вона зазначає, що «…категорії «загроза» та «небезпека» є 

дуже близькими за сутністю, оскільки визначають причину можливості 

погіршення стану». М.В. Сунгуровський під поняттям «загроза» розуміє 

«…сукупність чинників, явищ, які реально створюють умови для часткової 

або повної неможливості реалізації національних інтересів».  

В сучасних умовах поняття «загроза економічній безпеці суб’єкта 

господарювання» не має єдиного конкретного загальноприйнятого 

трактування. Деякі науковці [203] визначають загрози як сукупність наявних 

і можливих явищ і факторів, які створюють небезпеку для реалізації інтересів 

такого суб’єкта господарювання в економічній сфері, інші [59, с.85] 

трактують загрози економічній безпеці як «будь-який конфлікт цілей 

функціонування і розвитку суб’єкта господарювання із зовнішнім або 

внутрішнім середовищем, а якщо цілі співпадають – як розбіжність шляхів їх 

досягнення та як сукупність умов і чинників, які створюють небезпеку його 

життєво важливим інтересам». Загрози економічній безпеці можуть виникати 

на різних етапах життєвого циклу аграрної продукції. В аграрному секторі 

ризик має місце на всіх стадіях господарського процесу: планування, 

залучення інвестицій, посів та догляд за культурами, найм сезонних 

працівників, збирання врожаю, транспортування [189] 

За дослідженнями Рябенка Г.М. метою попередження загрози чи 

негативної події та витрати, яких потребує ліквідація їх результатів та 

наслідків, ресурсів чи майна оцінюють як 1 до 15, тобто в 15 разів витрати 

збільшуються на ліквідацію результатів, заподіяних загрозами, аніж витрати, 

пов’язані із попередженням загроз. [264] 
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Умовою для успішного функціонування суб’єктів господарювання є 

ефективне управління їх економічною безпекою. Тому тут важливим є 

розуміння основних чинників, які впливають на економічну безпеку [167].  

Тому актуальним є дослідження, яке присвячене розробці методики для 

оцінювання впливу на економічну безпеку суб’єктів господарювання в 

аграрному секторі окремих факторів. Експертна оцінка використовується під 

час аналізу процесів та явищ, оцінювання яких не піддаються формалізації і 

однозначній інтерпретації. Відсутність інформації про стан функціонування  

та результати функціонування об’єкта або неповнота інформації теж 

сприяють зверненням до експертної оцінки [259].  

Для отримання конкретної інформації про основні загрози, які 

впливають на економічну безпеку в аграрному секторі і визначення вагомості 

такого впливу потрібно проводити анкетне опитування групи експертів на 

основі Методики оцінювання впливу на стан економічної безпеки окремих 

чинників.  

Проведення експертної оцінки потребує ретельної підготовки згідно 

наступних етапів (рис. 2.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.7. Етапи проведення експертного опитування* 

*Джерело: сформовано автором на основі [298; 48] 
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Проводилося опитування шляхом анкетування експертної групи 

представників виробництва, які мають практичний досвід роботи в 

аграрному секторі. В першу чергу, експертам було запропоновано відповісти 

на питання: «На Вашу думку, яке з наведених нижче визначень, найточніше 

характеризує термін «економічна безпека аграрного сектору»?».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.8. Трактування експертами терміну «економічна безпека 

аграрного сектору»* 

*Джерело: сформовано на основі проведеного анкетного опитування групи 

експертів (додат. Д, Е, Є, Ж) 
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терміну трактували як ефективне використання ресурсного потенціалу 

аграрного сектору і 20% - як захищеність від зовнішніх та внутрішніх загроз). 

Наступні питання стосуються оцінки загроз (внутрішніх і зовнішніх), 

що мають вплив на економічну безпеку аграрного сектору. Завдяки такому 

опитуванню можна виявити найвпливовіші внутрішні та зовнішні загрози 

для економічної безпеки суб’єктів господарювання в аграрному секторі [302].  

Важливість кожної загрози оцінюється експертами за 100-бальною 

шкалою. Складений рейтинг загроз на основі експертних оцінок 

представлений на рисунку 2.9. Загрози розміщені від найвагоміших до 

найменш вагомих. Отже, до найвагоміших зовнішніх загроз для економічної 

безпеки аграрного сектору належать:  

- непомірковані законодавчі зміни (68 балів); 

- неефективний механізм підтримки аграрного сектора з боку держави 

(66 балів); 

- диспаритет цін (63 бали); 

- втрата ринків збуту (62 бали); 

- недостатня доступність кредитних ресурсів (60 балів); 

- низька інвестиційна привабливість (58 балів); 

- недобросовісна конкуренція (57 балів);  

- корупція (55 балів); 

Найвагоміші внутрішні загрози економічній безпеці аграрного сектора 

представлена наступним чином: 

- погіршення фінансових показників діяльності (75 балів);  

- низький рівень кваліфікації кадрів (72 бали);  

- низький рівень мотивації (65 балів);  

- відтік кваліфікованих працівників (63 бали) 

- застаріла технічна база (60 балів); 

- відсутність інновацій (60 балів); 

- використання непрогресивних технологій (58 балів); 

- відсутність системи захисту від зовнішніх загроз (57балів);   
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Рис. 2.9. Рейтинг зовнішніх та внутрішніх загроз економічній 

безпеці аграрного сектору* 

*Джерело: сформовано автором на основі проведеного анкетного опитування 

групи експертів (додат. Д, Е, Є, Ж) 
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Отримані результати мають виняткове теоретичне та практичне 

значення і будуть використані в подальших дослідженнях формування 

економічної безпеки аграрного сектора.  

Однією з важливих особливостей функціонування та розвитку 

аграрного сектору є те, діяльність суб'єктів господарювання відбувається в 

постійно діючих умовах ризиків та загроз економічній безпеці. Важливо 

розуміти, що факторів зовнішнього та внутрішнього впливу на аграрний 

сектор в сучасних умовах дуже багато, тому важливо знати їх джерела 

виникнення та рівень небезпеки. Функціонування механізму економічної 

безпеки передбачає взаємодію з наявними та потенційними 

дестабілізуючими чинниками зовнішнього і внутрішнього середовища. 

У подоланні загроз економічній безпеці аграрного сектора важливу 

роль відіграє усвідомлення всіма його суб’єктами господарювання 

необхідності здійснення заходів щодо їх подолання, діагностики та 

прогнозування загроз, а також застосування заходів безпеки, визначення 

кінцевої мети, етапів та механізмів досягнення. Коли стає явною неминучість 

загроз, неможливість їх попередження чи сповільнення, тоді стратегія 

управління безпекою є вагомим питанням і на вирішення даної проблеми 

спрямовуються усі зусилля та методи і заходи суб’єктами господарювання 

[207]. 

Аграрний сектор економіки в процесі подолання загроз та забезпечення 

безпеки має особливості, в першу чергу, пов’язані із зовнішнім середовищем 

діяльності суб’єктів господарювання аграрного сектору, оскільки він завжди 

був надзвичайно чутливим до змін, що в ньому відбуваються. На результати 

діяльності агровиробників впливають природно-кліматичні умови; 

тривалість виробничого циклу, який інколи досягає кількох років і впливає 

на результати подолання загроз. Це ускладнює управління виробництвом в 

аграрному секторі, оскільки вимагаються у певні періоди значні фінансові 

ресурси [15]. 
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Варто підкреслити, що для аграрного сектора, в умовах сьогодення, 

дуже важливе значення відводиться екологічним загрозам, що пов’язані з 

використанням сучасних аграрних технологій. Природні ресурси для 

виробництва в аграрному секторі є частиною виробничих ресурсів, а їх 

видобуток призводить до забруднення природного середовища, виснаження 

ґрунтів, що у довгостроковій перспективі призводить до зниження 

ефективності виробництва в аграрному секторі [108]. 

Досліджуючи поняття економічної безпеки щодо аграрного сектору, 

слід врахувати, що основне призначення аграрного сектору – це забезпечення 

населення доступними продуктами харчування необхідної якості, в 

потрібному обсязі, а для жителів сільської місцевості – ще й створення 

робочих місць. Тому, академік І. Ушачев наголошує, що стан аграрного 

сектору впливає не лише на продовольчу безпеку, але й на соціальну 

стабільність в суспільстві [303]. 

На рис. 2.10. наведено тлумачення категорії «економічна безпека 

аграрної галузі та АПК» вітчизняними та закордонними вченими [88]. 

Вчений Власюк О.С. економічну безпеку аграрної галузі трактує як 

сукупність взаємопов’язаних систем, що відображають функціонування 

окремих сфер економічної системи держави. Бісултанов Б.К. економічну 

безпеку АПК трактує як стан економічних, екологічних, фінансових, 

соціальних та правових умов функціонування суб’єктів господарювання, 

відповідний рівень конкурентоспроможності та захищеність від внутрішніх 

та зовнішніх загроз. 

Забезпечення економічної безпеки аграрного сектору – це заходи, що 

спрямовані на підвищення конкурентоспроможності суб’єктів 

господарювання в аграрному секторі, фінансової стійкості, ліквідності і 

забезпечення економічних переваг агровиробництва. А з іншої сторони, 

забезпечення економічної безпеки аграрного сектору – це заходи, позитивно 

впливають на рівень та умови життя населення, яке безпосередньо зайняте в 

аграрному виробництві, а також на стан навколишнього середовища.  
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Рис. 2.10. Трактування поняття «економічна безпека аграрної 

галузі та АПК»* 

*Джерело: складено автором  

 

Виходячи з цього, основні види ймовірних ризиків, а також внутрішні 

та зовнішні загрози економічної безпеки аграрного сектору України наведено 

на рис. 2.11. Ми вважаємо, що перераховані ризики створюватимуть 

потенційні загрози економічній безпеці як аграрного сектора, так і 

національній безпеці країни загалом. 

Власюк О.С.[42] 

Економічну безпеку аграрної галузі слід розглядати як сукупність 

взаємопов’язаних систем, що відображають функціонування 

окремих сфер економічної системи держави. 

Економічну безпеку АПК трактує як стан економічних, 

екологічних, фінансових, соціальних та правових умов 

функціонування суб’єктів господарювання, відповідний рівень 

конкурентоспроможності та захищеність від внутрішніх та 

зовнішніх загроз. 

Бісултанов Б.К. [23] 

Економічну безпеку аграрної галузі розглядає як продовольчу 

насиченість та збалансованість харчування населення, 

забезпеченість виробничими ресурсами і можливість динамічного 

розвитку сільських територій. 

Лучик М.В. [171] 

Економічна безпека аграрного сектору - це комплекс 

економічних, екологічних, соціальних та правових умов для 

розвитку і досягнення конкурентоспроможності сектору для 

забезпечення населення якісними продуктами харчування та 

стимулювання власного товаровиробника. 

Свєтлаков А.Г. [268] 
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Рис. 2.11. Ймовірні ризики економічній безпеці аграрного сектору 

економіки України* 

*Джерело: складено автором на основі [121; 86; 358 ] 

 

При забезпеченні економічної безпеки аграрного сектору необхідно 

чітко окреслити та виявити основні його загрози і побудувати їх 

класифікацію. Їх дослідження та характеристика необхідні для визначення та 

вжиття заходів протидії. Важливо брати до уваги не лише реальні, а й 

потенційні загрози, оскільки останні ймовірніше попередити. Потенційні 

загрози є найнебезпечнішими і найнепередбачуванішими, тому потребують 

ретельного дослідження та аналізу, оскільки наслідки потенційних загроз – 

неочікувані, а причини виникнення потенційних загроз – незрозумілі. Тому 

Соціальні 

ризики 

Екологічні 

ризики 

Фінансово-

економічні 

Технологічні 

Агроекологічні 

Виробничі 

Політично-

військові 

Ймовірність отримання збитків внаслідок низького рівня 
розвитку інфраструктури сільських територій та 
деградації людського потенціалу. 

Дають можливість оцінити втрати доходу через вплив 
екологічних чинників 

Зниження доходу через недоступність до кредитних 
ресурсів, високий рівень корупції під час розподілу 
фінансових ресурсів в аграрному секторі, відсутність 
податкових пільг 

Негативний вплив матеріально-технічної бази на якість 
та конкурентоспроможність продукції. 

Ймовірність отримання збитку через несприятливі 
природно-кліматичні умови. 

Ймовірність втрати частини продукції через її псування, 
неможливість забезпечити належний рівень виробництва 
найважливіших продуктів. 

Пов'язані зі змінами в правовій сфері держави, а також, з 
військовими діями на території держави. 



137 
 

ми систематизували загрози, які ми вважаємо потенційними, і які можуть 

чинити вплав на економічну безпеку аграрного сектору (рис. 2.12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.12. Класифікація потенційних загроз економічній безпеці 

аграрного сектору* 

*Джерело: побудовано автором 

 

Також важливим питанням забезпечення економічної безпеки 

аграрного сектору є не лише виявлення потенційних та реальних загроз, а ще 

й розробка їх класифікації. 

Крім загальних загроз, які властиві господарюючим суб’єктам всіх 

галузей економіки, в аграрному секторі є також специфічні загрози, 

згруповані за певними ознаками (рис. 2.13), в сукупності із заходами для їх 

попередження або усунення. Як видно з рисунку, загрози для економічної 

безпеки в аграрному секторі є досить різноманітними і мають складну 

структуру. Тому стійкість та економічна безпека аграрного сектору можуть 

бути забезпечені на основі підвищення якісного стану елементів національної 

безпеки держави і на основі зменшення впливу чинників, що створюють 

загрози економічній безпеці аграрного сектору [359]. 

Потенційні 

загрози 

Обмеження доступу до 

іноземного фінансування 

Зростання кількості безробітних, що підвищує рівень 

нелегальної міграції. 

Посилення демографічної кризи через 

воєнний конфлікт у зоні АТО й зниження 

добробуту населення. 

Зниження доступності освіти 

та медичних послуг 

Погіршення екологічної ситуації, яка може спричинити 

природні та техногенні катастрофи. 



138 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.13. Специфічні загрози та заходи щодо їх усунення для 

забезпечення економічної безпеки аграрного сектору* 

*Джерело: побудовано автором на основі [268] 

- cтворення сучасної матеріально-технічної бази; 

- цільові державні вкладення на підвищення родючості 
ґрунтів; 

- передача земель підприємств-банкротів, на умовах 

оренди, ефективним агровиробникам. 

- дотримання термінів збору урожаю;  

- вдосконалення технології аграрних робіт 

- вдосконалення обліку та контролю; 

- охорона вантажів. 

 

- забезпечення технологічним обладнанням, матеріальними 

ресурсами та комбікормами; 

- оптимізація кормового раціону; 

- поліпшення ветеринарного обслуговування, своєчасні щеплення 

тварин; 

- поліпшення системи догляду за тваринами. 

- отримання прогресивних агротехнічних прийомів; 

- матеріальна мотивація якості праці та продукції; 

- вдосконалення технології аграрних робіт; 

- контроль якості продукції. 

- створення на території відповідної інфраструктури 

аграрного ринку для зберігання аграрної продукції; 

- механізація і автоматизація робіт; 

- дотримання мікроклімату у сховищах. 

- державний контроль за ціноутворенням; 

- державна підтримка товаровиробників в аграрному 

секторі; 

- створення агрофірм і холдингових компаній. 

- вдосконалення системи контролю і 

обліку аграрної продукції; 

- захист виробників аграрної продукції; 

- створення сільськогосподарських 

кооперативів. 

 

Недостатнє використання 

земельних угідь 

Втрати при зборі врожаю 

Втрати під час 

транспортування продукції 

Скорочення 

поголів'я худоби і 

птиці 

Низька якість продукції 

Втрата і псування під час 

зберігання аграрної продукції 

Втрати від диспаритету цін 

Використання приватними 

господарствами техніки державних 

підприємств на пільгових умовах 
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Кризові явища, що характеризують розвиток національної економіки, 

зумовили визначення внутрішніх загроз для економічної безпеки держави як 

такі, що значно перевищують небезпеку зовнішніх та можуть призвести до 

соціального вибуху, загальнонаціональних техногенних та екологічних 

катастроф, істотного обмеження можливостей керівництва держави 

вирішувати внутрішні проблем та діяти на міжнародній арені [76, с. 47] 

Пропонується виділити класифікаційні ознаки загроз економічної 

безпеки аграрного сектора за: походженням загроз, сферою життєдіяльності 

виробника та масштабом дій, природою їх виникнення, частотою дії, 

тривалістю впливу, ймовірністю настання, правомірністю, можливістю їх 

прогнозування та страхування, величиною втрат, об’єктом посягань, 

ступенем небезпеки та рівнем завершеності загроз (рис. 2.14). 

За сферою дії загрози в аграрному секторі поділяються на виробничі 

(знос матеріально-технічної бази, нестача ресурсів, техніки, порушення 

технологічного процесу), галузеві, економічні і фінансові (несприятлива 

кон’юнктура ринку, нестабільність фінансово-кредитних відносин, 

неефективний менеджмент), екологічні (загрози від людини та довкілля), 

правові (нестабільність чинного законодавства).  

За частотою дії загрози поділяються на одноразові (виникають один 

раз, однак діють протягом тривалого періоду) та багаторазові (сезонні 

коливання попиту, нестабільність роботи переробних підприємств аграрної 

продукції). За рівнем прогнозованості виділяють прогнозовані загрози, тобто 

ті, які можна передбачити і вчасно локалізувати їхні наслідки. Прогнозування 

загроз відбувається на основі моніторингу економічної безпеки 

агровиробників для подальшої розробки і запровадження стратегічних, 

тактичних та оперативних заходів. 

Непрогнозовані загрози неможливо попередити, та й вони не 

підлягають опосередкованому впливу. Щоб мінімізувати їх негативний 

вплив, варто використовувати їх страхування. Тому, за можливістю 

страхування, непрогнозовані загрози можна поділити на ті, що страхуються, 
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та ті, що не страхуються або страхуються частково. Також можна виділити 

незначні загрози, які не мають суттєвого впливу на результати діяльності 

агровиробників, значні загрози, які супроводжуються фінансовими втратами 

та критичні загрози, що ведуть суб’єкти господарювання до банкрутства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.14. Класифікаційні ознаки загроз економічній безпеці 

аграрного сектора* 

*Джерело: побудовано автором  

 

Загрози за тривалістю дії поділяються на довготермінові, 

середньотермінові і короткотермінові. Низька купівельна спроможність, 

Загрози економічній безпеці аграрного сектору 
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втрата ринків збуту, монополізація економіки, відстала технологія 

виробництва продукції – все це відносять до довготермінових загроз (їх 

наслідки, як правило, тривають від 3-х до 5-ти років). Високий рівень 

інфляції, неефективну кредитну політику, підвищення цін на сировину, 

неефективний фінансовий менеджмент господарюючого суб’єкта тощо 

відносимо до середньотермінових загроз (які проявляються протягом 1-3 

років). Короткотермінові загрози впливають на суб’єкти господарювання від 

одного кварталу до року. Короткотермінові загроз: нестача обігових коштів 

суб’єктів господарювання, сезонність збуту аграрної продукції, збільшення 

цін на паливо [33, с. 133]. 

За походженням загрози поділяють на зовнішні, тобто ті, які 

обумовлені впливом зовнішнього середовища (неконтрольовані) і внутрішні 

(спричинені недосконалістю функціонування суб’єктів господарювання). 

Обґрунтованою є думка, що зовнішні загрози пов’язані з природно-

кліматичними умовами, недосконалістю фінансово-кредитної, податкової 

систем, загостренням кримінальної ситуації в сферах економіки, внутрішні 

пов’язані із недосконалістю систем та методів управління тощо.  

Невчасна і неадекватна реакція на загрози може спричинити 

банкрутство суб'єктів аграрного сектору, тому їх треба попереджати на етапі 

формування показників і забезпечення економічної безпеки. Тому, 

керівництво суб'єктів господарювання має створити систему спостереження 

за ними і запобігати їх наслідкам.  

Ситуація, яка склалася  в аграрному секторі: зниження якості аграрної 

продукції, нестабільність економічної ситуації в країні, недостатнє 

фінансування аграрного сектора, все це створює загрози у вигляді втрат 

прибутків, фінансової незалежності виробників та зниження рівня їх 

економічної безпеки. В сукупності, все це веде до зниження рівня 

економічної безпеки аграрного сектора економіки загалом. Запобігти таким 

наслідкам можна завдяки розробці та впровадженню заходів, які були б 

спрямовані на протидію впливу негативних зовнішніх і внутрішніх загроз 
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(рис. 2.15). В основі розроблених заходів мають враховуватися результати 

оцінювання рівня економічної безпеки виробників аграрного сектора, з 

можливістю не лише ідентифікувати фактичний рівень економічної безпеки, 

але й також виявити резерви для його покращення. 
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Рис. 2.15. Внутрішні та зовнішні загрози економічній безпеці 

аграрного сектору* 

*Джерело: побудовано автором  
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В процесі дослідження, можемо окреслити, що під загрозами слід 

вважати сукупність умов та чинників, збіг обставин, що суттєво збільшують 

ризики життєдіяльності суб’єктів господарювання аграрного сектору, а також 

обмежують реалізацію економічних інтересів, перешкоджають досягненню 

завдань виробників, що в кінцевому результаті може призвести до 

припинення їх діяльності. 

В умовах сьогодення, для аграрного сектора України характерні 

масштабні кризові явища, ризиковість та мала інвестиційна привабливість. 

Основою нормального розвитку аграрного сектора є формування власної 

системи економічної безпеки, яку слід розглядати як елемент захисту 

національної економіки і забезпечення належного рівня економічної безпеки 

держави в цілому. Тому що безпека підсистем нижчого рівня (тобто окремих 

секторів економіки), є необхідною умовою зміцнення економічної безпеки 

систем вищого рівня. Економічна безпека аграрного сектора - це такий 

стійкий до внутрішніх і зовнішніх загроз стан аграрного виробництва, 

здатність забезпечити реалізацію власних інтересів, ефективно 

функціонувати, розвиватися в умовах ринкової конкуренції. 

Враховуючи те, що економічна безпека аграрного сектору залежить від 

запобігання великій кількості ризиків, які виникають з різною ймовірністю і 

по-різному впливають на її стійкість, тому для зниження ймовірності таких 

ризиків в аграрному секторі потрібно налагодити ефективне управління 

економічною безпекою через страхування ризиків, що значно підвищить 

стійкість агровиробництва та рівень його економічної безпеки. А формування 

стійкої економічної безпеки аграрного сектору, неможливе без ефективного 

відтворення основного капіталу агровиробників, оптимального використання 

ресурсів та кінцевої продукції, забезпечення платоспроможності суб’єктів 

господарювання, а також забезпечення балансу зовнішніх та внутрішніх 

інтересів всіх учасників ринкових відносин.  

Тому із впевненістю можна твердити про те, що ефективно сформувати 

систему економічної безпеки аграрного сектора можливо лише у випадку, 
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коли аграрні виробники функціонують досить добре і забезпечують 

розширений відтворювальний процес виробництва аграрної продукції, 

оптимально використовують наявний матеріальний, фінансовий та трудовий 

потенціал. Якщо здійснюватимуться заходи щодо покращення поточного 

стану через вдосконалення матеріально-технічного забезпечення, 

впровадження інновацій, створення сприятливого інвестиційного клімату, то 

можна стверджувати, що система економічної безпеки аграрного сектору 

знаходитиметься в стані розвитку. Результатом забезпечення ефективної 

системи економічної безпеки аграрного сектору буде забезпечення населення 

необхідними видами продукції у достатньому обсязі, відповідного 

асортименту та якості, а також підвищення ролі аграрного сектора в 

економіці країни. 

Для запобігання та усунення зовнішніх і внутрішніх загроз економічній 

безпеці аграрного сектору, основними пріоритетними напрямами мають 

стати:  

- залучення інвестицій;  

- розвиток інноваційних процесів, впровадження їх результатів для 

інтенсифікації виробництва, з метою забезпечення екологізації та 

економічної безпеки держави загалом; 

- забезпечення раціонального використання земельних ресурсів та 

основних матеріальних засобів;  

- ефективне використання трудових ресурсів;  

- застосування ресурсозберігаючих технологій;  

- ефективне використання зовнішніх і внутрішніх фінансових 

ресурсів. 

Стійке функціонування аграрного сектору в умовах ринкових відносин, 

у значній мірі залежить від надійної системи економічної безпеки. Такі 

факти, як зношеність ресурсного потенціалу, недостатній рівень кваліфікації 

управлінського персоналу, брак фінансової підтримки, унеможливлюють 

забезпечення економічної безпеки аграрного сектору.  
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Вчасно виявити, попередити та усунути різні види загроз, які чинять 

дестабілізуючий вплив на діяльність суб’єктів аграрного сектору, визначення 

механізмів та інструментів забезпечення ефективної системи економічної 

безпеки аграрного виробництва мають стати важливими завданнями 

сьогодення.  

 

 

2.3. Методичні підходи до оцінки рівня економічної безпеки 

аграрного сектора 

 

Проблема оцінювання рівня економічної безпеки є важливою для 

розвитку аграрного сектора, оскільки саме такі оцінки є підставою для 

прийняття рішень не тільки щодо забезпечення економічної безпеки, але й 

для визначення необхідних ресурсів, можливостей розвитку системи, 

оцінювання ефективності системи економічної безпеки, створення та 

використання резервів. 

Необхідність комплексного дослідження рівня економічної безпеки 

аграрного сектора зумовлена наступними причинами:  

– необхідністю забезпечити такі умови в аграрному секторі, за яких усі 

його складові елементи мали би потенціал для економічного зростання; 

– потребою пошуку нових підходів для забезпечення сталого розвитку 

аграрного сектора в системі забезпечення рівня економічної безпеки; 

- підвищенням інвестиційної привабливості аграрного сектора та 

неефективністю існуючих механізмів подолання в ньому кризових ситуацій;  

– надмірною централізацією бюджетних коштів і недосконалим 

механізму їх розподілу.  

В методології дослідження рівня економічної безпеки аграрного 

сектора зазначені вище причини зумовлюють перешкоди для ефективного 

його використання та не впливають на забезпечення економічної безпеки.  
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Методологія – це концептуальний виклад мети, методів, змісту 

дослідження, завдяки яким забезпечується отримання достовірної, 

систематизованої та об’єктивної інформації про явища та процеси. Крім того, 

найважливішим для методології є визначення проблеми та предмета 

дослідження, а також перевірка достовірності отриманих результатів в 

процесі наукового дослідження [117., с. 42-43].  

Варто підкреслити, що методологія оцінювання рівня економічної 

безпеки аграрного сектора об’єктивно складна та неоднозначна, оскільки 

залежить від завдань та мети оцінювання та динаміки розвитку аграрного 

сектора, міри впливу внутрішніх та зовнішніх чинників. Сьогодні в наукових 

працях існує безліч різних підходів оцінювання економічної безпеки 

аграрного сектору (рис.2.16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.16. Підходи до оцінювання рівня економічної безпеки аграрного 

сектору* 

*Джерело: побудовано автором на основі [292] 
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Це індикативний метод, за допомогою якого здійснюється оцінювання 

найважливіших макроекономічних показників і  порівняння їх з пороговими 

значеннями; метод динамічного аналізу, який передбачає оцінку темпів 

економічного зростання основних показників аграрного сектору, враховуючи 

динаміку їх зміни; метод експертної оцінки, який використовується у процесі 

опису якісних та кількісних характеристик процесів, які досліджуються; 

метод комплексного аналізу показників забезпечення економічної безпеки 

аграрного сектору з окресленням потенційних загроз для інтегральної оцінки 

її рівня.  

Підхід до оцінювання економічної безпеки аграрного сектору 

розуміємо як сукупність способів та прийомів, за допомогою яких 

вимірюється рівень економічної безпеки, при цьому кожен базується на 

використанні певних інструментаріїв. Кожен з підходів має певні достоїнства 

і обмеження. Внаслідок того, що всі підходи до оцінювання економічної 

безпеки мають абсолютно різну інструментальну базу – вони не конкурують 

між собою. 

З 2007 року в Україні прийнято використовувати Методику розрахунку 

рівня економічної безпеки [183]. Методика побудована за функціональними 

складовими безпеки. В цій методиці передбачені наступні етапи інтегральної 

оцінки рівня економічної безпеки:  

- визначення сукупності індикаторів, а також граничних та 

оптимальних значень індикаторів; 

- визначення вагових коефіцієнтів; 

- розрахунок інтегрального індексу.  

Методичні рекомендації для розрахунку рівня економічної безпеки 

сьогодні вважаються базовими. Згідно з цією методикою, передбачено 

розрахунок інтегрального індексу економічної безпеки, який включає дев’ять 

середньозважених субіндексів (виробнича безпека; енергетична безпека, 

демографічна безпека; зовнішньоекономічна безпека; макроекономічна 
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безпека; інвестиційно-інноваційна безпека; соціальна безпека; продовольча 

безпека; фінансова безпека.  

Інтегральні індекси безпеки визначаються за допомогою оцінювання 

понад 130 індикаторів, які ґрунтуються на статистичних даних, а також 

даних, отриманих шляхом анкетування. Визначення інтегральної оцінки 

економічної безпеки здійснюється у наступній послідовності: 

- формування сукупності індикаторів; 

- визначення значень індикаторів; 

- нормування індикаторів; 

- визначення вагових коефіцієнтів; 

- розрахунок інтегрального індексу економічної безпеки [244] 

Інтегральний індикатор за сферами безпеки розраховують за 

наступною формулою:  

,                                                                            (2.1) 

де 𝐼𝑚 – агрегований показник (субіндекс) 𝑚-ї сфери економічної 

безпеки, де 𝑚 = (1, 2, 3.. 9);  

𝑑𝑖 – це ваговий коефіцієнт, який визначає частку внеску i-го показника 

у інтегральний індекс складової економічної безпеки;  

𝑦𝑖 – нормалізована оцінка i-го індикатора. При цьому, для кожного 

субіндексу (𝑑𝑖 ), вагові коефіцієнти розраховують за формулою:  

 ,                                                                                             (2.2) 

 

де i – це індикатор, що визначає стан агрегованого показника 

(субіндексу) економічної безпеки, де i = (1,2,3…n);  

𝑎𝑖 – це експертна оцінка (важливість i-го індикатора для узагальнення 

об’єктів (субіндексів) економічної безпеки).  

Отже, інтегральний індикатор економічної безпеки можна визначити за 

наступною формулою:              

 ,                                                                              (2.3.) 
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де 𝐼 – інтегральний індикатор економічної безпеки;  

𝑑𝑚 – ваговий коефіцієнт, який визначає частку внеску показника 

(субіндексу) m-ї сфери економічної безпеки у інтегральний індекс;  

𝐼𝑚 – агрегований показник (субіндекс m-ї сфери економічної безпеки 

[244].  

Відповідно до значення інтегрального показника, ця методика 

передбачає виділення зон безпеки:  

- критична зона – це показник від 0 до 0,1999; 

- небезпечна зона – це від 0,2000 до 0,3999;  

- незадовільна зона – від 0,4000 до 0,5999;  

- задовільна зона – від 0,6000 до 0,7999;  

- оптимальна зона – від 0,8000 до 1.  

Вчений Б. Удовіч пропонує оцінювати рівень економічної безпеки 

шляхом дослідження тенденцій «об’єктивних» і «суб’єктивних» критеріїв. До 

складу «об’єктивних» критеріїв входять показники зайнятості, безробіття, 

розподіл доходів і освіта; платіжний баланс; прямі іноземні інвестиції, 

стабільність курсу валют. «Суб’єктивні» критерії – це задоволеність рівнем 

життя населення, особиста економічна безпека тощо [379].  

Варта уваги також методика, яку розробили В. Шлемко та І. Бінько  для 

визначення показників економічної безпеки. Серед загальної кількості 

індикаторів, вони пропонують виділяти 12 основних індикаторів, які 

показують реальний стан економічного розвитку. Перевагою даного підходу 

є те, що ці індикатори виступають базовими і відображають основні засади 

економічного розвитку [79]. 

В Концепції економічної безпеки України ( розроблена фахівцями 

Інституту економічного прогнозування під керівництвом В.Геєця) 

представлена методика оцінки інтегрального індикатора економічної 

безпеки. Згідно з цією концепцією, інтегральний індикатор включає 14 груп 

індикаторів [122, с. 53]:  

фінансовий стан суб’єктів господарювання; 
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збалансованість макроекономічних пропорцій;   

грошово-кредитна система;  

технічний рівень виробництва; 

структура і рівень виробництва;  

виробнича інфраструктура;  

матеріальні ресурси;  

зайнятість та ринок праці;  

заробітна плата;  

ринкова інфраструктура;  

інституційні перетворення; 

 зовнішня торгівля;  

зовнішнє інвестування.  

розвиток науки і техніки;  

Структуру і рівень виробництва визначють за допомогою таких 

індикаторів: ВВП, питома вага переробних галузей у валовому випуску 

товарів і послуг, рівень монополізації економіки, структура використання 

виробничих потужностей [122, с. 53].  

Оптимізаційна модель системи економічної безпеки, яка була 

розроблена О. Баженовою, дає можливість детально проаналізувати 136 

показників економічної безпеки і визначати основні загрози та індикатори. 

Вона враховує не лише фактичні значення показників, але й їх граничні рівні, 

завдяки цьому можна розрахувати оптимальні значення показників 

економічної безпеки [17].  

У цій моделі, для визначення рівня економічної безпеки оцінюють 

показники, які характеризують рівень загрози за і-ю ознакою за наступною 

формулою:  

 ,  𝑖 = 1   , 𝑛  та 𝑡 = 1  , 𝑇   ,                                                        (2.4) 

де 𝑑𝑖𝑡 – це рівень і-ї загрози для економічної безпеки у момент часу t; 

𝑥𝑖𝑡 – це реальне значення і-го показника у момент часу t; 
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𝑧𝑖 – граничне значення і-го показника.  

Для врахування залежності між собою ознак використовують 

зважування цих показників. За важелі беруть показник 𝛽𝑖, що розраховують 

за формулою:  

   ,, = 1  , 𝑛  ,                                                             (2.5) 

де  – це коефіцієнт кореляції між різними рівнями загроз.  

Нехай є 𝑛 критеріїв економічної безпеки, які можемо дослідити на 

основі системи показників, які утворюють множину 𝑋𝑡 = (𝑥1, 𝑥2 … 𝑥𝑛 ), де 𝑡 = 

1  , 𝑇   .  

Отже, інтегральний показник рівня економічної безпеки аграрного 

сектору (𝐷𝑡 ) можна розрахувати за наступною формулою:  

𝐷𝑡 = ,                                                                         (2.6) 

Зазначимо, що цей показник найточніше визначає стан економічної 

безпеки аграрного сектору.  

Велика кількість праць науковців присвячена розробленню індикаторів 

економічної безпеки, на основі яких можна комплексно сприймати характер 

соціально-економічних процесів в аграрному секторі відповідно до 

національних інтересів та відповідно до вимог національної безпеки.  

Для якісних та кількісних характеристик досліджуваних процесів 

застосовують методи експертної оцінки (бальна оцінка рівня кризи та 

ранжування територій за рівнем загроз економічній безпеці за допомогою 

аналізу результатів ідентифікації фактичних індикаторів небезпеки.  

Поширеною є позиція, згідно з якою індикаторами економічної безпеки 

є показники, які відповідають наступним властивостям [11]:  

− кількісно відображають загрози економічній безпеці аграрного 

сектору; 

- виконують функції індикаторів лише в сукупності (досить сильно 

взаємодіють між собою);  
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− попереджають державу та суб’єкти господарювання про можливу 

небезпеку (внаслідок зміни макроекономічної ситуації та прийняття урядом 

заходів в сфері економічної політики). 

Здійснений аналіз науково-методичних підходів щодо оцінювання 

рівня економічної безпеки представлений на рисунку 2.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Рис. 2.17. Аналіз науково-методичних підходів до оцінювання 

економічної безпеки 

*Джерело: побудовано автором на основі [17; 77.; 79.; 94; 184; 218.; 309.; 379] 

 

 

Методики 

оцінки рівня 

забезпечення 

економічної 

безпеки за 

допомогою 

визначення 

інтегрального 

індексу  

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України. 

Інтегральний показник визначення рівня економічної безпеки включає 

126 індикаторів. Недолік: складність обчислень та обмеженість 

інформації. 

Науковці В. Шлемко та І. Бінько виокремлюють 12 показників, що 

відображають фактичний стан економічного розвитку. 

Б. Удовіч вважає, що оцінювання рівня економічної безпеки 

здійснюється на основі дослідження динаміки «об’єктивних» і 

«суб’єктивних» критеріїв. 

В. Геєць та інші вважають, що інтегральний індикатор включає 14 

груп індикаторів. Рівень індикаторів кожної групи змінювався 

відповідності до тенденцій економічних і соціальних процесів. 

Недолік: складно підрахувати окремі індикати через відсутність обліку 

їх показників 

О. Баженова. Інтегральний індикатор містить складові економічної 

безпеки і визначає основні її загрози. Перевага: враховує фактичні 

значення та граничні рівні для спрощення визначення оптимальних 

значень. 

С. Пирожков та А. Сухоруков. Стан економічної безпеки визначають 

на основі аналізу системи індикаторів задопомогою статистичної 

інформації і експертних оцінок. 

Комплексна оцінка обчислюється з використанням різних видів 

безпеки (7), кількісного розрахунку її індикаторів, визначення 

фактичних та порогових значень на основі різних підходів.  

На основі 

аналізу 

відхилення від 

граничних 

значень 

моніторинг основних макроекономічних показників, порівняння їх зі 

середньосвітовими; оцінка динаміки основних макроекономічних 

показників; методи оптимізації; методи корисності; теоретико-ігрові 

методи; методи розпізнавання образів; методи багатовимірного 

статистичного аналізу; методи теорії систем. 

Інші методи 

оцінки 

економічної 

безпеки  
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Вирішення існуючих дисбалансів, що сформувалися в аграрному 

секторі – це тривалий процес, тому актуально використовувати методи, 

завдяки яким можливо сформувати об’єктивні висновки щодо стану розвитку 

його основних параметрів та забезпечення економічної безпеки аграрного 

сектора. Відповідно використовують велику кількість показників та 

розрахунків для визначення рівня розвитку аграрного сектора.  

Використання інформаційних даних є перевагою методу, однак через 

складність накопичення і відсутність методики акумулювання інформації 

велика кількість чинників, які впливають на забезпечення економічної 

безпеки аграрного сектора при оцінюванні - не враховуються. Також 

важливим є якісний склад експертної аудиторії, яка повинна бути 

компетентною у питаннях розвитку аграрного сектора і для отримання 

об’єктивних результатів представляти інтереси різних фахових груп. 

В економічній літературі немає єдиного підходу щодо оцінювання 

розвитку аграрного сектора, оскільки переважна більшість досліджень 

спрямована на вивчення проблем підвищення ефективності використання 

потенціалу, але не враховуючи роль в забезпеченні економічної безпеки 

держави. Водночас, Я. Григоренко пропонує підхід для комплексного аналізу 

потенціалу аграрного сектора і оцінювання його впливу на економічну 

безпеку держави з використанням теорії кумулятивного розвитку [51]. 

Основою запропонованого підходу є метод порівняльного кількісного 

оцінювання, який зробив свій внесок в розвиток комбінованих методів 

рейтингових досліджень [40]. 

Використання цього методу передбачає реалізацію наступних етапів, а 

саме:  

1) використання методу аналізу ієрархій (визначення фокуса проблеми, 

її декомпозиція на простіші складові);  

2) формування бази даних показників з достовірних джерел інформації;  

3) розрахунок рейтингових оцінок на основі методу порівняльного 

кількісного оцінювання;  
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4) аналіз результатів (за допомогою послідовного поєднання методів 

рейтингової оцінки, стратегічного менеджменту і статистичного групування 

[51].  

Даний підхід забезпечує об'єктивність і наукову обґрунтованість 

дослідження, а також стратегічні напрями розвитку аграрного сектора.  

Науковці В. Поліщук та І. Остапук оцінюють організаційно-

економічний розвиток аграрного сектору через інтегральний показник оцінки 

рівня стимулювання розвитку аграрного сектора регіонів (𝐼𝑠𝑡,𝑗 𝑆𝐷𝑅) [226, с. 

245]:  

,                                                                   (2.7) 

де  – це індекc стимулювання соціального розвитку в аграрному 

секторі j-го регіону;  

 – це індекс стимулювання економічного розвитку в аграрному 

секторі j-го регіону;  

 – це індекс стимулювання екологічного розвитку в аграрному 

секторі j-го регіону.  

При цьому індекси стимулювання екологічного, економічного та 

соціального розвитку аграрного сектора розраховують на основі 

інвестиційно-інноваційних, інституційних та податкових стимулів. Кожен з 

індексів стимулювання розраховують на основі стандартизованих значень 

кожного із стимулів.  

Важливою складовою,  яка впливає на визначення рівня економічної 

безпеки аграрного сектора є його продовольча безпека, яка характеризується 

певними методичними підходами її оцінювання.  

Оцінку стану продовольчої безпеки здійснюють на основі індикаторів 

та показників. Показники продовольчої безпеки – це розрахункові величини, 

за допомогою яких оцінюють рівень забезпечення продовольством відносно 

значень індикаторів. Індикатори продовольчої безпеки – це офіційно 
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затверджені порогові значення, які характеризують забезпеченість, якість, 

доступність продуктів харчування. Тобто це кількісна і якісна 

характеристика динаміки, фізичної та економічної доступності продуктів 

харчування для всіх груп населення, структури споживання, якості та 

безпечності продовольства, ступеня незалежності внутрішнього ринку, рівня 

розвитку аграрного сектора, а також ефективності використання ресурсного 

потенціалу [183].  

Перелік індикаторів стану продовольчої безпеки аграрного сектора та 

їх значення відповідно до методичних рекомендацій представлені в таблиці 

2.13. 

Таблиця 2.13 

Індикатори стану продовольчої безпеки аграрного сектору* 

Назва індикатора 

Вагові коефіцієнти 

для розрахунку 

субіндексів 

економічної безпеки 

Значення індикатора 

критичний 

рівень 

оптимальний 

рівень 

Добова калорійність харчування 

людини, тис. ккал 
0,0945 ≤ 2250 ≥ 3100 

Виробництво зерна на одну особу 

на рік, тонн 
0,0893 ≤ 0,6 ≥ 1,0 

Рівень запасів зернових культур на 

кінець періоду, % до споживання 
0,0351 

≤ 5 або ≥ 

100 
50-60 

Частка продажу імпортних 

продовольчих товарів через 

торговельну мережу підприємств, 

% 

0,0948 ≥ 25 ≤ 12 

Співвідношення обсягів виробництва і споживання (на одну особу, %): 

М’яса та м’ясопродуктів 0,1048 ≤ 80 ≥ 105 

Молока та молокопродуктів 0,1071 ≤ 80 ≥ 105 

Яєць 0,0971 ≤ 80 ≥ 105 

Олії 0,0921 ≤ 80 ≥ 105 

Цукру 0,0870 ≤ 80 ≥ 105 

Картоплі 0,0958 ≤ 80 ≥ 105 

Овочів та продовольчих баштанних 

культур 
0,1021 ≤ 80 ≥ 105 

*Джерело: складено автором за [244]  
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Постановою КМУ від 05.12.2007 року затверджено Методику 

визначення основних індикаторів продовольчої безпеки [183]. Відповідно до 

цієї постанови, індикатори продовольчої безпеки визначають за основними 

групами продовольства, а саме:  м'ясо і м’ясопродукти, молоко і 

молокопродукти, риба і рибні продукти, яйця, хліб, овочі та баштанні, плоди, 

ягоди та виноград, картопля, цукор, олія. Раціональні норми споживання 

основних видів продуктів харчування визначає МОЗ.  

Методика визначення рівня продовольчої безпеки включає аналіз 7 

індикаторів:  

- добова енергетична цінність раціону людини (55% добового раціону 

повинен забезпечуватися за рахунок продуктів тваринного походження). 

Пороговий критерій - 2 500 ккал на добу;  

- забезпечення раціону основними видами продовольства;  

- достатність запасів зерна у державних ресурсах;  

- економічна доступність продуктів харчування (пороговий критерій – 

60 %);  

- ємність внутрішнього ринку окремих продуктів;  

- продовольча незалежність за окремими продуктами (пороговий 

критерій – 30 %).  

- диференціація вартості харчування за соціальними групами.  

Ця методика дає можливість здійснити аналіз стану продовольчої 

безпеки на основі розрахунку поданих вище індикаторів із можливістю 

спрогнозувати їх у майбутньому.  

Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (FAO) разом з 

європейським аналітичним підрозділом «The Economist Intelligence Unit» є 

головними суб’єктами, які здійснюють моніторинг і оцінку продовольчої 

безпеки на глобальному рівні. Ці організації використовують різні методи 

дослідження, але головною метою продовольчої безпеки є виявлення загроз 

для фізичної та економічної доступності продовольства для населення (рис. 

2.18).  
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Рис. 2.18. Методологія міжнародного оцінювання продовольчої безпеки* 

*Джерело: складено автором на основі  [350] 

 

Для аналізу стану продовольчої безпеки FAO використовує наступні 

групи індикаторів:  

- забезпеченість власними продуктами харчування (частка доданої 

вартості сільського господарства у ВВП, обсяг і динаміка виробництва 

продовольчих товарів, імпорт, експорт);  

- базові умови забезпечення (чисельність населення, витрати на 

сільське господарство у загальних витратах, рівень безробіття в сільській 

місцевості, площа сільськогосподарських угідь; розмір ВДВ на одного 

занятого в аграрному секторі); 
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сторін національної системи 

продовольчої безпеки. 

Формування глобальної 

моделі продовольчої безпеки  
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безпеки 

Складність участі 

національних експертів в 

розробленні рейтингу .  

Збір та обробка інформації 

здійснюється на основі 

аналізу опублікованих 

джерел 

Сутність 

Інтегральний 

показник 

Ефективність 

Недоліки 

Джерела 

інформації 

Моніторинг загроз 

продовольчій безпеці і їх вплив 

на якість життя населення 

Вимірюють досягнутий рівень 

та динаміку базових показників 

продовольчої безпеки 

Розраховують світові середні 

показники  

Допомагає аналізувати 

динаміку показників 

забезпеченості.  

Складність адаптації 

індикаторів для оцінювання 

загроз економічної  безпеки  

Кожна країна подає 

статистичну інформацію  

FAO 
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- настання голоду серед населення (залежність від імпорту 

зернових, ВВП на душу населення, фізична доступність раціону харчування, 

зростання цін на продукти харчування, питома вага дітей до 5 років зі 

зниженою вагою тіла); 

− безпека навколишнього середовища (площа органічних земель; 

рівень екологічного навантаження; виробництво біопалива тощо).  

Інститут економічних досліджень, за фінансової підтримки 

американської компанії DuPont, на основі показника Глобального індексу 

продовольчої безпеки, формує рейтинг глобальної продовольчої безпеки – 

Global Food Security Index. Дана методика ґрунтується на положеннях 

Всесвітнього продовольчого саміту (1996).  Це динамічна модель, яка містить 

понад 28 показників, на основі яких у розвинених країнах аналізують 

фактори продовольчої безпеки. Використовують при цьому наступні 

індикатори:  

- економічна доступність;  

- фізична доступність;  

- безпека та якість продовольства.  

З 2014 року глобальний індекс продовольчої безпеки (GFSI) також 

включає вплив ще двох факторів: ожиріння та продовольчі втрати, а також 

доступність до поживних і безпечних продовольчих товарів. У межах GFSI, 

продовольчу безпеку розглядають як стан, коли у населення є фізична, 

соціальна і економічна доступність до продовольства в будь-який час, що 

відповідає потребам раціонального харчування для активного життя [351].  

Варто підкреслити, GFSI розраховується для того, щоб виявити 

найбільш та найменш уразливі країни за такими категоріями: економічна та 

фізична доступність до продуктів харчування, а також їх безпека та якість.  

Основними завданнями аналізу отриманих результатів на основі 

використання розглянутих методологій є наступні:  

- впровадження кращого світового досвіду для виявлення, оцінки 

та прогнозування загроз продовольчої безпеки;  
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- забезпечення міжнародного статусу України (як держави, яка 

спроможна забезпечити продуктами харчування своїх громадян).  

Вчений М. Хорунжий вважає, що ефективність аграрної політики 

потрібно проводити на основі аналітичних показників, що показують 

результативність її реалізації. Також автор запропонував методологічний 

підхід, який охоплює: 

- визначення продуктивності земель; 

- розрахунок дієвості аграрної політики (на основі ВДВ і витрат, 

здійснених для їх приросту, як на галузевому, так і на національному рівнях); 

- розрахунок продовольчої безпеки на основі фізичної та 

економічної доступності продуктів харчування для усіх верств населення 

незалежно від цін на продовольчому ринку [306, с. 27].  

Отже, ефективність аграрної політики вчений запропонував 

розраховувати на основі таких показників [306, с. 28]:  

Питома продуктивність землі у формах господарювання (ПП):  

,                                                                        (2.8) 

де ПВВП – це питома вага кожної з форм господарювання у валовій 

продукції, у %;  

ПВУ – це питома вага форм господарювання в загальній площі угідь, у 

%.  

Капіталомісткість валової доданої вартості в секторах національної 

економіки (КЄ) розраховується за формулою:  

,                                                                        (2.9) 

де ПВІ – це питома вага сектору в інвестиціях (витрати), у %;  

ПВВДВ – це питома вага сектору у ВДВ, у %.  

Енергетична насиченість 1% витрат сімейного бюджету на продукти 

харчування (ЕВ, Ккал ), розраховується за формулою:  

,                                                                             (2.10)  
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де ЕФ – це фактичний рівень споживання, ккал/добу;  

ВХ – питома вага витрат сімейного бюджету на продукти харчування, у 

%. 

Аналіз наукових праць, які присвячені розвитку аграрного сектора за 

окремими складовими, показує, що найпоширенішим підходом вирішення 

цього питання є використання інтегрального оцінювання [13; 52; 191; 306]. 

Основну увагу зосереджують на розрахунку або кількісної, або рейтингової 

оцінки окремих складових аграрного сектора. Враховуючи важливість 

комплексної оцінки розвитку аграрного сектора і визначення його впливу на 

економічну безпеку, основну увагу дослідження зосередимо саме на цьому 

аспекту. 

Для проведення інтегрального оцінювання розвитку аграрного сектора 

доцільно використовувати методику, яка проявляється у можливості: 

- застосування мультиплікативної форми інтегрального індексу; 

- нормування та інтегральної оцінки індикаторів і їх порогових 

значень;  

- обґрунтування вагових коефіцієнтів.  

Інтегральна оцінка розвитку аграрного сектора передбачає 

послідовність:  

- формування множини індикаторів; 

- визначення фактичних значень індикаторів; 

- нормування індикаторів; 

- визначення вагових коефіцієнтів; 

- розрахунок інтегрального індексу економічної безпеки.  

Наступним етапом інтегральної оцінки розвитку аграрного сектора є 

нормування, за якого індикатори-дестимулятори перетворюються в 

стимулятори. Нормування індикаторів здійснюється за максимальними 

значеннями (для індикаторів-стимуляторів) та мінімальними значеннями (для 

індикаторів-дестимуляторів) [306, с. 10]:  
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𝑧𝑖 =                                                                 (2.11) 

Зазначимо, що нормування перетворює індикатори різних розмірностей 

в безрозмірні величини до діапазону [0, 1], а також уможливлює зіставлення 

різноспрямованих індикаторів [305, с. 25–26].  

Обґрунтування вагових коефіцієнтів є інформаційною базою для 

керованого впливу на рівень розвитку аграрного сектора. Для визначення 

вагових коефіцієнтів найчастіше використовують експертні оцінки, які є 

суб’єктивними в більшій мірі, оскільки засновані на припущенні експертів 

щодо розвитку явищ, які досліджують, а тому знижується наукова і 

практична цінність отриманих результатів. Саме тому визначення вагомості 

індикаторів при формуванні значення інтегрального показника потрібно 

здійснювати за допомогою методу головних компонент.  

Розрахунок вагових коефіцієнтів проводять в такі етапи:  

- побудова кореляційної матриці; 

- виділення головних компонент та розрахунок факторних 

навантажень. 

Зв’язок між первинними ознаками і компонентами, в моделі головних 

компонент, описують залежністю [305, с. 30]:  

𝑦𝑖 = ,                                                          (2.12) 

де 𝑦𝑖 – це стандартні значення i-ї компоненти з одиничними 

дисперсіями;  

сумарна дисперсія дорівнює кількості ознак 𝑚;  

𝑐𝑖 – внесок i-ї компоненти у сумарну дисперсію множини індикаторів. 

Компоненту 𝐺 розраховують за наступною формулою:  

𝐺 =                                                         (2.13) 

При відсутності макроекономічної моделі або за неможливості 

формалізованого опису індикаторів економічної безпеки аграрного сектору 

як ендогенних параметрів макромоделі доцільно використовувати метод 

головних компонент. 
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Вагові коефіцієнти 𝑎𝑖 розраховують за формулою:  

𝑎𝑖 = ,                                                                             (2.14) 

Отже, цей підхід дозволяє, враховуючи нелінійність економічних 

процесів, визначити тенденцію інтегрального індексу розвитку аграрного 

сектора використовуючи формулу: 

I= , , ,                                     (2.15) 

де 𝐼 – це інтегральний показник розвитку аграрного сектора;  

𝑧𝑖 – це нормовані значення індикаторів;  

𝑎𝑖 – це вагові коефіцієнти;  

𝑛 – це кількість індикаторів.  

Формування системи індикаторів оцінки економічної безпеки 

аграрного сектора доцільно виконувати враховуючи, що:  

- обов’язково мають бути відображені в статистичній звітності;  

- індикатори мають піддаватися якісному та кількісному виміру;  

- повинні забезпечувати можливість оцінки розвитку аграрного 

сектора не тільки на державному, але також і на регіональному рівнях.  

Проведені теоретико-методологічні дослідження дали змогу 

сформувати систему, яка охоплює індикатори забезпечення економічної 

безпеки аграрного сектора. Враховуючи галузево-регіональні особливості і 

наявні структурні проблеми, оцінку економічної безпеки аграрного сектора 

запропоновано агрегувати за групами:  

- економічний розвиток (виробництво продукції сільського 

господарства, у кг; частка ВДВ аграрного сектора, у %; забезпеченість 

енергетичними потужностями, у кВт; обсяг капітальних інвестицій, у тис. 

грн; врожайність зернових і зернобобових культур, у ц/га; продуктивність 

праці, грн; середньорічний надій молока однієї корови, кг); 

- соціальний розвиток (середня заробітна плата в аграрному секторі; 

рівень зайнятості та безробіття населення в аграрному секторі у віці 15–70 

рокі; коефіцієнт депопуляції населення); 
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- продовольча безпека (калорійність раціону населення, ккал; рівень 

достатності споживання основних видів продуктів харчування, в розрахунку 

на одну особу, у %; частка витрат на продукти харчування, у %); обсяг 

виробництва зерна на 1 особу на рік, тон.) 

- екологічна стійкість (рівень розораності сільськогосподарських угідь, 

%; коефіцієнт утилізації відходів; частка інвестицій на раціональне 

використання природних ресурсів, у %;  обсяг внесення мінеральних добрив, 

у кг; частка домогосподарств з поганою якістю земельних ділянок, у %; 

частка технічних культур, у %;). 

Отже, використання підходів, методів, та індикаторів дослідження 

процесу забезпечення економічної безпеки аграрного сектора гарантувало 

надання йому комплексного характеру, а також допомогло отримати 

достовірні результати.  

Проведення наукового дослідження забезпечення рівня економічної 

безпеки аграрного сектора передбачає певну послідовність етапів, з 

використанням певного переліку наукових методів, який опирається на 

принципи пізнання та певні методологічні підходи. Їх застосування дає 

можливість глибше пізнати об’єкт дослідження, особливості функціонування 

і розвитку в сучасних умовах і забезпечення економічної безпеки аграрного 

сектору. Алгоритм дослідження забезпечення економічної безпеки аграрного 

сектора зображено на рисунку 2.19. 

На основі дослідження сучасних наукових праць на першому етапі 

наукового пізнання вважаємо за доцільне: 

- здійснити обґрунтування концептуальних характеристик 

забезпечення економічної безпеки аграрного сектора; 

- здійснити структурно-функціональну характеристику алгоритму 

забезпечення економічної безпеки аграрного сектора, визначити її основні 

завдання, функції та механізм забезпечення.  

На другому етапі здійснюється структурно-функціональний аналіз та 

оцінка значущості забезпечення економічної безпеки аграрного сектора. На 
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основі ретроспективного аналізу потрібно проаналізувати сучасний стан і 

тенденції розвитку аграрного сектора, розкрити особливості аграрного 

сектора, здійснити інтегральне оцінювання його розвитку і вплив на 

забезпечення його економічної безпеки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.19. Алгоритм дослідження забезпечення економічної безпеки 

аграрного сектора* 

*Джерело: розроблено автором  

 

І етап. Методологія дослідження рівня економічної безпеки аграрного 

сектора. 
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ІІ етап. Здійснення структурно-функціонального аналізу та оцінка 

значущості забезпечення економічної безпеки аграрного сектора 

ІІІ етап. Прогнозування параметрів розвитку аграрного сектора, що 

дасть змогу виявити основні його недоліки для формування 

пріоритетних напрямів, а також інструментів розвитку аграрного 

сектору у контексті забезпечення його економічної безпеки.  
 

IV етап. Узагальнення результатів і формування напрямів та 

інструментів реалізації потенціалу аграрного сектора для забезпечення 

його економічної безпеки. Це дозволить сформувати комплексний 

висновок щодо забезпечення економічної безпеки аграрного сектора.  
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На третьому етапі здійснюється прогнозування параметрів розвитку 

аграрного сектора, що допоможе виявити ключові його недоліки для 

формування пріоритетних напрямів, а також інструментів розвитку аграрного 

сектора для забезпечення його економічної безпеки.  

На четвертому (завершальному) етапі дослідження здійснюється 

узагальнення результатів, формування напрямів, інструментів реалізації 

потенціалу аграрного сектора для забезпечення його економічної безпеки. Це 

дозволить сформувати комплексний висновок щодо забезпечення 

економічної безпеки аграрного сектора.  

Отже, методологічні засади дослідження забезпечення економічної 

безпеки аграрного сектора є сукупністю теоретичних положень, які викладені 

в певній логічній послідовності і забезпечують поетапність, конкретність та 

обґрунтованість наукового дослідження. Базуючись на загальнонаукових і 

специфічних принципах, авторська методологія відображає сутнісні 

характеристики низки наукових підходів щодо виявлення взаємозв’язку 

розвитку аграрного сектора і системи забезпечення його економічної 

безпеки. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Аграрний сектор з його базовою складовою – сільським 

господарством, є системоутворюючим в національній економіці, що гарантує 

збереження незалежності держави через забезпечення продовольчої безпеки, 

стимулює розвиток галузей національної економіки, а також формує 

соціально-економічні основи для розвитку сільських територій. Земля, 

трудові, фінансові ресурси та матеріально-технічні засоби є основними 

складовими аграрного потенціалу. Аграрний сектор є найбільш вразливим до 

різного роду загроз та ризиків, з низькою продуктивністю праці та високими 

трудовими і матеріальними витратами, сектором економіки України. 
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Сьогодні аграрний сектор не гарантує досягнення економічної безпеки і 

потребує негайного впровадження механізмів інноваційного забезпечення, 

яке перш за все передбачає пожвавлення інвестиційної діяльності. 

2. Аграрний сектор від інших видів економічної діяльності відмінний 

тим, що головним засобом виробництва у ньому є земля. Трудоресурсний 

потенціал характеризує показник чисельності економічно активного 

населення у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь. Валова 

продукція сільського господарства в розрахунку на 100 га 

сільськогосподарських угідь, а також індекс її обсягів характеризують 

інтенсивність та динаміку виробництва. Рентабельність аграрного 

виробництва характеризує ефективність, прибутковість діяльності, кінцеві 

результати господарювання, окупність витрат. 

3. Базовою функцією аграрного сектору економіки країни є 

забезпечення продовольчої безпеки. Її рівень визначається забезпеченням 

країни продовольством власного виробництва з урахуванням фізіологічних 

потреб населення та якісних характеристик раціональної структури 

споживання, створенням необхідних обсягів резервів продуктів харчування 

та сільськогосподарської сировини. Дослідження стану забезпечення 

економічної безпеки аграрного сектору України проведено з використанням 

показників, які характеризують саме рівень його економічної безпеки: обсяг 

продукції сільського господарства, врожайність найбільш важливих видів 

аграрної продукції, експортозалежність та імпортозалежність за 

продовольчими групами. 

4. Аналіз тенденцій розвитку аграрного сектору за досліджуваний 

період доводить, що невисокі темпи зростання обсягів продукції сільського 

господарства (в 2019р. на 7,3% більше відносно базового 2016р.), збільшення 

площ під посівами технічних і зменшення площ під посівами картоплі, 

кормових та плодоягідних культур, збільшення кількості великих суб’єктів 

господарювання в аграрному секторі та зменшення діючих малих 

агровиробників, зокрема фермерів (на 812 одиниць зменшилось тільки за 
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2019 рік), збільшення продуктивності праці в основному за рахунок 

використання потужної високопродуктивної техніки, низький рівень 

заробітної плати порівняно з іншими галузями економіки, свідчать про вплив 

певних негативних факторів, які ставлять під загрозу забезпечення 

економічної безпеки аграрного сектора, який хоча і розвивається, проте 

повільно, враховуючи його потенційні можливості. 

5. Рівень економічної безпеки аграрного сектору характеризує також 

динаміка чистого прибутку – основного фінансово-економічного показника. 

Аналіз даного показника на підприємствах аграрного сектору показує, що 

величина отриманого чистого прибутку всіма підприємствами галузі у 2019 

році знизилася у порівнянні з 2015 роком на 11,5%. Кількість підприємств, 

які одержали чистий прибуток кожного року зменшується, а таких, що 

одержали збиток збільшується. Найбільшу питому вагу серед витрат в 

собівартості аграрної продукції займають мінеральні добрива (15,0%), пальне 

(8,7%), насіння (8,3%), та корми (11,4%). Дані тенденції є негативними і 

вказують на погіршання економічної безпеки не лише аграрного сектору, а й 

економіки України загалом. 

6. Найбільшу питому вагу серед витрат в собівартості аграрної 

продукції займають мінеральні добрива (15,0%), пальне (8,7%), насіння 

(8,3%) та корми (11,4%). Розраховані індекси зростання витрат за окремими 

статтями аграрного виробництва показують, що з року в рік ці індекси були 

більше одиниці, а в окремі роки значно перевищували 100%. Аналіз 

показників рентабельності сільськогосподарського виробництва доводить, 

що виробництво майже всієї продукції тваринництва є збитковим, окрім 

м’яса свиней та молока. Для забезпечення економічної безпеки аграрного 

сектору дуже важливо, щоб українська аграрна продукція була 

конкурентоспроможною на світовому ринку і відповідала високим вимогам 

до якості та європейських стандартів продуктів харчування. Тому рівень 

витрат на виробництво аграрної продукції є показником, що впливає і 

характеризує рівень економічної безпеки аграрного сектору України. 
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7. Експорт та імпорт продукції аграрного сектору є віддзеркаленням 

самозабезпеченості основними видами продовольства і можливостей 

забезпечувати економічну безпеку як аграрного сектору, так і економіки 

країни загалом. У 2019 році, порівняно із 2015 роком, експорт 

сільськогосподарської продукції значно скоротився практично за всіма 

товарними позиціями, що стосується імпорту продукціії, то у 2019 році він 

значно перевищував показники 2015 року. Дана тенденція негативно впливає 

на економічну безпеку аграрного сектору, оскільки збільшення імпорту 

аграрної продукції свідчить про зниження самозабезпеченості країни 

основними видами продовольства. 

8. Загрози економічній безпеці можуть виникати на різних етапах 

життєвого циклу аграрної продукції. В аграрному секторі ризик має місце на 

всіх стадіях господарського процесу: планування, залучення інвестицій, посів 

та догляд за культурами, найм сезонних працівників, збирання врожаю, 

транспортування. Згідно проведеного анкетування, серед найвагоміших 

зовнішніх загроз економічній безпеці аграрного сектору є непослідовні 

законодавчі зміни, неефективний механізм державної підтримки аграрного 

сектора, втрата ринків збуту, диспаритет цін, низький рівень доступності 

кредитних ресурсів, недобросовісна конкуренція, корупція та низька 

інвестиційна привабливість. Серед найвагоміших внутрішніх загроз 

економічній безпеці аграрного сектору є погіршення фінансових показників 

діяльності, низький рівень кваліфікації кадрів, низький рівень мотивації, 

відтік кваліфікованих працівників, відсутність системи захисту від зовнішніх 

загроз, застаріла технічна база, відсутність інновацій та використання 

непрогресивних технологій. 
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РОЗДІЛ 3.  

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОГО СЕКТОРА 

 

 

3.1. Науково-технічний потенціал аграрного сектора як передумова 

забезпечення економічної безпеки 

 

Важливу роль в обґрунтуванні організаційно-економічного механізму 

техніко-технологічного оновлення аграрного виробництва відіграє наука. 

Результати досліджень ННЦ «Інститут аграрної економіки» знайшли 

відображення у Законах України «Про систему інженерно-технічного 

забезпечення агропромислового виробництва України», «Про стимулювання 

розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу», 

Державній цільовій програмі реалізації технічної політики в аграрному 

секторі та інших нормативно-правових актах щодо розвитку техніко-

технологічної бази агропромислового комплексу України [169]. 

Разом із тим, роль аграрної науки у вирішенні проблем техніко-

технологічного оновлення агропромислового виробництва має 

посилюватися, оскільки: 

- залишається високою енергоємність аграрної продукції порівняно 

з провідними країнами; 

- несистематизовані пропозиції державної підтримки для 

впровадження пріоритетних технологій, які забезпечать нарощування обсягів 

виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції за 

енерго-, ресурсоощадними технологіями;  

- відсутня стратегія стимулювання інвестицій для розвитку 

вітчизняного машинобудування;  

- потребують наукового обґрунтування механізми функціонування 

технологічних обслуговуючих кооперативів;  
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- не обґрунтовані джерела фінансової підтримки для 

технологічного оновлення аграрного виробництва;  

- потребують подальшого розвитку механізми державного 

сприяння інноваційному розвитку агропрого виробництва [169]. 

Аграрний сектор сьогодні потребує технологічного переоснащення 

відповідно до рівня фондозабезпеченості сільського господарства в 

розвинутих країн світу. Ці процеси відбуваються за допомогою розширеного 

інноваційного відтворення технічних засобів на основі їх кількісного 

зростання і якісного оновлення відповідно до нових технологій в аграрному 

виробництві. А це вимагає наукового обґрунтування основних засад 

технічної політики держави в аграрному секторі, яка б була спрямована на 

забезпечення умов інноваційного технологічного оновлення вітчизняного 

аграрного виробництва, зниження енерго- та матеріалоємності технологічних 

процесів, формування та ефективне функціонування інженерно-технічного 

забезпечення аграрного сектору для збільшення обсягу виробництва аграрної 

продукції, підвищення продуктивності праці, покращення соціальних умов в 

аграрному секторі, дотримання умов екологічної безпеки та забезпечення 

економічної безпеки. 

Різноманіття організаційних форм господарювання та економічного 

стану суб’єктів господарювання зумовили різний рівень їх технологічного 

забезпечення. А це необхідно враховувати під час надання державної 

підтримки для оновлення машинно-тракторного парку. Пріоритетними 

повинні стати трактори середньої і високої потужності, зернозбиральні 

комбайни, грунто-обробно-удобрювально-посівні комплекси, технічні засоби 

для післязбиральної обробки зернових та насіння олійних культур, 

обладнання для молочних ферм і свиноферм. 

Розвиток аграрного виробництва можливий лише за умови переведення 

аграрного сектора на інноваційну основу з оновленням матеріально-технічної 

бази. Це дозволить збільшити обсяги виробництва конкурентоспроможної 

аграрної продукції. Однак, не все так просто, оскільки, після приходу на 
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український ринок аграрної техніки провідних світових машинобудівних 

фірм, частина вітчизняних заводів призупинила свою роботу. Через це 

Україна потрапила у технічну залежність від зарубіжних виробників та 

постачальників аграрної техніки. У щорічному придбанні вітчизняними 

суб’єктами господарювання частка техніки імпортного виробництва в 

грошовому еквіваленті зросла протягом останніх років до 80%. 

Обґрунтування необхідної потреби аграрного сектору в основних 

засобах до 2025 року здійснено із використанням даних про перспективну 

урожайність сільськогосподарських культур та посівних площ, поголів’я 

сільськогосподарських тварин та їх продуктивність, обсяги виробництва 

окремих видів продукції. Інструментом для визначення перспектив розвитку 

аграрного сектору та потреби у засобах праці стала нормативна потреба 

певних видів основних засобів для виробництва конкретних видів продукції. 

В процесі визначення нормативної потреби встановлена розрахункова 

вартість основних засобів на кінець 2018 року, а також вартість для аграрних 

підприємств та господарств населення окремо. У 2020 році вартість для всіх 

категорій господарств становила 1734,4 млрд грн, а у 2025 р. – 2224,4 млрд 

грн, що в 1,9 і 2,4 рази більше, ніж ринкова вартість на кінець 2018 року 

(табл. 3.1) [93]. 

Проблема полягає у тому, що наявного інвестування замало для 

забезпечення відтворення галузевих основних засобів. Забезпеченість 

аграрного сектору основними засобами не відповідає виробничим потребам. 

Так, в аграрних підприємствах у 2018 р. фактична наявність основних засобів 

порівняно з нормативною потребою становила близько п’ятої частини. Тому 

ситуація з ресурсним забезпеченням аграрного сектору свідчить про 

необхідність модернізації основних засобів, впровадження досягнень 

науково-технічного прогресу, відновлення втраченого технічного потенціалу 

та подальшого розвитку. Недооцінка основних засобів в аграрному секторі 

штучно завищує результативність діяльності суб’єктів господарювання. При 
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цьому, рівень переоцінки основних засобів інших галузей перевищує цей 

показник в аграрному секторі в рази [93]. 

Таблиця 3.1 

Нормативна потреба в основних засобах для виробництва аграрної 

продукції на період до 2025 року, млрд грн.*  

Вид основних 

засобів 

Наявність 

основних засобів 

у сільському 

господарстві (з 

мисливством) за 

первісною 

вартістю 

Нормативна потреба в основних виробничих засобах за 

категоріями господарств 

Сільськогоспо-

дарські 

підприємства 

домогосподарства 

у сільській 

місцевості 

усі категорії 

господарств 

2018 (на кінець 

року) 

2020 2025 2020 2025 2020 2025 

Факт. Розрах. 

Будівлі, 

споруди, 

передавальні 

пристрої 

166,4  418,4 553,3 706,0 228,0 291,0 781,3 997,0 

Машини та 

обладнання 

114,5  287,0 392,7 512,0 162,0 206,7 554,7 718,7 

Транспортні 

засоби 

27,9  69,3 85,8 109,6 35,4 45,2 121,2 154,8 

Продуктивна 

худоба 

44,3  44,3 60,0 76,5 24,9 31,7 84,9 108,2 

Багаторічні 

насадження 

8,3  8,3 12,2 15,7 4,9 6,4 17,1 22,1 

Вимірювальні 

прилади, 

інвентар, 

інструменти та 

ін. 

38,1  96,3 124,0 158,2 51,2 65,4 175,2 223,6 

Усього 399,5  923,6 1228,0 1578,0 506,4 646,4 1734,4 2224,4 

 

*Джерело: за розрахунками ННЦ «Інститут аграрної економіки» [169] 

 

Сьогодні кількісні та якісні параметри основних засобів аграрних 

підприємств не сприяють їх високим конкурентним позиціям, в першу чергу 

це стосується малих та середніх форм господарювання на селі. В 

середньостатистичних господарствах Німеччини на один га 

сільськогосподарських угідь припадає машин та обладнання більше майже в 

9 разів, ніж в середньому в Україні. Рівень транспортного забезпечення 
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також вищий – у понад 10 разів. В Україні вартість основних засобів на 1 га 

сільськогосподарських угідь на 1 січня 2018 року була меншою у 20 разів 

порівняно з аналогічним показником в Польщі, у 25 разів менша, ніж у 

Великобританії та Чехії, у 31,7 раза менша, ніж в Угорщині, в 33,5 рази, ніж у 

Франції і в 88,4 раза менша, ніж в Німеччині (табл. 3.2) [187]. 

Таблиця 3.2. 

Забезпеченість основними засобами аграрного сектору України у 

порівнянні з країнами ЄС станом на 01.01. 2018 р. * 

Країна 

Вартість 

основних, 

тис. дол. 

США 

Площа 

сільсько-

господарсь-

ких угідь, 

тис. га 

Вартість 

основних засобів 

на 1 га с.-г. 

угіль, дол. США 

Порівняння 

забезпеченості 

основними засобами в 

Україні з країнами 

ЄС, разів 

Німеччина 371137 16719 22198 88,4 

Франція 244832 29090 8416 33,5 

Угорщина 42462 5337 7956 31,7 

Чеська 

республіка 
27142 4229 6418 25,6 

Великобританія 108407 17164 6318 25,2 

Польща 74474 14779 5039 20,1 

Україна 10363 41281 251 1,0 

*Джерело: побудовано автором за даними Міністерства аграрної політики та 

продовольства України [69] 

 

За даними Державної служби статистики первісна (переоцінена) 

вартість основних засобів в аграрному секторі на кінець 2018 р. складала 

399,5 млрд грн. (4,1% загальної вартості основних засобів в національній 

економіці України). Порівняно з 2017 роком, вартість основних засобів 

зросла на 66,6 млрд грн (на 20,0%), що безперечно, є результатом зростання 

інвестицій в аграрний сектор [275]. 

Динаміка показників стану основних виробничих засобів аграрного 

сектора доводить факт збільшення їх кількості введення в експлуатацію 

порівнянно із сумами їх вибуття. Так за останній 2018 рік введено основних 

виробничих засобів на суму 55,1 млрд грн, тоді як вибуло на суму 28,7 1 

млрд грн, що перевищує вибуття майже в два рази (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Динаміка показників стану основних виробничих засобів 

аграрного сектора* 

*Джерело: побудовано автором за даними Державної служби статистики 

України [275] 

 

За останні п’ять років вартість основних засобів в аграрному секторі 

зросла з 167,3 до 399,5 млрд грн.(тобто у 2,4 раза). При цьому варто 

підкреслити, що це відбулося на основі зростання інвестицій та інфляційних 

процесів. Протягом цього періоду значно підвищилися ціни, що позв’язано з 

падінням курсу гривні більше, ніж втричі. Реальна ринкова вартість основних 

засобів в аграрному секторі на кінець 2018 року мала би складати 923,6 млрд 

грн, проти 399,5 млрд. грн. відповідно до даних Державної служби 

статистики. Наслідком недооцінки основних засобів були знівельовані 

відносні та абсолютні фінансово-економічні показники діяльності. Сталося 

це тому, що з 1996 року в аграрному секторі не здійснювалася індексація 

основних засобів [93]. 
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Аналізуючи амортизаційні відрахування та оновлення основних засобів 

в аграрному секторі порівняно із іншими секторами національної економіки 

(з основними засобами в промисловості та в діяльності транспорту і зв’язку), 

в цілому відзначаємо досить добрий їх стан.  

У 2018 році ступінь зносу основних засобів в сільському господарстві 

становив лише 35,1%, а для промисловості цей показник знаходиться на рівні 

66,4%. Для транспорту та зв’язку – 62,9% (рис. 3.2).  

 

Рис. 3.2. Ступінь зносу основних засобів в аграрному секторі* 

*Джерело: побудовано автором за даними Державної служби статистики 

України [275] 

 

При цьому, у 2018 р. амортизаційні відрахування в сільському 

господарстві становили 28,5 млрд грн. (а це 7,0% загальної вартості ОЗ) 

(табл. 3.3). У 2017 році було лише 19,5 млрд грн, що на 46% менше, ніж у 

2018 році. Якщо враховувати, що у 2018 році нових основних засобів було 

введено на суму на 55,8 млрд грн, а вибуло - 28,8 млрд грн, то виникає 

незрозуміла ситуація щодо визначення фактичного стану ринкової вартості 
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основних засобів, бо вибувають засоби, які обліковуються в цінах їх 

придбання ( а це 10-15-20 років тому), а купують їх в сьогоднішніх цінах.  

Таблиця 3.3 

Основні засоби в аграрному секторі, млрд. грн* 

 
Роки 

2018р.до: 

2017р. у % 2014р. «+;-» 
2014 2015 2016 2017 2018 

Надійшло 

основних засобів 
26,7 40,2 62,6 77,7 91,4 117,6 64,7 

з них введено в 

дію нових 

основних засобів 

14,8 20,8 39,6 44,8 55,8 124,6 41 

Вибуло основних 

засобів 
10,7 10,5 12,8 16,7 28,8 172,5 18,1 

з них ліквідовано 

основних засобів 
1,4 1,2 1,5 1,9 2,4 126,3 1 

Вартість 

основних засобів 

на кінець року 

171,4 210,2 270,5 341,6 407,1 119,2 235,7 

Амортизація 

(знос) основних 

засобів за рік 

11,7 14,1 16,8 19,5 28,5 146,2 16,8 

*Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики України 

[275] 

 

Здійснені розрахунки підтверджують невідповідність амортизаційних 

відрахувань до витрат основного капіталу в аграрному секторі та потребам 

його відтворення. Зумовлено це відсутністю дієвої практики переоцінки 

основних засобів в аграрному секторі, тоді як суб’єктами господарювання в 

інших секторах здійснюється переоцінка свого майна. Для прикладу, 

протягом останніх 10 років основні засоби в аграрному секторі були 

дооцінені на 43 %, в той час, як в інших секторах національної економіки – у 

9 разів, в промисловості, зокрема – в 6,3 рази.  

Питання переоцінки майна в аграрному секторі стає особливо 

актуальним в умовах інфляції, коли ціни на основні засоби мають стійку 

тенденцію до підвищення. В структурі спожитого аграрного капіталу 

суб’єктів господарювання протягом 2007-2018рр., вартість основних засобів 

не перевищує 30 % [93]. 
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Для стимулювання розвитку аграрного сектору, для суб’єктів 

господарювання був передбачений пільговий режим оподаткування. Однак, 

останнім часом порушувалося питання про скасування державної підтримки і 

податкових пільг для сільськогосподарських виробників. Основним 

аргументом на користь цього виступає порівняно високий рівень 

рентабельності аграрного виробництва. 

Разом з тим, детальніший аналіз свідчить про оманливість такої 

прибутковості в аграрному секторі. Причиною цьому є невідповідність 

реально спожитого основного капіталу до нарахованих амортизаційних 

відрахувань, які би мали забезпечити його відтворення. В свою чергу, 

заниження амортизаційних відрахувань позначається на собівартості 

продукції, а це призводить до штучного завищення рентабельності 

сільськогосподарської діяльності та завищення фінансових результатів 

діяльності суб’єктів господарювання.  

Відповідно до даних Державної служби статистики, у 2018 році 

коефіцієнт індексації основних засобів в загальному становив 1,184 (для 

промисловості – 1,296 і 1,016 – для аграрного сектора). Вартість основних 

засобів в аграрному секторі становить 4,1% від загальної вартості. Вартість 

валової доданої вартості сільського господарства в загальній – 11,9%. 

Вартість капітальних інвестицій сільського господарства в загальній вартості 

– 11,2% [194]. 

Звідси можемо зробити висновок про те, що вартість основних 

виробничих засобів в аграрному секторі занижена майже у три рази. 

Розрахунки темпів оновлення і нарощування основного капіталу в аграрному 

секторі свідчать про невідповідність їх параметрів для потреб відтворення. 

Варто також підкреслити, що у 2011–2018 роках спостерігалася позитивна 

динаміка нарощування основного капіталу в аграрному секторі (5-10 % у 

порівнянні з попереднім роком). Протягом цього періоду в аграрному секторі 

спостерігалися досить швидкі темпи надходження основних засобів, що 

перевищували відповідні показники інших секторів національної економіки. 



178 
 

Разом з тим відбувається активне вибуття основних засобів (продаж, 

ліквідація застарілих об’єктів). Однак за активного руху та оновлення 

частини галузевих основних засобів в аграрному секторі, враховуючи 

попередні втрати основного капіталу та накопичення фізично і морально 

зношених об’єктів, цих темпів відтворення основних засобів недостатньо для 

оновлення матеріально-технічної бази аграрного сектору відповідно до 

потреб, які б забезпечили конкурентні переваги вітчизняних 

товаровиробників в аграрному секторі.  

Функціонування та розвиток аграрного виробництва потребує 

наявності та збалансованості матеріально-технічної бази відповідно до 

світових стандартів та сучасних вимог до новітніх технологій. Зростання 

рівня капіталозабезпеченості аграрного сектору, розвиток техніко-

технологічного потенціалу аграрного виробництва на інноваційній основі, 

все це є першочерговими стратегічними завданнями.  

Інноваційний розвиток вимагає витрат на фінансування науки не 

менше, ніж 2% ВВП (а в Україні цей показник становить 0,3%), що є однією 

із актуальних проблем в Україні, формує здатність підприємств агарного 

сектору конкурувати на внутрішніх і зовнішніх ринках, а також допомагає 

уникнути економічної кризи. 

Впродовж 2019 року загалом в Україні наукові дослідження та 

розробки виконували 950 організацій, що на 353 од. менше, ніж у 2010 році 

(табл. 3.4). Також зменшилася кількість таких організацій за всіма секторами 

діяльності. Зокрема, у державному секторі кількість організацій, які 

здійснювали наукові дослідження та розробки зменшилася на 105 од., в 

підприємницькому секторі – на 202 од., а у секторі вищої освіти – на 45 

одиниць. В приватному неприбутковому секторі кількість організацій, які 

здійснювали наукові дослідження та розробки за останні роки 

досліджуваного періоду не числилось. 
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Таблиця 3.4.  

Організації, які здійснювали наукові дослідження та розробки, за 

секторами діяльності, од.* 

 
2010р. 2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 2019р. 

2019р. «+;-»до 

2010р. 

Всього 1303 978 972 963 950 950 -353 

Державний сектор 514 433 453 376 457 409 -105 

Підприємницький 

сектор 
610 394 366 441 351 408 

-202 

Сектор вищої освіти 178 151 153 146 142 133 -45 

*Джерело: побудовано автором за даними Державної служби статистики 

України [194]  

У 2019 році відсоток організацій, що здійснювали наукові дослідження 

і розробки у державному та підприємницькому секторах був приблизно 

одинаковий (43,1% і 42,9% відповідно). У секторі вищої освіти цей відсоток 

дорівнював 14 (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. Розподіл кількості організацій, які здійснювали наукові 

дослідження та розробки за секторами діяльності, у %* 

*Джерело: побудовано автором за даними Державної служби статистики 

України [194]  
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Більше, ніж 35% від загальної кількості наукових організацій 

розташована у м. Києві, 14,6% – у Харківській області, 7,3% – Львівській, 6% 

– у Дніпропетровській та 5,4% – в Одеській областях (табл. 3.5).  

Таблиця 3.5. 

Організації, які здійснювали наукові дослідження та розробки за 

регіонами, од.* 

 2010р. 2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 2019р. 

Україна 1303 978 972 963 950 950 

Автономна Республіка Крим 44 … … … … … 

області 

Вінницька  25 19 20 22 21 18 

Волинська 12 10 10 9 9 6 

Дніпропетровська 78 58 58 54 56 57 

Донецька 65 20 15 18 17 21 

Житомирська 9 9 9 9 9 6 

Закарпатська 16 10 9 8 8 10 

Запорізька  33 26 30 31 26 27 

Івано-Франківська 23 18 17 17 14 14 

Київська 36 26 28 30 30 28 

Кіровоградська 15 15 15 15 15 10 

Луганська 41 17 14 15 12 13 

Львівська 82 68 73 75 72 69 

Миколаївська 44 25 25 26 24 22 

Одеська 59 49 47 48 46 51 

Полтавська 24 20 21 22 20 17 

Рівненська 14 12 11 11 11 12 

Сумська 17 15 16 16 14 13 

Тернопільська 14 11 13 13 12 9 

Харківська 198 166 160 149 141 139 

Херсонська 28 16 20 21 19 21 

Хмельницька 6 8 8 8 8 9 

Черкаська 28 20 20 20 20 16 

Чернівецька 24 20 19 18 18 13 

Чернігівська 22 15 15 14 14 10 

міста 

Київ 333 305 299 294 314 339 

Севастополь 13 … … … … … 

*Джерело: побудовано автором за даними Державної служби статистики 

України [194]  

 

Кількість працівників для виконання НДР у 2015 р. становила 122504 

осіб, тоді як у 2019 р. цей показник знизився на 43242 особи (і становив 
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79262 особи) (додат. З). Незважаючи на значне скорочення кількості 

організацій, які займаються науковими дослідженнями і розробками у 2019 р. 

загальний обсяг витрат на виконання НДР становив 17254,6 млн грн, що на 

6251,0 млн грн перевищив показник 2015 р. (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6. 

Основні показники діяльності наукових організацій* 

 

2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 2019р. 

2019р. 

до 

2015р., 

«+;-» 

Кількість організацій, 

які здійснювали НДР  

Усього, одиниць 

978 972 963 950 950 -28 

Кількість працівників, 

задіяних у виконанні 

НДР Усього, осіб 

122504 97912 94274 88128 79262 -43242 

% до загальної кількості 

зайнятого населення 
0,75 0,60 0,58 0,54 0,48 -0,27 

Дослідники 90249 63694 59392 57630 51121 -39128 

% до загальної кількості 

працівників, задіяних у 

виконанні НДР 

73,7 64,1 63,0 65,4 64,5 -9,2 

% до загальної кількості 

зайнятого населення 
0,55 0,39 0,37 0,35 0,31 -0,24 

Техніки 11178 10000 9144 8553 7470 -3708 

% до загальної кількості 

працівників, задіяних у 

виконанні НДР 

9,1 10,2 9,7 9,7 9,4 0,3 

Внутрішні витрати на 

виконання НДР 

Усього, млн. грн. 

11003,6 11530,7 13379,3 16773,7 17254,6 6251 

фундаментальні наукові 

дослідження 
2460,2 2225,7 2924,5 3756,5 3740,4 1280,2 

% до внутрішніх витрат 

на виконання НДР 
22,4 19,3 21,9 22,4 21,7 -0,7 

прикладні наукові 

дослідження 
1960,6 2561,2 3163,2 3568,3 3635,7 1675,1 

% до внутрішніх витрат 

на виконання НДР 
17,8 22,2 23,6 21,3 21,1 3,3 

науково-технічні 

(експериментальні) 

розробки 

6582,8 6743,8 7291,6 9448,9 9878,5 3295,7 

% до внутрішніх витрат 

на виконання НДР 
59,8 58,5 54,5 56,3 57,2 -2,6 

*Джерело: побудовано автором за даними Державної служби статистики 

України [194]  
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Розглядаючи інноваційну діяльність суб’єктів господарювання з 

розподілом за кількістю працівників (табл. 3.7) видно, що за іншими видами 

економічної діяльності, куди входить аграрний сектор, у 2016-2018 роках 

порівняно з періодом 2014-2016 років, суттєво зросла кількість інноваційно 

активних підприємств, що пов’язано було зі стабілізацією економіки країни. 

Таблиця 3.7  

Інноваційна активність підприємств з розподілом за середньою 

кількістю працівників, од.* 

 

Кількість 

підприємст

в, од 

У тому числі 

Ін
н
о
в
ац
ій
н
о

-

ак
ти
в
н
и
х
 

п
ід
п
р
и
єм
ст
в
, 
о
д
. 

%
 в
ід
 з
аг
ал
ь
н
о
ї 

к
іл
ь
к
о
ст
і 

З них 

Підпри-

ємства з 

технологіч-

ними 

інновація-

ми %
 в
ід
 з
аг
ал
ь
н
о
ї 

к
іл
ь
к
о
ст
і 

Підприємства 

тільки з 

нетехнологіч-

ними 

інноваціями, од. 

%
 в
ід
 з
аг
ал
ь
н
о
ї 

к
іл
ь
к
о
ст
і 

2014−2016р

р. Усього 

27726 5095 18,4 3278 64,3 1817 35,7 

Малі 20339 3020 14,8 1774 58,7 1246 41,3 

Середні 5702 1407 24,7 974 69,2 433 30,8 

Великі 1685 668 39,6 530 79,3 138 20,7 

Інші види 

економічної 

діяльності 

14911 2497 16,7 1419 56,8 1078 43,2 

Малі 11949 1783 14,9 982 55,1 801 44,9 

Середні 2465 565 22,9 335 59,3 230 40,7 

Великі 497 149 30,0 102 68,5 47 31,5 

2016−2018р

р. Усього 

29129 8173 28,1 2937 35,9 5236 64,1 

Малі 21170 5097 24,1 1486 29,2 3611 70,8 

Середні 6123 2140 35,0 907 42,4 1233 57,6 

Великі 1836 936 51,0 544 58,1 392 41,9 

Інші види 

економічної 

діяльності 

15367 4113 26,8 952 23,1 3161 76,9 

Малі 12141 2969 24,5 640 21,6 2329 78,4 

Середні 2624 874 33,3 219 25,1 655 74,9 

Великі 602 270 44,9 93 34,4 177 65,6 

*Джерело: побудовано автором за даними Державної служби статистики 

України [194]  
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Зокрема, якщо протягом 2014-2016 років рівень інноваційної 

активності становив 27726 одиниць, 18% з яких складали інноваційно-

активні підприємства (64,3% від загальної кількості інноваційно-активних 

підприємств становили підприємства з технологічними інноваціями і 35,7% -

підприємства лише з нетехнологічними інноваціями), тоді як протягом 2016-

2018 років рівень інноваційної активності підприємств складав 29129 

одиниць.  

Тобто протягом аналізованого періоду спостерігаємо динаміку 

значного зростання цього показника, бо інноваційно-активні підприємства 

становили 28,1% загальної кількості підприємств і з інноваційно-активних 

підприємств - 35,9% підприємства з технологічними інноваціями та 64,1% - 

це підприємства лише із нетехнологічними інноваціями. 

Враховуючи те, що в Україні організаційні та маркетингові інновації 

ще не набули значного поширення і рідко реалізуються окремо від інших їх 

видів, тому формування бази статистичних даних відбувається тільки в 

розрізі продуктових та технологічних інновацій. Стосовно підприємств із 

технологічними інноваціями, то можемо відмітити позитивну динаміку 

зростання кількості підприємств, водночас темпи їх зростання є невисокими. 

Загалом, як показують дослідження, можливо зробити висновок про низький 

рівень впровадження в Україні нових технологічних процесів, 

підтвердженням чого є дані додатку И, що засвідчують витрати на виконання 

НДР за регіонами.  

А недостатній рівень впровадження інновацій у вітчизняному 

аграрному секторі негативно впливає на результативність його діяльності, 

незважаючи на те, що суми фінансування внутрішніх витрат на виконання 

наукових досліджень і розробок дещо в динаміці зростає (табл.3.8).  
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Таблиця 3.8.  

Джерела фінансування внутрішніх витрат на виконання наукових 

досліджень та розробок, млн. грн.* 

 2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 2019р. 
2019р. «+;- » до 

2015р. 2018р. 

Усього 11001,9 11530,7 13379,3 16773,7 17254,6 156,8 102,9 

Кошти бюджету 3992,2 3910,8 4896,4 6222,7 6724,7 168,4 108,1 

з них державного 

бюджету 
3915,4 3700,9 4740,1 6020,9 6603,9 168,7 109,7 

Власні кошти 2783,3 1146,0 1340,8 1610,0 1725,1 62,0 107,1 

Кошти організацій 

державного 

сектору 

281,6 361,5 718,7 1141,6 798,6 
зб.  

в 2,8 р. 
70 

Кошти організацій 

підприємницького 

сектору 

1713,4 3369,5 3007,7 3947,4 4035,7 
зб. 

 в 2,4 р. 
102,2 

Кошти організацій 

сектору вищої 

освіти 

3,7 7,4 8,9 6,8 3,7 100 54,4 

Кошти приватних 

некомерційних 

організацій 

0,1 2,8 2,8 21,3 14,7 
зб.  

в 14,7 р 
69,0 

Кошти іноземних 

джерел 
2077,6 2550,3 3262,8 3642,6 3856,2  

 

Кошти інших 

джерел 
150,0 182,3 141,1 181,4 96,0  

 

*Джерело: побудовано автором за даними Державної служби статистики 

України [194]  

 

За попередніми розрахунками, частка загального обсягу витрат у ВВП 

склала 0,45% (в т.ч. 0,16% за рахунок коштів державного бюджету). Розподіл 

фінансування внутрішніх витрат на виконання наукових досліджень та 

розробок за джерелами фінансування у 2019 році доводить переважання 

бюджетих коштів (39%), коштів організацій підприємницького сектору 

(23,4%) та коштів іноземних джерел (22,3%) (рис.3.4). 
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Рис. 3.4. Розподіл фінансування внутрішніх витрат на виконання 

наукових досліджень та розробок за джерелами фінансування у 2019 

році* 

*Джерело: побудовано автором за даними Державної служби статистики 

України [194]  

 

За даними 2019 року, частка обсягу витрат на НДР у ВВП країн ЄС-28 

у середньому становила 2,06% (табл. 3.9).  

Таблиця 3.9  

Частка витрат на виконання наукових досліджень та розробок у 

ВВП, у %* 

 2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 2019р. 

ЄС 28 2,03 2,04 2,03 2,06 2,12 

Болгарія 0,79 0,96 0,78 0,75 0,76 

Естонія 1,45 1,49 1,28 1,29 1,40 

Іспанія 1,24 1,22 1,19 1,20 1,24 

Латвія 0,69 0,63 0,44 0,51 0,64 

Литва 1,03 1,04 0,85 0,89 0,94 

Німеччина 2,87 2,92 2,94 3,02 3,13 

Польща 0,94 1,00 0,97 1,03 1,21 
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Продовж. табл. 3.9 

Румунія 0,38 0,49 0,48 0,50 0,50 

Словаччина 0,88 1,18 0,79 0,88 0,84 

Словенія 2,37 2,20 2,00 1,86 1,95 

Угорщина 1,35 1,36 1,21 1,35 1,53 

Чеська Республіка 1,97 1,93 1,68 1,79 1,93 

Україна 0,60 0,55 0,48 0,45 0,47 

*Джерело: побудовано автором за даними Державної служби статистики 

України [194]  

 

Більшою за середню питома вага витрат на розробки і дослідження 

була в Німеччині – 3,13%, Словенії – 1,95%, Чеській Республіці – 1,93% 

(додат. І).  

Загальні витрати на інновації у 2019 р. склали 100%, з них 71,6 % - 

становлять витрати на придбання устаткування і програмного забезпечення 

та 0,3% - придбання інших зовнішніх знань (табл.3.10).  

Таблиця 3.10 

Витрати на інновації за напрямами інноваційної діяльності* 

 Витрати, млн. грн у % до загального обсягу 

2015р 2017р 2018р 2019р 2015р 2017р 2018р 2019р 

Усього 

у т. ч. на  

13813,7 9117,5 12180,1 14220,9 100,0 100,0 100,0 100,0 

внутрішні НДР  1834,1 1941,3 2706,2 2449,9 13,3 21,3 22,2 17,2 

зовнішні НДР  205,4 228,5 502,6 469,0 1,5 2,5 4,1 3,3 

придбання 

машин, 

обладнання та 

програмного 

забезпечення  

11141,3 5898,8 8291,3 10185,1 80,6  64,7 68,1 71,6 

придбання 

інших зовнішніх 

знань  

84,9 21,8 46,1 37,5 0,6 0,2 0,4 0,3 

Інше 548,0  1027,1 633,9 1079,4 4,0  11,3 5,2 7,6 

*Джерело: побудовано автором за даними Державної служби статистики 

України [194]  
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У 2019 році із загального обсягу витрат 17254,6 млн грн були 

використані на фундаментальні наукові дослідження 3740,4 млн грн, з яких 

262,6 млн. грн склали витрати на сільськогосподарські науки. Частка витрат 

на прикладні наукові дослідження сільськогосподарського напряму 

становила 3635,7 млн. грн. На виконання науково-технічних розробок 

спрямовано 9878,5 млн. грн від загального обсягу витрат (табл. 3.11).  

Таблиця 3.11  

Внутрішні витрати на виконання НДР у 2019 році за видами робіт та 

галузями наук, млн грн.* 

 Всього У тому числі 

фундаментальні 

дослідження 

прикладні 

дослідження 

науково-технічні 

(експериментальні) 

розробки 

Всього 17254,6 3740,4 3635,7 9878,5 

Природничі науки 3755,9 1950,8 856,9 948,2 

Технічні науки 10926,0 898,5 1374,7 8652,8 

Медичні науки 546,6 94,4 425,5 26,7 

Сільськогосподарські 

науки 
963,3 262,6 489,1 211,5 

Суспільні науки 742,4 286,6 421,2 34,6 

Гуманітарні науки 320,5 247,5 68,4 4,6 

*Джерело: побудовано автором за даними Державної служби статистики 

України [194]  

 

На виконання наукових досліджень сільськогосподарських наук у 

2019р. з державного сектору спрямовано 81,5 млн. грн, витрати 

підприємницького сектору склали 813,1 млн грн, що складає більшу частину 

від загальної суми витрат, а сектору вищої освіти 68,7 млн грн (табл.3.12).  

За даними 2018 року, частка витрат на виконання НДР в загальному 

обсязі витрат країн ЄС-28 у середньому становила 66,7% у 

підприємницькому секторі, 10,7% у державному секторі, 21,8% у секторі 

вищої освіти та 0,8% у приватному неприбутковому секторі [194]. 
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Таблиця 3.12  

Внутрішні витрати на виконання НДР у 2019 році за галузями наук за 

секторами діяльності, млн грн.* 

 у тому числі  

 Всього 
державний 

сектор 

підприємницький 

сектор 

сектор вищої 

освіти 

Всього 17254,6 10225,4 5972,4 1056,7 

Природничі науки 3755,9 1040,4 2330,6 384,9 

Технічні науки 10926,0 9022,4 1513,9 389,7 

Медичні науки 546,6 50,7 405,8 90,1 

Сільськогосподарські 

науки 
963,3 81,5 813,1 68,7 

Суспільні науки 742,4 5,3 633,6 103,5 

Гуманітарні науки 320,5 25,2 275,4 19,9 

*Джерело: побудовано автором за даними Державної служби статистики 

України [194]  

У 2019 році спостерігаємо тенденцію значного збільшення частки 

витрат на внутрішні науково дослідні роботи порівняно з 2015 роком – з 

13,3% до 17,2% (табл. 3.13). Однак, якщо порівнювати із 2018 роком, то 

частка витрат на внутрішні НДР навпаки – зменшилася на 5% (з 22,2% до 

17,2%, додат. Ї).  

Таблиця 3.13. 

Витрати на інновації підприємств за напрямами інноваційної 

діяльності* 

 
Млн грн 

у % до загального 

обсягу 

 2015р. 2018р. 2019р. 2015р. 2018р. 2019р. 

Усього 13813,7 12180,1 14220,9 100,0 100,0 100,0 

у тому числі на       

внутрішні НДР 1834,1 2706,2 2449,9 13,3 22,2 17,2 

зовнішні НДР 205,4 502,6 469,0 1,5 4,1 3,3 

придбання машин, обладнання 

та програмного забезпечення 
11141,3 8291,3 10185,1 80,6 68,1 71,6 

придбання інших зовнішніх 

знань 
84,9 46,1 37,5 0,6 0,4 0,3 

інші витрати 548,0 633,9 1079,4 4,0 5,2 7,6 

*Джерело: побудовано автором за даними [194]   
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Загальний показник витрат на інновації у напрямку придбання машин, 

обладнання та програмного забезпечення зменшився з 80,6% у 2015 р. до 

71,6% у 2019 р. Проте, знову ж таки, якщо цей показник порівнювати із 2018 

роком, то частка витрат на придбання машин та обладнання збільшилася із 

68,1% у 2018 році до 71,6% у 2019 році. Показник придбання інших 

зовнішніх знань знизився з 0,6% до 0,3%. Разом з тим, спостерігається 

зростання частки витрат на іншу інноваційну діяльність (з 4,0% у 2015 році 

до 7,6 у 2019 році).  

Таблиця 3.14. 

Впровадження інновацій на промислових підприємствах* 

 Роки Відхилення 

2019р.до 2015р. 

«+;-» 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Кількість промислових 

підприємств, що впроваджували 

інновації 

723  735 672 739 687 -36 

Питома вага підприємств, які 

впроваджували інновації, в 

загальній кількості промислових 

підприємств, % 

15,2 16,6 14,3 15,6 13,8 -1,4 

Впроваджено нових технологічних 

процесів, од 
1217 3489 1831 2002 2318 1101 

у т. ч. маловідходні, 

ресурсозберігаючі 
458 748 611 926 857 399 

Впроваджено виробництво 

інноваційних видів продукції 

(товарів, послуг), од 

3136 4139 2387 3843 2148 -988 

З них нові види техніки 966 1305 751 920 760 -206 

Обсяг реалізованої інноваційної 

продукції, млрд грн. 
23,1 … 3 17,7 24,9 34,3 11,2 

Питома вага реалізованої 

інноваційної продукції в 

загальному обсязі реалізованої 

продукції, у % 

1,4 … 3 0,7 0,8 1,3 -0,1 

*Джерело: побудовано автором за даними Державної служби статистики 

України  [194] 

 

При проведенні аналізу впровадження інновацій на підприємствах 

спостерігаємо у 2019 р. зменшення частки кількості підприємств, що 

впроваджували інновації – 13,8% проти 15,2% у 2015 році, одночасно зі 
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збільшенням кількості впроваджених нових технологічних процесів з 1217 од 

в 2015р. до 2318 од у 2019р. і зменшенням у 2019 році на 988 од. 

виробництва інноваційних видів продукції порівняно із 2015 роком. Обсяг 

реалізованої інноваційної продукції зріс на 11,2 млрд грн., хоча частка у 

загальному обсязі реалізованої продукції в 2019 році склала 1,3% проти 1,4% 

2015 року, тобто знизилася на 0,1в.п. 

Розвиток інноваційної діяльності в аграрному секторі – важливий 

напрям для нарощування конкурентних переваг, оскільки сьогодні аграрний 

сектор економічно розвинутих країн перетворюється у наукомістку галузь 

виробництва. Функціонування аграрного сектору провідних країн 

здійснюється на основі інвестиційно-інноваційного забезпечення, що 

обумовлюється постійно зростаючою потребою у високоякісних 

продовольчих ресурсах та підвищенням вартості їх виробництва. Згідно з 

прогнозами ООН до 2050 року прогнозується збільшення споживання до 

3130 ккал на добу на одну людину. Враховуючи це, прогнозують зростання 

попиту на основні види продуктів харчування у світі.  

Також привертає увагу стійка тенденція використання продовольчих 

ресурсів на виробництво біопалива і в якості альтернативних джерел енергії, 

як наслідок підвищення цін на природний газ та нафту. Все це в повній мірі 

відноситься до аграрного сектору, актуальність інноваційно-інноваційного 

розвитку, якого зумовлюється зростаючим попитом на аграрну продукцію, 

розвитком ринку біопалива та стрімким впливом науки і технологій, що 

відбувся протягом останніх кількох десятків років. Нові технології швидко та 

докорінно змінили і спонукали до пришвидшення рівня розвитку провідних 

вітчизняних підприємств аграрного сектору. Тому неприпустимим є 

відкладати впровадження інновацій у виробництво, оскільки воно гальмує 

розвиток аграрного сектору. Переважна більшість інноваційних здобутків 

підприємств аграрного сектору України пов’язані з використанням наукових 

розробок, які сприяють інтенсифікації сільського господарства, економії 

матеріальних ресурсів та підвищенні ефективності виробництва аграрної 
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продукції. Тому спостерігаємо впровадження інновацій, які стосуються, в 

першу чергу, виробництва елітного насіння, використання перспективних 

технологій для утримання тварин, виведення нових сортів рослин, створення 

нових засобів захисту тварин та рослин. Однак, такі зміни не є 

кардинальними. Вони відображають традиційний підхід до розвитку 

аграрного сектора як окремої складової економіки країни, який прагне 

збільшити обсяги виробництва продовольства на основі вдосконалення 

матеріально-речових елементів продуктивних сил.  

В сьогоднішніх умовах аграрний сектор потребує оновлення 

сільськогосподарського виробництва. Наявні механізми і рівень доходів 

суб’єктів господарювання поки що не можуть забезпечити необхідні темпи 

потрібного оновлення. Тому, для розв’язання існуючих проблем доцільно:  

- створити сприятливі умови для сільськогосподарського 

машинобудування і ліцензійного виробництва на території України 

іноземних зразків техніки;  

- розширити мережу сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів для спільного використання сільськогосподарської техніки;  

- запровадити ефективну модель розвитку агролізингу, що спрямована 

на прискорення оновлення аграрного сектору;  

- підвищити дієвість інженерно-технічного забезпечення аграрного 

сектору;  

- запровадити постійну переоцінку основних засобів в аграрному 

секторі при застосуванні прискореної амортизації.  

Отже, поступово інноваційні перетворення охоплюють аграрний сектор 

економіки, однак, поки що вони стосуються обмеженої кількості аграрних 

виробників. Активізації інноваційних процесів в аграрному секторі заважає 

ціла низка негативних чинників, що пов’язані з обмеженням механізмів 

впливу на інноваційну діяльність. 
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3.2. Оцінка інноваційної діяльності в аграрному секторі в контексті 

економічної безпеки 

 

Протягом тривалого часу вітчизняні суб’єкти господарювання 

аграрного сектору розвивалися, в більшій мірі, екстенсивним шляхом, але 

цей метод практично вичерпав себе і став економічно невигідним. В 

сучасних умовах, щоб ефективно функціонувати, агровиробникам необхідно 

постійно оновлювати свою продукцію, використовувати виробничі, 

організаційні, управлінські та інших нововведення. Адже відомо, що 

суб’єкти господарювання, що постійно використовують різного роду 

інновації у своїй діяльності, інноваційні технології, є успішними і менш 

вразливими до впливу зовнішнього середовища. 

Інноваційні технології використовують лише 10% із 40 тис. 

фермерських господарств. Двигуном НТП в аграрному секторі є 

агрохолдинги, які впроваджують інноваційні технології не тільки у 

виробництво, а в супутні сектори. Витрати найбільших учасників ринку на 

високотехнологічні розробки складають 5-7 дол. США на кожен гектар 

(наприклад, агрохолдинг МХП у 2018 році мав інноваційний бюджет 

становив 2,5 млн.дол.США [104]. 

Ще одна проблема впровадження інновацій – це соціальна, оскільки 

автоматизація виробництва означає, скорочення потреби у працівниках (їх 

кількість може бути скорочена на 15% до 2030 року), як результат – 

підвищення продуктивності праці. Людський фактор є найголовнішим, який 

гальмує інновації в аграрному секторі. Проблема полягає у відсутності 

кваліфікованих працівник, які можуть керувати надскладною технікою та 

нести відповідальність за неї. Ще однією причиною повільного 

впровадження інноваційних технологій в аграрний сектор – відстрочений 

економічний ефект (особливо у рослинництві), тому мало компаній готові 

вкладати великі фінансові ресурси в інновації, тому що ефект буде помітний 

не відразу [104] 
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Для тривалого та успішного використання інноваційних технологій в 

аграрному секторі, їх потрібно впроваджувати поступово, певними етапами. 

Схематично процес впровадження інноваційних технологій в аграрному 

секторі поданий на рисунку 3.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Процес впровадженням інноваційних технологій в 

аграрному сектору* 

*Джерело: розроблено автором на основі власних досліджень 

 

На першому етапі відбувається усвідомлення учасниками 

інноваційного процесу у потребі впровадження інноваційних технологій, що 

передбачає аналіз показників і розуміння, що реальний стан функціонування 

суб’єктів господарювання аграрного сектору не відповідає новим тенденціям 

розвитку ринку, науково-технічному прогресу.  

Другий етап – це пошук та актуалізація нових ідей (формується творча 

група, основна мета діяльності якої – розробка та оформлення інноваційних 

ідей в проект або програму, виявлення проблем, які потрібно розв’язати, 

актуалізація нових ідей та їх обговорення).  

Третій етап – здійснення проектування нововведення. Творча група 

визначає перспективу і стратегію досягнення поставленої мети. В 

підготовленому проєкті впровадження інноваційних технологій повинні бути 
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озвучені мета, основні заходи й завдання щодо реалізації нових ідей, 

методика ефективності інноваційних процесів, необхідні ресурси для 

ефективного досягнення цілей. Це передбачає участь всіх співробітників в 

обговоренні проєкту і плануванні нововведень для формування системи 

мотивації учасників інноваційного процесу. Тут важливо, щоб інноваційні 

технології запроваджувалися в конкретних умовах та були орієнтовані на 

розв’язання чітких завдань.  

Четвертий етап. На цьому етапі важливо врахувати готовність суб’єктів 

господарювання аграрного сектору до реалізації інноваційних технологій та 

створення відповідних умов для роботи усіх учасників інноваційної процесу.  

На п’ятому етапі важливе значення набуває роль консультанта як 

одного з керівників інноваційного проекту. Йдеться про вибір стилю 

управління, оцінювати та контролювати проміжні результати, уміння 

презентувати ідею, налагоджувати зовнішню комунікацію, мотивувати до 

співпраці тощо. Ефективність нововведень значною мірою залежить від 

готовності учасників до інноваційної діяльності. Тому особливого значення 

набуває процес навчання, під час якого відбувається освоєння механізмів 

пошуково-дослідницької роботи й інноваційних технологій [35]. На цьому 

етапі також варто забезпечити формування позитивного ставлення 

працівників аграрного сектору до нововведень, тому що в період 

впровадження інноваційних технологій можливе виникнення певних 

труднощів.  

Шостий етап – це етап впровадження інноваційних технологій і 

оприлюднення результатів їх використання. Тут відбувається безпосереднє 

впровадження інноваційних технологій в діяльність суб’єктів 

господарювання аграрного сектора. Здійснюється також інформування всіх 

замовників та потенційних клієнтів про використання новітніх технологій.  

Сьомий етап – оцінка ефективності впровадження інноваційних 

технологій, тобто оцінюється результативність впровадження інноваційних 

технологій, порівнюючи отримані прибутки з понесеними витратами на 
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реалізацію цієї технології, визначається зростання кількості клієнтів за 

рахунок впровадження інноваційних технологій. У випадку позитивного 

результату, й далі використовуються ці технології. Якщо ж результат 

негативний, то здійснюється аналіз можливих причин з метою їх усунення.  

Здійснивши аналіз основних етапів процесу впровадження 

інноваційних технологій в аграрному секторі, можемо зробити висновок, що 

для успішної їх реалізації є готовність всіх суб’єктів господарювання до 

інноваційної діяльності на локальному, регіональному та всеукраїнському 

рівнях. Успіх інноваційної діяльності передбачає усвідомлення значущості 

інновацій не тільки для аграрного сектора загалом, а й для кожного 

громадянина. 

Слід відзначити, що кожен господарюючий суб’єкт має ефективно 

використовувати та постійно нарощувати інноваційний потенціал. Під час 

розробки інноваційного проєкту особливу увагу слід приділяти ризикам (це 

відхилення фактично результату від очікуваного за наперед 

непередбачуваним обставинами. Як правило, інноваційні технології в 

аграрному секторі потрібно впроваджувати під впливом внутрішніх і 

зовнішніх чинників (рис. 3.6), оскільки, впровадження технологій є 

безальтернативним варіантом розвитку аграрного виробництва. 

Спочатку ефективність інноваційних напрацювань тестується на 

пілотних проектах, тому що часто трапляється так, що заявлені параметри 

погано працюють (лише половину пілотних проектів впроваджують на 

практиці і тільки дві третини з них дають реальну користь бізнесу) [104]. 

На сучасному етапі в Україні інноваційна діяльність аграрного сектору 

найчастіше проявляється зміною морально застарілого обладнання новішим. 

Однак, для забезпечення конкурентних позицій на ринку цього недостатньо. 

В аграрному секторі необхідно змінювати не лише обладнання, а й 

технологію в цілому. 

Говорити про те, що аграрний сектор зовсім далекий від впровадження 

інновацій не можна, оскільки тут використовуються дрони для 
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агромоніторингу полів (спостереження посівів, внесення добрив, контроль за 

використанням ресурсів), тобто з їх допомогою можна отримати повну 

характеристику посівів. В компанії DroneUA стверджують, що приблизно 

96% їхніх замовлень – це суб’єкти господарювання в аграрному секторі 

[104]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.6. Чинники впровадження інноваційних технологій в 

аграрному секторі* 

*Джерело: побудовано автором на основі [106] 

 

В результаті дослідження, яке провело Agrohub Innovation Agenda, 

виділено такі основні пріоритети інноваційних технологій для суб’єктів 

господарювання в аграрному секторі [104]: 

1. Точне землеробство (дозволяє заощадити близько 15% добрив і 

палива та оптимізувати управління полями). 

2. ERP-системи управління (контролюють земельні масиви по всій 

країні і керують великою кількістю людей). 

3. Інновації в обліку та аналізі полів [104]. 
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способів організації діяльності господарюючих суб’єктів, механізмів 

кредитування [380]. Вчена О. Шубравська стверджує, що крім традиційних 

напрямів, інноваційний розвиток в аграрному секторі має охоплювати також 

економіко-соціально-екологічні та селекційно-генетичні інновації. Механізм 

інноваційної діяльності – це сукупність наукових і технологічних розробок в 

аграрному секторі, яка заснована на фінансових, маркетингових, 

управлінських, організаційно-економічних, інформаційних, законодавчих і 

біологічних засадах, які підвищують ефективність діяльності у цьому секторі 

[5]. 

Функціональний підхід впровадження в аграрне виробництво 

інноваційних технологій передбачає реалізацію необхідних заходів для його 

інноваційного розвитку. Субєктно-орієнтований механізм означає 

визначення механізмів взаємодії та ролі різних суб’єктів в аграрному секторі 

(органів державної влали, міжнародних організацій, господарюючих 

суб’єктів, інститутів громадянського суспільства).   

Механізми впровадження інноваційних технологій в аграрне 

виробництво можна поділити на державні та недержавні (приватні). В 

Україні переважають приватні механізми впровадження інновацій, що 

здійснюються за такими напрямами: 1) наука та освіта; 2) агрохімія та 

біологія; 3) інформаційне забезпечення (рис. 3.7). Державні механізми 

впровадження інноваційних технологій можна поділити на дві основні групи: 

1) державні механізми регулювання; 2) державні правові механізми. 

Механізм регулювання містить інструменти визначення процедур інтеграції 

інновацій через нормативно-правові акти, неформальні та формальні 

правила, зокрема неформальні правила недержавних організацій та 

державних інститутів підтримки розробок та досліджень в аграрному секторі. 

Ціновий механізм регулювання інновацій в першу чергу реалізовується через 

відшкодування вартості техніки аграрним виробникам. До нецінового 

механізму регулювання можна віднести адміністративні процедури. Для 

прикладу, ухвалення Закону України №3295 про внесення змін до Закону 
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України «Про державну підтримку сільського господарства України» та 

інших законів Україні щодо функціонування Державного аграрного реєстру, 

забезпечує вдосконалення державної підтримки виробників 

сільськогосподарської продукції шляхом створення електронного реєстру 

аграріїв для отримання державної підтримки, автоматизує процеси 

адміністрування [237]. 

 

Рис. 3.7. Механізм впровадження інноваційних технологій в 

аграрне виробництво* 

*Джерело: розроблено автором на основі [70] 
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нових видів продукції. Придбання суб'єктами господарювання нової 

сільськогосподарської техніки та запчастин, автомобілів – найбільш 

поширений спосіб впровадження інноваційних технологій. Для прикладу, у 

2019 році аграрними підприємствами придбано 208 584 одиниць техніки та 

запчастин, у 2018 році – 231 400 одиниць [233]. Агрохолдинги здійснюють 

будівництво нових заводів шляхом реалізації інвестиційних програм та 

портфелів проектів з розвитку експорту, інфраструктури та логістики. 

Основний механізм впровадження інновацій – спільне підприємництво та 

модернізація, реконструкція заводів з іноземними партнерами або 

власниками.  

Ефективність впровадження інноваційних технологій показує динаміка 

доданої вартості, експорт сировини, рівень зайнятості у аграрному секторі 

(табл. 3.15). 
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Таблиця 3.15. 

Показники ефективності впровадження інноваційних технологій у аграрному секторі протягом 2000-2019 

років* 
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 Середнє 

значення, 

% 

Абсолютне 

відхилення, 

+/- 

Додана вартість аграрного сектору, % від ВВП   

ЄС 2,35 1,62 1,71 1,70 1,75 1,71 1,66 1,62 1,71 1,66 1,64 1,74 -0,71 

Україна 14,49 7,45 8,20 7,82 8,79 10,15 12,06 11,73 10,19 10,14 9,01 10,00 -5,48 

Експорт сировини аграрного сектору, % від експорту   

ЄС 1,76 1,51 1,59 1,53 1,56 1,53 1,54 1,51 1,46 1,46 1,41 1,53 -0,35 

Україна 1,69 1,13 1,07 0,98 1,25 1,75 2,11 2,05 1,69 1,96 1,83 1,59 0,14 

Рівень зайнятості в аграрному секторі, % від зайнятості   

ЄС 8,97 5,81 5,60 5,58 5,43 5,29 5,07 4,81 4,70 4,52 4,37 5,47 -4,61 

Україна 25,14 20,33 20,34 19,89 20,01 14,77 15,26 15,60 15,41 14,87 14,48 17,83 -10,66 

 

*Джерело: побудовано автором на основі [152] 
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Основним індикатором інноваційності аграрного сектору є рівень 

продуктивності праці в сільськогосподарських галузях аграрного сектору. 

Середній темп зросту продуктивності праці становив 106,6% за останні 

двадцять років, в тому числі в галузі рослинництва – 105,3%, в галузі 

тваринництва – 109,7% (рис. 3.8).  

 

Рис. 3.8. Динаміка рівня продуктивності праці в підприємствах 

аграрного сектору, у %* 

*Джерело: побудовано автором на основі [152]  

 

Тут на 1 зайнятого у 2010 році припадає 380,4 тис. грн. виробництва (в 

постійних цінах 2016 року), а в 2019 році – 928,6 тис. грн. Враховуючи 

девальвацію національної валюти та інфляцію, зниження зайнятості в 

аграрному секторі на 10,7% можна стверджувати, що в аграрному секторі 

забезпечується зростання інноваційності [380]. 

Для визначення факторів, що є найбільш вагомими для забезпечення 

розвитку інноваційно-інвестиційного потенціалу, проведемо факторний 

аналіз. В Україні спостерігається низький рівень зв’язку між інвестиціями та 

продуктивністю (інноваційністю), доданою вартість аграрного сектору та 

рівнем зайнятості (табл. 3.16).  
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Таблиця 3.16 

Матриця кореляційних зв’язків між рівнем інвестицій в сільське 

господарство та показниками ефективності  
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ПІІ в сільське, 

лісове та рибне 

господарство  

1,000               

Капітальні 

інвестиції 
-0,198 1,000             

Продуктивність 

сільськогосподарсь

кого виробництва 

0,016 0,097 1,000           

Продуктивність 

рослинництва 
0,001 0,064 0,997 1,000         

Продуктивність 

тваринництва  
0,200 0,114 0,548 0,492 1,000       

Додана вартість 

аграрного сектору 
0,421 0,470 0,125 0,120 0,166 1,000     

Експорт сировини 

аграрного сектору 
-0,521 0,154 0,155 0,135 0,273 0,892 1,000   

Рівень зайнятості в 

аграрному секторі 
0,323 0,111 0,352 0,326 0,408 0,701 0,912 1,000 

*Джерело: розраховано автором 

 

Розраховані показники кореляції доводять, що рівень капітальних 

інвестицій та прямих іноземних інвестицій не забезпечує суттєвого впливу на 

продуктивність сільськогосподарського виробництва, зокрема рослинництва 

та тваринництва (коефіцієнти кореляції становлять 0,097, 0,016, 0,064, 0,001, 

0,114 та 0,200 відповідно). Зв'язок між доданою вартістю та ПІІ позитивний, 

що означає ріст доданої вартості при зростанні надходжень іноземного 

капіталу, капітальних інвестицій та скорочення доданої вартості при 
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зменшенні темпів іноземних вкладень / капітальних інвестицій (0,421 та 

0,470 відповідно). 

ПІІ негативно пов’язані з експортом сировини аграрного сектору: ріст 

темпів ПІІ зумовлює скорочення частки експорту в загальних обсягах 

експорту (-0,521). Це позитивно характеризує розвиток сільського 

господарства. Капітальні інвестиції позитивно пов’язані з експортом 

сировини: при рості інвестицій зростатиме частка експорту сировини (0,154), 

а тому можна припустити, що модернізації техніки та обладнання не 

забезпечує суттєвих структурних зрушень в аграрному секторі України. При 

рості ПІІ та капітальних інвестицій зростатиме рівень зайнятості в аграрному 

секторі (0,323 та 0,111).  

Критерій адекватності Кайзера-Мейера-Олкіна (більше 0,1 зі значенням 

0,302) та критерій Бартлетта (Хі-квадрат 72,76) (табл. 3.17) свідчить про 

придатність обраних факторів (табл. 3.16) для проведення факторного 

аналізу. Побудована факторна модель адекватно відображає структуру 

зв’язків.  

Таблиця 3.17 

KMO (критерій адекватності Кайзера-Мейера-Олкіна) та критерій 

Бартлетта для перевірки гіпотези про низький рівень часткової 

кореляції* 

Критерій Значення 

Міра адекватності вибірки Кайзера-Мейера-Олкіна (КМО). 0,302 

Критерий сферичності Бартлетта 

Хи-квадрат 72,760 

ст. св. 28 

Знач. ,000 

*Джерело: розраховано автором в IBM SPSS Statistics. 

 

Матриця повернутих компонент (табл. 3.18) свідчить про те, що 

розвиток інноваційно-інвестиційного потенціалу залежить від усіх обраних 

для аналізу факторів.  
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Таблиця 3.18 

Матриця повернутих компонент (Метод виділення факторів: метод 

головних компонент)* 

 Початкова Розрахована 

ПІІ в сільське, лісове та рибне 

господарство, млн. дол. 
1,000 0,464 

Капітальні інвестиції 1,000 0,912 

Продуктивність 

сільськогосподарського виробництва 
1,000 0,946 

Продуктивність рослинництво 1,000 0,923 

Продуктивність тваринництво 1,000 0,586 

Додана вартість аграрного сектору, 

% від ВВП 
1,000 0,893 

Експорт сировини аграрного 

сектору, % від експорту 
1,000 0,991 

Рівень зайнятості в аграрному 

секторі, % від зайнятості 
1,000 0,943 

*Джерело: розраховано автором в IBM SPSS Statistics. 

 

У таблиці 3.19 представлено сукупну дисперсію, що пояснює вплив 

кожного фактору на розвиток агарного сектору України, серед яких перші 

три фактори в сукупності пояснюють 83,228% варіації аграрного сектору:  

1) темпи росту ПІІ пояснюють інноваційно-інвестиційний потенціал на 

41,952%;  

Таблиця 3.19 

Сукупна дисперсія, що пояснює вплив кожного фактору (Метод 

виділення факторів: метод головних компонент)* 

Компонент 

Початкові власні значення  Суми квадратів  

Всього % дисперсії 
Кумулятивно, 

% 
Всього % дисперсії 

Кумулятивно, 

% 

1 3,356 41,952 41,952 3,356 41,952 41,952 

2 2,240 27,994 69,946 2,240 27,994 69,946 

3 1,063 13,282 83,228 1,063 13,282 83,228 

4 0,841 10,516 93,744    

5 0,404 5,052 98,795    

6 0,092 1,148 99,944    

7 0,004 0,055 99,999    

8 8,622E-5 0,001 100,000    

*Джерело: розраховано автором в IBM SPSS Statistics  
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2) темпи росту капітальних інвестицій пояснюють зміну інноваційно-

інвестиційний потенціалу на 27,994%;  

3) продуктивність сільськогосподарського виробництва пояснює 

варіацію інноваційно-інвестиційного потенціалу на 13,282%. Таким чином 

інші фактори мало позначаються на зміні інноваційного та інвестиційного 

забезпечення аграрного сектору.  

У табл. 3.20 відображено основні результати класифікації змінних за 

факторами. За допомогою автоматичного методу головних компонент 

побудовано факторну модель, в якій усі змінні класифіковані за 8 факторами. 

Розраховані значення в таблиці відповідають кореляційним коефіцієнтам між 

змінними.  

Таблиця 3.20 

Матриця компонент: результати факторного аналізу за методом 

головних компонент*  

 Компонент 

1 2 3 

ПІІ в сільське, лісове та рибне 

господарство, млн. дол. 
0,424 -0,530 -0,057 

Капітальні інвестиції -0,146 0,454 0,827 

Продуктивність 

сільськогосподарського виробництва 
0,588 0,731 -0,257 

Продуктивність рослинництво 0,569 0,713 -0,302 

Продуктивність тваринництво 0,525 0,548 0,099 

Додана вартість аграрного 

сектору, % від ВВП 
-0,801 0,484 0,137 

Експорт сировини аграрного 

сектору, % від експорту 
-0,883 0,408 -0,213 

Рівень зайнятості в аграрному 

секторі, % від зайнятості 
0,889 -0,095 0,379 

*Джерело: розраховано автором в IBM SPSS Statistics.  

 

Таким чином, ПІІ в аграрний сектор позитивно пов'язані з 

продуктивністю сільськогосподарського виробництва, проте негативно 

пов'язаний з доданою вартістю, експортом сировини та рівнем зайнятості. 

Темпи росту капітальних інвестицій позитивно пов’язані з продуктивністю 

сільськогосподарського виробництва, доданою вартістю, експортом 
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сировини, проте негативно з рівнем зайнятості. Це означає, що інновації 

скорочують рівень зайнятості через впровадження нових технологій. 

Продуктивність сільськогосподарського виробництва негативно пов’язана з 

темпами ПІІ, експортом сировини, проте позитивно пов’язано з доданою 

вартістю, рівнем зайнятості.  

Інвестиційні проекти є формою впровадження інновацій в аграрній 

галузі приватним сектором. За даними Інформаційно-аналітичного порталу 

АПК України структурні підрозділи обласних адміністрацій моніторять 

реалізацію та впровадження інвестиційних проєктів в аграрному секторі. 

Станом на 01.07.2019 року підготовлено та впроваджуються 444 інвестиційні 

проєкти на суму понад 40,6 млрд. грн. (в порівнянні з тим же періодом 2018 

року більше на 51 проєкт та на 0,5 млрд. грн.). Основне джерело 

фінансування проєктів власні кошти аграрних підприємств – 72,8%. 

Найбільшу кількість інвестиційних проєктів реалізовується у Черкаській 

області – 54; Вінницькій області – 52; Полтавській області – 51; Львівській 

області – 47; Херсонській області – 30; Миколаївській області – 27; 

Житомирській області – 22; Київській області – 22. Найбільша кошторисна 

вартість становить 9,6 млрд. грн. інвестиційного проєкту з будівництва 

бригадного комплексу «Вінницький бройлер» з виробничими потужностями 

700 тис тонн м’яса в рік. Стан реалізації проекту оцінено на рівні 76,0%. 

Основними напрямами реалізації проєктів – вирощування ВРХ (21,6%), 

обробка, зберігання зернових і технічних культур (12,6%), розвиток 

свинарства (10,4%), харчова та переробна промисловість (9,2%) (табл. 3.21).  

Аналіз розрахованих показників побудованої таблиці доводить, що в 

такі галузі як птахівництво, овочівництво та садівництво рідше вкладаються 

інвестиційні кошти, вони є менш інвестиційно привабливі. 

Важливо не згадати про таку галузь, як молочне скотарство. 

Виробництво молока та молочної продукції є стратегічними та 

надважливими прдуктами, зокрема із питань забезпечення продовольчої 



207 
 

безпеки. Проте як показують дослідження, інвестиційні вкладення саме в цю 

галузь  відсутні. 

Таблиця 3.21 

Напрямки реалізації інвестиційних проектів в аграрному секторі 

(будівництво/реконструкція) * 

Напрям інвестиційних проектів од. у % до загального обсягу 

розвиток птахівництва 28 6,3 

розвиток свинарства 46 10,4 

вирощування ВРХ 96 21,6 

елеваторне господарство 36 8,1 

обробка, зберігання зернових і технічних 

культур 
56 12,6 

харчова та переробна промисловість 41 9,2 

багаторічні насадження 26 5,9 

овоче- та фруктосховища 28 6,3 

забійні пункти 12 2,7 

альтернативна енергетика 9 2,0 

Зрошення 19 4,3 

Інші 47 10,6 

Всього 444 100,0 

*Джерело: побудовано автором на основі [152] 

 

Вартість інвестиційних проєктів, варіюється від 100 тис грн до 9,6 млрд 

гривень (табл. 3.22). Найбільша кількість проєктів – вартістю до 10 млн. грн. 

(49,3%) та від 10 до 50 млн. грн. (31,1%).  

Важливим фактором розвитку аграрної галузі, фермерського руху та 

бізнесу на селі є доступ до фінансових ресурсів. Аграрні розписки, які 

успішно діють в Україні з 2015 року, допомогли за цей час залучити в 

аграрний сектор 19,5 млрд грн. Зокрема, у 2019 році видано аграрних 

розписок на загальну суму 11,8 млрд грн. За час функціонування такого 

фінансового інструменту більше 2000 агровиробників скористалися 

перевагами та можливостями аграрних розписок, понад 90% цих 
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агровиробників – це невеликі господарства. Аграрні розписки дозволяють 

фермерам залучати кредитні ресурси під заставу майбутнього врожаю. 

Зокрема, на сьогодні вже видано аграрних розписок під 37 видів 

сільськогосподарської продукції, в тому числі харчової та органічної 

продукції. Рівень невиконання аграрних розписок залишається низьким – 

близько 1,6%. 

Таблиця 3.22. 

Розрахункова вартість інвестиційних проектів, що реалізується в 

аграрному секторі у регіонах станом на 01.07.2019* 

Вартість інвестиційних 

проектів 
од. у % до загального обсягу 

Сума, 

млн. грн. 

до 10 млн. грн. 219 49,3 649,1 

10-50 млн. грн. 138 31,1 2 969,0 

50-100 млн. грн. 36 8,1 2 353,0 

100-500 млн. грн. 39 8,8 7 850,2 

500-1 000 млн. грн. 4 0,9 2 550,0 

понад 1 млрд. грн. 8 1,8 24 233,9 

Всього 444 100,0 40 605,2 

*Джерело: побудовано автором на основі [152] 

 

Підписання Угоди про Асоціацію України з ЄС вимагає від аграрних 

підприємств стандартизації продукції та відповідності якості продукції 

нормам ЄС. Це зумовлює потребу в технологічних новаціях. Для прикладу, 

українські підприємства, які займаються птахівництвом отримали право на 

експорт своєї продукції на європейський ринок. Цьому передував ряд 

заходів: підприємства реалізували комплекс необхідних технологічних 

новацій, що забезпечили випуск продукції певних стандартів, пройшли 

відповідний аудит. Серйозну роботу провела також ветеринарна служба, яка 

підтвердила свою здатність контролювати процес виробництва. Відтак, 

українські підприємства птахівництва будуть експортувати власну 

продукцію із супровідними документами українських контролюючих 

органів, що підтверджують якість цієї продукції і є гарантією її відповідності 

європейським вимогам. Це завдання, яке бізнес і державні органи виконали у 

тісній співпраці [296]. 
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Рушійною силою інвестування в агротехнології є зростаючий попит на 

продовольчі товари у світовому масштабі, який посилюється глобальним 

зростанням населення (за оцінками експертів населення планети досягне 10 

млрд. осіб до 2050 року). Крім зростання населення, підвищується рівень 

якості життя та доходів у багатьох країнах, таких як Китай та Індія, 

населення починає споживати більше білкової продукції, і зокрема м'яса. 

Згідно з даними USDA, очікується, що споживання м'яса на душу населення 

зросте з 79 фунтів в 1919 році до більш ніж 99 фунтів в 2030 році. Інвестори 

із Силіконової Долини починають розглядати інвестиції в різні ніші, так 

званого, «AgTech»: починаючи від big data до технологій безпілотників 

(дронів). Венчурні капіталісти оцінюють агротехнології як 

мультитрильйонний ринок, який дозрів для впровадження більш ефективних 

і екологічних рішень у сільському господарстві на всіх рівнях [215]. 

Істотний внесок двох вітчизняних галузей – IT та агросектора – у 

формування експортного потенціалу країни, змушує звернути увагу на 

актуальність впровадження IT технологій в аграрних корпораціях і 

фермерських господарствах з метою підвищення ефективності аграрного 

сектору України. Українські аграрії та IТ-компанії мають унікальний шанс 

створити бренд України як постачальника не тільки високоякісної 

сільськогосподарської продукції з високою ефективністю виробництва, а й 

проривних IТ-рішень і продуктів для світового аграрного сектора. Інвестиції 

аграрних підприємств в ІТ-рішення залишаються низькими: обсяг 

капітальних інвестицій у 2019 році склав 39, 225 млн. грн. (для порівняння у 

2010 році 15,118 млн. грн.), частка у структурі загального обсягу капітальних 

інвестицій склала 0,07% (рис. 3.9). Аграрні підприємства найбільше 

інвестують кошти в машини та обладнання (63,15% у 2019 році), у 

будівництво та перебудову будівель (20,30%). Інвестиції у нематеріальні 

активи у 2019 році становили лише 2,38%.  
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Рис. 3.9. Структура капітальних інвестицій аграрних підприємств у 

2019 році, %* 

*Джерело: побудовано автором на основі [109] 

 

Незважаючи на велику кількість стимулюючих факторів розвитку 

українських стартапів, у сфері AgTech, існують серйозні перешкоди. По-

перше, в Україні в силу низького рівня розвитку підприємництва існує 

невелика кількість висококваліфікованих підприємців у сфері 

агротехнологічного бізнесу, готових розробляти нові технологічні продукти.  

По-друге, слабка розвиненість інфраструктури венчурного ринку 

України, і, зокрема, невелика кількість венчурних фондів, інкубаторів та 

професійних бізнес-ангелів, не забезпечує фінансової та менторської 

підтримки від венчурних гравців (агротехнології не є критерієм інвестування 

жодного з українських венчурних фондів).  

По-третє, для того, щоб у підприємців був інтерес до розвитку 

агротехнологій, а венчурні гравці ризикували своїми інвестиціями, повинні 

бути передумови для виходу з проектів. Це залежить від ступеня дозрівання 

українських агрохолдингів в частині готовності до злиття і поглинання (M & 

A) технологічних компаній. Поки що, на жаль, пріоритетом більшості 

українських власників земельних ділянок є розширення земельного банку.  
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Підвищення ефективності виробництва можливе через інтеграцію 

нових технологій. Вітчизняний ринок цих послуг демонструє хорошу 

динаміку зростання. Як приклад, в українському сільському господарстві 

швидко зростає популярність дронів. Використання цих технологій дозволяє 

фермерам економити близько $ 28 з розрахунку на кожен гектар землі. 

Використання нових технологій дозволить більш активно використовувати 

не лише сприятливі для сільського господарства родючі ґрунти та території, 

більш ефективно освоювати ґрунти на Півночі України. Крім того, 

використання нових розробок у сфері зрошення дозволить підвищити ріст 

продуктивності аграрного сектору. Стик IT і агросфери – перспективна ніша 

для створення власної потужної індустрії в сфері агро-IT, яка в 

довгостроковому періоді забезпечить активну взаємодію цих галузей на 

внутрішніх та зовнішніх ринках. Ця перспектива надає можливість 

використовувати синергетичний принцип для розвитку економіки аграрного 

сектору в майбутньому. За оцінками української IТ-асоціації – не більше 10% 

українських компаній використовують новітні технології. 

Заходи для сприяння інноваційної діяльності в аграрному секторі [152]:  

- формування інноваційної інфраструктури; 

- створення технопарків, інвестиційних компаній, бізнес-інкубаторів, 

венчурних компаній; 

- підтримка фундаментальних наукових розробок;  

- підготовка висококваліфікованих кадрів; 

- підтримка аграрних підприємств, які займаються інноваційною 

діяльністю; 

- система пільгового кредитування в аграрному секторі;  

- впровадження системи лізингових відносин; 

- залучення в аграрну сферу вітчизняних та іноземних інвесторів. 

Узагальнюючи інформацію щодо значення впровадження інноваційних 

технологій в аграрне виробництво, можемо виділити основні напрями їх 

використання у рослинництві та тваринництві (рис.3.10.) 
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Рис. 3.10. Напрями використання інноваційних технологій в 

рослинництві* 

*Джерело: складено на основі [216] 

 

Основними проблемами впровадження інноваційних технологій у 

галузі рослинництва є: 

- потреба у державних дотаціях; 

- відсутність нормативно-правового забезпечення; 

- відсутність технологічного обладнання; 

Селекція - покращення сортових якостей; 

- значний приріст урожайності; 

- підвищення стійкості до шкідників; 

- одержання насіння елітних сортів 

Можливості 
використання 

- покращення якості продукції, підвищення рівня 

врожайності; 

- стійкість до втрат врожаю, стійкість проти гербіцидів; 

- скорочення переробки продукції; 

- економія затрат на вирощування ГМО 

Генна інженерія 

та ГМО 

Можливості 
використання 

- відсутність пестицидів і добрив; 

- відмова від ГМО; 

- зменшення шкідливого впливу с. г. виробництва на 

навколишнє середовище 

Органічне 

землеробство 

Можливості 
використання 

- забезпечення максимального рівня вологості у 

посушливих умовах; 

- уникнення ерозії ґрунту; 

- зменшення експлуатаційних витрат; 

- проведення агротехнічних робіт разом із поливом. 

Мікрозрошення 

Можливості 
використання 

ІТ технології - визначення дійсних посівних площ; 

- визначення рівня використання матеріальних ресурсів; 

- прогнозування продуктивності збору та втрат врожаю; 

-  

Можливості 
використання 

Нанотехнології - збільшення врожайності, фотосинтезу рослин, 

озонення повітря; 

- низька токсичність наноматеріалів; 

- підсилення захисних властивостей рослин 

-  
-  
-  

Можливості 
використання 
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- високий рівень фізичного зношення техніки; 

- необхідність висококваліфікованих кадрів; 

- відсутність технологій створення вихідного селекційного матеріалу. 

Збільшення виробництва валової продукції, за допомогою 

впровадження інноваційних технологій (рис. 3.11), є завданням номер один 

для галузі тваринництва. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.11. Інноваційні технології в тваринництві* 

*Джерело: побудовано автором на основі [211] 

 

Основні перешкоди впровадження інноваційних технологій в галузі 

тваринництва: 

- потреба в державних дотаціях; 

Можливості 
використання 

- Збереження генофонду тварин, покращення їх 

фізичного стану; 

- Удосконалення якості продукції тваринництва; 

- Покращення продуктивності тварин із використанням 

селекційних методів розведення. 
-  
-  
-  

Біотехнології 

Племінна робота - вдосконалення існуючих та створення нових порід 

тварин; 

- використання генетичного потенціалу кращих порід; 

- покращення продуктивних якостей тварин. 
Можливості 
використання 

- вдосконалення умов утримання тварин; 

- зниження витрат виробництва одиниці продукції; 

- економія ресурсів; 

- покращення якості тваринницької продукції. 

Техніко-
технологічне 
забезпечення 

- ефективне використання різних режимів годівлі; 

- вільний доступ тварин до кормів за допомогою 

сучасної системи їх подачі; 

- зниження втрат корму; 

- точність дозування і роздачі кормів; 

- збільшення приросту живої маси 
-  
-  
-  

Системи годівлі 

Можливості 
використання 

Можливості 
використання 

Можливості 
використання 

- зниження витрат і собівартості; 

- підвищення відтворювальної здатності тварин; 

- ефективне використання систем транспортування й 

утилізації відходів; 

- ефективна організація відпочинку і раціону тварин 

Ресурсозберігаючі 

технології 
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- необхідність проведення науково-дослідних робіт, залучення 

висококваліфікованого персоналу; 

- зниження здатності до розмноження; 

- виникнення небажаних мутацій; 

- можливість передачі інфекцій; 

- необхідність залучення інвестицій; 

- неконтрольований процес результатів селекційної роботи; 

- висока вартість оновлення та модернізації обладнання. 

Впровадження інноваційних технологій повинне позначитися на 

ефективності аграрного виробництва (підвищення врожайності, збільшення 

продуктивності тварин) і можливе завдяки взаємодії зовнішнього та 

внутрішнього середовища разом з наявним ресурсним потенціалом. 

Будь-яка прогресивна інноваційна технологія в аграрному секторі 

заснована на комплексному та раціональному використанні технічних, 

матеріальних, грошових, ґрунтово-кліматичних та біологічних ресурсів задля 

максимально можливого задоволення потреб аграрного сектору з метою 

отримання стабільного ефекту.  

Комплексний підхід до впровадження інноваційних технологій в 

аграрне виробництво дозволяє стверджувати, що їх основною метою є 

забезпечення економічності і екологічності аграрного виробництва. 

Перевагами впровадження інноваційних технологій в аграрному 

секторі є: 

- значне підвищення якості продукції, відповідно до екологічних 

вимог безпечного виробництва продукції; 

- підвищення продуктивності діяльності, яка забезпечує збільшення 

доходу на одиницю ресурсу; 

- покращення умов утримання тварин, подовження їх господарського 

використання; 

- користь для споживачів та суспільства в цілому; 
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- ефективне використання робочого часу, зменшення трудомісткості в 

собівартості виробництва продукції; 

- збільшення продуктивності праці; 

- забезпечення конкурентоспроможності та економічної безпеки. 

Низький рівень впровадження досягнень науки в аграрне виробництво, 

призводить до зниження якості робіт. Пов’язано це з недостатнім рівнем 

формування великих аграрних підприємств і досить слабкою інтеграцією 

фермерських господарств. Результат – неефективність застосування сучасних 

дорогих інноваційних технологій і технічних засобів виробництва. 

Використання інновацій та техніко-технологічних розробок а аграрній 

галузі дасть змогу нарощувати конкурентні переваги, покращити 

ефективність виробничо-господарської діяльності загалом, оскільки аграрна 

галузь у економічно розвинутих країнах поступово перетворюється у 

наукомістку галузь виробництва [195]. 

Україна значно відстає за рівнем продуктивності праці в аграрному 

секторі по відношенні до розвинених країн. Серед основних причин – 

невисока врожайність сільськогосподарських культур, нераціональна 

організація виробництва, деінструалізація аграрного виробництва. Середні 

фермерські господарства мають найбільший потенціал для впровадження 

інноваційних технологій, оскільки спроможні на швидкі зміни та більш 

гнучкішими. Найімовірніше, саме вони стануть двигуном інновацій в 

аграрному секторі [104]. 

Аграрні технології в світі сьогодні вирішують глобальніші завдання 

виведення нових сортів рослин, вертикальні ферми, штучне м'ясо). В сфері 

селекції рослин витрати на інновації становлять не менше 15% обороту 

компанії (для прикладу компанія Corteva Agriscience, яка спеціалізується на 

технологіях для фермерів інвестувала понад 2 млрд дол США протягом 

останніх років у цифрові розробки. В Україні, як правило, новітні технології 

спрямовані на протидію корупції та на посилення контролю, в той час як для 
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зарубіжних компаній основна мета – це підвищення загальної ефективності 

виробництва [104].  

В Україні щорічно проводяться форуми ІТ-технологій в аграрному 

секторі. Під час них різні компанії і просто окремі розробники демонструють 

свої інноваційні технології як в уже готовому вигляді, так і на рівні проекту. 

Протягом останнього часу змогли викликати інтерес наступні ідеї [279]: 

АЕРО. Являє собою систему, здатну виявляти шкідників. Здійснюється 

це завдяки цифровій зйомці з повітря в ультрафіолетовому діапазоні за 

допомогою безпілотника. Таким чином виходить визначити основні місця 

скупчень шкідників і точково їх обробити. 

CropCare. По суті це величезна база різних засобів для боротьби зі 

шкідниками, яка постійно оновлюється. Фермеру потрібно внести в неї свої 

культури і GPS-дані полів, після цього буде здійснено підбір оптимальних 

препаратів. 

AgroGuard. Система охоронних стовпів, які містять інфрачервоні 

датчики. При порушенні меж ділянки або при виникненні будь-якої іншої 

події власник оперативно отримує повідомлення на телефон. 

DrT-Tech. Дає можливість систематизувати дані в одну структуру. 

Щоб переглянути її можна використовувати програму на смартфоні. 

HerdGrow. Дана розробка відноситься до тваринницького бізнесу. 

Суть цієї програми полягає в підборі раціону для корів. 

Fractal. Перша смарт-технологія з цього списку, яку вже почали 

використовувати кілька українських аграрних компаній. Фрактал - це 

конструктор розумних процесів. З його допомогою можна максимально 

автоматизувати робочі процеси в аграрному секторі. Програма об'єднує усі 

пристрої в одну мережу. Ця мережа локальна, тобто відсутність інтернету 

(що нерідко буває в полях, що знаходяться далеко за межами міста) - не 

перешкода. Підключення до нього необхідно лише для того, щоб передати 

дані на смартфон. А ось що обов'язково потрібно для функціонування 

системи, так це електроживлення, воно повинно бути безперебійним; 
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АgromaxEffect. Являє собою програму, що моделює майбутній 

урожай, ґрунтуючись на культурі і характеристиках ділянки. Може стати в 

нагоді не тільки фермерам, а й страховим компаніям та банкам для оцінки 

ризиків; 

Koleso. Інтернет-майданчик, де фермери можуть виставити на оренду 

агрегати, які простоюють без діла. А інші фермери, які потребують такої 

техніки - її орендувати; 

Торгівельний бот. Програма для пошуку кращих пропозицій по 

цікавих для компанії товарах. Вона вже була протестована запорізьким 

заводом «Хлібодар». З її допомогою здійснили закупівлю зернових і цукру. 

Застосування цієї програми дозволить позбутися від тривалої паперової 

тяганини і оптимізувати роботу відділу закупівель. 

Багато з цих технологій знаходяться на стадії розробки або тестування. 

Просування інновацій багато в чому залежить від інвестування з боку 

зацікавлених клієнтів. 

Отже, впровадження інноваційних технологій в аграрне виробництво 

відіграє домінуючу роль. Крім того, постійний розвиток засобів та методів 

виробництва призводить до зростання конкуренції, тому підприємствам 

аграрного сектору необхідно потурбуватися про свою 

конкурентоспроможність. В сучасних умовах економічне змагання за 

лідерство вітчизняних підприємств пов’язане винятково з впровадженням 

інноваційних технологій. Успішними будуть тільки ті суб’єкти 

господарювання, що вибрали інноваційний шлях розвитку та здійснюють 

впровадження інноваційних технологій. Адже це дозволяє зменшити час та 

витрати на аграрне виробництво, покращити екологію завдяки використанню 

екологічно чистих сировини та матеріалів, покращити фінансовий стан 

суб'єктів господарювання та забезпечити економічну безпеку аграрного 

сектору вцілому [279]. 
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3.3. Аналіз інвестиційного забезпечення аграрного виробництва як 

напряму формування економічної безпеки 

 

Виробництво якісної органічної продукції та ефективність роботи 

суб’єктів господарювання особливо важливі у зв'язку з поширенням 

інтеграційних процесів. В останні роки вітчизняні аграрні виробники 

працюють у нестабільному конкурентному середовищі, а для забезпечення 

стабільної конкурентоспроможності господарюючого суб’єкта із стратегічної 

точки зору прийнятним є науково доцільний підхід до управління 

конкурентоспроможністю. Враховуючи сьогоднішні ринкові відносини, які 

характеризуються посиленою конкуренцією, обмеженою фінансовою 

безпекою виробників, невизначеністю та мінливістю політичних, 

економічних та соціальних факторів, основним завданням 

сільськогосподарських виробників виступає ефективність управлінські 

рішень. 

У цьому контексті дослідження щодо формування та розвитку 

конкурентоспроможності господарюючих суб’єктів у аграрному секторі є 

особливо актуальними. 

Інноваційно- інвестиційне забезпечення економічної безпеки аграрного 

сектора в Україні передбачає інвестиції в різні активи суб’єктів 

господарювання, як наслідок оновлення основних засобів, обладнання, 

машини та устаткування, впровадження сучасних технологій виробництва 

через інноваційний механізм. Інновації та нові технології є похідними від 

інвестицій, синергія яких забезпечує економічну безпеку економічних 

суб’єктів господарювання аграрного сектору [5].  

В науковій літературі індикаторами економічної безпеки аграрного 

сектору України визначаються зокрема «обсяги інвестицій в аграрний сектор, 

у тому числі іноземних, рівня державної підтримки аграрних 

товаровиробників», а інвестиційна та інноваційна безпека є складовими 

економічної безпеки галузі. Зв'язок між інвестиційно-інноваційним 
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забезпеченням та економічною безпекою аграрного сектору можна оцінити 

на основі динаміки індикаторів обсягів капітальних інвестицій, прямих 

іноземних інвестицій (або індексів) та такими показниками розвитку 

сільського господарства: індекси продукції сільського господарства, 

продуктивність праці аграрного сектору, обсяги доданої вартості аграрного 

сектору, рентабельність сільськогосподарських підприємств. Ці відносні 

показники найбільш точно відображатимуть рівень економічної безпеки 

аграрного сектору.  

Обчислення зведеного індикатора економічної безпеки аграрного 

сектору пропонуємо здійснювати на основі виділення підіндикаторів: І. 

Фінансова безпека; ІІ. Виробничо-економічна безпека; ІІІ. Продуктивна 

безпека діяльності; ІV. Інвестиційно-інноваційна безпека; V. Соціальна 

безпека. 

Кожна складова економічної безпеки аграрного сектора 

характеризується відповідним набором індикаторів (загалом 12), які можна 

віднести до стимуляторів (S) (збільшення яких бажано), або до 

дестимуляторів (D) (зменшення яких бажано) [126]. Структуру та динаміку 

індикаторів наведемо у таблиці 3.23. 

Аналізуючи динаміку окремих показників економічної безпеки, 

можемо встановити, що обсяг грошових коштів аграрного сектору, 

урожайність зернових культур, центнерів з одного га зібраної площі, 

продуктивність сільськогосподарського виробництва на 1 зайнятого в 

сільськогосподарському виробництві, тис. грн., експорт сировини аграрного 

сектору, млрд. дол. США, витрати на виконання наукових досліджень і 

розробок, млн. грн. динамічно зростають. Разом із тим, нерівномірне 

зростання демонструють питома вага доданої вартості у сільському 

господарстві до ВВП, %, рентабельність (прибутковість) 

сільськогосподарських підприємств, %, рівень інвестування (відношення 

капітальних інвестицій до загального підсумку), %, відношення капітальних 

інвестицій до ВВП, %, кількість працівників, задіяних у виконанні наукових  
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Таблиця 3.23 

Складові та індикатори економічної безпеки аграрного сектора* 

Показник 2010р 2011р 2012р 2013р 2014р 2015р 2016р 2017р 2018р 2019р 

Нормуваль

-ний 

коефіцієнт 

1. Фінансова безпека 

Грошові кошти, млрд. грн. 5,8 8,1 9,0 9,9 9,9 16,8 19,5 20,1 22,0 23,6 23,6 

2. Виробничо-економічна 

Питома вага доданої вартості у 

сільському господарстві до ВВП, % 
7,69 8,46 8,06 11,00 15,11 12,06 11,73 10,19 10,13 9,01 3,3 

Рентабельність (прибутковість) 

сільськогосподарських 

підприємств, % 

16,3 18,0 15,6 8,0 8,9 29,5 24,7 16,0 13,7 16,1 28 

Урожайність зернових культур, 

центнерів з 1 га зібраної площі 
26,9 37,0 31,2 39,9 43,7 41,1 46,1 42,5 47,4 49,1 80 

3. Продуктивна безпека діяльності 

Продуктивність 

сільськогосподарського 

виробництва на 1 зайнятого в 

сільськогосподарському 

виробництві, тис. грн. 

132,7 144,6 159,7 201,2 227,8 223,3 275,3 271,5 313,6 348,9 460 

Експорт сировини аграрного 

сектору, млрд. дол. США 
9,9 12,8 17,9 17,0 16,7 14,6 15,3 17,7 18,6 22,1 22,1 

Знос основних фондів, % 20,5 32,6 34,6 35,8 38,8 38,9 37,3 35,7 35,4 38,3 42 

4. Інвестиційно-інноваційна безпека 

Рівень інвестування (відношення 

капітальних інвестицій до 

загального підсумку), % 

6,1 6,5 6,6 7,1 8,6 11,0 14,1 14,3 11,4 9,5 14 

Відношення капітальних інвестицій 

до ВВП, % 

 

17,52 19,99 20,91 18,27 13,83 13,73 15,06 15,03 16,25 15,70 18 
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Прод. табл. 3.23 

Кількість працівників, задіяних у 

виконанні наукових досліджень і 

розробок, тис. ос. 

12,5 10,5 10,0 10,0 8,9 8,0 7,3 7,5 7,4 6,5 10,0 

Витрати на виконання наукових 

досліджень і розробок, млн. грн. 
548,1 564 647 636,1 590,8 605,4 642,7 822 975,9 963,3 3000,0 

5. Соціальна безпека 

Питома вага зайнятих у сільському 

господарстві до загальної 

зайнятості, % 

7,4 7,2 7,4 7,3 8,1 7,7 8,0 7,7 7,2 6,7 8,1 

*Джерело: побудовано автором на основі [68; 265; 194] 
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досліджень і розробок, тис. ос., питома вага зайнятих у сільському 

господарстві до загальної зайнятості, %. 

Попри загальне зростання, упродовж 2019 року ці показники 

погіршились, що негативно відображається на загальному рівні економічної 

безпеки агросектору. Також на економічну безпеку аграрного сектору 

негативно впливає рівень зносу основних фондів, який продовжує зростати. 

Дослідження методичних підходів до інтегрального оцінювання стану 

розвитку або безпеки виявило низку недоліків, які призводять до 

викривлених оцінок, тому застосовуються сучасні досягнення інтегрального 

оцінювання рівня безпеки, а саме: форма інтегрального індексу – 

мультиплікативна [30, с. 117] (формула 3.1): 

Fe = ∑ p1 K1……..pnKn                             (3.1) 

де: Fe – інтегральний показник економічної безпеки; К – нормований 

показник економічної безпеки аграрного сектору; p – вагомість показника. 

Метод нормування — комбінований (формула 3.2) [305]: 

S: , D: ,      (3.2) 

де x – значення індикатора;  – нормувальний коефіцієнт. 

Варто зазначити, що усі обрані нами індикатори економічної безпеки 

аграрного сектора є стимуляторами (S), лише знос основних фондів виступає 

дестимулятивним чинником. Нормування індикаторів здійснюємо за 

еталонними показниками, які визначались враховуючи середні показники, 

опираючись на європейський досвід. Відтак нормовані значення індикаторів 

економічної безпеки аграрного сектора розраховано та наведено у таблиці 

3.24. 

Нормовані значення із врахуванням вагомості індикаторів економічної 

безпеки аграрного сектора розраховано та наведено у таблиці 3.25. 

Інтегральні показники індикаторів економічної безпеки аграрного 

сектора розраховано та наведено у таблиці 3.26. 
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Таблиця 3.24 

Нормовані значення індикаторів економічної безпеки аграрного сектора* 

Показник 2010р 2011р 2012р 2013р 2014р 2015р 2016р 2017р 2018р 2019р 

1. Фінансова безпека 

Грошові кошти, 0,246 0,343 0,381 0,419 0,419 0,712 0,826 0,852 0,932 1,000 

2. Виробничо-економічна 

Питома вага доданої вартості у сільському 

господарстві до ВВП 2,330 2,564 2,442 3,333 4,579 3,655 3,555 3,088 3,070 2,730 

Рентабельність (прибутковість) 

сільськогосподарських підприємств 0,582 0,643 0,557 0,286 0,318 1,054 0,882 0,571 0,489 0,575 

Урожайність зернових культур 0,336 0,463 0,390 0,499 0,546 0,514 0,576 0,531 0,593 0,614 

3. Продуктивна безпека діяльності 

Продуктивність сільськогосподарського 

виробництва  0,288 0,314 0,347 0,437 0,495 0,485 0,598 0,590 0,682 0,758 

Експорт сировини аграрного сектору, 0,448 0,579 0,810 0,769 0,756 0,661 0,692 0,801 0,842 1,000 

Знос основних фондів 0,512 0,224 0,029 0,148 0,076 0,074 0,112 0,150 0,157 0,088 

4. Інвестиційно-інноваційна безпека 

Рівень інвестування (відношення капітальних 

інвестицій до загального підсумку) 0,436 0,464 0,471 0,507 0,614 0,786 1,007 1,021 0,814 0,679 

Відношення капітальних інвестицій до ВВП 0,973 1,111 1,162 1,015 0,768 0,763 0,837 0,835 0,903 0,872 

Кількість працівників, задіяних у виконанні 

наукових досліджень і розробок 1,250 1,050 1,000 1,000 0,890 0,800 0,730 0,750 0,740 0,650 

Витрати на виконання наукових досліджень і 

розробок 0,183 0,188 0,216 0,212 0,197 0,202 0,214 0,274 0,325 0,321 

5. Соціальна безпека 

Питома вага зайнятих у сільському 

господарстві до загальної зайнятості 0,914 0,889 0,914 0,901 1,000 0,951 0,988 0,951 0,889 0,827 

*Джерело: побудовано автором 
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Таблиця 3.25 

Нормовані значення із врахуванням вагомості індикаторів економічної безпеки аграрного сектора*  

Показник 2010р 2011р 2012р 2013р 
2014р

р 
2015р 2016р 2017р 2018р 2019р 

1. Фінансова безпека 

Грошові кошти, 0,246 0,343 0,381 0,419 0,419 0,712 0,826 0,852 0,932 1,0 

2. Виробничо-економічна 

Питома вага доданої вартості у сільському 

господарстві до ВВП 0,792 0,872 0,830 1,133 1,557 1,243 1,209 1,050 1,044 0,928 

Рентабельність (прибутковість) 

сільськогосподарських підприємств 0,186 0,206 0,178 0,092 0,102 0,337 0,282 0,183 0,156 0,184 

Урожайність зернових культур 0,114 0,157 0,133 0,170 0,186 0,175 0,196 0,181 0,202 0,209 

3. Продуктивна безпека діяльності 

Продуктивність сільськогосподарського 

виробництва 0,095 0,104 0,115 0,144 0,163 0,160 0,197 0,195 0,225 0,250 

Експорт сировини аграрного сектору, 0,143 0,185 0,259 0,246 0,242 0,212 0,221 0,256 0,269 0,320 

Знос основних фондів 0,179 0,078 0,010 0,052 0,027 0,026 0,039 0,053 0,055 0,031 

4. Інвестиційно-інноваційна безпека 

Рівень інвестування (відношення капітальних 

інвестицій до загального підсумку) 0,100 0,107 0,108 0,117 0,141 0,181 0,232 0,235 0,187 0,156 

Відношення капітальних інвестицій до ВВП 0,234 0,267 0,279 0,244 0,184 0,183 0,201 0,200 0,217 0,209 

Кількість працівників, задіяних у виконанні 

наукових досліджень і розробок 0,325 0,273 0,260 0,260 0,231 0,208 0,190 0,195 0,192 0,169 

Витрати на виконання наукових досліджень і 

розробок 0,049 0,051 0,058 0,057 0,053 0,055 0,058 0,074 0,088 0,087 

5. Соціальна безпека 

Питома вага зайнятих у сільському 

господарстві до загальної зайнятості 0,914 0,889 0,914 0,901 1,000 0,951 0,988 0,951 0,889 0,827 

*Джерело: побудовано автором 
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Таблиця 3.26 

Інтегральні показники індикаторів економічної безпеки аграрного сектора* 
Показник 2010р 2011р 2012р 2013р 2014р 2015р 2016р 2017р 2018р 2019р 

І. Фінансова безпека 0,246 0,343 0,381 0,419 0,419 0,712 0,826 0,852 0,932 1,000 

ІІ. Виробничо-

економічна безпека 1,093 1,235 1,141 1,394 1,844 1,755 1,687 1,413 1,402 1,321 

3. Продуктивна безпека 

діяльності 
0,418 0,367 0,384 0,442 0,432 0,397 0,458 0,504 0,549 0,601 

ІV. Інвестиційно-

інноваційна безпека 0,708 0,697 0,706 0,677 0,610 0,626 0,680 0,704 0,684 0,621 

V. Соціальна безпека 0,914 0,889 0,914 0,901 1,000 0,951 0,988 0,951 0,889 0,827 

*Джерело: побудовано автором 
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Вагові коефіцієнти - динамічні: на основі застосування методу 

"Головних компонент" (3.3) та методу "Ковзної матриці"(Ю.М. Харазішвілі 

[305, c. 14—15]): 

(3.3) 

Відповідно формула інтегрального індикатора економічної безпеки 

матиме вигляд: 

            (3.4) 

Де,  – інтегральний показник економічної безпеки аграрного 

сектору;  – фінансова безпека;  – виробничо-економічна безпека; – 

продуктивна безпека діяльності; – інвестиційно-інноваційна безпека; – 

соціальна безпека. 

Обчислимо інтегральний показник економічної безпеки аграрного 

сектору: 

2010 = 0,246*0,22 + 1,093*0,19 + 0,418*0,18 + 0,708*0,21 + 

0,914*0,2 = 0,05412 + 0,20767 + 0,07524 + 0,14868 + 0,1828 = 0,669; 

2011 = 0,343*0,22 + 1,235*0,19 + 0,367*0,18 + 0,697*0,21 + 

0,889*0,2 = 0,07546 + 0,23465 + 0,06606 + 0,14637 + 0,1778 = 0,700; 

2012 = 0,381*0,22 + 1,141*0,19 + 0,384*0,18 + 0,706*0,21 + 

0,914*0,2 = 0,08382 + 0,21679 + 0,06912 + 0,14826 + 0,1828 = 0,701; 

2013 = 0,419*0,22 + 1,394*0,19 + 0,442*0,18 + 0,677*0,21 + 

0,901*0,2 = 0,09218 + 0,26486 + 0,07956 + 0,14217 + 0,1802 = 0,759; 

2014 = 0,419*0,22 + 1,844*0,19 + 0,432*0,18 + 0,610*0,21 + 1*0,2 = 

0,09218 + 0,35036 + 0,07776 + 0,1281 + 0,2 = 0,848; 

2015 = 0,712*0,22 + 1,755*0,19 + 0,397*0,18 + 0,626*0,21 + 

0,951*0,2 = 0,15664 + 0,33345 + 0,07146 + 0,13146 + 0,1902 = 0,883; 
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2016 = 0,826*0,22 + 1,687*0,19 + 0,458*0,18 + 0,680*0,21 + 

0,988*0,2 = 0,18172 + 0,32053 + 0,08244 + 0,1428 + 0,1976 = 0,925; 

2017 = 0,852*0,22 + 1,413*0,19 + 0,504*0,18 + 0,704*0,21 + 

0,951*0,2 = 0,18744 + 0,26847 + 0,09072 + 0,14784 + 0,1902 = 0,885; 

2018 = 0,932*0,22 + 1,402*0,19 + 0,549*0,18 + 0,684*0,21 + 

0,889*0,2 = 0,20504 + 0,26638 + 0,09882 + 0,14364 + 0,1778 = 0,892; 

2019 = 1*0,22 + 1,321*0,19 + 0,601*0,18 + 0,621*0,21 + 0,827*0,2 = 

0,22 + 0,25099 + 0,10818 + 0,13041 + 0,1654 = 0,875. 

Щодо структури наведених підіндикаторів в складі економічної 

безпеки, варто зазначити, що найбільш-слабкі позиції упродовж усіх років 

займають інвестиційно-інноваційна безпека та продуктивність аграрного 

сектору (рис. 3.12).  

 

Рис. 3.12. Об’ємне зображення динаміки інтегральних показників 

фінансової, виробничо-економічної та інвестиційно-інноваційної 

безпеки аграрного сектору у 2010-2019 роках* 

*Джерело: побудовано автором 

 

У більш виграшних позиціях є виробничо-економічна безпека, що 

пояснюється зростанням актуальності аграрного сектору в Україні та світі. 
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Щодо динаміки даних показників, то інтегральний показник фінансової та 

виробничо-економічної безпеки протягом даного періоду збільшився. 

Натомість інтегральний показник інвестиційно-інноваційної безпеки 

аграрного сектору у 2010-2019 роках, навпаки, зменшився, що свідчить про 

погіршення інвестиційно-інноваційної безпеки агросектору. 

В свою чергу інтегральний показник соціальної безпеки аграрного 

сектору у 2010-2019 роках перевищує інтегральний показник продуктивної 

безпеки діяльності, див. рис. 3.13. Щодо динаміки даних показників, то 

інтегральний показник соціальної безпеки аграрного сектору протягом 

даного періоду зменшився з 0,914 у 2010 році до 0,827 у 2019 році. Своєю 

чергою, інтегральний показник продуктивності діяльності збільшився з 

0,418 у 2010 році до 0,601 у 2019 році. 

 

 

Рис. 3.13. Об’ємне зображення інтегральних показників 

ефективності діяльності та соціальної безпеки аграрного сектору у 

2010-2019 роках* 

*Джерело: побудовано автором 

 

Згідно з розрахунками, інтегральний показник інвестиційно-

інноваційної безпеки аграрного сектору протягом наступних двох років буде 

зменшуватись, формула поліноміального прогнозу 3.5: 

Y= -0,025ln(х) + 0,7085   (3.5) 
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У 2021 р. буде становити – 0,646, а у 2022 – 0,644), див. формули:  

Y(2021) = -0,025ln(12) + 0,7085 = 0,646; Y(2022) = -0,025ln(13) + 0,7085 = 

0,644, див. рис. 3.14. 

  

Рис. 3.14. Прогнозування інтегрального показника інвестиційно-

інноваційної безпеки аграрного сектору у 2021-2022 роках* 

*Джерело: побудовано автором 

 

Спрогнозуємо динаміку інтегрального показника економічної безпеки 

аграрного сектору на рисунку 3.15, формула прогнозу 3.6: 

Y= -0,0042x2 + 0,0746x + 0,5658  (3.6) 

Таким чином, згідно з розрахунками, інтегральний показник 

економічної безпеки аграрного сектору протягом наступних двох років 

зменшиться (у 2021 р. буде становити – 0,856, а у 2022 – 0,826), див. 

формули: Y(2021) = -0,0042*122 + 0,0746*12 + 0,5658 = 0,856; Y(2022) = -

0,0042*132 + 0,0746*13 + 0,5658 = 0,826. 

Капітальні інвестиції є основою інноваційного розвитку, при цьому між 

прямими іноземними інвестиціями та капітальними інвестиціями існує 

прямий зв’язок: при збільшення прямих іноземних інвестицій (надалі ПІІ) 
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відбувається підвищення рівня доступу до капіталу та ріст капітальних 

інвестицій; наявність капіталу в країні забезпечує більший рівень ПІІ. 

Основний результат – забезпечення росту продуктивності через науково-

дослідну діяльність, ноу-хау та інновації.  

 

  

Рис. 3.15. Прогнозування інтегрального показника економічної 

безпеки аграрного сектору у 2021-2022 роках* 

*Джерело: побудовано автором 

 

Інвестиції в аграрний сектор резидентів (капітальні) та нерезидентів 

(ПІІ) суттєво відрізняються. Індекси капітальних інвестицій у сільське, лісове 

та рибне господарства у 2011-2019 роках доводять їх зменшення за 

досліджуваний період (Додаток Й). Динаміка капітальних інвестицій за 

видами економічної діяльності за 2010-2019 роки (Додаток К) свідчить про 

пряму залежність між вкладенням в галузь та економічним ростом. Відтак, 

середній річний темп росту капітальних інвестицій в аграрний сектор 

становив 18,25% за 2010-2019 роки, зокрема найбільші темпи росту 

спостерігалися у 2011 році (48,84%), 2015-2017 роках (60,43%, 67,42% та 
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27,25%). У обсягах капітальних інвестицій за джерелами фінансування 

переважають власні кошти підприємств та кредити фінансових установ 

(Додаток Л). 

Структура капітальних інвестицій за видами активів за 2010-2019 роки 

(Додаток М) свідчить про низький рівень вкладень в аграрний сектор, 

зокрема частка інвестицій в машини, обладнання та інвентар становила 32% 

у 2019 році, в землю – 0,36% у 2019 році (0,65% у 2010 році), в довгострокові 

біологічні активи рослинництва та тваринництва – 0,96% у 2019 році (1,00% 

у 2010 році). Динаміка капітальних інвестицій з врахуванням інфляції 

скорочується з цілком об'єктивних причин: левова частка робіт виконана за 

рахунок розвитку інфраструктури та вкладень в активи аграрними 

холдингами, налагоджені технологічні процеси, відбулося масштабне 

оновлення парку сільгосптехніки (наприклад, великі агрохолдинги 

здебільшого перейшли на використання провідних марок західної техніки). У 

2018 року на гривню капітальних інвестицій у виробництво харчових 

продуктів та напоїв припадало 2,81 грн вкладень в сільське господарство. 

Для порівняння: цей показник у 2009 році становив 1 грн., в 2012 – 1,4 грн., в 

2015 – 2,16 грн., в 2017 – 2,35 грн.  

В умовах підвищених політико-економічних ризиків вітчизняні 

інвестори віддають перевагу короткостроковим інвестиціям: вкладення у 

вирощування кукурудзи, що дає змогу отримати за підсумками сезону 10-

15% чистого прибутку. В результаті в АПК України в розрахунку на 1 грн. 

капітальних інвестицій в останні 2015-2019 роки припадає 2,64 грн. 

інвестицій в оборотні кошти. Відсоткові ставки за банківськими кредитами 

вище рентабельності витрат (рис. 3.16.) в більшості інвестиційних проектів в 

аграрному секторі.  
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Рис. 3.16. Динаміка рентабельності виробництва продукції 

аграрного сектора в сільськогосподарських підприємствах, %* 

*Джерело: побудовано автором за [275] 

 

У 2010 році вартість довгострокових кредитів для суб’єктів 

господарювання у національній валюті склала 17% річних, в іноземній 

валюті – 12,6% річних; у 2019 році – 19,9% та 7,4% відповідно. Станом на 

кінець жовтня 2020 року було видано банківські кредити на суму 64707 млн. 

грн. (8,76% від усього обсягу кредитування) для аграрних підприємств, 

зокрема до 1 року – 32312 млн. грн. (8,46%), від 1 до 5 років – 29622 млн. грн. 

(12,41%); більше 5 років – 2773 млн. грн. (2,35%). При цьому частка кредитів 

в національній валюті склала 70,11%, в іноземній – 28,98%. Українські банки 

не є джерелом інвестиційного капіталу для АПК, не зважаючи на достатню 

капіталізацію банків. Це зумовлено слабким захистом прав кредиторів та 

значними юридичними ризиками [6]. 

Згідно з розрахунками, рентабельність виробництва продукції 

сільськогосподарськими підприємствами протягом наступних трьох років 

зменшиться (у 2020 р. становитиме – 6,15%, а у 2022 – 1,86%), див. формули 

: Y(2020) = -2,146*11 + 29,76 = 6,15%; Y(2021) = -2,146*12 + 29,76 = 4,01%; 

Y(2022) = -2,146*13 + 29,76 = 1,86%, див. рис. 3.17. 
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Рис. 3.17. Прогнозування рентабельності виробництва продукції 

сільськогосподарськими підприємствами, %* 

*Джерело: побудовано автором на основі власних розрахунків 

 

Водночас рентабельність виробництва продукції рослинництва 

сільськогосподарськими підприємствами протягом наступних трьох років 

також зменшиться (у 2020 р. становитиме – 17,58%, а у 2022 – 15,04%), див. 

формули : Y(2020) = -1,2705*11 + 31,556 = 17,58%; Y(2021) = -1,2705*12 + 

31,556 = 16,31%; Y(2022) = -1,2705*13 + 31,556 = 15,04%. Така ж динаміка 

прогнозується з показником рентабельності виробництва продукції 

тваринництва сільськогосподарськими підприємствами, який у 2020 р. 

становитиме – -2,88%, а у 2022 – -6,97%, див. формули : Y(2020) = -2,0445*11 

+ 19,61 = -2,88%; Y(2021) = -2,0445*12 + 19,61 = -4,92%; Y(2022) = -

2,0445*13 + 19,61 = -6,97%. 

Згідно з розрахунками, кількість працівників, задіяних у виконанні 

наукових досліджень і розробок на сільськогосподарських підприємств 

протягом наступних трьох років зменшаться (у 2020 р. будуть становити – 

6628 ос., а у 2022 – 6213 ос.), див. формули : Y(2020) = -2484ln(11) + 12584 = 

6628 ос.; Y(2021) = -2484ln(x) + 12584 = 6411 ос.; Y(2022) = -2484ln(x) + 

12584 = 6213 ос., див. рис. 3.18. 
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Рис. 3.18. Прогнозування кількості працівників, задіяних у 

виконанні наукових досліджень і розробок та витрат на їх виконання 

сільськогосподарських підприємств* 

*Джерело: побудовано автором на основівласних розрахунків 

 

Натомість витрати на виконання наукових досліджень і розробок 

сільськогосподарських підприємств протягом наступних п’яти років будуть 

зростати (у 2020 р. будуть становити – 950,5 млн. грн, а у 2022 – 1041,8 млн. 

грн), див. формули: Y(2020) = 45,633*11 + 448,55 = 950,5 млн. грн; Y(2021) = 

45,633*12 + 448,55 = 996,1 млн. грн; Y(2022) = 45,633*13 + 448,55 = 1041,8 

млн. грн. 

При цьому, основними суб’єктами капітальних інвестицій виступають 

агрохолдинги. Для прикладу, частка незавершених капітальних інвестицій 

ПАТ «МХП» в капітальних інвестиціях України у 2011 році становила 

15,46%, у 2012 році – 16,92%, у 2013 році – 7,59%, у 2014 році – 2,84%, у 

2015 році – 5,18%, у 2016 році – 2,8%, у 2017 році – 4,44%. Основна мета 

капітальних інвестицій аграрних підприємств – нарощування експортного 

потенціалу та вихід на зовнішні ринку збуту. Це забезпечило зростання 
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частки прибутковості підприємств аграрного сектору з 2016 року. Для 

прикладу, у 2010 році рівень рентабельності (збитковості) операційної 

діяльності підприємств галузі склав 22,9%, у 2011 році – 23,2%, у 2012 році – 

21,7%, у 2013 році – 11,3%, у 2014 році – 20,6%, у 2015 році – 41,7%, у 2016 

році – 32,4%, у 2017 році – 22,4%, у 2018 році – 18,3%, у 2019 році – 19,2% 

(рис. 3.19). Внутрішній продовольчий ринок характеризується наявністю 

потенціалу до зросту, зокрема показників споживання м’яса, фруктів та риби.  

 

 

Рис. 3.19. Динаміка рівня рентабельності (збитковості) операційної 

діяльності підприємств аграрного сектору за розмірами підприємств у 

2010-2019 роках, %* 

*Джерело: побудовано автором за [275] 

 

Згідно з розрахунками, рентабельність (збитковість) операційної 

діяльності сільськогосподарських підприємств протягом наступних трьох 

років буде стабільною на рівні 22,6%, див. формули: Y(2020) = 21,472*110,0205 

= 22,6%; Y(2021) = 21,472*120,0205 = 22,6%; Y(2022) = 21,472*130,0205 = 22,6%, 

див. рис. 3.20. 
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Рис. 3.20. Прогнозування рентабельності (збитковості) операційної 

діяльності сільськогосподарських підприємств, %* 

*Джерело: побудовано автором на основі розрахунків 

 

В той же час, відповідно до прогнозних даних, рентабельність 

(збитковість) операційної діяльності великих сільськогосподарських 

підприємств буде зменшуватися (у 2020 р. буде становити – 20,1%, а у 2022 – 

17,5%), див. формули: Y(2020) = -1,3067*11 + 34,516 = 20,1%; Y(2021) = -

1,3067*12x + 34,516 = 18,8%; Y(2022) = -1,3067*13 + 34,516 = 17,5%. Така ж 

динаміка прогнозується і для рентабельності (збитковості) операційної 

діяльності малих сільськогосподарських підприємств, яка буде на далі 

зменшуватися (у 2020 р. буде становити – 10,3%, а у 2022 – -5,3%), див. 

формули: Y(2020) = -0,6059*112 + 6,7354*11 + 9,5379 = 10,3%; Y(2021) = -

0,6059*122 + 6,7354*12 + 9,5379 = 3,11%; Y(2022) = -0,6059*132 + 6,7354*13 + 

9,5379 = -5,3%. Натомість рентабельність (збитковість) операційної 
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діяльності середніх сільськогосподарських підприємств буде збільшуватися 

(у 2020 р. буде становити – 24,2%, а у 2022 – 24,5%), див. формули: Y(2020) = 

1,85ln(11) + 19,743 = 24,2%; Y(2021) = 1,85ln(12) + 19,743 = 24,3%; Y(2022) = 

1,85ln(13) + 19,743 = 24,5%. 

Індекс капітальних інвестицій у сільське, лісове та рибне господарство 

у 2011-2019 роках в середньому становив 115,39%, зокрема досягаючи 

пікових значень у 2011 році (135,4%), 2015 році (127,15), 2016 році (149,5%), 

2017 році (130,7%). Це засвідчує залежність аграрного сектору від зовнішніх 

шоків та коливань на зовнішніх ринках, зокрема валютних коливань. Для 

прикладу, попит на зовнішніх ринках на сировину аграрного сектору та 

відповідно обсяги експорту сировини галузі зростали найбільшими темпами 

у 2010-2011 роках (1,13% та 1,067% відповідно) та 2015-2017 роках (1,75%, 

2,11% та 2,05% відповідно). Залежність між капітальними інвестиціями та 

розвитком аграрного сектору нелінійна, про що свідчить рисунок 3.21.  

 

 

Рис. 3.21. Динаміка залежності індексів виробництва продукції 

аграрного сектору від індексів капітальних інвестицій в аграрний сектор 

у 2011-2019 роках* 

*Джерело: побудовано автором за [275] 
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Важко відстежити прямий зв'язок між цими змінними. Очевидно, між 

безпекою аграрного сектору та інвестиційним забезпеченням є трансмісійний 

механізм, що через інші змінні визначає рівень впливу інвестицій на сільське 

господарство [7]. 

Згідно з розрахунками, індекс капітальних інвестицій у сільське, лісове 

та рибне господарство протягом наступних трьох років зменшиться (у 2020 р. 

буде становити – 107,09%, а у 2022 – 106,89%), див. формули: Y(2020) = -

1,241ln(11) + 110,07 = 107,09%; Y(2021) = -1,241ln(12) + 110,07 = 106,99%; 

Y(2022) = -1,241ln(13) + 110,07 = 106,89%, див. рис. 3.22. 

 

  

Рис. 3.22. Прогнозування індексу капітальних інвестицій у 

сільське, лісове та рибне господарство, індекс продукції аграрного 

сектору та продуктивності праці, %* 

*Джерело: побудовано автором на основі розрахунків 
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Також індекс продукції аграрного сектору протягом наступних трьох 

років зменшиться (у 2020 р. буде становити – 101,4%, а у 2022 – 100,5%), 

див. формули: Y(2020) = -0,4382*11 + 106,24 = 101,4%; Y(2021) = -0,4382*12 

+ 106,24 = 101,0%; Y(2022) = -0,4382*13 + 106,24 = 100,5%, 

Натомість продуктивність праці в аграрній сфері протягом наступних 

трьох років буде збільшуватися (у 2020 р. буде становити – 112,3%, а у 2022 

– 113,8%), див. формули: Y(2020) = 0,7515*11 + 104,07 = 112,3%; Y(2021) = 

0,7515*12 + 104,07 = 113,1%; Y(2022) = 0,7515*13 + 104,07 = 113,8%. 

Залежність між капітальними інвестиціями та продуктивністю праці в 

підприємствах, які здійснювали сільськогосподарську діяльність, також 

нелінійна (рис. 3.23). Це означає наявність трансмісійного механізму впливу 

інвестицій на безпеку аграрного сектору.  

 

 

Рис. 3.23. Динаміка залежності індексів продуктивності праці в 

підприємствах, які здійснювали сільськогосподарську діяльність, від 

індексів капітальних інвестицій в аграрний сектор у 2011-2019 роках* 

*Джерело: побудовано автором за [275] 
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Прямі іноземні інвестиції в Україну в аграрний сектор за 2010-2019 

роки в середньому скорочувалися на 2,08% щороку (табл. 3.27).  

Таблиця 3.27 

Динаміка прямих іноземних інвестицій в Україну за секторами 

економіки у 2010-2019 роках, млн. дол.* 

  

  

Обсяги на 1 січня 
На 31 

грудня 

2019р. 

Сере

дньо

річ. 

темп 

росту

, % 

2010р. 2016р. 2017р. 2018р. 2019р. 

Усього 38 992,9 32 122,5 31 230,3 31 606,4 32 905,1 35 809,6 -0,85 

Сільське, лісове 

та рибне 

господарство  

669,2 502,2 586,2 578,6 451,9 542,1 -2,08 

Промисловість 16 473,7 9 893,6 9 667,6 10 543,7 10 823,4 11 595,9 -3,45 

Будівництво 1 082,2 1 104,1 1 043,3 919,5 983,5 1 036,4 -0,43 

Оптова та 

роздрібна 

торгівля 

4 341,1 5 247,4 5 106,5 4 957,8 5 480,2 5 662,5 2,69 

Транспорт, 

складське 

господарство, 

поштова та 

кур’єрська 

діяльність  

923,6 1 088,0 1 086,0 985,3 1 043,0 1 088,4 1,66 

Тимчасове 

розміщування та 

організація 

харчування  

354,1 332,6 330,0 343,3 355,5 349,5 -0,13 

Інформація та 

телекомунікації 
1 572,3 2 089,4 2 075,7 2 100,1 2 201,1 2 939,6 6,46 

Фінансова та 

страхова 

діяльність  

8 973,2 4 350,1 3 627,4 3 526,3 3 641,1 4 557,6 -6,55 

Операції з 

нерухомим 

майном 

2 371,3 3 882,1 3 764,4 3 796,3 4 258,2 4 495,7 6,61 

Професійна, 

наукова та 

технічна 

діяльність 

1 133,1 2 222,6 2 253,5 2 131,1 2 096,9 2 223,0 6,97 

Діяльність у 

сфері адмін. та 

допоміжного 

обслуговування  

872,1 1 222,7 1 507,3 1 550,9 1 377,4 1 113,2 2,47 

Інші галузі  226,7 172,5 167,0 156,6 165,5 179,3 -2,32 

*Джерело: побудовано автором  
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При цьому частка ПІІ аграрного сектору становила у 2010 році 1,72%, у 

2019 році - 1,37% (середня частка за 2010-2019 роки 1,59%), тому структурні 

зрушення в розвитку аграрного сектору відсутні, рівень інноваційного 

забезпечення низький.  

Це зокрема пояснюється сировинною структурою економіки України, 

суттєвою часткою оптової торгівлі в економіці, що не стимулює приватний 

сектор та інвесторів вкладати кошти в аграрну інфраструктуру, активи 

підприємств сільського господарства. Особливість аграрного сектору 

України полягає у тому, що головними інвесторами галузі є українські 

компанії – агровиробники. Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) характеризуються 

різновекторною динамікою, надходять у відносно невеликих обсягах і 

спрямовані зазвичай або в переробку сільськогосподарської продукції, або в 

фінансовий сектор (наприклад, лізинг агротехніки). В основне 

агровиробництво здійснюють вкладення українські компанії, 

використовуючи різні форми фінансування активів (позиковий та власний 

капітал). Бурхливе зростання інвестицій в галузь припало на 2013-2015 роки 

через пріоритетність галузі як драйверу економічного росту. Практика 

доводить швидку окупність інвестицій в аграрному секторі (в середньому за 

3,4 роки, а в рослинництві, в сегменті таких культур, як соняшник, соя або 

кукурудза, окупність становить1,5 роки). Бюджетні витрати на підтримку 

агровиробників скорочуються. В умовах нестабільності аграрні компанії 

перенаправляють інвестиції в приріст оборотних активів, які з однієї сторони 

забезпечують швидку окупність з іншої, - звужують перспективи 

стратегічного розвитку. Через підвищений рівень ризиків великі 

агрохолдинги виводять інвестиційні ресурси в більш безпечні для їх капіталу 

зони. [30]. 

Згідно з розрахунками, прямі іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років зменшаться (у 2020 р. будуть становити – 486,4 млн. дол. США, а 

у 2022 – 432,55 млн. дол. США), див. формули: Y(2020) = -26,927*11 + 782,6 
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= 486,40 млн. дол. США; Y(2021) = -26,927*12 + 782,6 = 459,48 млн. дол. 

США; Y(2022) = -26,927*13 + 782,6 = 432,55 млн. дол. США, див. рис. 3.24. 

 

  

Рис. 3.24. Прогнозування капітальних інвестицій та прямих 

іноземних інвестицій, млн. дол. США* 

*Джерело: побудовано автором на основі розрахунків 

 

Натомість капітальні інвестиції протягом наступних трьох років будуть 

зростати (у 2020 р. будуть становити – 2242,88 млн. дол. США, а у 2022 – 

2284,47 млн. дол. США), див. формули: Y(2020) = 248,96ln(11) + 1645,9 = 

2242,88 млн. дол. США; Y(2021) = 248,96ln(12) + 1645,9 = 2264,54 млн. дол. 

США; Y(2022) = 248,96ln(13) + 1645,9 = 2284,47 млн. дол. США. 

В цілому тенденції капітальних інвестицій та ПІІ характеризуються 

переважанням вкладень резидентів в активи аграрних підприємств (рис. 

3.25), тоді як частка коштів нерезидентів скорочується. Низький рівень 

інвестиційної привабливості аграрного сектору України в цілому відображає 

низький рівень економічної безпеки.  
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Рис. 3.25. Динаміка капітальних інвестицій та прямих іноземних 

інвестицій* 

*Джерело: побудовано автором за [275] 

Згідно з розрахунками, відношення капітальних інвестицій до прямих 

іноземних протягом наступних трьох років збільшиться, див. рис. 3.26. 

  

Рис. 3.26. Прогнозування відношення капітальних інвестицій до 

прямих іноземних інвестицій* 

*Джерело: побудовано автором на основі розрахунків 
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Так наприклад, у 2020 р. буде становити – 4,73, а у 2022 – 5,25, див. 

формули : Y(2020) = 0,2588*11 + 1,8807 = 4,73; Y(2021) = 0,2588*12 + 1,8807 

= 4,99; Y(2022) = 0,2588*13 + 1,8807 = 5,25. 

Територіальні обсяги ПІІ варіюють залежно від розвитку сільського 

господарства в області (табл. 3.28).  

Таблиця 3.28 

Динаміка прямих іноземних інвестицій в аграрний сектор України 

за економічними регіонами у 2015-2019 роках, млн. дол.* 

  
31.12. 

2015 

31.12. 

2016 

31.12. 

2017 

31.12. 

2018 

31.12. 

2019 

Середньоріч-

ний темп 

росту, % 

Усього 1780,03 474,76 587,91 587,20 444,87 -22,37 

Вінницька 78,29 25,04 21,92 17,29 19,38 -0,41 

Волинська 15,12 12,71 12,97 12,51 14,49 28,57 

Дніпропетровська 95,69 15,20 27,81 79,44 23,65 132,27 

Донецька 6,46 3,92 0,69 0,37 2,93 -11,07 

Житомирська 19,14 18,72 19,93 21,24 9,54 -12,98 

Закарпатська 5,52 2,22 2,82 3,26 2,13 -14,20 

Запорізька 18,38 3,81 3,21 3,28 4,46 -25,26 

Івано-

Франківська 
110,69 51,62 54,22 56,56 24,30 -24,36 

Київська 143,18 85,01 83,12 71,69 42,40 28,10 

Кіровоградська 40,38 1,31 1,65 2,27 5,57 -16,15 

Луганська 5,84 0,85 0,82 0,83 1,02 -8,26 

Львівська 31,48 30,28 31,44 20,85 20,98 -34,37 

Миколаївська 27,04 4,95 5,14 4,16 2,47 -19,90 

Одеська 6,47 2,64 2,56 1,76 2,01 -16,18 

Полтавська 67,59 10,95 13,78 13,83 12,84 -35,06 

Рівненська 15,29 4,02 2,48 2,88 1,60 -28,03 

Сумська 34,54 6,74 6,98 7,24 4,42 52,78 

Тернопільська 73,01 4,33 4,58 16,91 22,05 155,98 

Харківська 46,93 11,59 9,86 8,48 70,21 -16,36 

Херсонська 52,20 21,02 14,06 8,46 14,15 -35,62 

Хмельницька 142,94 10,06 10,16 8,01 5,66 -32,30 

Черкаська 123,05 19,45 20,15 17,28 11,34 -10,96 

Чернівецька 16,96 9,71 11,04 1,15 2,01 16,70 

Чернігівська 17,78 10,99 11,92 16,12 26,00 -10,31 

м. Київ 586,08 107,64 214,59 191,34 99,26 -22,37 

*Джерело: побудовано автором на основі розрахунків 
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Відповідно до Плану спільних дій Державної служби статистики 

України (далі – Держстат) та НБУ, починаючи з 2020 року до Національного 

банку передано повноваження щодо публікації статистики ПІІ для створення 

єдиного джерела даних з єдиною методологією розрахунку. Це дозволяє 

провести аналіз регіональних особливостей вкладання ПІІ в аграрний сектор.  

Найбільша частка ПІІ у 2019 році була у таких областях: Харківська 

(16%), Київська (10%), Чернігівська (6%) Львівська (5%), Дніпропетровська 

(5%), Івано-франківська (5%), Тернопільська (5%), Вінницька (4%). При 

цьому, середній річний темп росту суттєво відрізняється, що означає різний 

рівень інвестиційної привабливості аграрних територій.  

У структурі прямих інвестицій переважають вкладення в акції, частки в 

капіталі, паї (рис. 3.27), тоді як облігації та подібні боргові інструменти не 

набули поширення.  

 

Рис. 3.27. Динаміка прямих іноземних інвестицій за типами 

фінансових інструментів в сільське, лісове та рибне господарство в 

Україні у 2015-2019 роках, млн. грн.* 

*Джерело: побудовано автором на основі [201] 

 

Агрохолдинги України залучають кошти міжнародних організацій для 

розвитку діяльності, зокрема єврооблігації. Як зазначає Гуторов А.О., 

інвестиційні ресурси залучаються «через емісію єврооблігацій, отримання 
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кредитів від міжнародних фінансових і банківських інституцій, а також 

цільове фінансування за участі експортних кредитних агентств» [60]. Для 

прикладу, Нібулон співпрацює з міжнародними фінансовими установами 

(Світовим банком, МБРР, ЄБРР, ЄІБ, IFC за програмами розвитку експорту 

та енергозберігаючих проектів, у рамках яких виділяються кошти на 

удосконалення логістики в Україні, що є свідченням високої ділової 

репутації компанії) [210], банківськими установами Нідерландів, Швейцарії, 

Франції, Великобританії, України. У 2015 році підприємство залучило 

синдикований кредит обсягом 130 млн. дол. для реалізації інвестиційних 

проектів розвитку експорту, інфраструктури та логістики. Основний 

механізм залучення інвестицій ТОВ «СП Нібулон» – спільне 

підприємництво. Подібний механізм залучення інвестицій у агрохолдингу 

«Миронівський Хлібопродукт», що передбачає інвестиції в розширення 

виробництва, єврооблігації (для прикладу, 750 млн. дол. єврооблігацій від 

міжнародних фінансових організацій у 2013 році; 500 млн. дол. єврооблігацій 

у 2017 році; 550 млн. дол. єврооблігацій у 2018 році; 350 млн. євро у 2019 

році) [208]. Додаткове джерело фінансування МХП – розміщення акцій 

вільного обігу та глобальних депозитарних розписок  [208]. Це означає, що 

аграрні компанії суттєво залежать від коливань валютних курсів.  

Агрохолдинги забезпечують залучення інвестицій в аграрний сектор 

через фінансування активів (матеріальних та нематеріальних) (табл. 3.28), 

інвестиційні програми з метою збільшення обсягів експорту 

сільськогосподарської продукції. Для прикладу, ТОВ «СП Нібулон» 

інвестувало 450 млн. грн. в будівництво перевантажувального терміналу в 

2015 році [210].  

Інвестиційні проекти є формою здійснення вкладень в аграрний сектор. 

Для прикладу, у першому півріччі 2016 року на олійному ринку України 

реалізований досить значний проект – міжнародна компанія Bunge Ukraine 

вклала 180 млн. дол. у будівництво та ввела в експлуатацію в 
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Миколаївському морському порту другий великий виробничо-вантажний 

комплек [293]. 

Таблиця 3.28 

Капітальні інвестиції в активи аграрного сектору, 2016 рік* 

№ Інвестор 
Активи Сума, млн. дол. 

1 Bunge Виробничо-перевантажувальний термінал 

комплекс в Миколаївському порту 

180 

2 Cargill Зерновий термінал в порту «Південний» 100 

3 IFC Активи «Кернел» 95 

4 Cofco Зерновий термінал в Миколаївському порту 75 

5 
Risoil S. 

A. 

Зерновий термінал в Чорноморському порту 70 

6 
Фонд 

NCH 

Активи «Агропросперис» 36 

7 IFC Активи «Астарта» 25 

8 ЄБРР Активи «Українські аграрні інвестиції» 20 

9 ЄБРР Активи «Індустріальна молочна компанія» 20 

10 ЄБРР Активи «Астарта» 20 

11 
ED&Man 

Ukraine 

Цукровий завод в Миколаївський області 10 

12 IFC Agrofusion 10 

 Всього: - 661 

*Джерело: побудовано автором на основі [293] 

 

До його складу увійшли масляний термінал і один з найбільших заводів 

з виробництва соняшникової олії. Інший приклад – реалізація інвестиційного 

проекту з будівництва маслоекстраційного заводу компанії Allseeds поблизу 

порту «Південний» Одеської області. До 2020 року компанія Allseeds планує 

збільшити потужність переробки на підприємстві в чотири рази. Обсяги 

інвестицій в цей завод склали 200 млн. дол., а плановий обсяг залучених 

коштів – 400 млн. дол.  
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Закон України «Про режим іноземного інвестування» [91] є головним 

нормативно-правовим актом регулювання іноземного інвестування, що надає 

іноземним інвесторам рівні умови для діяльності поряд з вітчизняними 

інвесторами. Згідно із Законом, іноземні інвестиції можуть здійснюватися в 

будь-яких формах, які не заборонені законодавством України. Існують певні 

обмеження щодо землі, надр та інших природних ресурсів. Вкладаючи кошти 

в український агробізнес, крім нарощування внутрішньо-економічних темпів 

(створюючи тисячі нових робочих місць), зарубіжні інвестори збільшують 

експортні можливості сільського господарства та харчової промисловості. 

Підприємства, створені за рахунок коштів іноземних інвесторів, у дуже 

стислі терміни експортують за кордон до 40-50% продукції.  

Основним напрямком інвестицій в АПК України є формування 

земельного банку. Так, іноземні інвестори зацікавлені в придбанні прав на 

орендовані земельні паї для розвитку землеробства. Неможливість 

приватизації землі стримує іноземні інвестиції в аграрний сектор України 

через високий рівень ризику: неможливість точного передбачення ситуації 

щодо орендованого земельного банку, де розміщені виробничі потужності. В 

Україні функціонують іноземні компанії через механізм використання 

земельних паїв в оренді для виробництва продукції (400-500 тис. га і більше), 

їх обслуговування, вирощування соняшнику, ріпаку, сої тощо. До таких 

компаній відносять, наприклад, американський агрохолдинг New Century 

Holding (NCH), «Українські аграрні інвестиції» від інвестиційної компанії 

«Ренесанс груп» та інші. 

Іноземні інвестори та власники компаній, які були створені за великої 

участі іноземного капіталу, найбільшою перепоною для активізації бізнесу та 

збільшення інвестицій в український АПК називають корупцію на всіх рівнях 

влади. Україна вважається інвестиційно привабливою в контексті залучення 

інвестицій в агробізнес, навіть в умовах ведення військового конфлікту. 

Іноземні інвестори здійснюють вкладення в різні сегменти ринку АПК: 

виробництво соняшникової олії, вирощування соняшнику, ріпаку, зерна 
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тощо. Проте додатковими стримуючими чинниками прямих інвестицій є 

проблематика приватизації державних підприємств в сфері АПК; земельна 

реформа; судова реформа; несистемність процесів оренди, придбання, 

продажу землі; нераціональна структура виробництва; інтенсивні технології, 

монокультуризація землеробства; проблеми у формуванні внутрішнього 

ринку аграрної продукції; ризики в адміністративному регулюванні цін на 

продукцію; експортні обмеження.  

Інвестиції в довгострокові біологічні активи рослинництва і 

тваринництва за січень – вересень 2020 року становили майже 3 млрд. грн., 

що свідчить про відсутність стрімкого росту та змін. Тому інвестиційне 

забезпечення аграрного сектору перебуває в кризовому стані. Інвестиційна 

криза в аграрному секторі економіки України відбувається на тлі загального 

спаду капітальних інвестицій в економіку, обсяги яких в січні-вересні 2020 

року склали 268 млрд. грн. або 64,6% до відповідного показника 2019 р [220]. 

При цьому, рівні індексів капітальних інвестицій в секторі за другий та 

третій квартали 2020 року суттєво не змінювалися. Це означає досягнення 

найнижчого рівня спаду інвестицій. У порівнянні з харчовою промисловістю, 

яка є одним з найбільших секторів залучення інвестицій поряд з аграрним 

сектором, сільське господарство в 2020 році було більш пріоритетним для 

інвестування, оскільки співвідношення між щоквартальними обсягами 

капітальних інвестицій цих секторів економіки було на користь аграрного 

сектору (з позитивною динамікою): I квартал – 1,37: 1,00 грн.; II квартал – 

1,47:1,00 грн.; III квартал – 1,72:1,00 грн [220]. Така динаміка пов’язана із 

швидшим зниженням рівня інвестиційної привабливості харчової 

промисловості в січні-вересні 2020 року.  

Несприятлива інвестиційна ситуація в аграрному секторі економіки 

збережеться до кінця 2021 року. Скорочення інвестицій у галузь негативно 

впливатиме на продовольчу безпеку та валютні надходження.  

Порівняно глибокий інвестиційний спад в аграрному секторі 

зумовлений низкою факторів, пов'язаних, зокрема, з недостатньо виваженими 
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змінами в секторальному управлінні, несприятливими природно-

кліматичними умовами, пандемією COVID-19, посиленням інших 

інвестиційних ризиків і ризиків збереження капіталу, відмовою аграрних 

інвесторів від реалізації своїх інвестиційних проектів у зв'язку з 

очікуваннями покупки земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, погіршенням фінансового стану держави, припиненням 

діяльності значної кількості суб'єктів малого бізнесу, уповільненням 

інвестиційної діяльності в секторах економіки, пов'язаних із сільським, 

лісовим, рибним господарствами і переробкою, а також з іншими факторами.  

Інвестиційний спад 2020 року в короткостроковій перспективі 

негативно позначиться на темпах розвитку аграрної економіки, продовольчої 

безпеки держави, на валютних і бюджетних надходженнях. Доцільно 

здійснити наступні заходи щодо активізації інвестиційної діяльності в 

аграрному секторі економіки України:  

1. Використання досвіду країн Організації економічного 

співробітництва і розвитку з метою розробки та реалізації аграрної політики, 

механізмів та інструментів активізації інвестицій для росту галузі.  

2. Скорочення рівня інвестиційних ризиків аграрних підприємств.   

3. Протидія аграрному рейдерству та здійсненню вкладень в 

захоплення земель сільськогосподарського призначення.  

4. Формування передумов для масштабного розвитку малого 

підприємництва, кооперативних інтеграційних формувань, зокрема з метою 

підтримки та реалізації інвестиційних проектів.  

5. Здійснення реальних заходів щодо забезпечення пріоритетності 

інвестиційного розвитку аграрного сектору економіки.   

Таким чином, аналіз інвестиційно-інноваційного забезпечення 

економічної безпеки аграрного сектору доводить необхідність покращення 

стану інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання та потенціалу 

розвитку інновацій на основі прийняття відповідних заходів: розробки 

механізмів стимулювання розвитку кооперативів та малого підприємництва; 
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вирішення земельних питань для залучення прямих іноземних інвестицій 

через правові механізми; захист прав кредиторів через прийняття 

нормативно-правових актів та інтеграцію технологій для можливості 

ідентифікації власників земельних ресурсів, де розміщені виробничі 

потужності аграрних підприємств; формування механізмів державної 

підтримки фермерства та впровадження інновацій в розвиток технологічних 

процесів аграрних підприємств [181]. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Аграрний сектор сьогодні потребує технологічного переоснащення 

відповідно до рівня фондозабезпеченості сільського господарства в 

розвинутих країн світу. Ці процеси відбуваються за допомогою розширеного 

інноваційного відтворення технічних засобів на основі їх кількісного 

зростання і якісного оновлення відповідно до нових технологій в аграрному 

виробництві, що вимагає наукового обґрунтування основних засад технічної 

політики держави в аграрному секторі, яка б була спрямована на 

забезпечення умов інноваційного технологічного оновлення вітчизняного 

аграрного виробництва, зниження енерго- та матеріалоємності технологічних 

процесів, формування та ефективного функціонування інженерно-технічного 

забезпечення аграрного сектору з метою збільшення обсягу виробництва 

аграрної продукції, підвищення продуктивності праці, покращення 

соціальних умов в аграрному секторі, дотримання умов екологічної безпеки. 

2. Як показують дослідження, наявних обсягів інвестування 

недостатньо для забезпечення необхідної моделі відтворення галузевих 

основних виробничих засобів. Нині кількісні та якісні параметри основних 

виробничих засобів сільськогосподарських підприємств України не сприяють 

високим конкурентним позиціям вітчизняних аграріїв, насамперед середніх 

та малих форм господарювання на селі. Станом на 1 січня 2018 р. вартість 
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основних засобів на 1га сільськогосподарських угідь в Україні була меншою 

порівняно з аналогічним показником у Польщі в 20,1 раза, у Великобританії 

в 25,2 раза, у Чехії в 25,6 раза, в Угорщині в 31,7 раза, Франції в 33,5 раза та в 

Німеччині в 88,4 раза. 

3. Здійснені розрахунки підтверджують невідповідність 

амортизаційних відрахувань до витрат основного капіталу в аграрному 

секторі та потребам його відтворення, що зумовлено відсутністю дієвої 

практики переоцінки основних засобів. Наслідком недооцінки галузевих 

основних засобів стали знівельовані абсолютні та відносні фінансово-

економічні показники сільськогосподарської діяльності, зокрема 

амортизаційні відрахування, собівартість, фінансовий результат та 

рентабельність. 

4. Інноваційний розвиток вимагає витрат на фінансування науки не 

менше, ніж 2% ВВП, коли реально в Україні цей показник становить 0,3%, 

що є однією із актуальних проблем сучасного відтворення науково-

технічного потенціалу та забезпечення економічної безпеки аграрного 

виробництва. Кількість організацій, що виконували наукові дослідження та 

розробки за всіма секторами діяльності та у всіх регіонах за досліджуваний 

період зменшується. Серед джерел фінансування внутрішніх витрат на 

виконання наукових досліджень і розробок основну питому вагу займають 

кошти підприємницького сектору. Питома вага коштів на виконання НДР в 

галузі сільськогосподарських наук в 2019 році становила 5,6%, зокрема на 

науково-технічні розробки 1,2% від загальної суми таких витрат, 84,4% з 

яких припадало на підприємницький сектор. 

5. За експертними оцінками, інноваційні технології на постійній основі 

застосовують не більше 10% загальної кількості малих та середніх 

підприємств. Активатором науково-технічного прогресу в аграрному секторі 

є агрохолдинги. Великі компанії впроваджують інновації не лише у 

виробництво, але і в усі супутні сфери – управління ресурсами, кадрами, 

закупівлями тощо. Витрати на високотехнологічні розробки у найбільших 
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гравців становлять 5-7 дол. США на кожен гектар сільськогосподарських 

угідь.  

6. Однією із форм впровадження інновацій в аграрний сектор є 

інвестиційні проекти. За даними Інформаційно-аналітичного порталу АПК 

України станом на 01.07.2019 року в аграрному секторі підготовлено та 

впроваджуються 444 інвестиційні проєкти на суму понад 40,6 млрд. грн. 

Основним джерелом фінансування проєктів є власні кошти аграрних 

підприємств - 72,8%. Найбільша кількість інвестиційних проєктів 

реалізовано в будівництво та реконструкцію в галузях вирощування ВРХ та 

розвитку свинарства, в галузь обробки, зберігання зернових і технічних 

культур. Вартість інвестиційних проєктів варіює від 100 тис грн до 9,6 млрд 

грн. 

7. Динаміка капітальних інвестицій за видами економічної діяльності за 

2010-2019 роки свідчить про пряму залежність між вкладенням в галузь та 

економічним ростом, середній річний темп росту яких в аграрний сектор 

становив 18,25%. В умовах підвищених політико-економічних ризиків 

вітчизняні інвестори віддають перевагу короткостроковим інвестиціям: 

вкладення у вирощування кукурудзи, що дає змогу отримати за підсумками 

сезону 10-15% чистого прибутку. Основними суб’єктами капітальних 

інвестицій виступають агрохолдинги. 

8. Прямі іноземні інвестиції в Україну в аграрний сектор за 2010-2019 

роки в середньому скорочувалися на 2,08% щороку. При цьому частка ПІІ 

аграрного сектору становила у 2010 році 1,72%, у 2019 році - 1,37% (середня 

частка за 2010-2019 роки 1,59%), тому структурні зрушення в розвитку 

аграрного сектору відсутні, рівень інноваційного забезпечення низький. 

Територіальні обсяги ПІІ варіюють залежно від розвитку сільського 

господарства в області. Найбільша частка ПІІ у 2019 році була у таких 

областях: Харківська (16%), Київська (10%), Чернігівська (6%) Львівська 

(5%), Дніпропетровська (5%), Івано-франківська (5%), Тернопільська (5%), 

Вінницька (4%). При цьому, середній річний темп росту суттєво 
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відрізняється, що означає різний рівень інвестиційної привабливості 

аграрних територій.  
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РОЗДІЛ 4.  

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

АГРАРНОГО СЕКТОРА 

 

 

4.1. Формування сприятливого інвестиційного середовища в 

аграрному секторі 

 

Питання інвестування належить до одного з найважливіших, від якого 

залежать функціонування та розвиток аграрного сектору економіки. 

Інвестиції сприяють розширенню та вдосконаленню виробничих 

потужностей та основних фондів. Інвестиції у виробничу сферу забезпечують 

підвищення технічного рівня та потрібний приріст потужностей. 

Розвиток ринкової системи господарювання вимагає використання 

ефективного механізму інвестування і його інструментів. Для України, аналіз 

даного процесу має як теоретичне, так і практичне значення, бо дозволяє 

накреслити шляхи використання інвестиційних ресурсів та функціонування 

сучасного інвестиційного середовища разом з відповідною інфраструктурою 

та інституційною базою.  

Формування сприятливого інвестиційного середовища в аграрному 

секторі відкриває нові можливості диверсифікації для інвесторів, гарантує 

вкладення коштів в інвестиційні проєкти. У виборі об’єкта інвестування 

визначальне значення відіграє суб’єктивна думка потенційного інвестора (чи 

зможе стати цей об’єкт засобом досягнення його цілей).  

Інвестиційне середовище в аграрному секторі має велике значення для 

потенційного інвестора. Для підвищення обсягів інвестицій потрібно 

використовувати резерви покращення інвестиційного середовища аграрного 

сектору. Фінансово-господарська діяльність суб’єктів господарювання 

аграрного сектору неможлива без вкладення коштів, що мають власний та 

залучений характер. Причому залучення інвестиційних ресурсів є 
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надважливим на будь-якому етапі діяльності суб’єктів господарювання 

(починаючи з етапу створення та закінчуючи ліквідацією). Суб’єкти 

господарювання аграрного сектору, які використовують залучені 

інвестиційні ресурси мають кращий фінансовий потенціал свого розвитку та 

можливості приросту рентабельності виробництва, однак існує великий 

фінансовий ризик та загроза банкрутства, при зростанні питомої ваги 

залучених засобів в загальній сумі капіталу, що використовується.  

Надходження інвестицій у аграрний сектор економіки України 

залежить від інвестиційного середовища, на формування якого впливають 

такі основні фактори (рис. 4.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Основні фактори впливу на формування сприятливого 

інвестиційного середовища аграрного сектора* 

*Джерело: побудовано автором на основі [12] 

 

Для ефективного розвитку агровиробництва необхідне формування як 

активно функціонуючого фінансового ринку, так і інтегрованої системи 

взаємозв'язків з міжнародними фінансовими потоками, підвищення рівня 
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інвестиційної забезпеченості аграрних суб’єктів господарювання для 

досягнення конкурентних переваг вищого рівня та забезпечення 

конкурентоспроможного розвитку [12]. 

Формування сприятливого інвестиційного середовища аграрного 

сектора необхідне для забезпечення конкурентоспроможності продукції і 

підвищення її якості, структурної перебудови виробництва, створення 

необхідної сировинної бази з метою ефективного функціонування, вирішення 

соціально-екологічних проблем. Інвестиції необхідні для забезпечення 

ефективного функціонування аграрного сектора, його стабільного стану, 

також вони використовуватимуться для досягнення подальшого розширення 

і розвитку виробництва, відновлення основних виробничих засобів, 

підвищення технічного рівня праці, виробництва й екологічності [177]. 

Низький рівень інвестицій зумовив відсталість сільського господарства 

України в порівнянні з розвиненими країнами, особливо в технологіях, 

виробництві та ефективності. Багаторічний процес вилучення інвестицій був 

серйозною проблемою для вступу України в ЄС. В існуючих умовах 

низького рівня акумуляції інвестицій сільського господарства і невигідних 

умов кредитування потрібна держава підтримка інвестиційної діяльності. В 

останнє десятиліття істотно знизився внесок сільського господарства у 

валовий внутрішній продукт. Зусилля держави щодо поліпшення умов 

кредитування сільгоспвиробників не дали очікуваних результатів. [150]. 

Формування сприятливого інвестиційного середовища для 

інноваційного розвитку аграрного сектору повинно враховувати інституційні, 

фінансові, організаційні, економічні фактори впливу. Несприятливий 

інвестиційний клімат в країні є одним з базових факторів, які негативно 

впливають на розміри надходжень інвестицій в аграрний сектор. За 

результатами оцінки, яка проведена Всесвітнім банком, Україна займає аж 

142 позицію щодо загального інвестування із 183 країн світу [150]. 

В сучасних умовах господарювання спостерігається тенденція 

зниження інвестиційної привабливості аграрного сектора. Така ситуація 
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складається внаслідок взаємодії на інвестиційне середовище негативних 

чинників (рис. 4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2. Чинники негативного впливу на інвестиційне середовище 

аграрного сектора* 

*Джерело: побудовано автором на основі [116; 257; 314; 328] 

 

Системність та ефективність державної політики залежить, перш за все, 

від законодавчої основи для її впровадження. На сьогодні в Україні відсутній 

системо утворюючий нормативно-правовий акт, який би визначав засади та 

пріоритети розвитку аграрної політики та політики сільського розвитку, адже 

Закон «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 

року» фактично перестав діяти. Перші спроби розробити документ, який би 

мав не строковий, а комплексний характер, були здійснені наприкінці 2015 - 

початку 2016 років. Розширеною колегією Міністерства аграрної політики та 

продовольства України було схвалено єдину комплементарну стратегію 

розвитку сільського господарства і сільських територій на 2015 - 2020 роки, у 
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Недосконалий механізм економічних відносин, що призводить до 
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якій запропоновано цілі та стратегічні напрямки розвитку аграрного сектора. 

Разом з тим, зазначений документ не має обов'язкової юридичної сили, має 

строковий характер та не може виступати законодавчим підґрунтям для 

формування довгострокової державної аграрної політики та політики 

сільського розвитку. Він може слугувати лише референтним інструментом 

для розвитку окремих напрямів державної аграрної політики та подальшої 

розробки нормативно-правової бази.  

Як зазначають Непочатенко В.О., Гришова І.Ю., значна кількість 

нормативно-правових документів, присвячених проблемам інновацій та 

формування інвестиційного клімату України, базується на некоректному 

понятійному апараті, що суперечить міжнародній практиці, зокрема, 

прийнятій країнами Організації економічного співробітництва й розвитку 

(ОЕСР). У результаті виникає множина проблем, пов’язаних не тільки з 

розвитком теоретичних основ вивчення інноваційно-інвестиційних процесів, 

але й зі створенням на практиці системи управління інноваційною 

діяльністю, її інституціонального та інвестиційного забезпечення [5]. 

Земельна реформа, яка дійсно дозволяє власникам та користувачам 

розпоряджатись власною землею, може стати трансформаційною. За 

розрахунками Світового банку, завдяки такій реформі Україна зможе 

стабільно щороку додавати майже по одному відсотку до темпів свого 

економічного зростання. Для власників земельних ділянок, які зараз здають 

землю в оренду, це може забезпечити дохід до 3 млрд. доларів США щороку. 

Для сільських жителів та дрібних фермерів це може означати отримання 

майнового ресурсу вартістю близько 24 млрд. доларів США, який можна 

передати в заставу, що, в свою чергу, дозволить їм залучати інвестиції в 

зрошення, садівництво або в створення несільськогосподарських малих 

підприємств. Для місцевих громад та органів місцевого самоврядування це 

може забезпечити нове джерело надходжень в розмірі до 2 мільярдів доларів 

США щороку для покращення життя українців. [150]. 
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Українська влада вже досягла величезних успіхів у цьому напрямку 

шляхом прийняття пакету законодавчих актів, які дозволяють зменшити 

рівень рейдерства та використання тіньових схем, пов'язаних із земельними 

ресурсами. Це робить дані про землю загальнодоступними та дозволяє 

місцевим громадам планувати процес землекористування [6]. 

Але все ж потрібно напрацювати значно більше законодавчих актів 

щодо управління земельними ресурсами для забезпечення того, щоб кожен 

українець отримав весь набір переваг від земельної реформи. І простого 

ухвалення законів недостатньо, тому що як тільки це буде зроблено, виникне 

необхідність розробляти нормативні акти для впровадження цих законів, 

створювати установи, які управлятимуть процесом впровадження 

нормативних актів та, фактично, виконуватимуть роботу. 

Більше того, з метою поліпшення процесу управління земельними 

ресурсами, що призведе до зростання інвестицій, а отже, і доходів, особливо 

важливо, щоб українські землевласники або землекористувачі були обізнані 

про свої права та способи їх реалізації і могли захистити ці права. Особливо 

це стосується дрібних та середніх фермерів. Вони повинні мати можливість 

швидко усунути будь-які спроби порушення їхнього права або фактичні 

порушення цих прав. Фермери та інші учасники економічних відносин з 

приватного сектору повинні знати, як використовувати землю в якості 

забезпечення по кредиту. Банки та інші фінансові установи повинні мати 

можливість професійно оцінити вартість застави та мати стимули для 

надання позик дрібним позичальникам. Після запровадження відповідних 

законів та нормативних актів існуватиме потреба у широкомасштабній 

кампанії з підвищення обізнаності в сфері права та фінансової грамотності. 

Існує небезпека того, що відкриття ринку землі за відсутності цих суворих 

правових та регуляторних гарантій призведе до повторення процесу 

приватизації зразка 1990-х років, тобто зробить ринок вразливим перед 

потужними гравцями зі зв’язками і, фактично, поглибить корупцію пов'язану 

із земельним ринком та нерівність [7]. 



261 
 

Для визначення факторів формування сприятливого інвестиційного 

середовища варто трансформувати аграрний сектор у перехідний до ринкової 

економіки період та забезпечити структурні зрушення галузі. Політика 

посилення конкуренції на сільськогосподарському ринку має включати різні 

інструменти стимулювання інвестицій: інвестиції в агрохолдинги; звільнення 

від оподаткування, пільгові режими оподаткування, програми пільгового 

кредитування, програми дострокового виходу на пенсію. В цьому випадку 

актуальним є питання оптимізаційного поєднання різних інструментів 

державного сприяння інвестиціям в аграрний сектор. Для прикладу, режим 

пільгового оподаткування.  

Для визначення факторів формування сприятливого інвестиційного 

середовища доцільно розглянути досвід країн Східної Європи, які 

трансформували аграрний сектор в перехідний до ринкової економіки період. 

Для прикладу, Польща, Угорщина та Сербія через трансформацію державної 

політики забезпечили структурні зрушення галузі. 

В Угорщині та Польщі сільське господарство зазнало швидких 

процесів структурних змін безпосередньо під впливом застосування Спільної 

сільськогосподарської політики Європейського союзу (ЄС) і посилення 

конкуренції на єдиному ринку ЄС. Сільське господарство цих країн, а також 

інших країн регіону Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) характеризується 

більш низькими інвестиціями в порівнянні з сільськогосподарським сектором 

країн ЄС. Таким чином, в обох країнах забезпечення інвестицій в агарний 

сектор є пріоритетом при аналізі конкурентних перспектив сектору на ринку 

ЄС. В даний час інструменти підтримки відіграють життєво важливу роль у 

фінансуванні інвестицій в розвиток сільського господарства в цих країнах. 

[150]. 

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, за 

двадцять років (2001-2018 роки) державні витрати на розвиток аграрного 

сектору країн Східної Європи суттєво зросли, зокрема найбільшими темпами 

в Угорщині та Польщі, Румунії та Словаччині (табл. 4.1).  
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Таблиця 4.1. 

Динаміка обсягів державних витрат в аграрний сектору в країнах Східної Європи у 2001-2018 роках, млн. 

дол.* 

Країна 2001р. 2008р. 2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 

Абсолютне 

відхилення 

2018р.-2008р., 

+/- 

Албанія 0,00 7807,84 7609,12 7239,36 7519,10 7938,51 4408,26 -3399,58 

Угорщина 78229,77 144996,65 139467,23 135708,20 129118,51 138544,05 0,00 -144996,65 

Польща 229531,78 426968,22 460873,71 432770,13 430647,55 464769,39 0,00 -426968,22 

Молдова 0,00 4894,40 6049,51 5143,75 5062,72 5732,47 3547,72 -1346,68 

Румунія 57115,23 150823,70 136750,53 134517,78 135240,29 143505,60 0,00 -150823,70 

Сербія 0,00 40754,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40754,43 

Словаччина 32219,24 65896,34 84415,28 86426,13 81375,58 82941,21 0,00 -65896,34 

Словенія 25348,30 47723,05 49671,96 44920,21 43551,60 44305,99 0,00 -47723,05 

Україна 49260,68 152213,30 120492,59 90926,22 88385,92 99692,47 54797,66 -97415,64 

*Джерело: побудовано автором на основі [236] 
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Для порівняння, державні витрати на розвиток аграрного сектору в 

Україні суттєво зросли у 2008 році порівняно з 2001 роком, проте у 2014-

2018 роках скоротилися, тому доцільно розглянути досвід Угорщини та 

Польщі у формуванні сприятливого інвестиційного середовища завдяки 

використанню ефективних інструментів державної підтримки.  

Найважливішими інструментами підтримки сільського господарства в 

Угорщині за рахунок коштів державного бюджету є інвестиції в 

агрохолдинги, звільнення від оподаткування та програми дострокового 

виходу на пенсію. При цьому обсяги кредитування в країнах Східної Європи, 

в тому числі в Україні, залишаються низькими, порівняно з іншими 

інструментами підтримки (табл. 4.2). В Україні обсяги кредитування значно 

перевищують цей показник в країнах Східної Європи.  

Таблиця 4.2. 

Динаміка обсягів кредитування аграрного сектору в країнах 

Східної Європи у 2001-2018 роках, млн. дол.* 

Країна 2001р. 2008р. 2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 

Абсолютне 

відхилення 

2018р.-

2008р., +/- 

Албанія 0,00* 38,55 67,18 60,54 0,00* 0,00* 0,00* -38,55 

Угорщина 788,68 2179,49 1666,04 1310,14 1248,13 1200,26 1332,24 -847,24 

Молдова 66,12 321,84 186,40 159,19 128,10 134,44 160,08 -161,76 

Сербія 0,00* 712,05 748,48 655,34 655,86 691,33 801,40 89,35 

Україна 0,00* 5549,82 4655,20 3132,57 0,00* 0,00* 0,00* -5549,82 

*Джерело: побудовано автором на основі [236] 

 

Одним з інструментів підтримки агарного сектора є двосторонні та 

багатосторонні угоди підтримки, приватні донори, які не набули широкої 

популярності в Україні (табл. 4.3).  
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Таблиця 4.3 

Динаміка обсягів фінансових потоків для розвитку аграрного сектору від донорів (двосторонні та 

багатосторонні угоди підтримки, приватні донори) в Україні у 2001-2018 роках, млн. дол.* 

Країна 2001 2008 2014 2015 2016 2017 2018 

Абсолютне 

відхилення, 2018-

2008, +/- 

Україна 0* 40,83 883,24 439,07 514,06 383,84 451,48 410,65 

Аграрний сектор 0* 40,55 509,92 250,35 344,55 312,46 401,27 360,72 

Аграрна промисловість 0* 0* 348,94 121,46 97,49 50,93 5,41 5,41 

Заводи з виробництва добрив  0* 0* 24,37 67,22 44,23 13,75 33,51 33,51 

Сільський розвиток 0* 0,28 0,01 0,04 27,78 6,7 11,29 11,01 

Джерело: побудовано автором на основі [345] 
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Інвестиційна політика в аграрному секторі характеризується великою 

кількістю проблемних питань, які вимагають негайного вирішення. Тому для 

формування сприятливого інвестиційного середовища в аграрному секторі 

доцільно дослідити зарубіжний досвід щодо даного питання і виокремити 

пріоритетні напрями для впровадження в Україні (рис. 4.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3. Зарубіжний досвід залучення інвестицій* 

*Джерело: складено автором на основі [102] 
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- використання широкого спектру 
інструментів; 

- розвинена інституційна мережа залучення 
інвестицій. 

Напрям розвитку інвестиційного 

середовища 

Характеристика напряму 
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Враховуючи факт, що аграрний сектор є основою продовольчої безпеки 

країни, дуже важливо реалізовувати відповідні заходи на всіх рівнях 

управління інвестиційною діяльністю. 

Порівняно з іншими країнами, в Україну надходять суттєві фінансові 

потоки від приватних донорів та міжнародних організації для підтримки 

розвитку агарного сектору. Для прикладу, в Албанію у 2018 році надійшло 

77,92 млн. дол., в Молдову – 43,7 млн. дол., в Сербію – 113,74 млн. дол., в 

Україну – 451,48 млн. дол. Фінансові потоки надходять до країн-реципієнтів 

у вигляді зобов’язань або виплат.  

Прикладом інвестицій в аграрний сектор є розвиток проекту Світового 

Банку в межах Програми «Прискорення приватних інвестицій в сільське 

господарство» для України з метою пом'якшення окремих обмежень для 

розширення участі приватного сектора в інвестиціях, зокрема малих і 

середніх підприємств (МСП) на ринках ресурсів і продукції сільського 

господарства України. Програма повністю відповідає Рамковій програмі 

партнерства Групи Світового банку з країнами (CPF) для України на 2017-

2021 фінансові роки. Програма сприяє вирішенню проблем управління та 

боротьби з корупцією, боротьби зі зміною клімату, забезпечуючи підтримку 

корпоративних пріоритетів Групи Світового банку щодо максимального 

збільшення фінансування для розвитку аграрного сектору. У Державній 

стратегії і Плані дій по залученню приватних інвестицій в сільське 

господарство (Government Strategy and Action Plan for Leveraging Private 

Investment in Agriculture (GSAP) викладається широкий спектр заходів щодо 

мобілізації приватних інвестицій в сектори сільського господарства та 

агробізнесу. GSAP складається з наступних компонентів:  

1) гарантія стабільності, передбачуваності та прозорості 

сільськогосподарської політики і системи державної підтримки;  

2) стимулювання диверсифікації сільськогосподарського виробництва 

та сприяння комплексному розвитку сільських районів;  
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3) зміцнення потенціалу національної системи безпеки харчових 

продуктів;  

4) підвищення ефективності використання наявної інфраструктури для 

зберігання і транспортування агропродовольчих товарів, створення 

стабільного клімату для інвестицій в інфраструктуру і логістику; 

5) підвищення надійності володіння, вартості та прозорості 

використання державних сільськогосподарських земель;  

6) поліпшення управління водними ресурсами та надання іригаційних 

послуг під керівництвом користувачів;  

7) створення передумов поліпшення доступу до сільськогосподарських 

ресурсів для всіх типів сільськогосподарських виробників;  

8) поліпшення доступу до фінансів і інструментів управління ризиками 

для всіх зацікавлених сторін з використанням передової практики ЄС та 

міжнародної практики. Відповідальним за реалізацію Програми є 

Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства 

України, сума зобов’язань становить 200 млн. дол. за 2019-2025 роки з 

загальними витратами на проект 1293,82 млн. дол. Програма спрямована на 

розвиток ринку сільськогосподарської продукції, комерціалізації та розвиток 

аграрного бізнесу [30]. 

Після вступу до ЄС інвестиції в заходи підтримки 

сільськогосподарських підприємств Угорщини та Польщі досягли максимуму 

- 185,6 млн. євро у 2005 році після періоду постійного спаду. Звільнення від 

оподаткування щороку складало близько 90 млн. євро в першій частині 

періоду року, що зменшилось до 80 млн. євро одночасно із загостренням 

фінансово-економічної кризи. Цей інструмент менш важливий в Угорщині, 

ніж у Польщі, де в середньому щорічно 650 млн. євро використовувались для 

звільнення від оподаткування сільськогосподарських підприємств після 

вступу до ЄС. Показник зменшився до 300 млн. євро після 2008 року [150]. 
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Інвестиційна підтримка вважається важливим механізмом підвищення 

конкурентоспроможності угорського та польського сільського господарства з 

початку економічного переходу до ринкової економіки, якому були 

характерні низький рівень інвестицій, як і в інших країнах з перехідною 

економікою. В науковій літературі доведено, що економічна ефективність 

інвестиційної субсидії вища, ніж економічна ефективність інших заходів 

підтримки (нижча ціна, виробничі межі) у сільському господарстві. 

Субсидування процентних ставок було одним з основних заходів підтримки 

інвестицій до вступу в ЄС в обох країнах, але після приєднання різні заходи 

програм розвитку сільських територій стали більш важливими інструментами 

підтримки інвестицій, ніж субсидування процентних ставок. Подібну 

ситуацію можна простежити в Україні, де відшкодування процентних ставок 

за кредитами переважає над розвитком сільських територій. Однак прямі 

платежі підприємствами не можна вважати заходом підтримки інвестицій на 

певному рівні в аграрний сектор. Досвід цих країн також свідчить про те, що, 

прямі платежі можуть стимулювати інвестиції в сільське господарство. 

Зростання інвестицій в сільське господарство можна спостерігати в Польщі 

під час періоду поступового внесення платежів за схемою єдиної оплати. 

Зростання інвестицій відбулося також в Румунії у 2008, 2016-2017 роках, 

Словаччині у 2017 році. Проте прямі іноземні інвестиції не є основним 

джерелом підтримки аграрного сектору, не зважаючи на їх ріст після 

реалізації реформ та активізації використання різних механізмів державної 

підтримки галузі. [150]. 

Для формування сприятливого інвестиційного клімату доцільно 

використовувати субсидії та дотації. В науковій літературі доведено, що 

економічна ефективність інвестиційної субсидії вища, ніж економічна 

ефективність інших заходів підтримки (нижча ціна, обсяги виробництва) у 

сільському господарстві [349]. Субсидування процентних ставок може бути 

одним з основних заходів підтримки інвестицій в Україні.  
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Програми розвитку сільських територій – один з найбільш важливих 

способів формування інвестиційного клімату. В Україні відшкодування 

процентних ставок за кредитами переважає над розвитком сільських 

територій. Однак прямі платежі не можна вважати заходом підтримки 

інвестицій в аграрний сектор на достатньому рівні. В літературі доведено, що 

прямі платежі сільськогосподарським підприємствам можуть стимулювати 

інвестиції в сільське господарство в обмеженому обсязі [382].  

Прямі іноземні інвестиції не є основним джерелом підтримки 

аграрного сектору, незважаючи на їх зростання після реалізації реформ та 

активізації використання різних механізмів державної підтримки галузі. 

Розвиток сільських територій може стати ключовим у формуванні 

інвестиційного клімату аграрного сектору. Диверсифікація субсидій агарним 

підприємствам в межах програми розвитку сільських територій є одним з 

ефективних способів фінансування галузі за спеціалізацією, враховуючи 

потреби та специфіку підгалузей в різних регіонах України. Для прикладу, 

можуть бути використані інвестиційні субсидії, які забезпечують більш 

швидкий ріст доходів фермерств та ріст продуктивності праці. Такий вид 

субсидій також суттєво допомагає зменшити скорочення рівня зайнятості та / 

або допомогли зберегти зайнятість у сільському господарстві [342]. Таким 

чином, стратегія диверсифікації для стимулювання інвестицій в аграрний 

сектор повинна бути основою державної політики.  

Однією з основних перешкод на шляху до модернізації польського 

агропродовольчого сектору є нестача капіталу, який потрібен для 

забезпечення фінансування інвестицій в сектор та формування сприятливого 

інвестиційного клімату, хоча в деяких галузях харчової промисловості прямі 

іноземні інвестиції зіграли позитивну роль. Ключ до успіху у розвитку галузі 

полягає у використанні стратегічного підходу, неодмінною умовою якого є 

наявність капіталу для необхідного обсягу залучення інвестицій. Для 

прикладу, у Польщі стратегічна програма розвитку агарного сектору 
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SAPARD була спрямована на формування сприятливого інвестиційного 

середовища та розвитку аграрного сектору. Додатковими ефектами Програми 

було стимулювання бенефіціарів застосовувати маркетингові стратегії, які 

неоціненні з точки зору підвищення їх конкурентоспроможності, особливо з 

урахуванням того факту, що в Центральній і Східній Європі масове 

виробництво занадто часто має тенденцію переважати над орієнтацією на 

певні сегменти ринку [181]. 

При аналізі інвестицій, отриманих через фонд SAPARD, доцільно 

врахувати залежність інвестиційних рішень від безлічі факторів, багато з 

яких не залежать від програми, таких як поточна і очікувана 

макроекономічна ситуація і правове середовище, а також вартість 

банківських кредитів і альтернативні витрати інвестування капіталу в інші 

сектори та активи, наприклад в державні зобов'язання. Вибір оптимальної 

інвестиційної стратегії бізнесу залежить не тільки від мети мінімізації 

трансакційних витрат, але і від підходів до управління ризиками і гнучкості, 

пропонованих теорією реальних опціонів, а також критичних стратегічних 

цілей [150]. 

Для прикладу, в науковій літературі виділено конкретні критичні 

фактори успіху для диверсифікації малих і середніх сільськогосподарських 

підприємств в Чеській Республіці. Диверсифікація портфеля підтримки 

економічної діяльності може допомогти знизити потенційні збитки. Для 

прикладу, диверсифікація підтримки відбувається завдяки територіальному 

розподілу прямих субсидій та державної допомоги у 2004–2007 роках в 

Словаччині через реалізацію Галузевої оперативної програми «Сільське 

господарство та розвиток сільських територій» та Плану розвитку сільських 

територій на 2004–2006 роки з метою розвитку сільських територій у 2004–

2007 роках. Оцінка ефективності диверсифікації всіх субсидій показала, що 

більшість із них були виплачені північній та східній частині Словаччини 

завдяки агроекологічним та прямим платежам (табл. 4.4).  
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Таблиця 4.4. 

Динаміка прямих іноземних інвестицій в аграрний сектор країн 

Східної Європи у 2001-2018 роках, % та млн. дол.*  

 
2001р. 2008р. 2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 

Албанія. Приплив прямих іноземних 

інвестицій в сільське, лісове і рибне 

господарство: % 

0* -8,12 0* 0* 0* 0* 

млн. дол. 0* -79,1 0* 0* 0* 0* 

Угорщина. Приплив прямих іноземних 

інвестицій в сільське, лісове і рибне 

господарство: % 

3,17 0,72 0,88 0* 0* 1,26 

млн. дол. 124,8 45,4 68,63 45,3 10,04 41,23 

Відплив прямих іноземних інвестицій в 

сільське, лісове і рибне господарство, 

млн. дол. 

0,4 7,3 -15,36 0,07 -0,09 -0,65 

Польща. Приплив прямих іноземних 

інвестицій в сільське, лісове і рибне 

господарство: % 

0,16 0* 0,67 0,21 0,43 1,41 

млн. дол. 9,2 0* 94,95 31,4 67,57 129,26 

Відплив прямих іноземних інвестицій в 

сільське, лісове і рибне господарство, 

млн. дол. 

0,2 0* -3,11 -0,61 -13,06 -9,68 

Румунія. Приплив прямих іноземних 

інвестицій в сільське, лісове і рибне 

господарство: % 

0* 1,68 0* 3,78 6,45 0* 

млн. дол. 0* 227 0* 145,1 322,1 0* 

Відплив прямих іноземних інвестицій в 

сільське, лісове і рибне господарство, 

млн. дол. 

0* 0* 0* 0* -0,2 0* 

Словаччина. Приплив прямих 

іноземних інвестицій в сільське, лісове 

і рибне господарство: % 

0,05 0,27   6,5 -4,98 0* 

млн. дол. 1,2 13,2 5,3 6,9 -40,1 0* 

Відплив прямих іноземних інвестицій в 

сільське, лісове і рибне господарство, 

млн. дол. 

0* -2,9 -1,6 -0,8 0* 0* 

Словенія. Приплив прямих іноземних 

інвестицій в сільське, лісове і рибне 

господарство: % 

0* 0* -0,09 -0,01 0,28 0,04 

млн. дол. 0* 0* -0,9 -0,17 3,47 0,31 

Відплив прямих іноземних інвестицій в 

сільське, лісове і рибне господарство, 

млн. дол. 

0* 1,5 -1,43 9,99 3,67 2,34 

*Джерело: побудовано автором на основі [150] 
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Кількісний соціальний та економічний вплив інвестиційних субсидій 

полягає у більш швидкому зростанні доходів бенефіціарів, а також більш 

швидкому зростанню продуктивності праці. Також субсидії суттєво 

допомогли зменшити скорочення рівня зайнятості та / або допомогли 

зберегти зайнятість у сільському господарстві [150]. 

Програма SAPARD у Польщі надала можливості для прийняття 

стратегії диверсифікації не тільки в межах галузі сільського господарства, а й 

за її межами (у відношенні інших видів діяльності в сільській місцевості). У 

Словаччині після вступу в ЄС найбільший інтерес був спрямований на 

агротуризм. 

Варто зазначити, що програми допомоги ЄС не замінили національної 

політики Польщі в межах SAPARD, а тільки доповнили її. Польщі 

пропонувалося розглянути питання про участь в наступних областях: 

програмі продовольчої допомоги для найбідніших верств суспільства, 

просування польських продуктів харчування за кордоном, більш ефективне 

дотримання існуючих правил, підвищення їх гнучкості, поширення 

інформації про доступні можливості. Крім того, слід підкреслити, що 

політика стимулювання розвитку сільських територій повинна мати набагато 

більш широке охоплення, ніж заходи SAPARD, реалізовані в Польщі [355]. 

Звісно ж, що більше значення слід надавати відносній продуктивності 

праці в сільському господарстві країн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) 

(вимірюваній як відношення вартості продукції на одного зайнятого в 

сільському господарстві до доданої вартості на 1 працівника в інших країнах, 

секторах економіки), ніж до абсолютних цифр. Виявляється, 

конкурентоспроможність польського сільського господарства, виміряна 

таким чином, нижче, ніж в інших нових країнах-членах ЄС, і вдвічі менше, 

ніж в ЄС. Це результат величезного прихованого безробіття в первинному 

секторі польської економіки. Низька продуктивність сільськогосподарської 

праці в Польщі є одним з основних перешкод на шляху її успішної інтеграції 
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в ЄС. Подібні тенденції існують в Україні. Одна з головних проблем 

польського сільського господарства – застарілі машини і обладнання, що 

також характерно для України. За розрахунками, тільки кожне сьоме 

польське господарство досить добре обладнане. Деякі експерти бачать шанс 

у розвитку органічного сільського господарства або так званої екологічної 

альтернативи, оскільки це може бути способом «поглинути ренту від 

відсталості» країн Східної Європи. Оскільки популярність екологічно чистих 

продуктів харчування в Європейському Союзі швидко зростає, що 

супроводжується швидким розширенням територій, які отримали 

спеціальний сертифікат, перспективи для цього виду діяльності здаються 

сприятливими. Тому для України цей напрямок теж вважається актуальним з 

точки зору формування сприятливого інвестиційного середовища [356]. 

Досвід країн, що розвиваються показує тісний прямий зв’язок між 

економічним зростанням і залученням капіталу (чим більші показники 

залучення капіталу, тим стійкіше економічне зростання країни та її інтеграція 

до міжнародної економічної спільноти. Важливо виділити кілька факторів, 

які спричиняють коригування економічних відносин в напрямі залучення 

іноземного капіталу в аграрний сектор:   

- в першу чергу, іноземні інвестиції компенсують фінансові 

ресурси; 

- по-друге, іноземне інвестування також передбачає передачу 

технологій, а також вдосконалення навичок управління; 

- по-третє, іноземне інвестування - це стимул додаткових 

податкових надходжень; 

- по-четверте, іноземне інвестування покриває дефіцит 

торговельного балансу.  

Інвестиційна політика потребує розробки довгострокової стратегії для 

залучення прямих іноземних інвестицій і має містити: ретельний аналіз 

головних конкурентів; джерел інвестицій; ринків, що розвиваються; аналіз 
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галузей промисловості; визначення пріоритетів для галузей промисловості в 

інвестиційній політиці; розробку ефективних інструментів для пошуку і 

залучення необхідних форм та видів інвестування [269, с. 43]. 

Залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор України залежить 

від стану його інвестиційного середовища, на яке впливає багато чинників. 

Серед основних перешкод для інвестиційної діяльності, іноземні інвестори 

називають: непослідовність дій уряду під час виконання взятих на себе 

зобов'язань, законодавчу нестабільність, неправомірне втручання органів 

місцевої влади у діяльність інвесторів, незадовільний стан транспортної 

інфраструктури та телекомунікаційної системи, нерозвиненість фондового 

ринку, високий рівень корупції (особливо в органах, які контролюють 

функції на місцях і видають необхідні дозволи).  

Загалом, ефективність здійснення іноземного інвестування залежить 

від раціонального використання форм та методів регулювання цього процесу: 

- податкової політики, яка має стимулювати підприємства до 

інвестиційної діяльності та сприяти наповнюваності бюджету; 

- визначення аграрного сектору як пріоритетної сфери 

інвестування в Україні.  

Вкладений капітал сприятиме економічному пожвавленню, забезпечить 

виплату податків та заробітної плати, що підвищить платоспроможність 

населення та бюджетних організацій, сприятиме розвитку інновацій; 

покращить планування та регулювання інвестиційної діяльності для 

отримання інформації про стан та структуру інвестиційного ринку [19, с. 110-

111].  

В процесі інвестиційної діяльності в аграрному секторі, слід 

враховувати виконання наступних завдань: 

- забезпечення високих темпів економічного розвитку підприємств 

аграрного сектору; 

- максимізація прибутку від інвестиційної діяльності; 
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- мінімізація інвестиційних ризиків в процесі здійснення 

інвестиційної діяльності, забезпечення фінансової стійкості та 

платоспроможності підприємств аграрного сектору; 

- визначення шляхів прискорення реалізації інвестиційних 

проектів та програм.  

Найефективніше реалізація проєктів щодо залучення інвестицій 

відбувається за умови державного регулювання цього процесу. Тому 

механізм залучення інвестицій включає етап планування заходів щодо 

впровадження методів державного регулювання (розробка стратегії програм 

та планів, норм та нормативів, квот, субсидій і пільг, стандартів та 

сертифікатів, податків та кредитів, цін та гарантій), а також розробку 

інституціональних та організаційних структур і законодавчих актів (рис. 4.4). 

Крім того, слід підкреслити, що політика стимулювання розвитку 

сільських територій повинна мати більш широке охоплення. Багато 

дослідників підкреслюють, що галузевий підхід підтримки агропродовольчої 

системи повинен бути замінений горизонтальною територіальною політикою 

стимулювання сільського підприємництва [363; 340; 373]. Баланс між цими 

двома підходами все ще є предметом суперечок на різних рівнях і має 

важливий політичний вимір в Україні. Міністерством розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України ініційовано розробку Концепції 

сільського розвитку до 2030 року відповідно цілям сталого розвитку [238]. 

Економічна складова цієї Концепції передбачає збільшення обсягів 

виробництва сільськогосподарської конкурентоспроможної продукції, 

розвиток підприємництва та малих форм господарювання на селі тощо. 

Соціальна сфокусована на створенні оптимальних соціальних умов, 

підвищенні якості життя людини, забезпечення зайнятості та підвищення 

рівня життя сільського населення. екологічна складова Концепція передбачає 

раціональне використання природно-ресурсного потенціалу сільських 

територій та їх екологічної безпеки [238]. 
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Рис. 4.4. Сучасна парадигма формування інвестиційного середовища в 

аграрному секторі 

*Джерело: власна розробка автора 
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Додатковий інструмент розвитку сільських територій – сільський 

туризм як «один із різновидів господарської діяльності, у тому числі із 

залученням майна особистого селянського господарства, шляхом  надання 

послуг з тимчасового проживання, харчування, проведення відпочинку» 

[276]. Розвиток сільського туризму в Україні передбачає професійну 

підготовку дорадників та експертів-дорадників за програмами базової 

підготовки і підвищення кваліфікації з питань надання послуг в галузі 

сільського туризму, на замовлення Мінагрополітики України; вивчення 

дисципліни «Організація сільського туризму» в рамках навчального плану з 

підготовки фахівців за спеціальністю «Туристичне обслуговування»; курсову 

підготовку громадян, які бажають започаткувати власну справу на селі у 

сфері сільського туризму з вивченням питань організаційно-правових та 

економічних засад формування та діяльності сільського туризму; надання 

послуг, проведення семінарів та здійснення демонстраційних показів щодо 

розвитку сільського туризму. 

Доцільно приділяти більше значення відносній продуктивності праці в 

сільському господарстві України (що вимірюється як відношення вартості 

продукції на одного зайнятого в сільському господарстві до доданої вартості 

на 1 працівника в інших країнах, секторах економіки), ніж абсолютним 

цифрам. Низька продуктивність сільськогосподарської праці в Україні є 

однією з основних перешкод на шляху до розширення потенціалу аграрного 

сектору. Одна з головних проблем українського сільського господарства в 

період реформування - великий обсяг зносу машин і обладнання. Для 

прикладу, станом на 01 січня 2019 року обсяг необоротних активів великих 

та середніх підприємств сільське, лісове та рибне господарства становив 3 

739,9 млн. грн., на 01 січня 2020 року - 5 561,7 млн. грн. фактично необоротні 

активи зросли на 33% [224]. За розрахунками, в Україні у 2018-2019 роках на 

1 підприємство сільського господарства припадає 7 одиниць техніки 

(трактори, комбайни, сівалки, плуги культиватори та борони). При цьому, 
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великі підприємства є більш забезпечені технікою, зважаючи на більші 

можливості фінансування [112]. Питома вага домогосподарств, що мали 

техніку, становила у 2018 році 19,9 %, у 2019 році – 20,0%.  

Деякі експерти вбачають шанс у розвитку органічного сільського 

господарства або, так званої, екологічної альтернативи, оскільки це може 

бути способом «поглинути ренту від відсталості» в Україні. Оскільки 

популярність екологічно чистих продуктів харчування швидко зростає, що 

супроводжується розширенням територій, які отримали спеціальний 

сертифікат, то є сприятливі перспективи для цього виду діяльності. Для 

України цей напрямок вважається актуальним з точки зору формування 

сприятливого інвестиційного середовища. 

Зростаючий попит на органічні продукти стимулюється зростаючою 

екологічною свідомістю споживачів і зростанням добробуту європейських 

суспільств. Іншими причинами є вища якість і кращий смак органічних 

продуктів, а також проста цікавість. Проте органічне землеробство, яке іноді 

можна розглядати як зразковий шлях до сталого розвитку, не може вирішити 

проблеми сільської місцевості України, оскільки ці проблеми в значній мірі є 

наслідком низької продуктивності, виробничих факторів та міжнародних 

обставин. За даними моніторингу, проведеного Мінекономіки, у 2019 році 

загальна площа сільськогосподарських земель з органічним статусом та 

перехідного періоду склала близько 468 тис. га (1,1 % від загальної площі 

земель сільськогосподарського призначення України). При цьому у 2019 році 

нараховувалось 617 операторів органічного ринку, з них 470 - 

сільськогосподарські виробники [105]. Для порівняння у 2016 році 

нараховувалося 426 операторів органічного ринку, площа органічних земель 

склала 381,2 тис. га, у 2017 році – 504 та 289 тис. га. відповідно, у 2018 році - 

635 та 309,1 тис. га відповідно [200]. Суттєвою перешкодою для їх розвитку є 

слабкі мережі збуту і потужності  переробної промисловості органічних 

продуктів. Органічне виробництво названо одним з пріоритетних напрямків 
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розвитку АПК у 2015 році, а розвиток органічного ринку вперше включено в 

Єдину комплексну стратегію розвитку сільського господарства та сільських 

територій на 2015-2020 роки та названо одним із пріоритетних напрямків 

розвитку агропромислового сектору України. На жаль, стратегія не була 

схвалена урядом та залишилась документом рекомендаційного характеру. 10 

липня 2018 року прийнято Закон України «Про основні принципи та вимоги 

до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції», який 

введено в дію 02 серпня 2019 року. На даний час міністерство працює над 

розробкою та впровадженням  12 нормативно-правових актів, передбачених 

Законом. Що означає сприяння розвитку органічного ринку 

сільськогосподарської продукції в Україні. У 2017 році створено Громадську 

спілку «Український Органічний Кластер», яка об’єднує виробників 

органічної продукції з усієї країни [202]. 

Певною мірою низька продуктивність земель в Україні є наслідком 

структури виробництва та структури ферм. Як правило, поголів'я худоби на 1 

га нижче, ніж у країнах ЄС. Садівництво та виноградарство не настільки 

розвинені. Урожайність з 1 га традиційних культур також у більшості 

випадків значно нижча, ніж у країнах ЄС, що пов’язано з багатьма 

причинами, включаючи нижчий рівень використання добрив та засобів 

захисту рослин. Загалом низька продуктивність факторів виробництва у 

сільському господарстві України є, в тому числі, наслідком неефективних 

структур фермерських господарств.  

У період централізованої планової економіки Україна 

характеризувалася низькою часткою приватних володінь у своїх 

фермерських структурах. З часом ситуація змінилася. зокрема станом на 2019 

рік працювало 75 450 сільськогосподарських підприємств, з яких суб’єкти 

малого підприємництва становили 73131, що було найбільш переважаючою 

організаційно-правовою формою господарювання на селі, складають 97% 

[66].  
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В Україні структура сільськогосподарського виробництва є 

колективізованою та дуальною. Найбільш поширеними є організаційні 

структури, що складаються, з одного боку, з величезних кооперативів та 

державних підприємств, а з іншого боку, з дрібних приватних ферм. Ця 

тенденція, ймовірно, продовжиться, завдяки чому ефективність первинного 

сектору в Україні буде зростати. Великі ферми досягнуть більших розмірів та 

масштабів діяльності, що дозволить більш раціонально здійснювати 

управління, тоді як малі фермерські господарства збільшать свою площу з 

метою отримання економії від масштабу. Однак останні задовольнятимуть в 

основному власні потреби та потреби місцевих ринків, що не даватиме їм 

можливості отримувати суттєві вигоди від інтеграції з ЄС, враховуючи 

небажання створювати групи виробників та кооперативи на основі нових 

принципів. Саме тому в Україні відбувається реалізація політики розвитку 

кооперації на основі Концепції підтримки фермерських господарств та 

кооперацій [251] з акцентом на розвиток тваринництва (оскільки 90% 

фермерських господарств орієнтовані на рослинництво та лише 1,8% – на 

тваринництво). Слід підкреслити, що всі фермерські господарства України, 

які бажають перейти на ринкові умови господарювання, повинні створювати 

досить міцні міжекономічні зв'язки з переробною промисловістю.  

Перехід на ринкові умови, диверсифікація, різні інструменти державної 

підтримки аграрного сектору, інтеграція в зовнішні ринки забезпечують 

стандартизацію сільськогосподарських продуктів та їх належну якість, 

надійність торгових точок. Вертикальна інтеграція в агропродовольчому 

секторі сприяє зниженню операційних витрат і, таким чином, підвищує 

ефективність всієї системи. Для протистояння іноземній конкуренції, яка 

неминуче зросте в Україні внаслідок структурних змін аграрного сектору, 

необхідна концентрація підприємств в певних галузях (наприклад, молочні 

кооперативи), що дозволить краще проводити рекламну діяльність.  
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Низька ефективність малих та середніх агарних підприємств в Україні 

пояснюється їх застарілими технологіями, а також в цілому низьким рівнем 

навичок, компетентності в управлінні аграрними підприємствами. Галузь є 

сильно фрагментованою, що обмежує її шанси на реалізацію стратегії 

швидкої модернізації. Українська харчова промисловість, особливо молочна і 

м'ясна галузі, зіткнулася з необхідністю пристосуватися до трансформації 

правового середовища через введення дуже строгих стандартів якості ЄС в 

санітарній, ветеринарній та екологічній сфері. При підписанні Угоди про 

Асоціацію в Україні виникла необхідність впровадження системи 

менеджменту якості розробки системи, інтеграції, сертифікації. Коригування 

часто потребують суттєвих інвестицій від малих та середніх підприємств за 

умови обмежених фінансових ресурсів, що виправдовує втручання держави в 

тій чи іншій формі для надання допомоги зацікавленим аграрним фірмам. 

Тому важливо розробити комплексну програму розвитку 

сільськогосподарських підприємств для розширення експортних 

можливостей в процесі прийняття рішень щодо інвестицій у технології 

українських підприємств. При реалізації такої програми можуть виникнути 

наступні ризики: 

1. Часовий лаг диверсифікації економічної діяльності в сільській 

місцевості та сільських територіях України (3-4 роки). 

2. Обмеженість отримувачів державної підтримки через бюджетні 

обмеження. 

3. Низький інтерес з боку фермерів через високий рівень недовіри 

до влади, що потребує проведення інформаційних кампаній місцевими 

органами влади. 

4. Низький рівень адаптивності інститутів до нових умов 

функціонування аграрного сектору, низький рівень гнучкості у більшості 

аграрних підприємств, що потребує навиків постійного навчання. Для 

прикладу, проблеми можуть виникнути при автоматичній подачі заявок 
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підприємствами на реалізацію інноваційного проекту та залучення 

державних коштів через нестачу цифрових навиків.  

5. Бюрократичні адміністративні процедури при реалізації 

програми, зокрема через критерії сільськогосподарських підприємств, які 

можуть потенційно отримати державну підтримку.  

6. Проблема пристосування до нових умов на ринку та нової логіки 

вільного ринку, що потребує використання маркетингових підходів до 

управління виробництвом та збутом.  

Таким чином, для формування сприятливого інвестиційного 

середовища для розвитку аграрного сектору розроблено концептуальну 

модель потенційного впливу інструментів інвестиційної підтримки аграрної 

галузі України на стимулювання інвестицій та інновацій (рис. 4.5).  

Інвестиції мають велике значення для сільського господарства, яке 

відіграє особливу роль у загальному економічному розвитку України, де з 

початку незалежності існували несприятливі умови сільськогосподарського 

кредитування, фінансування, правового регулювання, що потребує розробки 

оптимальних заходів інвестиційної політики. Поточна економічна і фінансова 

криза перехідного періоду і процеси євроінтеграції України призвели до 

зниження припливу прямих іноземних інвестицій. У зв’язку з жорсткою 

конкуренцією на вільних європейських ринках, на які змушені виходи 

сільськогосподарські підприємства України через обмежений попит на 

внутрішньому ринку, та в зв’язку з необхідністю підтримки 

конкурентоспроможності сільського господарства через зниження митних 

бар'єрів, Україна потребує розробки політики залучення інвестицій. Це 

вимагає інституційної підтримки при створенні привабливих умов для 

іноземних інвестицій, іншими словами, більш сприятливих умов 

кредитування і збільшення бюджету інвестицій у сільське господарство для 

розвитку виробничого і експортного потенціалу.  
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Рис. 4.5. Концептуальна модель взаємовпливу інструментів 

інвестиційної підтримки аграрного сектору України і стимулювання 

інвестицій та інновацій* 

*Джерело: побудовано автором на основі [341] 
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необхідний більший обсяг інвестицій для забезпечення конкурентного 

підходу при виході на міжнародні ринки сільськогосподарської продукції. 

Низький рівень інвестицій зумовлює відсталість сільського господарства 

України у порівнянні з розвиненими країнами, особливо в технологіях, 

виробництві та ефективності. Багаторічний процес вилучення інвестицій є 

серйозною проблемою для вступу України. В умовах низького рівня 

акумуляції інвестицій і невигідних умов кредитування 

сільськогосподарського виробництва потрібна держава підтримка 

інвестиційної діяльності. За останнє десятиліття істотно знизився внесок 

сільського господарства у валовий внутрішній продукт. Зусилля держави 

щодо поліпшення умов кредитування сільгоспвиробників не дали очікуваних 

результатів.  

Таким чином, створення зручних умов для залучення іноземних 

інвестицій у сільське господарство в Україні має передбачати політичну і 

макроекономічну стабільність, реформування інститутів, реконструкцію 

державного сектора, ліквідацію монополій, скорочення державних витрат, 

збільшення інвестицій в інфраструктуру, економіку і сільське господарство, а 

також розробку фінансових інструментів державної підтримки. Необхідно 

створити сільськогосподарський банк, тому що інвестиції в сільське 

господарство можуть бути профінансовані за рахунок коштів державного 

бюджету тільки в короткостроковому періоді. Як і у випадку з розвиненими 

країнами, такий сільськогосподарський банк повинен розміщувати іноземний 

і національний капітал таким чином, щоб отримати привілейоване 

становище, враховуючи, що депозити з державних субвенцій будуть 

циркулювати через банк. Це передбачає впровадження системи кредитування 

сільського господарства, яка пропонуватиме більш низькі процентні ставки у 

порівнянні з ринковими ставками, а також створення державних кредитних 

установ, які будуть встановлювати процентні ставки в поточному році. Такі 

процентні ставки зазвичай складають близько 4% у порівнянні з 
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процентними ставками комерційних банків. Натомість банківський сектор в 

Україні надає незручну і неадекватну підтримку сільськогосподарського 

виробництва. Підтримка через бюджет розвитку аграрного сектору також 

неефективна, оскільки його кошти не відповідають важливості і потенціалу 

сільського господарства. Ця ситуація перешкоджає інвестиціям в інновації, 

обміну знаннями, технологіями та обладнанням, загрожуючи 

конкурентоспроможності сектора на національному та міжнародному 

ринках. Необхідно усунути перешкоди в гармонізації національної 

сільськогосподарської політики з політикою розвинених країн для 

розширення експортного потенціалу сільськогосподарських підприємств 

України. Необхідно забезпечити збільшення бюджету розвитку аграрного 

сектору, на основі реального потенціалу сільського господарства та його 

вкладу в економіку України. Якщо ситуація не зміниться, це поставить під 

загрозу конкурентоспроможність українських виробників на європейському 

ринку, для якого характерне субсидування сільського господарство. Це 

вимагає негайної реформи сільськогосподарської політики України з метою 

підвищення її конкурентоспроможності та зміцнення інститутів, які 

сприятимуть підвищенню ефективності сільськогосподарського 

виробництва. Таким чином, сільське господарство може стати успішним і 

інтенсивним (тобто таким, який здійснюється шляхом ефективнішого 

використання ресурсів на основі науково-технічного прогресу (НТР) та 

найкращих форм організації виробництва) сектором економіки України. Це 

потребує лібералізації ринку сільськогосподарських продуктів харчування, 

але в той же час державної підтримки сільського господарства за моделлю 

країн ЄС. 

Аналіз проблем інвестиційної політики дозволяє стверджувати, що 

фундаментальною основою успішного розвитку та невід’ємною частиною 

економічної безпеки як аграрного сектору, так і держави загалом, є 

інноваційно-спрямована інвестиційна політика. Ступінь інноваційного 
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розвитку визначає рівень конкурентоспроможності аграрного сектору, а 

конкурентний стан економіки вказує на перспективи суспільного розвитку. 

Кожен суб’єкт господарювання має прагнути реорганізовувати свою 

діяльність для переходу у сферу наукоємного виробництва, освоювати 

суміжні сфери підприємницької діяльності. Власне, фактором успіху такої 

політики є швидкість формування інноваційно-орієнтованої структури 

економіки, покращення інфраструктури інноваційної діяльності, 

цілеспрямована підготовка менеджерів інноваційної діяльності, створення 

ринку інноваційної продукції, підвищення інноваційної культури 

суспільства, удосконалення системи державної підтримки інноваційної 

діяльності.  

 

 

4.2. Державна політика забезпечення економічної безпеки розвитку 

аграрного сектору 

 

Низький рівень інвестицій зумовив відсталість сільського господарства 

України в порівнянні з розвиненими країнами, особливо в технологіях, 

виробництві та ефективності. Багаторічний процес вилучення інвестицій був 

серйозною проблемою для вступу України в ЄС. В існуючих умовах 

низького рівня акумуляції інвестицій сільського господарства і невигідних 

умов кредитування потрібна держава підтримка інвестиційної діяльності. В 

останнє десятиліття істотно знизився внесок сільського господарства у 

валовий внутрішній продукт. Зусилля держави щодо поліпшення умов 

кредитування сільгоспвиробників не дали очікуваних результатів. [151] 

Сучасний стан політичної та фінансово-економічної ситуації загострює 

проблеми забезпечення економічної безпеки як держави загалом, так і 

безпеки в аграрному секторі. В контексті забезпечення економічної безпеки, 

важливу роль відіграє аналіз державної аграрної політики, оскільки її 
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формування та реалізація безпосередньо пов’язані із забезпеченням сталого 

розвитку, макроекономічної стабільності, зміцненням продовольчої безпеки 

та економічним зростанням. Оцінка ефективності державної аграрної 

політики дозволяє зробити висновки щодо відповідності її основних засад до 

критеріїв системи забезпечення економічної безпеки держави, визначивши 

основні причини дисбалансу розвитку аграрного сектора. Варто врахувати, 

що разом з іншими видами політик, аграрна політика виступає організаційно-

економічним інструментом системи забезпечення економічної безпеки, тому 

вимагає побудови управлінських механізмів її реалізації.  

Протягом періоду реформування аграрного сектора, не зуміли 

сформувати цілісної державної політики в аграрному секторі, яка б 

забезпечила економічне зростання та зміцнила економічну безпеку. В Україні 

триває формування організаційної складової політики аграрного сектору 

(державних установ, громадських об’єднань, організацій, приватних 

формувань, які орієнтовані на досягнення цілей та виконання завдань для 

розвитку аграрного сектора економіки). 

Державна політика забезпечення економічної безпеки розвитку 

аграрного сектору відбувається на основі законів, стратегії розвитку, 

меморандумів з банківськими установами, постанов КМУ про механізми та 

напрямки державної підтримки. Політика передбачає реалізацію заходів у 

таких напрямках: рослинництво, тваринництво, органічне виробництво, 

безпечність та якість продукції, фермерство та кооперація, розвиток 

сільських територій, фінансова політика, регуляторна політика, технічне 

регулювання, земельна реформа, адміністративні послуги [5]. 

Головним органом в системі центральних органів виконавчої влади, що 

формує та реалізує державну аграрну політику є Міністерство аграрної 

політики та продовольства України (Мінагрополітики), яке забезпечує 

наступне: формування і реалізацію державної аграрної політики, політику в 

сфері розвитку сільського господарства, питання продовольчої безпеки 
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держави, формування та реалізацію політики в сфері рибного господарства і 

рибної промисловості, використання, охорони та відтворення водних 

біоресурсів; охорони прав на сорти рослин, породи свійських тварин, сорти 

насіння та в розвитку розсадництва; формування державної політики у сфері 

нагляду (контролю) в системах інженерно-технічного забезпечення аграрного 

сектора [228].  

Управління діяльністю суб’єктів, які безпосередньо надають послуги і 

виконують контрольні функції є однією з найважливіших складових 

формування політики профільного міністерства. Для вирішення окремих 

організаційних питань долучені також інші центральні органи влади: 

Міністерство фінансів, Державна фіскальна служба, Міністерство 

інфраструктури України, Міністерство соціальної політики України, 

Міністерство закордонних справ України.  

Варто зазначити, що управління і регулювання розвитком аграрного 

сектора, а також забезпечення економічної безпеки відбувається також в 

громадському секторі. В Україні сьогодні функціонують Федерація 

органічного руху України, Національна асоціація сільськогосподарських 

дорадчих служб України, ГС «Всеукраїнський аграрний форум», до складу 

якої входять спілки: «Всеукраїнська аграрна рада», «Аграрний союз 

України», «Всеукраїнська асоціація сільських і селищних рад», ВГО 

«Українська аграрна конфедерація», «Всеукраїнська асоціація селян та 

сільськогосподарських виробників», «Союз птахівників України», 

«Український клуб аграрного бізнесу» та інші.  

На функціонування та розвиток аграрного сектора значний 

регулюючий вплив мають також зовнішні організації. Наприклад, у 

глобальному середовищі ці аспекти є предметом діяльності Світового банку 

(World Bank), Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (Food 

and Agriculture Organization), Міністерства сільського господарства США 

(USAID), Організації економічного розвитку та співробітництва (OECD), 
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Світової організації торгівлі (WTO). Діяльність цих інституцій значною 

мірою позначається на покращенні окремих аспектів сприяння розвитку 

аграрного сектора і забезпечення його економічної безпеки. Діяльність цих 

міжнародних організацій не набули належного поширення. В результаті, 

вітчизняна державна політика в аграрному секторі не відповідає 

міжнародним стандартам.  

Державна політика забезпечує економічну безпеку агарного сектору в 

розрізі наступних напрямків функціонування Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України: 

1. Фінансових, зокрема страхових через страхування продукції 

аграрного сектора та затвердження стандартних страхових продуктів; 

кредитних через здешевлення кредитів, за рахунок коштів місцевих 

бюджетів, залучення банківських кредитів; податкових через скорочення 

податкового навантаження на фермерські господарства; бюджетних через 

програми підтримки, які включають дотації, субсидії, компенсації вартості 

техніки та відсотків за кредити [6].   

2. Законодавчих, нормативно-правових, регуляторних у різних 

напрямках аграрного сектору.  

3. Інституційних, що передбачають розвиток інститутів підтримки 

агарного сектору та інформаційно-консультаційну діяльність, зокрема з 

питань інтеграції нових технологій та інновацій (дорадчі служби, аграрні 

палати, громадські організації, консалтингові агентства, торгово-промислові 

палати, кредитні спілки та страховики сільськогосподарських ризиків). 

4. Організаційних, через організаційні зрушення, трансформацію 

організації діяльності та форм взаємодії економічних агентів галузі - 

розвиток діяльності фермерських господарств, кластерів та 

сільськогосподарської кооперації для формування просторової мережі 

ланцюгів доданої вартості аграрного сектору, використання проектів 

локального розвитку для створення ефективного ланцюга державно-
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приватного партнерства. Організаційні зрушення галузі відбуваються через 

формування кластерної моделі ефективної та координованої співпраці з 

органами влади, що забезпечує ряд переваг: економія на масштабі, спільна 

закупівля великих партій необхідних ресурсів або замовлення досліджень чи 

наукових розробок, отримання грантів для подолання колективних викликів, 

розвиток логістичної інфраструктури, просування виробленої продукції на 

зовнішньому та внутрішньому ринках. Кластерна модель забезпечує 

залучення переробних компаній, дорадчих служб, дослідних інститутів, 

кредитних спілок, торгових мереж та інших. Для прикладу, в Україні на 

основі кластерного механізму організації агарного виробництва 

функціонують агрокластер «ГорбоГори» у Львівській області, 

агроекокластер «Фрумушика Нова» Одеської області.  

5. Адміністративних (видача патентів, реєстрація прав інтелектуальної 

власності, для прикладу, затвердження нових марок виноробної продукції, 

технологічних інструкцій у виробництві сільськогосподарської продукції, 

проектів вирощування продукції та інші). Ці види інновацій в сфері надання 

адміністративних послуг забезпечують захист прав суб’єктів господарювання 

в аграрному секторі. 

6. Технічних, в сфері інженерно-технічного забезпечення 

функціонування аграрного сектору економіки. Державна політика в цьому 

напрямку передбачає впровадження європейських стандартів торгівлі, 

метрологію та стандартизацію, технічні регламенти та оцінку відповідності. 

Технічні регламенти забезпечують прозорість функціонування аграрного 

ринку відповідно нормам ЄС, розширення експортного потенціалу, технічне 

регулювання та оцінку відповідності аграрної техніки [7].   

Про наявність недоліків дієвості державної політики в аграрному 

секторі свідчать практичні результати реалізації її основних засад. Мова йде 

про невиконання цільових завдань, які визначені в програмних документах 

розвитку аграрного сектора. На основі цього можемо стверджувати про 
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низьку інституційну спроможність програмних документів, що не впливають 

на ефективність аграрної політики держави в контексті забезпечення 

розвитку аграрного сектора разом зі зміцненням його економічної безпеки. 

Сьогодні в Україні не створено досконалої законодавчої бази, що б дала 

змогу забезпечити ефективну реалізацію політики держави в аграрному 

секторі. У 2005 році був прийнятий Закон України «Про основні засади 

державної аграрної політики на період до 2015 року», яким передбачено було 

пріоритети державної аграрної політики [246]:  

- захист прав селян на землю; 

- забезпечення в аграрному виробництві прибутку на авансований 

капітал;  

- формування ринкових земельних відносин;  

- рівні умови функціонування організаційно-правових форм 

господарювання; 

- соціальний захист сільського населення; 

- реалізація програм комплексного розвитку сільських територій; 

- забезпечення умов для експортного потенціалу аграрного сектору; 

- державна підтримка конкурентоспроможного аграрного 

виробництва на основі інтеграції та кооперації [246].  

Важливим документом для досягнення пріоритетів політики держави в 

аграрному секторі протягом 2008–2015 років була «Державна цільова 

програма розвитку українського села на період до 2015 року». Основною 

метою було забезпечення життєздатності та розвитку аграрного сектору,  

гарантування продовольчої безпеки, конкурентоспроможності аграрного 

сектору на внутрішньому та зовнішньому ринках, збереження селянства як 

носія культури і духовності українського народу [242]. Для реалізації цієї 

програми з Державного бюджету України передбачено було виділити 120 

750,5 млн грн за наступними основними напрямами: забезпечення розвитку 

аграрного ринку; забезпечення розвитку соціальної сфери і сільських 
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територій; фінансове забезпечення аграрного сектора; професійна освіта; 

удосконалення і реформування системи управління в аграрному секторі; 

розвиток дорадництва; аграрна наука.  

У таблиці 4.5. наведені обсяги фінансування «Державної цільової 

програми розвитку українського села на період до 2015 року». Як показують 

дані таблиці, протягом всього періоду її реалізації, спостерігалося критичне 

недофінансування цієї програми. Розподіл фінансових ресурсів за напрямами 

відбувався непропорційно. 

Таблиця 4.5. 

Обсяги фінансування «Державної цільової програми розвитку 

українського села на період до 2015 року, млн грн. * 
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Фактичне використання коштів 

у % до: 

прогнозних 

обсягів 

фінансування 

планових 

обсягів 

фінансування 

Розвиток соціальної 

сфери та сільських 

територій 

15 743 3 003 2 377 15,1 79,6 

Розвиток аграрного 

ринку 

49 698 41 484 25 279 50,9 60,9 

Фінансове 

забезпечення 

14 012 6 530 4 703 33,6 72,0 

Удосконалення та 

реформування 

системи управління 

17 520 12 695 11 503 65,7 90,6 

Фінансування 

професійної освіти 

18 374 19 088 17 530 95,4 95,4 

Розвиток аграрної 

науки 

5 308 2 450 2 428 45,7 99,1 

Розвиток дорадництва 96 18 10 10,4 55,6 

*Джерело: розраховано автором за [248; 65] 

 

На останні два напрями було задекларовано незначні обсяги 

фінансування, хоча в межах Державної програми вони є ключовими для 
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покращення соціальної інфраструктури на селі та матеріально-технічного 

забезпечення суб’єктів господарювання аграрного сектору.  

Саме через незабезпеченість фінансовими ресурсами, не були виконані 

більшість заходів Держаної програми. Якщо на виконання заходів протягом 

2008–2015 рр. з Державного бюджету України було заплановано видатків в 

розмірі 120,8 млрд грн, то фактично було виділено 63,9 млрд грн, тобто обсяг 

фінансування становив лише 52,9 %. Прийняття неефективних управлінських 

рішень у межах реалізації «Державної цільової програми розвитку 

українського села на період до 2015 року» завдало збитків державному 

бюджету на суму 752,3 млн грн [248].  

Низький рівень фінансової підтримки держави відносно вжитих заходів 

щодо розвитку аграрного сектора тільки підтверджує не ефективність 

прийняття управлінських рішень і незабезпечення його економічної безпеки. 

Для «Державної цільової програми розвитку українського села на період до 

2015 року» характерна вкрай низька ефективність реалізованих заходів щодо 

розвитку сільського господарства, що були спрямовані на підвищення 

продовольчої безпеки держави (табл. 4.6). 

Основні з них: 1) виплата дотацій під посіви зернових і технічних 

культур була передбачена в розмірі 9191 млн грн, однак профінансовано 

було лише на рівні 11,3 %, що унеможливило досягнення цілей;  

2) державна підтримка на проведення селекційних заходів в 

рослинництві, відповідно до програми була визначена в розмірі 980 млн грн, 

проте реально профінансована була лише на 17,4 %;  

3) гарантування підтримки держави проведення селекційних заходів в 

тваринництві було передбачено на рівні 1167 млн грн, однак фактично було 

виділено лише 19,7 % грошових коштів від задекларованих Програмою [242].  
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Таблиця 4.6. 

Фінансування окремих заходів щодо забезпечення розвитку 

галузей сільського господарства, визначених «Державною цільовою 

програмою розвитку українського села на період до 2015 року» * 

Програмні заходи 
Прогнозований 

обсяг 

Фактичний 

обсяг 
Виконання, % 

Рослинництво 

Виплата дотацій під посіви зернових та 

технічних культур, млн грн 
9191 1042 11,3 

Обсяг державної підтримки на 

здійснення селекційних заходів у 

рослинництві, млн грн 

980 171 17,4 

Резервний запас сортового та гібридного 

насіння, формування національних 

сортових рослинних ресурсів, млн грн 

262 50 19,1 

Тваринництво 

Збільшення обсягу виробництва через надання доплат виробникам за продану продукцію 

на переробні підприємства: 

молодняк ВРХ, тис. т 2890 1231 42,6 

кондиційні свині, тис. т 3175 2215 69,8 

птиця, тис. т 9100 5296 58,2 

Збільшення поголів’я ВРХ через надання 

доплат за виробництво екологічно 

чистого молока, тис. т 

 

271 

 

84 

 

31,0 

Обсяг державної підтримки на 

здійснення селекційних заходів, млн грн. 
1167 230 19,7 

*Джерело: розраховано автором за [242; 248] 

 

Отже, на практиці не було дотримано принципу пріоритетності 

аграрного сектора економіки України. Інституційні перешкоди, насамперед, 

полягають у відсутності та недосконалості дієвих стратегій і програм 

розвитку аграрного сектора. Крім того, недостатній рівень фінансового 

забезпечення, непослідовність дій та відсутність відповідної реакції на 

результати державного контролю, призвели до погіршення економічних та 

соціальних показників розвитку аграрного сектора економіки країни. 

Ефективність державної політики забезпечення розвитку аграрного 

сектору обмежується прогалинами не тільки в підходах до його розвитку, але 

й в реалізації його можливостей в контексті гарантування економічної 

безпеки. Відтак, можемо стверджувати, що стратегічний блок державної 
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політики в аграрному секторі загалом реалізується малоефективно та не 

цілеспрямовано.  

Стратегія розвитку аграрного сектора до 2020 року передбачала 

створення організаційно-економічних умов для ефективного розвитку 

аграрного сектору на основі єдності економічних, соціальних, екологічних 

інтересів суспільства, щоб стабільно забезпечувати населення безпечним, 

якісним та доступним продовольством [252].  

Реалізація цієї мети передбачає такі стратегічні завдання розвитку 

аграрного сектора:  

- формування середнього класу на селі на основі підвищення рівня 

доходів та зайнятості сільського населення; 

- продовольча безпека держави; 

- прогнозованість розвитку та довготривала стабільність аграрного 

сектора; 

- участь України в забезпеченні світового ринку аграрною 

продукцією; 

- інвестиційна привабливість аграрного сектора; 

- конкурентоспроможність вітчизняної аграрної продукції, 

- раціональне використання земель сільськогосподарського 

призначення. 

Запропонована стратегія присвячується аналізу основним 

макроекономічним показникам аграрного сектора та і виявленню проблем 

розвитку, що звужує зміст державної політики в цьому секторі. Програмним 

документом визначено наступні принципи розвитку аграрного сектора:  

- пріоритетність аграрного сектора в загальнодержавній 

економічній політиці;  

- створення умов для державної підтримки аграрних 

товаровиробників залежно від критеріїв їх діяльності, встановлених 

законодавством; 
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- забезпечення продовольчої безпеки в умовах глобалізації; 

- сприяння розвитку кооперації на основі кластерної моделі;  

- формування в аграрних товаровиробників позитивних 

довгострокових очікувань; 

- розвиток саморегулювання в аграрному секторі (делегування 

галузевим і територіальним об’єднанням частини повноважень щодо 

регулювання аграрного ринку, включаючи контроль за якістю та безпечністю 

сільськогосподарської продукції вітчизняних товаровиробників); 

- створення умов для впровадження ресурсомістких і 

енергоефективних технологій і засобів виробництва; 

- врахування регіональних умов розвитку сільського господарства;  

- стимулювання аграрних товаровиробників до раціонального 

аграрного природокористування.  

«3+5» - стратегія розвитку аграрного сектора, яка включає такі напрями 

державної політики: 

- прозорий обіг землі; 

- земельна реформа; 

- реформа державної підтримки (акцент на малих та середніх 

фермерів); 

- розвиток сільських територій; 

- реформа державних суб’єктів господарювання в аграрному секторі; 

- розширення ринків збуту; 

- зрошення; 

- органічне виробництво та нішеві культури; 

- безпечність та якiсть харчових продуктів [287].  

Важливим документом, який містить комплексні напрями аграрної 

політики є Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного 

сектору економіки на період до 2022 року [250]. Її метою є створення умов 
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для ефективного розвитку аграрного сектора та підвищення його 

конкурентоспроможності [250]. 

З 2015 року діє Стратегія сталого розвитку, яка називається «Україна–

2020». ЇЇ метою є запровадження європейських стандартів життя. Ця 

Стратегія містить 62 реформи і програми, які мають відношення до 

державної аграрної політики, однак ще не набули пріоритетності сьогодні. 

[249].  

У межах цієї стратегії містяться пріоритетні дії:  

- земельна реформа;  

- вдосконалення механізмів стимулювання розвитку аграрного 

сектору (забезпечення продовольчої безпеки, прогнозованості та стабільності 

ринків шляхом підвищення конкурентоспроможності середніх та малих 

виробників, збільшення обсягів виробництва аграрної продукції з високою 

доданою вартістю і диверсифікації бізнес-можливостей в аграрному секторі); 

- розвиток органічного ринку (забезпечення відповідного 

державного контролю в сфері виробництва органічної продукції, що 

забезпечить вихід вітчизняної органічної продукції на закордонні ринки та 

надасть можливість розвивати експортний потенціал); 

- забезпечення якості та безпечності харчових продуктів 

(приведення національного законодавства в сфері ветеринарної і 

фітосанітарної безпеки відповідно до директив та регламентів ЄС, 

підвищення якості та безпечності харчових продуктів в результаті 

впровадження європейських стандартів).  

Перераховані заходи відповідають зобов’язанням України відповідно 

до Угоди про асоціацію та перед МВФ. Для вирішення завдань розвитку 

аграрного сектора цей важливий план має проектний статус, що веде до 

посилення деструктивних процесів розвитку його параметів і погіршення 

конкурентного статусу вітчизняних виробників аграрної продукції.  
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Державна політика передбачає надання наступних форм державної 

підтримки аграрного сектору (рис. 4.6) [151]:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.6. Механізми державної підтримки аграрного сектору на 

основі програм для різних видів сільськогосподарської діяльності* 

*Джерело: побудовано автором на основі [151] 

 

1. Взаємодію з банками для формування сприятливих умов 

фінансово-кредитного забезпечення сільгосптоваровиробників відповідно до 

Фінансова підтримка на 

поворотній основі через 

Український Державний Фонд 

підтримки фермерських 

господарств 

Фінансова підтримка 

застрахованих осіб – членів/голів 

СФГ 

Фінансова підтримка розвитку 

тваринництва та переробки 

сільськогосподарської продукції 

Фінансова підтримка розвитку 

садівництва, виноградарства та 

хмелярства 

Часткова компенсація вартості 

обладнання вітчизняного 

виробництва 

Фінансова підтримка заходів в 

АПК через здешевлення кредитів 

Доступні кредити 5-7-9% 

- Конкурсний механізм 

механізм доплати на користь 

застрахованих осіб єдиного внеску на 

загальообовязкове державне соціальне 

страхування 

Механізм компенсації за рахунок коштів 

державного бюджету (25%) 

дотації; 

відшкодування вартості активів, об’єктів 

тваринництва, об’єктів зберігання та 

переробки зерна; 

компенсація вартості банківських кредитів 

Механізм часткового відшкодування 

вартості активів (30-80%) 

Механізм здешевлення кредитів на основі 

конкурсу 

Механізм компенсації процентної ставки 

через зменшення базової ставки на 5-7-9% 

для малого підприємництва 
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Меморандуму з Мінекономіки з питань реалізації державної підтримки 

сільгосптоваровиробників. 

2. Тваринництво. Механізм надання підтримки тваринництва і 

переробки аграрної продукції передбачений постановою Кабінету Міністрів 

України (7.02.2018р.) «Про затвердження Порядку використання коштів для 

державної підтримки розвитку тваринництва» (зі змінами від 20.05.2020). 

3. Садівництво. Механізм і напрями надання підтримки розвитку 

садівництва, виноградарства та хмелярства визначено постановою Кабінету 

Міністрів України від 15.07.2005 № 587 “Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку 

виноградарства, садівництва і хмелярства” (із змінами від 23.09.2020), що 

передбачають надання суб’єктам господарювання бюджетних коштів «на 

безповоротній основі шляхом часткового відшкодування вартості (без 

урахування податку на додану вартість) побудованих і реконструйованих та 

прийнятих у період з 1 січня по 31 жовтня 2020 року в експлуатацію 

закінчених будівництвом об’єктів із зберігання та переробки плодово-ягідної 

продукції, винограду та хмелю, а також придбаних суб’єктами 

господарювання у цей самий період основних засобів і товарів, виконаних 

робіт та отриманих послуг».  

4. Компенсація сільськогосподарської техніки.  

5. Підтримка фермерства включає такі напрями: бюджетна дотація 

за утримання корів, доплата на користь застрахованих осіб - членів/голови 

СФГ без набуття статусу юридичної особи ЄСВ, часткова компенсація 

витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими 

послугами, бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) – 

новоствореним фермерським господарствам, фінансова підтримка 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, фінансова підтримка на 

поворотній основі. 
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Аналіз показників за останні п’ять років доводить, що державна 

підтримка аграрного сектору дещо покращилася завдяки механізмам та 

програмам стимулювання діяльності в аграрному секторі. Для прикладу, у 

2015 році з Загального Фонду Державного бюджету було виділено 1884,2 

млн. грн. на підтримку аграрних підприємств, у 2019 році – 12341,643 млрд. 

грн. (табл. 4.7).  

В структурі програм підтримки переважають програми підтримки 

галузі тваринництва (частка фінансування становила 57% у 2018 році та 59% 

у 2019 році), фінансова підтримка сільгосптоваровиробників (частка 

відповідно 23% та 15%), розвиток хмелярства, закладення молодих садів, 

виноградників та ягідників і нагляд за ними (частка відповідно 9% та 7%), 

розвиток фермерських господарств у 2019 році з часткою 14%. 

Видатки Спеціального фонду державного бюджету зросли на 1083,3 

млн. грн. з переважанням витрат на підтримку розвитку підприємств АПК, 

зокрема надання кредитів фермерським господарствам. Це означає сприяння 

розвитку фермерства в Україні та ріст ефективності державної політики 

стимулювання розвитку аграрного сектору [30]. 

Політика підтримки сільського господарства України повинна бути 

орієнтована на збереження конкурентоспроможних навичок 

сільськогосподарського виробництва в умовах лібералізації. Це вимагає 

різкого зниження митного навантаження в аграрному секторі, а також 

одночасного застосування дозволених інструментів, заснованих на 

міжнародних стандартах. Протягом періоду вступу країни до Європейського 

економічного товариства необхідно наполягати на створенні умов для 

використання фондів допомоги ЄС, які фактично об’єднують різноманітні 

попередні програми Європейського Союзу (SAPARD, PHARE, ISPA). Ця 

програма представляє інструмент фінансової допомоги Європейського 

підрозділу для Західних Балкан та Туреччини у період 2007-2013 років [181]. 
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Таблиця 4.7 

Динаміка видатків державного бюджету на державну підтримку 

аграрного сектору України у 2015-2019 роках* 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Загальний фонд державного бюджету 

Видатки Державного бюджету, 

млн. грн. 
1884,20 1638,30 5596,40 10715072,20 12341643,00 

з них за основними програмами 

підтримки розвитку АПК, млн. 

грн.,  

в тому числі:  

1636,30 1079,90 1021,40 4232,00 5909,00 

здешевлення  кредитів 300,00 131,40 294,90 266,00 127,20 

розвиток фермерських 

господарств 
- - - 210,00 800,00 

розвиток хмелярства, закладення 

молодих садів, виноградників та 

ягідників і нагляд за ними 

- - 115,60 400,00 400,00 

надання кредитів фермерським 

господарствам 
- - 25,00   200,00 

державна підтримка галузі 

тваринництва 
- - 11,60 2401,00 3500,00 

фінансова підтримка 

сільгосптоваровиробників 
- - 923,00 955,00 881,80 

часткова компенсація вартості 

сільськогосподарської техніки та 

обладнання вітчизняного 

виробництва  

- - 98,40 - - 

Спеціальний фонд державного бюджету 

Видатки, всього 1588,40 1879,30 4693,50 2326,80 2671,70 

на підтримку розвитку 

підприємств АПК,  

в тому числі: 

1488,40 1424,60 3350,10 51,92 54,30 

Фінансова підтримка заходів в 

агропромисловому комплексі 
- - 4,50 5,00 5,00 

Надання кредитів фермерським 

господарствам 
- - 40,00 43,10 44,50 

Фінансова підтримка заходів в 

агропромисловому комплексі на 

умовах фінансового лізингу 

- - 3,80 3,82 4,77 

Інші 99,80 17,40 3143,00 - - 

*Джерело: побудовано автором на основі [151] 

 

Створення умов для використання коштів цієї програми вимагає 

скоординованих дій державних та цивільних установ, визначення потреб, 

реалізацію пріоритетних проектів, створення адміністративної бази в рамках 
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рекомендацій ЄС, зміцнення громадських організацій, професійне 

формування персоналу та просування європейських цінностей. 

У короткостроковій перспективі необхідно створити умови для 

використання двох із п’яти компонентів програми IPA. Етапи реформ 

повинні стосуватися не лише сільського господарства у вузькому розумінні, а 

й сільськогосподарського бізнесу в цілому, який зайнятий великим сектором 

робочої сили, вносить третину створеної виробничої вартості та експортує 

сировину до країн ЄС. Нестача фінансових ресурсів є основною перешкодою 

для створення сучасного та технологічно розвиненого 

сільськогосподарського бізнесу в Україні. Більш зручним має бути 

забезпечення прибутковості загальних інвестицій у аграрній галузі 

економіки. Моделі фінансування базуються на поточних можливостях, тобто 

щодо роздробленості сільськогосподарського харчового сектору [151] 

Малі та середні компанії цього сектору повинні мати зручні умови для 

отримання фінансових ресурсів, необхідних для інвестицій у виробництво, 

переробку та розміщення аграрної продукції. Це передбачає зниження 

процентних ставок, покращення кредитування та довші умови повернення 

коштів. Державні установи та комерційні банки повинні здійснювати 

скоординовану діяльність з метою створення гарантійного фонду для 

сільськогосподарських кредитів. За умов координації з іншими заходами 

такий крок уможливить зниження процентних ставок та збільшення 

інвестицій у аграрне виробництво України. Розвиток цього сектору 

передбачає створення нової системи стимулювання та експортних субвенцій, 

формування конкретних державних фондів, сільськогосподарського банку, 

нової політики бюджетних резервів, бюджетного фінансування 

інфраструктури, нових технологій та реорганізації установ у визначені 

державною політикою терміни [356].   

Як засвідчує проведене дослідження, державна політика забезпечення 

розвиту та безпеки аграрного сектору є мало ефективною (рис. 4.7). 
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Рис. 4.7. Недоліки державної політики розвитку аграрного сектору в 

контексті забезпечення його економічної безпеки* 
*Джерело: побудовано автором  

Недоліки державної політики забезпечення розвитку аграрного сектору в контексті 

економічної безпеки за блоками 
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Розбалансованість організаційного інструментарію у 
забезпеченні економічної безпеки аграрного сектору 
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можливості отримання бюджетної підтримки 
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Відсутність фінансової підтримки кластерів  

Відсутній ефективний механізм активізації підприємницької діяльності 
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соціальної сфер розвитку аграрного сектора  

Відсутність відповідальності за невиконання 
законодавства в сфері розвитку аграрного сектора 

Недостатня оперативність механізму фінансово-ресурсного контролю 
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Суперечності щодо реалізації державних та регіональних стратегій, 
програм для збалансованого розвитку аграрного сектора 

Неузгодженість стратегії та механізму стимулювання 
розвитку аграрного сектора 

Невідповідність європейським та світовим стандартам окремих 
законодавчих положень 
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Загалом результати аналізу законодавчої складової державної політики 

забезпечення розвитку аграрного сектору дають підстави стверджувати про 

непослідовність її формування. Нормативно-правові акти в більшій мірі не 

пов’язані між собою, через що часто суперечать один одному.  

На нашу думку, в Україні чи не кожна із складових ефективної 

державної політики в аграрному секторі та механізм забезпечення його 

економічної безпеки реалізується недостатньою мірою. Комплексний аналіз 

ефективності державної політики забезпечення розвиту аграрного сектору в 

контексті економічної безпеки допомогло визначити її ключові недоліки в 

розрізі головних блоків: організаційного, стратегічного, ресурсного, 

контролюючого та мотиваційного.  

Виявлені недоліки державної політики розвитку аграрного сектору 

формують низку загроз його економічній безпеці, основними з яких є: 

сповільнення темпів розвитку природно-ресурсного потенціалу аграрного 

сектора, зменшення частки аграрного сектора у ВВП, зниження рівня 

розвитку галузей переробної промисловості, за окремими видами аграрної 

продукції зростання імпортозалежності, спад підприємницької активності, 

зокрема малого і середнього бізнесу, зниження притоку інвестицій, 

посилення територіальних і галузевих диспропорцій розвитку аграрного 

сектора.  

Таким чином, формування і реалізація державної політики розвитку 

аграрного сектору повинна здійснюватися на основі розроблених 

концептуальних засад та забезпечувати сталий розвиток аграрного сектора, 

активізацію конкурентних переваг всіх структурно-функціональних 

компонентів сектора, підвищувати ефективність використання бюджетних 

коштів, забезпечувати високий рівень соціальної сфери та сприяти 

забезпеченню економічної безпеки розвитку аграрного сектора.  
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4.3. Лізингові відносини як основа інноваційно-інвестиційного 

забезпечення економічної безпеки аграрного сектору 

 

Одним з інструментів інноваційно-інвестиційного забезпечення 

економічної безпеки аграрного сектору є лізинг, який у світовій економіці 

посідає друге місце за обсягом інвестицій після банківського кредиту і 

виступає прогресивним методом матеріально-технічного забезпечення 

виробництва та надає широкий доступ до передових технологій.  

За даними Всесвітнього банку, лізингові відносини для виробників в 

аграрному секторі багатьох країн є привабливішими, ніж кредит. В Східній 

Європі та Латинській Америці лізинг устаткування для аграрного сектору 

займає значну питому вагу. До того ж, використання лізингу в аграрному 

секторі для розвинених країн є не менш актуальним, ніж для країн, які 

розвиваються. Наприклад, лізинг устаткування для ферм у США перевищує 

10% всього лізингового ринку країни. 

В світовому економічному співтоваристві категорія «лізинг» 

використовується доволі широко. Міжнародне використання категорії не 

виключає розбіжностей щодо його тлумачення в різних країнах. У 

вітчизняній економічній літературі лізинг трактується по-різному: як оренда, 

довгострокова оренда, середньострокова оренда, різновид орендних 

операцій, єдине господарське боргове зобов’язання, специфічна форма 

кредиту, майновий кредит, складна торгово-посередницька операція тощо 

[50, C.37]. 

Більшість вчених лізингові відносини трактує як різнобічні відносини 

учасників лізингової діяльності. Однак, в першу чергу, це відносини не лише 

учасників лізингової діяльності, а й як сторін лізингової угоди щодо їхнього 

формування на основі комерційного інтересу, де б кожен учасник одержував 

дохід пропорційно вкладеним матеріально-фінансовим ресурсам та 
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проведеній лізинговій діяльності, що може визначатися на основі остаточних 

результатів від реалізації сільськогосподарської продукції [32].  

Лізинг - це складні економічні відносини, пов'язані з відтворенням 

майна - об'єктів лізингу, які мають ознаки фінансової, підприємницької, 

кредитної, інвестиційної, орендної діяльності, операцій купівлі-продажу та 

страхування, учасниками яких є виробник основних засобів, лізингодавець та 

лізингоотримувач [32]. Отже, лізинг можна трактувати як довгострокова 

оренда майна, необхідного для підприємницької діяльності в аграрному 

секторі з правом подальшого викупу суб’єктами господарювання, і є більш 

вигіднішим, ніж оформлення позики.  

Забезпечення єдиного розуміння змісту, видів, різновидів та критеріїв 

класифікації лізингу має не лише теоретичне, але важливе практичне 

значення. Негативним явищем є невідповідність визначення агролізингу у 

законодавчих документах України, що можна вважати загрозою для суб’єктів 

господарювання та економічної безпеки аграрного сектору загалом. 

Лізинг виступає альтернативним варіантом традиційному 

кредитуванню та використанню власних фінансових ресурсів і є 

специфічною формою інвестиційного фінансування. Він дає можливість 

суб’єктам господарювання аграрного сектору отримати необхідне 

устаткування без значних одноразових витрат, уникаючи також витрат, що 

пов’язані з моральним зносом засобів виробництва. На сьогоднішній день, в 

аграрному секторі роль лізингових відносин досить незначна. Причинами 

такої ситуації, насамперед, є: недосконале законодавство, монопольне 

становище лізингодавців, фінансово-економічний стан суб’єктів 

господарювання, а також їх неспроможність вчасно і у повній мірі 

сплачувати за лізинговими платежами. 

Розвиток лізингових відносин в аграрному секторі на інноваційно-

інвестиційній основі сприяє прискореній модернізації виробництва, 

оновленню машин, обладнання, технологій, а тому є найвигідніший для 
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суб’єктів господарювання цього сектору, які не мають високоліквідних 

активів, але зацікавлені в розвитку лізингових операцій. На основі лізингу, 

вони мають можливість розширити виробництво та ринки збуту. Банківські 

установи за допомогою лізингових операцій можуть збільшити прибуток, 

коло клієнтів, диверсифікувати ризики тощо. Водночас, ризик при здійсненні 

лізингу менший порівняно із простим кредитуванням, оскільки до отримання 

остаточного платежу банк є власником наданого в лізинг обладнання та у 

випадку порушення угоди має право на реалізацію обладнання задля 

погашення своїх збитків [44]. 

В аграрному секторі лізинг забезпечує підвищення продуктивності 

машин та обладнання та сприяє модернізації виробництва. У сучасних 

умовах важливою формою для забезпечення технікою суб’єктів 

господарювання є фінансовий лізинг, який дає можливість заощаджувати 

кошти та інвестувати їх в більш ефективні види діяльності та придбання 

техніки [92]. 

Стан матеріально-технічної бази суб’єктів господарювання в аграрному 

секторі є запорукою високого рівня їх конкурентоспроможності та 

ефективності господарської діяльності, що в сукупності впливає на стан їх 

економічної безпеки. Прискорений розвиток інноваційних технологій та 

нестача фінансових ресурсів сприяє тому, що проблема забезпечення 

інноваційного розвитку суб’єктів господарювання аграрного сектору України 

набуває особливої актуальності [346 ; 354; 371; 372]. 

В сучасних умовах суб’єкти господарювання в аграрному секторі 

зобов’язані шукати доступні інвестиції, вигідні лізингові умови, причому для 

багатьох це не проблема розвитку навіть, а питання виживання. Тому, поряд 

з традиційними методами інвестування, виникає зацікавленість до такої 

форми, як лізинг, який сприяє технічному переозброєнню та формуванню 

необхідних потужностей для суб’єктів господарювання і розвитку аграрного 

виробництва, покращення їхньої інвестиційної привабливості. Адже лізинг – 
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одна із форм фінансових послуг, пов’язаних з придбанням основних засобів 

аграрного виробництва [2, с. 11].  

Погоджуємося, що лізингові відносини є формою довгострокового 

інвестування, а іншими словами – капіталовкладенням у активи із 

позичковим елементом. Тобто лізингоотримувач поступово інвестує у 

власний актив, а користуватися ним отримує можливість одразу.  

Конкурентні відносини є обов’язковими для формування загальної 

системи лізингових відносин в процесі укладання лізингових угод в 

ринкових умовах. Вони передбачають наявність багатьох лізингових 

компаній, що надають однакові лізингові послуги, а потенційні 

лізингоодержувачі мають можливість вибору, враховуючи власні інтереси та 

забезпечення економічної безпеки. Проте, в Україні ринок лізингових послуг 

для аграрних підприємств перебуває у стадії формування, тому стосовно 

відносин конкуренції можна обмежитись лише одним загальним 

зауваженням. Формування ринку агролізингових послуг слід здійснювати з 

погляду забезпечення дієвості та прозорості такої конкуренції. [31]. 

В лізингових операціях немає однозначної переваги між 

короткостроковим чи довгостроковим періодом дії договору. Це вирішується 

окремо у кожному конкретному договорі, оскільки об’єктом лізингових 

відносин виступає високотехнологічне обладнання, яке має свою специфіку і 

постійно оновлюється. Таке обладнання має вищий рівень морального зносу, 

тому що на ринок постійно надходить обладнання, у якому використані 

останні досягнення науки і техніки. Відповідно, лізингоодержувач у 

більшості випадків буде обмежувати максимальний термін лізингового 

договору для того, щоб мати можливість використовувати у своїй основній 

діяльності сучасне устаткування [2, с. 35].  

Лізингові відносини, як уже зазначалося, мають низку економічних 

переваг для аграрного сектору порівняно з іншими альтернативами 

фінансування. В першу чергу, лізинг дає можливість при мінімальних 
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одноразових витратах купити сучасне устаткування і техніку в необхідній 

кількості. Лізингові платежі включаються у собівартість, а це дозволяє 

заощаджувати великі суми під час сплати податку на прибуток. При 

використанні лізингу можливий механізм прискореної амортизації, який дає 

змогу суб’єктам господарювання в аграрному секторі максимально швидко 

відновити інвестиційні витрати через собівартість. Майно, яке було об’єктом 

лізингу, також можна реалізувати за ринковою ціною, і тим самим отримати 

додатковий прибуток.  

Перевага лізингових відносин полягає також в тому, що вимоги 

кредитора до позичальника є м’якшими, ніж при звичайному кредитуванні. 

Крім того, ймовірність одержання в лізинговій компанії довгострокового 

фінансування набагато вища, ніж при кредитуванні, саме тому, що багато 

банків практично не надають кредитів на термін понад рік [291, с. 183].  

Ця можливість, з одного боку, та перевага – з іншого, надає суб’єктам 

господарювання в аграрному секторі більшу впевненість у гарантуванні його 

економічної безпеки. 

Лізингова компанія порівняно з вимогами банків за договорами 

кредиту, може запропонувати більш гнучкий графік лізингових платежів. Тут 

протягом дії договору лізингу є можливість змінити графік платежів 

(враховуючи: сезонні коливання в реалізації аграрної продукції 

лізингоотримувача або вплив інших факторів, які пов’язані з поточною 

діяльністю в аграрному секторі). Тому лізинг є ефективною формою 

вкладення та доповненням до традиційних каналів фінансування основного 

капіталу. Підприємство-лізингоотримувач має можливість використовувати 

необхідне майно, не удаючись до одноразової мобілізації власних або 

позикових коштів для оплати одразу всієї вартості майна [291, с. 45]. 

Науковці неодноразово аналізують переваги лізингу у порівнянні із 

кредитом (рис. 4.8).  
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Рис. 4.8. Переваги використання лізингових відносин в аграрному 

секторі* 

*Джерело: побудовано на основі [47] 

Великою перевагою для лізингоодержувача є можливість використання 

необхідного обладнання та інших сучасних технологій без одноразових 

витрат власних ресурсів на їх придбання. Важливим джерелом фінансування 

лізингу в аграрному секторі є кошти державного бюджету (третина в 

загальному обсязі фінансування). Однак, для суб’єктів господарювання в 

аграрному секторі такі обсяги фінансування лізингових операцій 

незадовільні, оскільки вони не можуть задовольнити свої навіть 

найнеобхідніші потреби.  

Переваги лізингу 

можливість використання, без значних початкових витрат, 

нової дорогої техніки та високих технологій  

не використовується позичений капітал, а в балансі суб’єктів 

господарювання  підтримується оптимальне співвідношення 

власного і позиченого капіталу 

одночасно вирішується питання придбання та фінансування 

устаткування 

лізинг дає можливість спочатку використовувати 

устаткування, а потім купувати його.  

лізингові платежі повністю відносять у собівартість продукції 

(робіт чи послуг), яка вироблена лізингоодержувачем, і 

знижують оподаткування прибутку 

порядок лізингових платежів є більш гнучким, ніж при 

кредитуванні  

Оформляти угоди простіше і швидше в порівнянні із 

банківським кредитом 
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Тому, для оптимального рішення потрібно визначити методи залучення 

інвестицій у аграрне виробництво. Водночас, в умовах нестачі фінансових 

ресурсів, суб’єктам господарювання варто уникати додаткових витрат на 

послуги посередників. І як оптимальний варіант пропонуємо 

використовувати так званий прямий лізинг (власник майна безпосередньо 

надає об’єкт користувачеві в лізинг). Використання інструментарію лізингу 

оптимізує управління фінансування інноваційних проектів через механізм 

взаємозв’язку виробників та користувачів техніки.  

У процесі пошуку ефективних форм державної підтримки для 

оновлення сучасною технікою та інноваційним обладнанням аграрного 

сектору, доцільно вжити заходів для створення сприятливого ринкового 

середовища і формування відповідних інституцій з продажу суб’єктам 

господарювання технічних засобів, виділення бюджетних асигнувань для 

купівлі такої сучасної техніки за допомогою фінансового лізингу в заводів, 

що постачається з виплатою у розтермінування. Доцільна і закладена в 

держбюджеті компенсація господарюючим суб’єктам вартості купленої 

сучасної аграрної техніки вітчизняного виробництва іноземних аналогів.  

Дослідивши формування лізингових відносин в аграрному секторі в 

контексті забезпечення їх показників ефективності, сталого розвитку і 

забезпечення його економічної безпеки, для інвестування у аграрне 

виробництво сучасних засобів виробництва, обладнання, техніки і 

технологій, покращення їхньої інвестиційної привабливості, визначено 

доцільним використання лізингу, який в багатьох випадках є вигіднішим 

інструментом фінансування в оновлення технічної сторони аграрного 

виробництва, ніж використання кредиту або інших альтернатив 

фінансування.  

Лізинговий ринок України можна визначити як дворівневий. На 

першому рівні знаходиться державна корпорація НАК "Украгролізинг". 

Лізингові послуги, що надаються зазначеною установою, мають подвійну 
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сутність. З одного боку, вони носять комерційний характер, з іншого - 

являють собою форму державної підтримки суб'єктів господарювання 

аграрного сектора економіки. На другому рівні знаходяться суб'єкти, які 

акумулюють приватний капітал - юридичні особи-лізингодавці та фінансові 

компанії. Протягом 2017 - 2019 рр. кількість лізингодавців - юридичних осіб, 

які внесені до реєстру Нацкомфінпослуг, і мають право надавати послуги 

фінансового лізингу, скоротилася з 202 до 168 осіб [222]. 

Основними суб’єктами на другому рівні є лізингодавці, які не є 

фінансовими установами (протягом трьох річного періоду їх частка у 

вартості лізингових угод зросла із 96,16% до 96,89%, а у кількості - 

скоротилася із 99,5% до 92,84%). Лізинговий ринок є висококонцентрованим 

- на його лідерів приходяться такі частки вартості договорів лізингу, 

укладених за 9 міс. 2019 р. (станом на кінець періоду): TOP 3 — 61,7% 

(54,9%), TOP 5 — 71,3% (65,1%), TOP 10 — 84,2% (78,9%), TOP 20 — 93,8% 

(90,3%). Значна концентрація спонукає найбільші лізингові компанії 

зловживати монопольним становищем. Лізинг виступає інструментом 

стратегічного розвитку фінансового потенціалу аграрного сектора, оскільки 

опосередковує відтворення в ньому капіталу і є сукупністю форм та методів 

інвестиційного фінансування основних засобів шляхом їх довгострокового 

кредитуванням під заставу об'єктів лізингу [163].  

Лізинг сприяє розвитку фінансового потенціалу аграрного сектору 

через техніко-технологічне оновлення виробничого процесу, вирішенню 

проблем обмеженості матеріальних ресурсів та раціонального використання 

трудових ресурсів, прискоренню оборотності основного та оборотного 

капіталів, зростанню обсягів виробництва, фондовіддачі та ділової 

активності. Лізинг здатний надати значний поштовх для розвитку 

фінансового потенціалу суб'єктів господарювання в аграрному секторі, 

об'єктами якого є: модернізація, реконструкція, технічне переоснащення, 

оновлення на інноваційній основі основних засобів, удосконалення 
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матеріально-технічної бази, оновлення інфраструктури аграрного ринку, 

реновація застарілих виробничих потужностей. Сучасними формами лізингу, 

перспективними для аграрного сектора економіки, є: вендорний лізинг 

(надається асоціацією виробників), оперативний лізинг (повне технічне 

обслуговування обладнання з можливістю його заміни у кінці терміну), 

електронний лізинг (дозволяє укладати угоди online у незначних сумах) [99, 

c. 163].  

Варто наголосити також на системному ефекті лізингових механізмів, 

що виходять за межі суб'єктів господарювання у аграрному секторі і 

поширюються на галузь машинобудування, яка забезпечує 

сільськогосподарською технікою лізинговий ринок, особливо через прямий 

лізинг, який здійснюється без посередництва, тобто лізингової компанії. Для 

суб'єктів господарювання в аграрному секторі, які є потенційними 

лізингоотримувачами, найпривабливішим об'єктом є імпортні 

сільськогосподарські машини та обладнання (за ціною, якістю, 

технологічним рівнем). Тому для вітчизняної галузі машинобудування, яка 

виробляє конкурентоспроможну сільськогосподарську техніку, доцільно 

запроваджувати податкові та інвестиційні пільги, що пожвавить внутрішній 

лізинговий ринок.  

Оцінюючи галузеві перспективи розвитку лізингу, Корсун А.С. 

зазначає, що в сільськогосподарському виробництві притаманні кредитні 

ризики більше, ніж в інших видах економічної діяльності [128, c. 82].  

Кредитні ризики є похідними від біологічної основи виробництва, з 

чіткою прив'язкою до потреб в сільськогосподарському обладнанні 

відповідно до циклів відтворення біологічних організмів тваринництва і 

рослинництва, графіків проведення весняних та осінніх польових робіт. 

Через це дуже важливим є виконання лізингових угод в частині своєчасного 

постачання техніки, бо наслідками його порушення є ризик втратити 

значного обсягу аграрної продукції. Суб'єктивними чинниками кредитних 
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ризиків суб'єктів господарювання в аграрному секторі економіки є: низька 

рентабельність сільськогосподарських підприємств, брак фінансових 

ресурсів і ліквідних коштів, укладання лізингових договорів на конкурсних 

засадах, що не виключають низької кредитоспроможності 

лізингоотримувача, іммобілізація власного капіталу в оборотні активи. 

Чинниками, що знижують кредитні ризики в лізингових договорах є: 

- збереження за лізингодавцем права власності на передане майно; 

- збіг об'єкту кредитування і застави;  

- можливість додаткового доступу до кредитних ресурсів 

банківських установ; 

- віднесення лізингових платежів собівартість виробництва 

продукції, що зменшує податкові зобов'язання з податку на прибуток 

суб'єктів господарювання; 

- страхування від інфляції через фіксований характер лізингових 

платежів; 

- можливість адаптації графіку лізингових платежів відповідно до 

очікуваних грошових доходів лізингоодержувача [319, c. 355].  

Протягом 2015-2019 рр. частка сільського господарства у вартості 

лізингових угод, укладених протягом аналізованих річних періодів (станом 

на кінець періоду), зросла із 21,77% до 22,48% із мінімальним значенням 

20,90% у 2016р. і максимальним значенням 24,18% у 2017 р. (табл. 4.8).  

Протягом аналізованого періоду відбулося скорочення обсягу вартості 

договорів лізингу, що укладалися у сільському господарстві, про що свідчать 

ланцюгові індекси росту, які менші 1. В 2018-2019 роках відновилося 

зростання ринку, проте  початкового рівня не вдалося досягнути. 

Європейська федерація асоціацій лізингових компаній (Leaseurope) 

оцінює рівень проникнення лізингу в економіки 24 країн Європи в 

середньому на рівні 15,7% в 2019 році. Це означає, що 15,7% всіх 
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капітальних інвестицій в цих країнах були профінансовані за допомогою 

лізингових інструментів. 

Таблиця 4.8 

Вартість договорів фінансового лізингу, укладених протягом 2015-

2019рр. в сільському господарстві, млн.грн.* 

 Роки 

2015 2016 2017 2018 2019 
2019р.до 

2015р., +;- 

Протягом звітного періоду 

Сільське господарство 6636,4 5654,0 3863,2 5113,2 6518,8 -117,6 

Темпи росту, коеф.       

-базисний 0,59 0,85 0,68 1,32 1,27 0,68 

-ланцюговий 0,84 0,72 0,49 0,65 0,82 -0,02 

Всього 26347,7 23177,6 12967,7 22160,0 24169,2 -2178,5 

Темпи росту, коеф.       

-базисний 0,45 0,88 0,56 1,71 1,09 0,64 

-ланцюговий 0,63 0,56 0,31 0,53 0,58 -0,05 

Питома вага сільського 

господарства, % 
25,19 24,39 29,79 23,07 26,97 1,78 

На кінець аналізованого періоду 

Сільське господарство 5736,4 4845,2 5503,4 5320,2 6376,9 640,5 

Темпи росту, коеф.       

-базисний 0,65 0,84 1,14 0,97 1,20 0,55 

-ланцюговий 0,89 0,75 0,85 0,82 0,98 0,09 

Всього 26347,7 23177,6 22758,4 25213,4 28357,6 2009,9 

Темпи росту, коеф.       

-базисний 0,45 0,88 0,98 1,11 1,12 0,67 

-ланцюговий 0,63 0,56 0,55 0,61 0,68 0,05 

Питома вага сільського 

господарства, % 
21,77 20,90 24,18 21,10 22,48 0,71 

*Джерело: побудовано за даними [103] 

А в сегментах транспорту і обладнання рівень проникнення лізингу в 

цих країнах був ще вищий і становив майже 28%. Для порівняння,  рівень 

проникнення лізингу в економіку України в тому ж році, за оцінками 
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Асоціації, знаходиться на рівні 5,8%. І лише в  сегменті легкового 

транспорту, рівень проникнення сягає 13,5%. Можна припустити, що за 

умови наближення рівня проникнення лізингу в Україні до 

середньоєвропейського, обсяг лізингового ринку становитиме близько 91,7 

млрд. грн., тобто 170% відносно показників 2019 року. Тож  вітчизняна 

лізингова галузь має потужний потенціал до власного  зростання [230]. 

Лізинговий ринок в Україні високими темпами продовжує зростати вже 

п’ятий рік і випереджає темпи зростання ВВП. Середній та малий бізнес 

особливо відчувають необхідність в оновленні свого виробничого 

потенціалу. Лізинг є безальтернативним інструментом фінансування 

модернізації аграрного виробництва. Відповідно до даних асоціації 

«Українське об’єднання лізингодавців», в умовах підвищення обізнаності 

про можливості лізингу, істотно зростатимуть і обсяги лізингових договорів 

[64].  

Відповідно до чинного законодавства, послуги фінансового лізингу 

мають право надавати банки, а також інші небанківські установи, які внесені 

до реєстру фінансових установ. Станом на 01 січня 2020 року, право 

надавати послуги фінансового лізингу в Україні мали 113 юридичних осіб – 

лізингодавців, а також 439 фінансових компаній (табл. 4.9). 

Не дивлячись на стрімке зростання кількості фінансових компаній, які 

надають послуги фінансового лізингу (з 362 до 439), їх питома вага у вартості 

чинних договорів є незначною, хоча і має тенденцію до збільшення (із 0,3 % 

до 6,1 %). Тобто, юридичні особи-лізингодавці на ринку фінансового лізингу 

є основними суб’єктами (кількість укладених договорів в 2019 році в 

розрахунку на одну з них становила 109 од., середня вартість договору - 

1993,6 тис. грн.). На одну фізичну особу-лізингодавця у 2019 році було 

укладено сім договорів (середня вартість яких - 513 грн.). 93,4 % усіх 

лізингових послуг припадає на найбільші юридичні особи – лізингодавці (20 
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од.), трійка лідерів з яких сформувала майже 60% портфелю чинних 

договорів (на 31грудня 2019 року).  

Таблиця 4.9 

Основні показники розвитку фінансового лізингу в Україні* 

Показники Роки 2019р. до 

2015р., у 

% 
2015 2016 2017 2018 2019 

Загальна кількість осіб-лізингодавців, 

усього 630 630 463 505 552 87,6 

в т.ч.: юридичні особи 268 202 183 116 113 42,2 

фінансові компанії (фізичні особи) 

362 428 280 389 439 121,3 

Вартість угод в розрахунку на 1 

лізингодавця, млн грн, всього: 9,9 15,6 28,0 43,9 47,5 В 4,8 р. 

в т.ч. юридичні особи 23,3 48,3 70,0 185,5 218,1 В 9,4 р. 

фізичні особи 0,06 0,16 0,55 1,73 3,64 В 60,7 р. 

Кількість угод в розрахунку на 1 

лізингодавця, всього: 6,5 14,5 16,7 20,4 28,1 В 4,3 р. 

в т.ч.: юридичні особи 15,3 45,2 42,1 75,3 109,4 В 7,2 р. 

фізичні особи 0,1 0,1 0,2 4,1 7,1 - 

Питома вага лізингодавців в загальній 

вартості договорів фінансового лізингу: 

юридичні особи 

 

 

99,7 

 

 

99,3 

 

 

98,8 

 

 

97,0 

 

 

93,9 

 

 

-5,8 в.п. 

фізичні особи 0,3 0,7 1,2 3,0 6,1 5,8 в.п. 

*Джерело: розраховано за даними Нацкомфінпослуг України 

 

Спостерігається тенденція збільшення частки довгострокових угод 

фінансового лізингу. Вартість договорів, з терміном від двох до п’яти років 

становила 5111,4 млн грн. (тобто збільшилася на 35,2% у порівнянні з 

попереднім роком), тоді як вартість договорів із терміном менше двох років – 

зменшилася на 10% порівняно з попереднім роком. Також позитивна 

динаміка спостерігається і щодо вартості договорів з терміном дії понад 10 

років – 944,1 млн грн. або в 1,2 раза більше [222]. 
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На кінець 2019 року, найпоширенішими галузями, в яких 

використовують лізингові послуги є сільське господарство (20%) і транспорт 

(23%), тобто 43% лізингового портфеля. На сферу послуг припадає 7%, на 

харчову промисловість та будівництво – по 4%, видобувну промисловість – 

3%, металургію – 2% [297]. 

У 2019 році за допомогою лізингу найсастіше фінансувалися: 

транспортні засоби – на суму 16450 млн грн або 63% загальної вартості 

договорів, машини та обладнання для аграрного сектора – на суму 6701 млн 

грн, тобто 25,5%,  будівлі і споруди – 1109 млн грн (або 4% загальної 

вартості договорів) [299].  

В усьому світі лізингове кредитування є поширеним інструментом 

формування матеріально-технічної бази аграрного виробництва. Воно 

забезпечує підвищення продуктивності устаткування, сприяє модернізації 

виробництва і підвищенню конкурентоспроможності як аграрної продукції, 

так і аграрного сектора загалом. Аналізуючи динаміку вартості лізингового 

портфеля аграрного сектора протягом 2010–2019 років, варто звернути увагу, 

що зміна цього показника має циклічний характер (рис. 4.9).  

Чітко спостерігається, що період активізації лізингової діяльності 

тривав включно до 2014 року, коли досліджуваний показник мав найбільше 

значення (а саме 11233 млн. грн.). Наступним є період спаду, що тривав 

протягом чотирьох років (до 2018 року), мінімальна вартість договорів 

фінансового лізингу становила 5113 млн.грн. Починаючи з 2019 року 

відбувається незначне пожвавлення досліджуваного показника. За умови 

збереження позитивної тенденції, можна окреслити про подальше зростання 

вартості лізингового портфеля в аграрному секторі України, з огляду на 

фактичні показники протягом 2012-2014 років. 
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Рис. 4.9. Динаміка вартості чинних договорів фінансового лізингу в 

сільському господарстві, млн. грн.* 

*Джерело: розраховано й побудовано за даними [65] 

 

Однак, не дивлячись на зростання в аграрному секторі лізингової 

діяльності, незначна частина суб’єктів господарювання нею охоплена, 

оскільки близько 50% договорів укладаються з юридичними особами, а з 

фізичними особами-підприємцями  та фізичними особами – решта [64]. 

Основними перешкодами розвитку фінансового лізингу науковці Н.С. 

Ситник і Д.O. Корень вважають: обмеженість фінансування галузі, 

відсутність податкових стимулів, низька обізнаність суб’єктів 

господарювання про сучасні методи фінансування [267]. 

До негативних факторів впливу на розвиток повноцінних лізингових 

відносин відносять дефіцит капіталу, оскільки лізингова діяльність 

забезпечується, як правило, за рахунок фінансових ресурсів банківських 

установ, які надаються під високий процент, що збільшує вартість лізингових 

платежів. Також в Україні невелика кількість мереж міжнародних лізингових 

компаній та банківських установ. Водночас ті, що входять до складу 

банківських груп і могли би отримати від материнської банківської 
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структури необмежене фінансування, мають дотримуватися вимог 

Національного банку, згідно з якими фінансування обмежується до 25% 

статутного капіталу суб’єкта у складі компаній, які входять в ту саму групу 

[223]. 

До основних факторів ризику фінансового лізингу в аграрному секторі 

можна віднести:  

тривалий виробничий цикл;  

вплив природно-кліматичних умов;  

велика строкатість показників якості продукції, а також складність 

контролю за ними;  

сезонний характер виробництва. 

Аграрний сектор сьогодні показує позитивну динаміку функціонування 

та потребує додаткових інвестицій, а отже, можна стверджувати, що у 

майбутньому зростання активності на ринку лізингових послуг можливе саме 

за рахунок цього сектору [299]. 

НАК «Украгролізинг» - це компанія, з величезним досвідом інвестицій 

в аграрний сектор. Етапи надання устаткування в лізинг: 

- вибір обладнання; 

- подання заявки і необхідної документації; 

- укладання лізингової угоди; 

- укладання договору застави; 

- страхування і отримання об’єкта лізингу. 

Об’єкти фінансового лізингу можуть надаватися на термін 3-7 років і 

укладається договір застави на обов’язкову суму не меншу, ніж два чергові 

платежі. Попередній платіж включає 15% вартості об’єкта лізингу і 7% 

невідшкодованої вартості (винагорода лізингодавцю). Складаються лізингові 

платежі з вартості об’єкта, а також плати лізингодавцю  і сплачуються два 

рази в рік. Вітчизняні вчені-економісти говорять про те, щоб скасувати 

авансові платежі. Зробити це потрібно для доступності лізингу для суб’єктів 
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господарювання в аграрному секторі як за рахунок коштів держбюджету, так 

і за рахунок інших суб’єктів господарювання. При цьому, для комбайнів і 

тракторів націнка не повинна перевищувати 5%, для інших об’єктів - 7%. Для 

захисту прав лізингодавця доцільно впровадити обов’язкове страхування 

(2,5% від вартості предмета лізингу) протягом всього строку дії лізингового 

договору [96; 97]. 

Отже, варто зазначити, що не лише суб’єкти господарювання в 

аграрному секторі, але й держава повинна бути зацікавлена у розвитку 

лізингу, оскільки він виступає інвестиційним механізмом, який сприяє 

оновленню техніки, технологій, зростанню конкурентоспроможності, 

зростанню екологічної і технічної безпеки виробництва, зменшенню енерго- 

та матеріаломісткості виробництва, покращенню умов праці, підвищенню 

ефективності виробництва і добробуту населення, розвитку малого, 

середнього агробізнесу і сільських територій та зростанню бюджетних 

надходжень.  

Тому Верховна Рада України 12 вересня 2019 року прийняла Закон 

(закон про СПЛІТ), відповідно до якого змінюється порядок регулювання 

лізинговаого ринку.  Раніше, державним регулюючим органом щодо роботи 

лізингового ринку була Національна комісія, що здійснювала регулювання 

ринків фінансових послуг. Тепер, згідно із прийнятим законом, після 

перехідного періоду ця Комісія має бути розформована, а функції 

регулювання та контролю за ринком лізингу перебрав на себе Національний 

банк України [297]. 

Перехід регулювання ринку лізингу до НБУ розглядається самими 

учасниками ринку як позитивний крок.  НБУ є прикладом просування та 

впровадження реформ з 2014 року. Він запровадив нову політику, яка 

підтримувала макроекономічну стабілізацію та створили основу для 

економічного зростання в 2015-2019 роках. Серед впроваджених заходів НБУ 

особливого значення мали заходи щодо боротьби з інфляцією та 



322 

 

впровадження гнучкого обмінного курсу, очищення банківської галузі, 

реформи внутрішньої структури НБУ, тощо. Завдяки впровадженим 

реформам, НБУ отримало репутацію прогресивної державної установи [297]. 

Ринок очікує, що перехід під регулювання НБУ дасть позитивний 

поштовх і розвиток лізингу в Україні. Закон про СПЛІТ передбачав 

перехідний період до 30 червня 2020 року, протягом якого НК передавала, 

серед іншого, свої функції з нагляду за лізингом до НБУ. НБУ почав 

регулювання ринку фінансових послуг з 1 липня 2020 року. 2 липня 2020 

року Президент України видав Указ, який розпустив НК відповідно до 

Закону про СПЛІТ. Таким чином було завершено передачу функцій від НК 

до НБУ [297].  

Водночас, лізинг повинен бути інструментом оновлення матеріально-

технічної бази аграрного сектору, механізмом перерозподілу тимчасово 

вільного капіталу, вдосконалення інноваційної та інвестиційної діяльності в 

суб’єктів господарювання в аграрному виробництві. Саме особливості 

лізингових відносин у порівнянні із кредитними та орендними забезпечують 

його популярність та зростаючий попит. Роль лізингових відносин в 

аграрному секторі зумовлена його особливостями (впливом природно-

кліматичних умов, сезонності господарської діяльності, високим рівнем 

ризиків діяльності). 

Основним видом лізингової діяльності на вітчизняному ринку, є 

фінансовий лізинг, тому що клієнти зацікавлені в отриманні у власність 

предмета лізингу після закінчення дії договору лізингу. Саме тому, в 

зарубіжній практиці саме лізинг є одним із альтернативних способів 

інвестування нововведень, який набув значного поширення. Протягом 

останніх років спостерігаємо збільшення кількості ліцензованих фізичних 

осіб, проте частка їх у вартості чинних договорів ще залишається незначною. 

Аграрний сектор належить до найбільших користувачів лізингових послуг, зі 

зростанням частки вартості чинних договорів в загальній їх сумі. Тенденція 
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показників вартості лізингового портфеля аграрного сектора залежить від 

економічної ситуації, політичної і правової та має циклічні коливання.  

Міжнародний досвід свідчить, що країни, у яких постійно 

розвиваються лізингові відносини, створюються відповідні і макроекономічні 

умови, і нормативно-правова база, що є основою інвестиційних процесів та 

забезпечують залучення капіталів як в національну економіку, так і в 

аграрний сектор.  

Нагромаджуючи державний, підприємницький, іноземний капітали, 

відкриваючи доступ до сучасних технологій і менеджменту, лізинг 

забезпечує формування національних інвестиційних ринків та динамічний 

розвиток капіталу та ринку товарів і послуг. Лізингова діяльність в Україні 

має посідати особливе місце у системі економічних пріоритетів. Потреба 

вітчизняної аграрної економіки в лізинговій діяльності зумовлена важливими 

причинами: низька інвестиційна активність товаровиробників; необхідність 

технічної і технологічної модернізації як виробничих процесів, так і 

ринкової, соціальної інфраструктури; необхідність створення умов для 

інвестиційної активності та впровадження нових методів управління та 

конкуренції. 

Ситуація, яка склалася з фондовим потенціалом аграрного сектору, на 

сьогоднішній день вимагає прийняття відповідних рішень, направлених на 

формування його конкурентоспроможності. Вирішення даного завдання, 

перш за все, пов'язане з інтенсифікацією інноваційно-інвестиційних процесів, 

які сприяють впровадженню нових технологій та обладнання, програм 

ресурсозбереження тощо. Через це, лізинг, поруч з традиційними методами 

фінансування, спроможний вирішити проблеми задоволення інноваційно-

інвестиційної потреби аграрного сектору. Таким чином, проблеми лізингових 

відносин як основи інноваційно-інвестиційного забезпечення економічної 

безпеки аграрного сектору сьогодні досить актуальні. 
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Лізингові відносини в аграрному секторі – це шлях до матеріально-

технічного забезпечення та прискорення темпів виробництва продукції 

господарюючими суб’єктами, є засобом сприяння економічного розвитку та 

основою інноваційно-інвестиційного забезпечення економічної безпеки. 

Розвиватися аграрному сектору в Україні на основі лізингу, як джерела 

кредитування капіталовкладень, є перспективою і одним із важливих 

напрямів інноваційно-інвестиційного забезпечення економічної безпеки.  

 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Формування сприятливого інвестиційного середовища для 

інноваційного розвитку аграрного сектору повинно враховувати інституційні, 

фінансові, організаційні, економічні фактори впливу. Несприятливий 

інвестиційний клімат в країні є одним з базових факторів, які негативно 

впливають на розміри надходжень інвестицій в аграрний сектор. За 

результатами оцінки, яка проведена Всесвітнім банком, Україна займає аж 

142 позицію щодо загального інвестування із 183 країн світу. 

2. В сучасних умовах господарювання спостерігається тенденція 

зниження інвестиційної привабливості аграрного сектора. Така ситуація 

складається внаслідок взаємодії на інвестиційне середовище негативних 

чинників, зокрема несприятлива економічна ситуація, нестабільна політична 

ситуація, злочинність і корупція, недостатнє інституційне забезпечення 

інвестиційної політики, недосконалі інструменти розкриття внутрішнього 

потенціалу, неефективні інструменти фінансування капітальних проектів, 

низька ефективність розподілу та віддача від інвестицій, нерозвинена 

виробнича, соціальна та інноваційна інфраструктури, низька купівельна 

спроможність значної частини населення, непослідовна інвестиційна 

політика в аграрному секторі, недосконалий механізм економічних відносин, 
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що призводить до низької інвестиційної привабливості окремих сфер 

аграрного сектору. 

3. Для визначення факторів формування сприятливого інвестиційного 

середовища розглянуто досвід країн Східної Європи, які трансформували 

аграрний сектор в перехідний до ринкової економіки період. В Угорщині та 

Польщі сільське господарство зазнало швидких процесів структурних змін 

безпосередньо під впливом застосування Спільної сільськогосподарської 

політики Європейського союзу (ЄС) і посилення конкуренції на єдиному 

ринку ЄС. Сільське господарство цих країн, а також інших країн регіону 

Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) характеризується більш низькими 

інвестиціями в порівнянні з сільськогосподарським сектором країн ЄС. 

Таким чином, як засвідчують дослідження, забезпечення інвестицій в 

агарний сектор є пріоритетом при аналізі його конкурентних перспектив а 

ринку ЄС, так як інструменти підтримки відіграють життєво важливу роль у 

фінансуванні інвестицій в розвиток сільського господарства в цих країнах. 

4. Дослідження підтверджують, чим більші показники залучення 

капіталу, тим стійкіше економічне зростання сільського господарства як 

сектору економіки та економіки країни загалом, покращення інтеграції до 

міжнародної економічної спільноти. Важливо виділити кілька факторів, які 

спричиняють коригування економічних відносин в напрямі залучення 

іноземного капіталу в аграрний сектор: іноземні інвестиції компенсують 

недостатню кількість інвестиційних ресурсів, іноземне інвестування 

передбачає передачу технологій та вдосконалення навичок управління, є 

стимулом для додаткових податкових надходжень, покриває дефіцит 

торговельного балансу. Тому механізм залучення інвестицій повинен 

включати етап планування заходів щодо впровадження методів державного 

регулювання, а також розробку інституціональних та організаційних 

структур і законодавчих актів. 
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5. Державна політика забезпечення економічної безпеки розвитку 

аграрного сектору відбувається на основі законів, стратегії розвитку, 

меморандумів з банківськими установами, постанов КМУ про механізми та 

напрямки державної підтримки. Державна аграрна політика передбачає 

реалізацію заходів у таких напрямках: рослинництво, тваринництво, 

органічне виробництво, безпечність та якість продукції, фермерство та 

кооперація, розвиток сільських територій, фінансова політика, регуляторна 

політика, технічне регулювання, земельна реформа, адміністративні послуги. 

6. Про наявність недоліків дієвості державної політики в аграрному 

секторі свідчать практичні результати реалізації її основних засад. На основі 

проведеного дослідження можливо стверджувати про низьку інституційну 

спроможність програмних документів, що не впливають на ефективність 

аграрної політики держави в контексті забезпечення розвитку аграрного 

сектора разом зі зміцненням його економічної безпеки. Сьогодні в Україні не 

створено досконалої законодавчої бази, що б дала змогу забезпечити 

ефективну реалізацію державної аграрної політики. Не визначені відповідні 

управлінські структури, що мають забезпечувати реалізацію заходів політики 

держави в аграрному секторі, відсутні належні механізми розвитку 

структурно-функціональних параметрів та наявні розбіжності у законодавчих 

актах щодо пріоритетності заходів розвитку аграрного сектора економіки в 

контексті економічної безпеки. Низький рівень фінансової підтримки 

держави відносно вжитих заходів щодо розвитку аграрного сектора тільки 

підтверджує не ефективність прийняття управлінських рішень і 

незабезпечення його економічної безпеки. 

7. Виявлені недоліки державної політики розвитку аграрного сектору 

формують низку загроз його економічній безпеці, основними з яких є: 

сповільнення темпів розвитку природно-ресурсного потенціалу аграрного 

сектора, зменшення частки аграрного сектора у ВВП, зниження рівня 

розвитку галузей переробної промисловості, за окремими видами аграрної 
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продукції зростання імпортозалежності, спад підприємницької активності, 

зокрема малого і середнього бізнесу, зниження притоку інвестицій, 

посилення територіальних і галузевих диспропорцій розвитку аграрного 

сектора.  

8. На основі проведеного дослідження запропоновано механізм 

державної підтримки аграрного сектору на основі програм для різних видів 

сільськогосподарської діяльності, який орієнтований на збереження 

конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва та аграрної 

продукції, передбачає зниження митного навантаження в аграрному секторі, 

а також одночасне застосування ефективних фінансових інструментів, 

заснованих на міжнародних стандартах, направлений на створення умов для 

використання фондів допомоги ЄС, які фактично об’єднують різноманітні 

програми Європейського Союзу, протягом періоду вступу країни до 

Європейського економічного товариства. 

9. Дослідивши формування лізингових відносин як основи інноваційно-

інвестиційного забезпечення економічної безпеки аграрного сектору, 

доцільно окреслити, що одним з важливих фінансових інструментів 

забезпечення економічної безпеки аграрного виробництва та суб’єктів 

господарювання є лізинг, який у світовій економіці посідає друге місце за 

обсягом інвестицій після банківського кредиту і виступає прогресивним 

методом матеріально-технічного забезпечення виробництва та надає 

широкий доступ до передових технологій, зокрема представникам малого та 

середнього бізнесу в аграрній сфері. Стан матеріально-технічної бази 

суб’єктів господарювання в аграрному секторі є запорукою високого рівня їх 

конкурентоспроможності та ефективності господарської діяльності, що в 

сукупності впливає на стан їх економічної безпеки.  
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РОЗДІЛ 5 

КОНЦЕПЦІЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА 

 

 

5.1. Впровадження та адаптація методів нейтралізації ризиків в 

управлінні економічною безпекою аграрного сектора 

 

Ризик є невід'ємною складовою функціонування аграрного сектору 

економіки [333]. Виробникам сільськогосподарської продукції часто 

доводиться використовувати різні стратегії нейтралізації ризиків в управлінні 

економічною безпекою підприємства. Основні ризики, з якими доводиться 

стикатися виробникам сільськогосподарської продукції, класифікуються за 

категоріями: виробництво, маркетинг, фінансовий капітал, людський капітал 

та екологічний ризик [381]. Глобальні зміни клімату, хоча й прямо не 

впливають на економічну безпеку аграрного сектору (далі – АС), проте їх 

наслідками є природні катастрофи, які створюють високий рівень 

невизначеності та ризикованості в аграрному секторі та прямо впливають на 

його економічну безпеку. Зміни клімату можуть призвести до збільшення 

кількості повеней, вразливості до ураганів та штормових сплесків, посиленої 

посухи, зниження рівня прісної води, підвищення показників екстремальних 

температур [353], ерозії ґрунтів. Таким чином, ризики аграрного сектору не 

повинні розглядатися лише з точки зору окремого аграрного підприємства чи 

виробника, а повинні сприйматися як загрози усій системі економічної 

безпеки країни. Зважаючи на той факт, що аграрний сектор тісно пов'язаний з 

різними секторами економіки (наприклад, з промисловістю та сферою 

послуг), управління ризиками для цього сектору є вирішальним [384].  

Сільськогосподарські ризики різняться залежно від ступеня тяжкості їх 

наслідків, частоти виникнення та розподілу їх впливу на різні агроекологічні 
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зони, товари та економічну безпеку аграрного сектору. Для впровадження 

ефективної стратегії нейтралізації ризиків в управлінні економічною 

безпекою аграрного сектору (далі – ЕБАС) та оптимального використання 

обмежених ресурсів важливо розуміти, які ризики спричиняють серйозні 

зміни для сектору з точки зору втрат та частоти їх виникнення. У нашому 

дослідженні узагальнено ризики з якими стикається аграрний сектор України, 

та запропоновано можливі шляхи їх вирішення. У таблицях 5.1 та 5.2 

узагальнено думки зацікавлених сторін та наведено пріоретизацію 

сільськогосподарських ризиків, визначених на основі ймовірності їх 

виникнення та очікуваного негативного впливу на обсяги виробництва 

сільськогосподарської продукції, продовольчу безпеку домогосподарств та 

економічну безпеку аграрного сектору.  

Таблиця 5.1 

Пріоритизація ризиків у галузі рослинництва* 

Вплив (можливі втрати) 

Ім
о
в
ір
н
іс
ть
 в
и
н
и
к
н
ен
н
я 

 Низький 

(≤10%) 

Середній 

(10% - 30%) 

Високий 

(30% - 50%) 

Критичний 

(≥50%) 

Висока 

ймовірність 

(1 раз на 3 

роки) 

Несприятливі 

умови збору 

урожаю 

- Коливання цін - 

Середня 

ймовірність 

(1 раз на 5 

років) 

- - Посушливі 

періоди 

- 

Слабка 

ймовірність 

(1 раз на 10 

років) 

- Інфляція 

Валютні коливання 

Макроекономічні 

зміни 

Торгові обмеження 

Паводки - 

Мала 

ймовірність 

(1 раз на 20 

років) 

Порушення 

строків в с.-г. 

виробництві 

Політична 

нестабільність 

Напади шкідників 

Післяврожайні 

втрати 

Сильна 

посуха 

*Джерело: власна розробка автора 
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У таблицях перераховано найбільш суттєві ризики, виходячи з того, що 

вони можуть спричинити значні втрати для сільського господарства та 

створюють суттєві загрози економічній безпеці аграрного сектору.  

Таблиця 5.2 

Пріоритизація ризиків у галузі тваринництва* 

Вплив (можливі втрати) 

Ім
о
в
ір
н
іс
ть
 в
и
н
и
к
н
ен
н
я 

 Низький 

(≤10%) 

Середній  

(10% - 30%) 

Високий  

(30% - 50%) 

Критичний 

(≥50%) 

Висока ймовірність 

(1 раз на 3 роки) 

-  

Спеціальне 

оподаткування 

Коливання цін 

Затримки в 

постачанні 

- 

Середня 

ймовірність 

(1 раз на 5 років) 

- - - - 

Слабка ймовірність 

(1 раз на 10 років) 

Паводки Макроекономічні 

зміни 

Спалахи 

хвороб 

Посуха 

Мала ймовірність 

(1 раз на 20 років) 

Інфляція Політична 

нестабільність 

- - 

*Джерело: власна розробка автора 

 

З точки зору пріоритетності, найбільш вагомими (тобто із високим і 

критичним рівнем втрат та високою та середньою ймовірністю виникнення) 

ризиками для галузі рослинництва України є: (а) посуха, (б) надмірні дощі та 

повені і (в) нестабільність цін. У галузі тваринництва вагомими ризиками за 

рівнем впливу та ймовірністю виникнення є (а) коливання цін та (б) затримки 

в постачанні, тоді як (а) посуха та (б) спалахи хвороб є вагомими факторами з 

невисокою ймовірністю виникнення.  

Для нейтралізації ризиків в управлінні економічною безпекою 

аграрного сектора у світовій практиці використовують широкий спектр 

методів (стандартних інструментів, практик чи рішень), що застосовуються 

на різних рівнях управління у поєднанні з іншими факторами. Наприклад, 

певні рішення з нейтралізації ризиків можуть вимагати поєднання методів 

прийняття відповідних управлінських рішень на рівні підприємства, 

застосування методів страхування ризиків та надання державної підтримки 

для мінімізації їх негативних наслідків. Тому, обираючи відповідні 
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інструменти, необхідно застосовувати холістичний підхід: оцінити можливі 

сільськогосподарські ризики та їх взаємозв’язки, проаналізувати можливі 

стратегії управління ризиками та їх переваги, обрати відповідний 

інструментарій ризик-менеджменту із врахуванням державної політики. 

Інструменти або стратегії управління ризиками можна згрупувати за 

трьома категоріями залежно від заходів, які необхідно провести для 

нейтралізації ризиків або пом'якшення їх наслідків: 

1. Стратегії пом'якшення ризиків спрямовані на зменшення 

потенційних негативних наслідків та управління ними до, під час та після 

виникнення загрози. 

2. Стратегії розподілу ризику покликані перекласти негативні 

наслідки на іншу зацікавлену сторону, яка є більш підготовленою для 

нейтралізації та управління ризиками.  

3. Стратегії подолання ризиків орієнтовані на розробку заходів 

подолання негативних наслідків ризиків. 

Пропонуємо класифікувати методи нейтралізації ризиків відповідно до 

їх основної функціональної сфери та рівня управління. Це дає можливість 

зосередитися на особливостях впровадження інструментів на необхідному 

функціональному рівні та визначити учасників управлінського процесу. У 

таблиці 5.3 представлено класифікацію методів нейтралізації ризиків 

аграрного сектору відповідно до сучасних міжнародних практик за такими 

категоріями: методи нейтралізації ризиків на рівні окремого суб'єкта 

господарювання в аграрному секторі; фінансові методи нейтралізації ризиків; 

ринкові методи нейтралізації ризиків; державні методи нейтралізації ризиків.  

Методи нейтралізації ризиків на рівні окремого суб'єкта 

господарювання в аграрному секторі передбачають організацію кліматично 

оптимізованого сільського господарства, диверсифікацію ризиків, фінансові 

методи нейтралізації передбачають страхування та фінансування, ринкові 

контрактацію та хеджування, аграрні розписки. Державні методи 
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нейтралізації ризиків передбачають здійснення фінансових інтервенцій та 

розробку державних програм допомоги. 

Таблиця 5.3 

Класифікація методів нейтралізації ризиків аграрного сектору 

відповідно до міжнародних практик* 

Методи нейтралізації 

ризиків на рівні 

окремого суб'єкта 

господарювання 

Фінансові методи 

нейтралізації ризиків 

Ринкові методи 

нейтралізації 

ризиків 

Державні методи 

нейтралізації ризиків 

Кліматично 

оптимізоване 

сільське 

господарство 

(Climat-Smart 

Agriculture - CSA) 

Страхування  Контрактація Здійснення 

фінансових 

інтервенцій 

(Аграрний фонд, 

Державний 

продовольчий резерв) 

Диверсифікація 

ризиків (якщо це 

можливо) 

Страхування 

природно-

кліматичних ризиків 

(Weather index-based 

insurance) 

 

Хеджування на 

товарних біржах 

та ф'ючерсних 

ринках 

Розробка державних 

програм допомоги на 

випадок стихійного 

лиха 

Стратегічне 

управління доходами 

та витратами 

Сільськогосподарсь-

ке фінансування і 

мікрофінансування 

Аграрні 

розписки 

Система 

складських 

розписок  

(A warehouse 

receipt system 

(WRS) 

Система соціального 

захисту та 

забезпечення 

продовольчої безпеки 

*Джерело: власна розробка автора 

 

На основі проведеного опитування зацікавлених сторін, обговорення у 

фокус-групах та досліджень наукової літератури нами було розроблено 

варіанти можливих стратегічних рішень для нейтралізації ризиків в 

управлінні економічною безпекою аграрного сектору (див. табл. 5.4., 5.5). 

Запропоновані стратегії є комбінацією інструментів пом'якшення ризиків, 

розподілу ризиків та подолання ризиків. Для ризиків, виникнення яких є 

частим явищем із обмеженим негативним впливом, найкращим підходом є їх 

мінімізація. 
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Таблиця 5.4 

Стратегії нейтралізації ризиків у рослинництві* 

Стратегії Пом’якшення Розподілу Подолання 

Удосконалення 

системи раннього 

виявлення та 

попередження. 

 

 Поліпшення 
гідрометеорологічної 

інфраструктури. 

 Забезпечення 
доступу до інформації 

раннього виявлення 

попередження 

удосконалення процесу 

прийняття рішень. 

- 

 

- 

 Забезпечення 
контролю за паводками 

/ спорудження захисної 

інфраструктури в 

районах, схильних до 

паводків. 

 

Посилення 

стійкості до 

природно-

кліматичних змін 

малого та 

середнього 

аграрного бізнесу 

(МСАБ) 

 

 Підвищення рівня 
популяризації та 

консультування. 

 Удосконалення 
кліматично 

оптимізованого 

управління водними та 

земельними ресурсами. 

 Підвищення рівня 
впровадження нових 

технологій. 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 Сприяння розвитку 
агролісомеліорації. 

Підвищення 

доступу до 

фінансування 

ризиків 

- 

 

 

- 

- Хеджування 

та аграрні 

розписки. 

- Страхування. 

 Збільшення 
асигнувань до 

резервних фондів на 

випадок надзвичайних 

ситуацій . 

Розробка середньо- 

та довгострокової 

політики в 

рослинництві 

 Капіталізація 
аграрної біржі за 

рахунок закупівлі 

стратегічних резервів. 

 Державне сприяння 
підтримки приватного 

сектору. 

 Підтримка помірного 
коливання цін на ринку. 

 Впровадження 
маркетингових стратегій 

в аграрному секторі 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

*Джерело: власна розробка автора 

 

Впровадження та адаптація методів нейтралізації ризиків в управлінні 

економічною безпекою аграрного сектору передбачає подолання низки 

обмежень, включаючи інвестиційні витрати, трансакційні витрати, операційні  
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Таблиця 5.5 

Стратегії нейтралізації ризиків у тваринництві* 

Стратегії Пом’якшення Розподілу Подолання 

Удосконалення 

системи 

раннього 

виявлення та 

попередження. 

 

 Кліматично-чутливі хвороби: 

довгострокове прогнозування тенденцій 

поширення хвороб для забезпечення 

інтеграції заходів щодо їх контролю та 

мінімізації в довгострокове планування 

 Картування ризиків: визначення 
районів з найбільшим рівнем ризику для 

попередження поширення захворювань 

 Консервація (заготівля) кормової бази 
для худоби: підвищення рівня 

обізнаності та проведення навчання 

щодо заготівлі кормів для тварин. 

- Впровадження 

коротко- та 

середньостроково

го прогнозування 

виникнення та 

поширення 

хвороб для 

розробки 

відповідних 

заходів щодо 

подолання їх 

наслідків. 

Удосконалення 

управління 

пасовищами та 

іншими 

ресурсами 

 Посухостійкі кормові сорти: 
розподіл, підвищення обізнаності та 

тренінг з управління пасовищами із 

використанням посухостійких сортів 

насіння. 

-  Забезпечення 
водними 

ресурсами 

посушливих 

районів 

 Сприяння 
розвитку 

диверсифікованих 

систем випасу 

худоби 

(поєднання дерев 

та чагарників). 

Удосконалення 

системи 

забезпечення 

здоров’я 

тварин 

 Розширення існуючих програми 
вакцинації. 

 Забезпечення доступу до інформації 
про здоров’я тварин. 

 Створення та підтримка програм, що 
заохочують створення ветеринарних 

магазинів ліків / наборів для худоби. 

 Удосконалення системи 
консультування. 

  - 

Забезпечення 

підтримки у 

розробці 

політики  

мінімізації 

ризиків 

 Забезпечення послідовного збору, 
аналізу та поширення статистичних 

даних у тваринництві. 

 Підтримка приватних ветеринарних 
клінік у наданні послуг з охорони 

здоров’я с.-г. тварин у сільській 

місцевості. 

 Послідовні бюджетні асигнування на 
резервний фонд тваринництва. 

 Удосконалення моніторингу 
програми вакцинації. 

Розвиток 

страхуван

-ня 

поголів’я 

 

 

- 

*Джерело: власна розробка автора 
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та експлуатаційні витрати, масштабування та наукоємність деяких 

рішень. До прикладу, посилення стійкості до зміни клімату в аграрному 

секторі та вдосконалення систем раннього попередження (СРП) вимагають 

значних початкових інвестицій [338]. 

Система раннього попередження (Early Warning System – EWS) – це 

інтегрована система моніторингу, виявлення та прогнозування небезпеки, 

систем та процесів оцінки ризику виникнення надзвичайних ситуацій, 

комунікації та готовності, розроблена ООН, що дозволяє фізичним особам, 

представникам громад, державних органів, бізнесу та іншим представникам 

аграрного сектору вчасно вживати необхідних заходів для зниження наслідків 

надзвичайних ситуацій. Фінансування сільськогосподарських ризиків та 

покриття можливих збитків у віддалених районах країни призводить до 

виникнення високих трансакційних витрат та потребує надійного технічного 

та інституційного забезпечення для розробки та надання ефективних 

фінансових продуктів і послуг. 

У додатку Н та в таблицях 5.6, 5.7. узагальнено стратегічні рішення з 

нейтралізації ризиків в управлінні економічною безпекою аграрного сектору 

України та сформовано параметричні профілі впровадження та адаптації 

методів нейтралізації природно-кліматичних ризиків, ризиків виникнення та 

поширення хвороб і коливання цін в управлінні економічною безпекою 

аграрного сектору. На основі розроблених профілів державні органи мають 

можливість приймати відповідні рішення щодо мінімізації ризиків з 

незначними фінансовими наслідками. Наприклад, ризики, пов’язані з 

нестабільністю цін, можна усунути за допомогою вдосконалення 

торговельно-збутової політики в аграрному секторі за рахунок скасування 

заборони на експорт та створення умов для доступу представників малого та 

середнього аграрного бізнесу (далі МСАБ) до ринків збуту. 

Існує декілька стратегічних методів нейтралізації виробничих ризиків, 

що впливають на галузі рослинництва і тваринництва. По суті, запропоновані  
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Таблиця 5.6 

Параметричні профілі впровадження та адаптації методів нейтралізації ризиків коливання цін в управлінні 

ЕБАС * 
Методи 

нейтраліза-

ції ризиків 

Елементи, що 

вимагають 

інвестицій 

Мета Поточний стан та проблеми Запропоновані заходи 
Рівень 

впливу 

Відносні 

витрати 

Диверсифі-

кація 

сільськогос

подарського 

вироб-

ництва. 

 

Удосконале

ння 

функціону-

вання АБ та 

системи 

аграрних 

розписок. 
 

 

 

 

 

- Інвестиції в 

селекцію культур, 

стійких до 

несприятливих 

погодних і 

кліматичних 

умов: 

Капіталізація АБ. 

Удосконалення та 

підтримка 

системи аграрних 

розписок. 

- Підвищення 

рівня логістичної 

інфраструктури 

- Інформування 

представників 

аграрного бізнесу 

щодо 

можливостей 

застосування 

аграрних 

розписок 

- 

Стабілізація 

цін на с.-г. 

продукцію 

Покращення 

доступу 

МСАБ до 

ринків збуту 

Мінімізація 

втрат та 

виробничих 

ризиків. 

- Недостатній рівень 

диверсифікації аграрного 

сектору переважно за рахунок 

горизонтальної, а не 

вертикальної диверсифікації. 

- Система аграрних розписок 

повноцінно запущена у 2018 

році. Станом на середину 2020 

р. в Україні видано майже 5 

тис. аграрних розписок і 

залучено більше 1 млрд. євро. 

Серед проблем функціону-

вання механізму аграрних 

розписок – нерозуміння прин-

ципів роботи цього активу та 

відсутність консолідованих 

баз даних. 

- АБ володіє розгалуженою 

мережею регіональних 

відділень. 

- АБ станом на 2014 рік 

займала лідерські позиції у 

організації біржової торгівлі в 

Україні, зайнявши майже 

40%* 

- Підвищення довіри до 

моніторингу запасів. 

- Стимулювання глибокої 

переробки сільськогоспо-

дарської продукції 

(вертикальна диверсифікація). 

- Підвищення обізнаності 

серед політиків щодо 

важливості відкритих 

кордонів. 

- Завершення земельної 

реформи з можливістю 

визнання земельних ділянок у 

вигляді застави. 

- Впровадження дієвої 

системи маркетингу в 

аграрний сектор, 

удосконалення системи 

аграрних розписок через 

додатковий механізм 

складських аграрних 

розписок, що підвищить 

рівень доступу МСАБ до 

кредитних коштів. 

- Висока 

масштабо-

ваність. 

- Продово-

льча та 

фінансова, 

маркетинго

ва, 

зовнішньо-

економічна 

складові 

ЕБАС. 
 

Дані 

стратегії 

можуть бути 

впроваджені 

у комплексі з 

попередньо 

розглянути-

ми 

стратегіями 

Полегшення 

доступу до 

фінансу-

вання 

ризиків 

Посилення 

стійкості 

МСАБ до 

природно-

кліматичних 

змін 

*Джерело: власна розробка автора 

Примітка: АБ - аграрна біржа; МСАБ - малий та середній аграрний бізнес, ЕБАС - економічна безпека аграрного сектору. 
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рішення щодо управління ризиками мають на меті удосконалення 

якості систем раннього попередження та забезпечення доступу до них, 

підвищення ефективності процесів прийняття рішень в обох галузях та 

зміцнення стійкості фермерських господарств до змін клімату.  

Управління ризиком виникнення та поширення хвороб вимагає 

усунення існуючих прогалин в інформаційних системах тваринництва для 

підвищення ефективності прийняття рішень щодо боротьби із 

захворюваннями.  

Головною причиною коливання цін на основні сільськогосподарські 

культури є нестабільна політична ситуація, надмірна участь держави на 

зернових ринках та обмежена диверсифікація сільського господарства в 

Україні. Таким чином, запропоновані варіанти управління ризиками за 

напрямком цінових та ринкових ризиків зосереджені на (а) диверсифікації 

сільськогосподарського виробництва (горизонтальна та вертикальна); та (б) 

забезпеченні стабільної торгової політики для залучення малого та 

середнього аграрного бізнесу. Серед інших варіантів управління ризиками 

також необхідно звернути увагу на капіталізацію Аграрної біржі для 

забезпечення її стійкості.  

У таблиці 5.7 наведено співвідношення пріоритетів ризиків із 

відповідними методами їх нейтралізації. Результати дослідження свідчить, 

що система прийняття рішень в управлінні ризиками, як правило, є більш 

специфічною для пріоритетних ризиків.  

Підвищення рівня доступу до інформації та системи раннього 

виявлення та попередження природно-кліматичних змін дозволяє підвищити 

ефективність процесу прийняття рішень щодо управління природно-

кліматичними ризиками та виникненням і поширенням хвороб. Забезпечення 

доступу системи раннього попередження до інформації є необхідною, але 

недостатньою умовою управління природно-кліматичними ризиками.  
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Таблиця 5.7  

Відповідність методів нейтралізації ризиків в аграрному секторі їх 

пріоритетам* 

Методи нейтралізації 

ризиків 

 

Посуха Паводки 
Поширення 

хворіб 

Коливан

ня цін 

Оцінка 

пріоритетів 

(%) 

Система раннього 

виявлення та 

попередження 

5 5 4 2 80 

Модернізація 

інфраструктури 

протипаводкового захисту 

1 5 1 1 40 

Кліматично оптимізоване 

сільське господарство 

5 4 4 3 80 

Фінансування ризиків 3 4 1 3 55 

Українська універсальна 

біржа та Система 

складських (аграрних) 

розписок 

4 2 3 5 70 

Програми соціального 

захисту 

4 4 2 4 70 

Диверсифікація 

сільського господарства 

4 3 3 4 70 

Системи здоров'я тварин 3 1 4 2 50 

Система управління 

пасовищами та 

тваринними ресурсами 

4 2 3 2 55 

*Джерело: власна розробка автора на основі проведеного дослідження (додаток 

О) 

*Примітка: відповідність методів нейтралізації оцінюється як 1 = дуже низький; 

2 = низький; 3 = помірний; 4 = високий; і 5 = дуже високий. Оцінка пріоритету – це сума 

рейтингів опціонів щодо пріоритетних ризиків, поділена на 20 – (максимальну оцінку), і 

виражена у відсотках. Максимальне значення свідчить про здатність запропонованого 

методу управління ризиками враховувати діапазон сільськогосподарських ризиків в 

Україні. 

 

Диверсифікація сільського господарства та впровадження інших 

стійких до змін клімату методів ведення сільського господарства також мають 

вирішальне значення. Важливість диверсифікації, як форми самострахування, 

для пом'якшення виробничих, ринкових або природно-кліматичних ризиків 

підтверджено його високим рівнем пріоретизації (за даними таблиці 5.7). 
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Диверсифікація функціонує як ретроспективна стратегія, тобто стратегія 

спрямована на подолання негативних наслідків ризиків та спонукання 

сільськогосподарських виробників до використання альтернативних 

можливостей.  

Удосконалення функціонування такого інструментарію покриття 

ризиків, як Аграрні біржі (Універсальні товарні біржі) та Аграрні розписки є 

найефективнішим засобом подолання наслідків ризику коливання цін. 

Застосування даної стратегії може потенційно допомогти стабілізувати ціни 

на сировину, залучити малий та середній аграрний бізнес до ринків збуту та 

мінімізувати негативні виробничі та споживчі наслідки. Розширення доступу 

до фінансування ризиків дасть можливість сільськогосподарським 

виробникам впроваджувати технології кліматично оптимізованого сільського 

господарства для ефективного управління коливанням цін та природно-

кліматичними ризиками. Розширення програм соціального захисту, 

орієнтованих на найбільш вразливих сільськогосподарських виробників, які 

не можуть виробляти достатньої кількості сільськогосподарської продукції, є 

вирішальним для управління ризиками, з якими стикається ця група 

виробників. За рахунок масштабування стане можливим створення «системи 

захисту та швидкого реагування» – адаптивного підходу до соціального 

захисту, спрямованого на підвищення ефективності соціальних програм для 

мінімізації поточних та майбутніх ризиків. Впровадження такої системи має 

зосередитись на ширшому охопленні вразливих господарств та на посиленні 

інституційної спроможності з акцентом на системному підході та 

вдосконаленні механізмів функціонування уже існуючих систем. Системи 

забезпечення здоров’я тварин та управління пасовищами і тваринними 

ресурсами є специфічними методами удосконалення управління ризиками в 

тваринництві з метою підвищення продуктивності та стійкості галузі. 

Як видно з таблиці 5.7, найбільш пріоритетними методами 

нейтралізації ризиків в системі управління економічною безпекою аграрного 
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сектору є: система раннього попередження, кліматично оптимізованого 

ведення сільського господарства, та удосконалення механізмів застосування 

аграрних розписок, розширення програм соціального захисту та 

диверсифікація сільського господарства. Ефективне прийняття рішень у 

системі управління ризиками створює додатковий потенціал для нейтралізації 

пріоритетних ризиків аграрного сектору країни. Поєднання декількох методів 

нейтралізації ризиків може призвести до виникнення ефекту синергії, 

наприклад, зміцнення аграрного біржового ринку може бути реалізоване 

разом із фінансуванням ризиків для подолання ризику коливання цін та 

стимулювання представників малого та середнього аграрного бізнесу до 

впровадження концепції кліматично оптимізованого сільського господарства, 

або із програмами соціального захисту для підтримки найбільш вразливих 

груп виробників. 

Враховуючи потенціал ефекту синергії для впровадження відповідних 

методів нейтралізації ризиків в управлінні економічною безпекою на 

державному рівні доцільно розглянути варіанти стратегій: 

 Удосконалення системи раннього виявлення та попередження для 

підсилення продовольчої складової економічної безпеки аграрного сектору. 

 Розвиток кліматично оптимізованого сільського господарства, 

підсилення фінансової, екологічної та продовольчої складової системи 

економічної безпеки аграрного сектору. 

 Зміцнення аграрного біржового ринку та створення системи захисту 

і швидкого реагування. 

Окрім невизначеності у виробничих процесах та ціноутворенні, які в 

аграрному секторі важко спрогнозувати, ризик характерний для більшості 

процесів управління у сільському господарстві [357]. Тому дуже важливо 

ретельно оцінити ризики та розробити найбільш ефективну стратегію для їх 

нейтралізації. В іншому випадку, через прийняття не адекватних рішень в 

управлінні ризиками, виникають загрози економічній безпеці підприємства 
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через зниження його прибутковості. Більше того, недоречний вибір методів 

нейтралізації ризиків може призвести до вимушеного продажу активів, 

зменшення заощаджень та вивільнення працівників. Отже, розробка 

ефективної стратегії управління ризиками є важливим елементом 

нейтралізації негативного впливу можливих ризиків на економічну безпеку 

аграрного сектору.  

У сільському господарстві часто виникає необхідність впровадження 

комплексних стратегій управління ризиками, тобто поєднання декількох 

методів управління ризиками (а не одного) для їх нейтралізації [381]. Для 

ефективного поєднання різних методів нейтралізації ризиків в управлінні 

економічною безпекою аграрного сектору необхідно оцінити вплив факторів 

(незалежних змінних) на прийняття рішень щодо вибору певного набору 

методів, із врахуванням потенціалу одночасного застосування різних 

інструментів управління ризиками аграрного сектору.  

Для досягнення поставленої мети, необхідно проаналізувати соціально-

економічні особливості сільськогосподарських підприємств та сприйняття 

ризику фермерами для адаптації та впровадження методів нейтралізації 

ризиків в управління економічною безпекою аграрного сектору за 

несприятливих кліматичних умов. З цією метою ми пропонуємо використати 

багатофакторну пробіт-модель, за допомогою якої можна виявити кореляцію 

між різними методами нейтралізації ризиків, впровадження та адаптація яких 

базується на гіпотезі про те, що соціально-економічні характеристики, 

сприйняття та ставлення до ризику суттєво впливають на прийняття рішень 

при впровадження стратегії нейтралізації ризиків в аграрному секторі. Дану 

модель можна використовувати при оцінці поєднання будь-яких методів 

нейтралізації ризиків. Модель також може бути використана на державному 

рівні для визначення типів сільськогосподарських підприємств, що 

потенційно будуть зацікавлені у використанні окремих державних 

інструментів управління ризиками (до прикладу, страхування врожаю) при 
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традиційному управлінні ризиками. На рис. 5.1. представлено концептуальну 

модель впровадження та адаптації методів нейтралізації ризиків в управлінні 

економічною безпекою аграрного сектору.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Концептуальна модель впровадження та адаптації методів 

нейтралізації ризиків в управлінні економічною безпекою аграрного 

сектору* 

*Джерело: власна розробка автора 

 

Багатовимірну пробіт-модель (регресію) з урахуванням ймовірності 

одночасної кореляції прийняття рішення щодо впровадження та адаптації 

трьох різних методів нейтралізації ризиків в управлінні економічною 

безпекою аграрного сектору, до прикладу диверсифікації, контрактації та 

формування резервів, які є найбільш поширеними, можна зобразити таким 

чином [374]: 

 Yij = Xijβj + ϵij (5.1) 
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де, Yij (j = 1, ..,. m) – вказує на стратегії управління ризиками (тут m = 

3); (i = 1, ..., n) – i-й виробник; Xij=1×k – вектор досліджуваних змінних; βj 

позначається як k×1 – вектор невідомих параметрів, які повинні бути оцінені, 

а ϵij – прихована похибка [335]. 

Yij позначає бінарні змінні, тож для дослідження пар поєднання двох 

різних стратегій у трьох варіантах, рівняння (1) може бути інтерпретоване 

таким чином: 

 Y11 * = α 11 + X β 11 + ϵ 11 

Y 21 * = α 21 + X β 21 + ϵ 21 

Y 31 * = α 31 + X β 31 + ϵ 31 

(5.2) 

(5.3) 

(5.4) 

де Y11*, Y21* і Y31* – приховані змінні для кожного окремого вибору 

стратегії управління ризиками. Якщо Yij> 0, то Yij* = 1, якщо ні – 0. За умови 

незалежності обраних стратегій (прихованих параметрів) випадкова похибка 

εij матиме стандартний нормальний розподіл (N). Однак для врахування 

ймовірності одночасного прийняття різних інструментів управління 

ризиками, необхідно припустити, що вони взаємопов'язані, тоді εij матиме 

багатовимірний нормальний (MN) розподіл, елементи εij мають стохастичну 

залежність [336]. У багатовимірній пробіт-моделі передбачається, що 

середній вектор значення похибки дорівнює нулю і має багатовимірний 

нормальний розподіл. Вхідні параметри моделі формулюються на основі 

експертного методу, шляхом опитування представників аграрного сектору 

(табл. 5.8). 

На основі отриманих даних можна оцінити коефіцієнти кореляції трьох 

варіантів впровадження методів нейтралізації ризиків попарно 

(Диверсифікація - Контрактація; Контрактація - Формування резервів; 

Формування резервів – Диверсифікація). Коефіцієнти є попарною кореляцією 

між значеннями похибки у рівнянні запропонованої багатовимірної пробіт-

моделі. За умови, якщо коефіцієнти кореляції є позитивно значущими, то це 
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означатиме, що впровадження одного методу нейтралізації ризиків може 

впливати на використання одночасно іншого методу нейтралізації ризику. 

Таблиця 5.8 

Описова статистика змінних* 

Досліджувані змінні Характеристика 

Контрактація 

Диверсифікація 

Формування резервів 

Вік 

Рівень освіти 

Досвід роботи 

Рівень доходів 

Розмір сім'ї 

Розмір підприємства 

Власність на землю 

Ризик паводків 

Надмірні опади 

Шкідники та хвороби 

Посуха 

Сильні вітри 

Сприйняття ризику 

Кількість респондентів 

1, якщо  впроваджено та 0 -  якщо ні 

1, якщо впроваджено та 0 -  якщо ні,  

1, якщо  впроваджено та 0 -  якщо ні 

Вік фермера (років) 

Кількість років навчання 

Кількість років в аграрній сфері 

Дохід родини за місяць 

Кількість членів сім'ї 

Розмір господарства в га 

1, якщо фермер є власником, 0 -  якщо ні 

1, якщо ризик вище 5, 0 - якщо ні 

1, якщо ризик вище 5, 0 - якщо ні 

1, якщо ризик вище 5, 0 - якщо ні 

 

1, якщо ризик вище 5, 0 - якщо ні 

1, якщо ризик вище 5, 0 - якщо ні 

1, якщо особа схильна до ризику, і 0 - якщо ні 

*Джерело: розроблено автором для проведення анкетування 

 

Стратегії та методи управління ризиками є потужними інструментами 

підвищення стійкості економічної безпеки аграрного сектору, а впровадження 

принципів сталого розвитку сприяє удосконаленню традиційних підходів до 

управління ризиками, інтегруючи довгострокову спрямованість та додаткові 

переваги від ефективного управління ризиками (ефект синергії) та визначає 

пріоритети у політиці держави. 

Як видно з проведеного дослідження, ефективний та дієвий підхід до 

нейтралізації ризиків у системі управління економічної безпеки аграрного 

сектору, передбачає поєднання різних методів управління ризиками, розробку 

комбінованих, холістичних стратегій як на рівні окремого 

сільськогосподарського підприємства, так і на рівні держави. Зокрема, 

комплексна модель Організації економічного співробітництва та розвитку 

(далі ОЕСР) для аналізу політики управління ризиками в сільському 

господарстві передбачає розподіл ризиків на звичайні ділові ризики (які 
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виникають на рівні підприємств), середні ризики, що виникають на рівні 

ринкових відносин (такі як страхові системи та ф'ючерсні ринки) і 

катастрофічні ризики, що вимагають участі держави [368; 369].  

За основу удосконаленого інноваційного механізму впровадження 

стратегій нейтралізації ризиків в управлінні економічною безпекою агарного 

сектору (рис. 5.2.) взято цілісну модель Організації економічного 

співробітництва та розвитку управління ризиками у сільському господарстві. 

Запропонований механізм передбачає інтеграцію цілей сталого розвитку до 

існуючої моделі управління ризиками. Принципи сталого розвитку включені 

до моделі через впровадження стратегії кліматично оптимізованого 

сільськогосподарського виробництва. Такий підхід до впровадження 

механізмів нейтралізації ризиків в управлінні економічною безпекою 

аграрного сектору, враховує рівень спроможності управління ризиками 

(розміри процесу), а також підкреслює важливість додаткових стратегій та 

заходів, які мають бути впроваджені на рівні підприємства та у державному 

секторі (виміри змісту) для зниження негативного впливу ризиків на 

економічну безпеку на всіх рівнях.  

Розроблений механізм передбачає визначення меж ризиків на 

державному рівні та усвідомлення усіма зацікавленими сторонами своїх 

обов'язків щодо заходів з нейтралізації ризиків. Державна стратегія 

нейтралізації ризиків має інноваційно-інвестиційний характер та забезпечує 

належний рівень інвестицій у суспільні блага, що створюють в аграрному 

секторі потенціал для управління поточними ризиками, для адаптації та 

трансформації у відповідь на загрози зовнішнього середовища. З іншого боку, 

запропонований механізм передбачає, що з метою управління ризиками 

представники малого та середнього аграрного бізнесу повинні інвестувати у 

власні можливості, наприклад, впроваджувати сучасні стратегії управління,  
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Рис. 5.2. Інноваційна механізм впровадження стратегій 

нейтралізації ризиків в управлінні економічною безпекою агарного 

сектора* 

*Джерело: удосконалено автором на основі [368] 

Примітка: рухаючись справа наліво, величина втрати доходу, пов’язана з ризиком, 

зростає, тоді як ймовірність виникнення ризику зменшується. Це дає можливість 

сегментувати ризики за різними рівнями, які визначаються з точки зору ймовірності 

виникнення ризиків та величини втрат доходу (як зазначено вище) [368]. 

**Примітка: МСАБ – малий та середній аграрний бізнес 
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такі як диверсифікація виробництва та технології кліматично 

оптимізованого сільськогосподарського виробництва для підвищення 

стійкості до всіх видів ризиків, включаючи катастрофічні. 

Доповнення трирівневої структури механізму вимірами вмісту 

(стратегічні рішення щодо забезпечення стійкості до ризиків на рівні малого 

та середнього аграрного бізнесу та інноваційно-інвестиційного спрямування 

державної стратегії) дає наочне уявлення про те, що запропоновані стратегії 

слід розглядати як єдине ціле, що забезпечує ефективне функціонування 

системи нейтралізації ризиків в управлінні економічною безпекою аграрного 

сектору.  

 

 

5.2. Засоби розвитку територіально-галузевих виробничих систем 

та інтеграційних форм господарювання як чинники економічної безпеки 

аграрного сектору 

 

В умовах урбанізації, глобалізації ринків та торгівлі, концентрації та 

спеціалізації сільськогосподарського виробництва значних перетворень 

зазнають і територіально-галузеві виробничі системи (далі – ТГВС). Для 

подолання трансформаційних викликів як на рівні представників аграрного 

бізнесу, так і на державному рівні необхідно застосовувати холістичний, 

системний підхід, який передбачає проектування агропродовольчих ланцюгів 

доданої вартості (далі АЛДВ), координацію дій та формування 

інституційного середовища їх функціонування. Зміни необхідно 

впроваджувати з урахуванням особливостей розвитку аграрного сектору 

[348]. 

Агропродовольчі ланцюги доданої вартості, які включають усі 

виробничі операції з просування сільськогосподарської продукції «від лану 

до столу», є основним генератором зайнятості та формування доданої 
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вартості в аграрному секторі, що в свою чергу сприяє зміцненню економічної 

та продовольчої безпеки держави в цілому. Він охоплює усі ланки створення 

доданої вартості, включаючи постачання сировини, виробництво та 

переробку сільськогосподарської продукції і її розподіл.  

Для зміцнення економічної безпеки аграрного сектору Продовольча та 

сільськогосподарська організація ООН (ФАО) розробила низку інструментів 

стимулювання розвитку агропродовольчого сектора, як одного з найбільш 

потужних територіально-галузевих виробничих систем. Запропоновані 

інструменти передбачають формування політики сприяння впровадженню 

екологічних складових та розвитку інституційних спроможностей державних 

органів влади щодо ефективної взаємодії з партнерами з приватного сектору. 

Це передусім стосується інтеграції представників малого та середнього 

аграрного бізнесу до агропродовольчих ланцюгів доданої вартості, 

стимулювання інвестиційної діяльності та підвищення ефективності 

аграрного сектору за рахунок трансформування агропродовольчих систем у 

країнах, що розвиваються, до яких відноситься і Україна [348]: 

 Відповідальне контрактне сільське господарство для 

інклюзивного доступу до ринку, що забезпечує нарощування потенціалу, 

технічну та юридичну підтримку пілотних проектів, адвокацію та поширення 

знань. 

 Проектування сталих агропродовольчих ланцюгів доданої вартості 

(далі САЛДВ) за рахунок впровадження цілісного підходу до структурних 

перетворень, інтегрування багатовимірних концепцій доданої вартості та 

сталого розвитку і застосування їх у оцінці, аналізі та удосконаленні 

функціонування територіально-галузевих виробничих систем. 

 Державно-приватне партнерство, яке фактично є формою 

інноваційного партнерства, що об'єднує виробників, агробізнес, органи 

державної влади та суб'єктів громадянського суспільства. Таку співпрацю все 



349 

 

частіше застосовують як механізм залучення інвестицій, одночасно 

пом'якшуючи специфічні ризики аграрного сектору. 

 Сприяння впровадженню територіального підходу як засобу 

залучення трансформаційних інвестицій в аграрний сектор та координації 

міжгалузевих цілей. Особлива увага приділяється агропромисловим паркам 

та кластерам на базі агропромислового територіально-виробничого 

комплексу, економічним коридорам та спеціальним економічним зонам. 

 Стимулювання розвитку малого та середнього аграрного бізнесу 

(МСАБ), підприємництва, стартап-проектів та інновацій через інклюзивні 

бізнес-моделі та агробізнес-інкубатори. 

 Удосконалення механізмів та програм державних закупівель, за 

допомогою яких уряди проводять тендери не лише для задоволення 

економічних потреб держави, а й для одночасного вирішення соціальних, 

екологічних проблем. 

В умовах ринкової невизначеності, поглиблення інтеграційних 

процесів потрібно розробити правила та процедури, встановлення 

стратегічних партнерських відносин та формування системи стимулів і 

спільного бачення подальшого розвитку відносин між постачальниками, 

виробниками, органами стандартизації, розподільчими центрами, оптовими 

ринками, супермаркетами, фермерськими господарствами, роздрібними 

торговцями та споживачами. У такій системі повинні поєднуватись добре 

організоване внутрішнє співробітництво та конкурентне і високоінтегроване 

зовнішнє середовище. У сільському господарстві логістичний підхід дає 

змогу виокремити таке поняття як логістична інтеграція, яка може бути як 

внутрішньою, так і зовнішньою. Зовнішня логістична інтеграція вимагає 

узгодженості дій різних підприємств – ланок ланцюга постачання для 

забезпечення єдиної мети, доведення виготовленої продукції до кінцевого 

споживача. Індивідуальна економічна діяльність кожного підприємства 

трактується в межах ланцюга постачання як бізнес-процес. 
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Значна частка доданої вартості кінцевої продукції створюється поза 

сферою первинного виробництва. При відокремленості цієї галузі 

товаровиробник не бере участі у розподілі доданої вартості, створеної у 

сферах переробки та реалізації. Цілком природним є прагнення виробників 

бути співвласниками доданої вартості у сферах переробки та реалізації 

продукції. Цієї мети можна досягти за допомогою вертикальної, 

горизонтальної або комбінованої інтеграції в межах логістичної системи 

регіону. За рахунок розвитку інтеграційних форм господарювання можна 

забезпечити високу якість сільськогосподарської продукції з великою 

часткою доданої вартості, мінімізувати втрати продукції та знизити 

експлуатаційні витрати в ланцюгу доданої вартості, а з іншого боку, 

мінімізувати негативний вплив на навколишнє середовище, таким чином 

досягаючи максимізації переваг системи.  

Для подальшого забезпечення розвитку територіально-галузевих 

виробничих систем та розширення інтеграційних форм господарювання 

відповідно до концепції формування інтегрованих ланцюгів доданої вартості 

розглянемо основні форми логістичної інтеграції, які можна застосувати на 

практиці (додат. П).  

Невеликі обсяги виробництва та високий рівень трансакційних витрат, 

які виникають при укладанні індивідуальних угод суттєво обмежують 

конкурентоздатність малого та середнього аграрного бізнесу на ринку. 

Горизонтальна координація між представниками малого та середнього 

аграрного бізнесу забезпечує координацію та узгодженість дій на ринку, 

формування експортних партій та вихід на міжнародні ринки. Адже за 

рахунок кооперування та співпраці в рамках фермерських кооперативів 

виникає так званий ефект масштабу за рахунок зменшення трансакційних 

витрат та зміцнення переговорних позицій фермерів [383]. Незважаючи на 

неоднозначні погляди на ефективність сільськогосподарської кооперації, 

існує широкий науковий консенсус, що координація колективних дій 
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важлива для зміцнення позицій представників малого та середнього 

аграрного бізнесу на ринку за рахунок формування інклюзивних 

агропродовольчих ланцюгів доданої вартості. При впровадженні ефективної 

горизонтальної інтеграції в аграрному секторі необхідно вирішити ряд 

проблем, що стосуються: 

 низького рівня співпраці представників малого та середнього 

аграрного бізнесу та низького рівня завантаження виробничих потужностей, 

що перешкоджає мобілізації економії від масштабу для ефективного доступу 

до ринків збуту; 

 відсутності взаємної довіри, лояльності та взаємодії між 

представниками малого та середнього аграрного бізнесу у процесі 

неформальної співпраці, що може призвести до опортуністичної поведінки 

(порушення встановлених правил поведінки, порушення термінів 

відвантаження продукції та розрахунків, порушення умов договорів тощо); 

 різноманітності інтересів членів кооперації, що обмежує ефективну 

інтеграцію представників малого та середнього аграрного бізнесу; 

 блокування доступу до ринків деяких представників малого та 

середнього аграрного бізнесу; 

 опортуністичної поведінки суб’єктів ринку, непослідовності та 

непередбачуваності, притаманної для малого та середнього аграрного 

бізнесу. 

Відсутність дієвого механізму управління бізнес-процесами між між 

малим та середнім аграрним бізнесом та іншими суб'єктами 

агропродовольчого ланцюга доданої вартості гальмує розвиток інтеграційних 

процесів в АС [352]. Більшість наукових досліджень, що стосуються 

ефективності вертикальної інтеграції в ланцюгу доданої вартості [370] 

визнають перспективу зменшення трансакційних витрат. 

Удосконалення процесів вертикальної інтеграції у контексті малого та 

середнього аграрного бізнесу передбачає вирішення таких проблем: 
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 відсутність надійних джерел постачання засобів виробництва та 

інформаційно-консультативних послуг; 

 нерівноправність відносин між малим та середнім аграрним 

бізнесом та постачальниками (наприклад, у переговорах щодо цін та умов 

виконання контрактів, доступу до інформації про стандарти якості та ін.); 

 відсутність доступу до супутніх сервісних (в тому числі 

фінансових) послуг; 

 відсутність прозорості та довіри між представниками малого та 

середнього аграрного бізнесу та іншими учасниками ринку через різні 

опортуністичні заходи (фіксування цін трейдерами, невідповідність якості 

фермерської продукції, відсутність нормативних вказівок щодо ваг); 

 дисбаланс потужностей між сторонами попиту та пропозиції на 

ринках сировини у разі монополістичних позицій окремих учасників ринку; 

 ринкові та політичні вимоги щодо впровадження сталої 

інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. Такі вимоги не завжди 

адекватно враховують вплив запровадження такої моделі на стійкість малого 

та середнього аграрного бізнесу, рентабельність інвестицій та проблеми 

сталого розвитку. 

Для ефективного комбінування горизонтальної та вертикальної 

інтеграції з метою залучення представників малого та середнього аграрного 

бізнесу до ланцюга доданої вартості постає необхідність створення нових 

ефективних посередницьких інституційних форм [364] та формування на їх 

основі інституційної моделі інноваційної екосистеми розвитку 

територіально-галузевих виробничих систем для зміцнення економічної 

безпеки аграрного сектору (рис. 5.3.). 
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Рис. 5.3. Інституційна модель інноваційної екосистеми розвитку 

територіально-галузевих виробничих систем* 

*Джерело: власна розробка автора 

**Примітка: ЛДВ – ланцюг доданої вартості 

 

Концепція формування агропродовольчого хабу може бути 

використана як посередницький інституційний механізм впровадження 

необхідних заходів з розвитку територіально-галузевих виробничих систем 

та інтеграції малого та середнього аграрного бізнесу для їх комерціалізації та 

підвищення ефективності діяльності.  

Агропродовольчий хаб виступає у якості координаційного центру в 

агропродовольчому ланцюгу доданої вартості, що координує різні 

інтегровані мережі малого та середнього аграрного бізнесу із ресурсами, 

послугами підтримки інновацій та ринками. Загалом, можна виділити три 

концептуально значимих моделі агропродовольчого хаба у якості 

посередника в агропродовольчому ланцюгу доданої вартості: 

1. Хаб, який виступає у якості торгівельної платформи – механізм 

колективного маркетингу та покращення доступності послуг. Такий механізм 

є економічно вигідним способом здійснення ділових операцій в 
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агропродовольчому ланцюгу доданої вартості, який пропонує комплекс 

послуг, зосереджених в одному центральному місці. Він передбачає 

впровадження інтегрованих систем управління запасами та надання послуг 

(наприклад, розвиток бізнесу, технологій, фінансові послуги), спрямованих 

на конкретну економічну діяльність.  

2. Хаб, який існує в межах окремого кластера – механізм 

кластеризації сільськогосподарських підприємств для стимулювання та 

оптимізації інформаційних, інтелектуальних, технологічних потоків та 

допоміжних служб для забезпечення інноваційного розвитку аграрного 

сектору [344]. Цей механізм поєднує виробників сільськогосподарської 

продукції та інших суб'єктів, зайнятих в одному і тому ж аграрному секторі, 

які пов’язані спільною системою цінностей як формально, так і неформально, 

для вирішення спільних проблем та використання можливостей. Такого роду 

хаби є соціально-економічними суб'єктами, що поєднують представників 

представників малого та середнього аграрного бізнесу, розташованих в 

межах конкретного географічного регіону. Впровадження стратегії 

кластеризації дає можливість локальним представникам представників 

малого та середнього аграрного бізнесу посилити свою 

конкурентоспроможність шляхом залучення інвестицій, фінансової і 

стратегічної співпраці та спільних навчань. 

3. Хаб, що виступає у якості брокера – механізм об’єднання 

учасників ланцюга постачання навколо лідируючих організацій, оскільки 

часто всередині хабів деякі учасники беруть на себе координаційну роль. 

Такі організації займають центральне місце в інноваційних мережах і 

забезпечують взаємодію між учасниками інтегрованих агропродовольчих 

ланцюгів доданої вартості, об’єднуючи ресурси їх учасників. Цей механізм 

функціонує за рахунок економічного інтересу окремих організацій у 

формуванні інтегрованих агропродовольчих ланцюгів доданої вартості. В 

якості альтернативи роль брокера може виконувати незалежна 
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посередницька організація. Таке посередництво передбачає виконання ряду 

функцій, включаючи формування попиту (наприклад, щодо технологій, знань 

та потреб у фінансуванні), встановлення та побудову зв’язків між фермерами 

та іншими суб’єктами агропродовольчих ланцюгів доданої вартості та 

покращення відносин (наприклад, вирішення конфліктів, побудова довіри, 

посередництво). 

На рис. 5.4. наведено концептуальну модель агропродовольчого 

інтегрованого хабу як посередницької структури при інтеграції малого та 

середнього аграрного бізнесу до ефективних агропродовольчих ланцюгів 

доданої вартості на основі кластерного підходу. Дана модель, отримана в 

результаті теоретичного дослідження, забезпечує зв'язок між мережею 

суб'єктів на горизонтальному та вертикальному рівнях в інтегрованих 

агропродовольчих ланцюгах доданої вартості. Для забезпечення 

інтеграційних процесів, агропродовольчий хаб застосовує один або 

комбінацію зазначених вище механізмів.  

Створення агропродовольчого хабу дає можливість підвищити 

ефективність управління агропродовольчих ланцюгів доданої вартості за 

допомогою різних ринкових та неринкових механізмів. 

На відміну від традиційного виробничого підходу, орієнтованого 

виключно на обсяги виробництва, стратегія управління ланцюгами 

постачання використовує холістичний підхід, який враховує послідовність 

ключових та супутніх їм допоміжних видів економічної діяльності на різних 

рівнях ланцюга (постачання сировини та матеріалів, виробництво і переробка 

сільськогосподарської продукції, збут і розподіл продукції). 

За рахунок впровадження такого комплексного підходу, виникають 

зв’язки між сільським господарством, виробничим сектором та сферою 

послуг вздовж ланцюга постачання / створення доданої вартості та ринком 

(рис. 5.5.) 
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Рис. 5.4. Концептуальна модель агропродовольчого інтегрованого 

агрохабу як посередницької структури інтеграції малого та середнього 

аграрного бізнесу до ефективних ланцюгів доданої вартості* 

*Джерело: власна розробка автора 

**Примітка: МСАБ – малий та середній аграрний бізнес 
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Рис. 5.5. Структура інтегрованого агропродовольчого ланцюга доданої вартості* 

*Джерело: власна розробка автора, **Примітка: ЛДВ – ланцюг доданої вартості; МСАБ – малий та середній аграрний бізнес  
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Концепція управління ланцюгами постачання включає економічну 

діяльність (а отже, доходи, зайнятість та формування прибутку) проміжних 

постачальників та сфери послуг (машинобудування, логістика, бізнес-

послуги та ін.) і постачальників ресурсів (інфраструктура, фінансовий та 

людський капітал, регуляторне середовище та рівень впровадження нових 

технологій, включаючи інформаційні та комунікаційні технології). 

Запропонована нами модель «Мультиплікатор доданої вартості 2+» - це 

стратегія, заснована на аналізі ланцюга доданої вартості Майкла Портера та 

створенні агропродовольчого інтегрованого хабу на базі кластера (рис. 5.6). 
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Рис. 5.6. Концептуальна модель зміцнення економічної безпеки 

аграрного бізнесу за рахунок створення інтегрованих агропродовольчих 

ланцюгів доданої вартості «Мультиплікатор доданої вартості 2+»* 

*Джерело: власна розробка автора 

**Примітка: АЛДВ – агропродовольчий доданої вартості; МСАБ – малий та 

середній аграрний бізнес 

 

Стратегія передбачає стимулювання участі та інвестування у 

господарську діяльність усіх учасників агропродовольчого ланцюга доданої 

вартості: підприємств та організацій вищого (дослідження та розробки, 

сертифіковане насіння, високоврожайні сорти, системи землеробства), 

середнього (переробка, кінцеве використання доданої вартості) та нижчого 

(пакування, безпека харчових продуктів, брендинг, цільові ринки) сегментів 

ланцюга доданої вартості. Таким чином, перший плюс (або збільшення 

доданої вартості) відбудеться за рахунок підвищення продуктивності в 

результаті удосконалення системи постачання засобів виробництва: 

постачання якісного насіння, систем зрошення, добрив, засобів механізації, 

тоді як другий плюс (підвищення рівня доданої вартості) буде наслідком 

розширення та поглиблення економічних функцій у різних стратегічних 

сегментах ланцюга постачання (див. рис. 5.6).  

Поєднання запропонованої стратегії з картографуванням слабких ланок 

досліджуваних ланцюгів постачання дає можливість визначити пріоритети та 

послідовність організаційних та інвестиційних заходів, особливо з точки зору 

залучення відповідних стратегічних прямих іноземних інвестицій та / або 

технічної допомоги, які можуть слугувати необхідною технологічною та 

інноваційною складовою і забезпечать доступ до іноземних (зовнішніх) 

ринків збуту аграрної продукції. 

Для практичної реалізації державної стратегії з інтеграції малого та 

середнього аграрного бізнесу до ефективних ланцюгів доданої вартості та 

впровадження запропонованої концептуальної моделі інтегрованого агрохабу 
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на базі кластеру доцільно застосувати методологію кластерного аналізу із 

подальшим визначенням сильних та слабких сторін кожного окремого 

кластеру.  

Для проведення кластерного аналізу використано дані Державної 

служби статистики України за 2017-2019 рр., а саме показники, що 

характеризують ефективність аграрного сектору у розрізі областей країни та 

забрудненість атмосферного повітря регіонів (додаток Р табл. 1-5): 

 продукція сільського господарства усіх категорій господарств у 

постійних цінах 2016 року; 

 кількість зайнятого населення у сільському, лісовому та рибному 

господарствах; 

 обсяги капітальних інвестицій, залучених у сільське, лісове та 

рибне господарство; 

 обсяги прямих іноземних інвестицій, залучених у сільське, лісове та 

рибне господарство; 

 обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел забруднення. 

При формуванні вхідних даних використано територіальний розподіл 

за областями із включенням показників м. Київ до показників Київської 

області, без врахування АР Крим і тимчасово окупованих територій 

Донецької та Луганської областей. Для розрахунку статистичних показників 

використано пакет прикладних програм STATISTICA 10 (додаток Р табл. 1-

5). 

Відстань між спостереженнями в кластерах визначали за метрикою 

квадрату відстаней Евкліда, відстані між кластерами розраховано за методом 

повного зв’язку. Виходячи із візуального представлення результатів 

кластеризації за допомогою дендрограми (рис. 5.7), утворено 6 кластерів, які 

об’єднують регіони України за вартістю продукції сільського господарства, 

за кількістю зайнятого населення, обсягами капітальних та прямих іноземних 
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інвестицій у сільське господарство та обсягами викидів забруднюючих 

речовин у регіоні у розрахунку на 100 га площі сільськогосподарських угідь. 

Дендрограмма для 24 набл.

Метод полной связи

Евклидово расстояние

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Расстояние объед

Київська
Луганська

Одеська
Миколаївська

Запорізька
Донецька

Дніпропетровська
Івано-Франківська

Чернівецька
Закарпатська

Львівська
Рівненська
Полтавська

Чернігівська
Сумська

Кіровоградська
Житомирська

Херсонська
Харківська
Волинська

Тернопільська
Хмельницька

Черкаська
Вінницька

 

Рис. 5.7. Горизонтальна деревовидна дендрограма (метод повного 

зв’язку, евклідова відстань)* 

*Джерело: сформовано автором на основі додатку С табл. 1-6. 

 

Однак для задоволення цілей нашого дослідження щодо територіальної 

наближеності утворених кластерів для формування агропродовольчого 

ланцюга доданої вартості виділення Запорізької, Миколаївської, Одеської та 

Луганської областей в окремий кластер є недоцільним через територіальну 

розрізненість регіонів. За допомогою використання методу К-середніх, що 

дозволить нам скоротити кількість кластерів, у результаті на основі 

проведеного аналізу сформовано 5 кластерів та встановлено (табл. 5.9), що до 

першого кластера увійшли Закарпатська, Івано-франківська, Львівська та 

Чернівецька області. 

До другого кластера увійшла лише Київська область. 
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Таблиця 5.9 

Результати кластерного аналізу* 

№ 

п/п 
Регіони Кластер Характеристика 

1 

2 

3 

4 

Закарпатська 

Івано-Франківська 

Львівська 

Чернівецька 
І 

Вартість випуску продукції сільського  

господарства та кількість зайнятого населення вище 

середнього значення, низький рівень капітальних та 

прямих іноземних інвестицій та середнє значення 

викидів забруднюючих речовин у атмосферне 

повітря. 

1 Київська 

ІІ 

Висока вартість випуску сільськогосподарської 

продукції, низька кількість зайнятого населення, 

високий рівень обсягів капітальних інвестицій та 

прямих іноземних інвестицій, низький рівень 

викидів забруднюючих речовин у атмосферне 

повітря. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Волинська 

Житомирська 

Запорізька 

Кіровоградська 

Луганська 

Миколаївська 

Одеська 

Полтавська 

Рівненська 

Сумська 

Харківська 

Херсонська 

Чернігівська 

ІІІ 

Найбільший кластер демонструє значення усіх 

показників на рівні нижче середнього. 

1 

2 

Дніпропетровська 

Донецька 

IV 

Кластер характеризується низькими значеннями 

показників випуску продукції, зайнятого населення 

та капітальних інвестицій, на середньому рівні 

знаходиться показник прямих іноземних інвестицій, 

в той час як рівень забруднення атмосферного 

повітря є найвищим 

1 

2 

3 

4 

Вінницька 

Тернопільська 

Хмельницька 

Черкаська 

V 

Високий рівень вартості випуску 

сільськогосподарської продукції за середнього рівня 

зайнятості населення та капітальних інвестицій, 

низький рівень прямих іноземних інвестицій та 

викидів забруднюючих речовин. 

*Джерело: сформовано автором на основі додатків додатку С табл. 1-6. 

 

До третього кластера увійшло 13 областей: Волинська, Житомирська, 

Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, 

Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська.  

До 4 кластера увійшло 2 області: Дніпропетровська та Донецька. 
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До 5 кластера увійшло 4 області: Вінницька, Тернопільська, 

Хмельницька, Черкаська. 

За графіком середніх значень ознак інтерпретуємо сильні та слабкі 

сторони кластерів (рис. 5.8., табл. 5.10). Графік побудовано за 

стандартизованими даними вартості виробленої продукції сільського 

господарства усіх категорій господарств у постійних цінах 2016 року, 

кількості зайнятого населення та обсягами капітальних і прямих іноземних 

інвестицій у сільському, лісовому та рибному господарствах та обсягів 

викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря з розрахунку на 100 га 

площі сільськогосподарських угідь у 2017-2019 роках. 
График средних для кажд. кл.
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Рис. 5.8. Графічне зображення середніх значень змінних для 

кластерів* 

*Джерело: сформовано автором на основі додатку С табл. 1-6. 
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Таблиця 5.10 

Середні значення ознак по кластерах* 

Змінні Кластер  

І 

Кластер ІІ Кластер 

ІІІ 

Кластер 

IV 

Кластер V 

Виробництво с/г 

продукції у розрахунку на 

100 га с.-г. угідь 

0,504028 1,331452 -0,545338 -0,950425 1,410669 

Кількість зайнятих у с.-г. 

у розрахунку на 100 га с.-

г. угідь 

1,960381 -0,871024 -0,461548 -0,801711 0,158263 

Капітальні інвестиції в 

аграрний сектор у 

розрахунку на 100 га с.-г. 

угідь 

-0,665152 3,745163 -0,209108 -0,691552 0,754238 

Прямі іноземні інвестиції 

в аграрний сектор у 

розрахунку на 100 га с.-г. 

угідь 

-0,214470 4,573534 -0,247646 0,395282 -0,321705 

Викиди забруднюючих 

речовин у розрахунку на 
100 га с.-г. угідь 

0,433233 0,014361 -0,412060 2,417490 -0,306375 

*Джерело: сформовано автором на основі додатку С табл. 1-6. 

 

Перший кластер, до якого увійшли західні регіони, характеризується 

доволі високою вартістю виробленої сільськогосподарської продукції та 

великою кількістю зайнятого населення у поєднанні з низьким рівнем 

залучених інвестицій та середнім рівнем забруднення атмосферного повітря. 

Області, що входять до кластеру характеризуються специфічними природно-

кліматичними умовами та обмеженими земельними ресурсами, що 

призводить до низької інвестиційної привабливості регіону. 

Другий кластер (Київська область) характеризується найбільш 

масштабними обсягами інвестицій в аграрну галузь та найнижчим рівнем 

зайнятого населення у сільському господарстві. Виокремлення Київської 

області в окремий кластер пояснюється тим, що до вхідних показників 

включено показники м. Київ, рівень розвитку економіки в якому значно 

відрізняється від інших регіонів України. Даний кластер характеризується 

сприятливим природно-кліматичними умовами, наявністю значного 

інвестиційного потенціалу, що зумовлює швидкий розвиток аграрної сфери. 
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До третього кластеру увійшла найбільша кількість областей, що 

формують найбільш однорідну групу, у яких спостерігається середній та 

нижче середнього рівень досліджуваних показників. Сюди потрапили 

Волинська, Житомирська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, 

Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, 

Херсонська, Чернігівська. Цей кластер характеризується рівнем вартості 

виробленої сільськогосподарської продукції нижче середнього у розрахунку 

на 100 га сільськогосподарських угідь.  

Області четвертого кластера (Дніпропетровська та Донецька області) 

характеризуються найнижчими значеннями досліджуваних показників, окрім 

залучення прямих іноземних інвестицій, що має середнє значення, та рівнем 

забруднення атмосферного повітря – найвищим у країні. У даному кластері, 

останні кілька років спостерігається скорочення сільськогосподарського 

виробництва, що можна пояснити веденням бойових дій на території 

Донецької області та можливий її вплив на сусідню Дніпропетровську 

область, що призвело до низького рівня залучених інвестиційних ресурсів в 

аграрний сектор. Однак залучення прямих іноземних інвестицій пояснюється 

активізацією фінансової підтримки з боку міжнародних донорських 

організацій. Крім того спеціалізація даних областей є промисловою, що і 

зумовлює низький рівень ефективності сільськогосподарського виробництва 

та високий рівень забруднення атмосферного повітря. 

До п’ятого кластеру відносяться Вінницька, Тернопільська, 

Хмельницька та Черкаська області, які характеризуються доволі високими 

показниками ефективності ведення сільського господарства, зокрема 

забезпечують високу вартість випуску сільськогосподарської продукції за 

середнього рівня зайнятості та залучення капітальних інвестицій, однак уваги 

потребує рівень залучення прямих іноземних інвестицій, що є доволі 

низьким. Низький рівень забруднення атмосферного повітря дає можливість 

залучення інвестицій під екологічні та органічні проекти. 
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Проведена кластеризація територіальної диференціації областей 

України з використанням методології кластерного аналізу та програмного 

пакета STATISTICA 10 дозволила виділити 5 основних кластерів, які суттєво 

відрізняються за рівнем економічних показників, їх сильних та слабких 

сторін, що впливають на зміцнення економічної безпеки аграрного сектору та 

які необхідно враховувати при формуванні агропродовольчого ланцюга 

доданої вартості. Так, результати проведеного аналізу засвідчують, що стан 

розвитку аграрного виробництва є найкращим у другому кластері (Київська 

область), що характеризується найвищим показником вартості виробництва 

сільськогосподарської продукції у розрахунку на 100 га 

сільськогосподарських угідь, з найвищим рівнем інвестиційного 

забезпечення і найнижчими показниками використання трудових ресурсів та 

забрудненості атмосферного повітря. Найбільш критичне становище у 

четвертому кластері (Донецька, Дніпропетровська області), де усі 

досліджувані показники є найнижчими порівняно з іншими регіонами країни, 

окрім забруднення атмосферного повітря. Третій кластер об’єднав області, 

що становлять однорідну групу із порівняно однаковими характеристиками 

нижче середнього рівня. У перший та п’ятий кластер увійшли області із 

високою вартістю виробленої сільськогосподарської продукції, високим та 

середнім рівнем залучення трудових ресурсів у аграрний сектор, проте 

низьким рівнем залучення інвестицій. На рис. 5.9. представлено результати 

проведеної кластеризації у вигляді карти. 

Виходячи із візуального представлення результатів кластеризації та 

відповідно до логістичної концепції формування агрохабів постає 

необхідність у створенні більшої кількості хабів у межах третього кластеру: 

перший хаб має об’єднувати Волинську, Рівненську та Житомирську області; 

другий – Чернігівську, Сумську, Полтавську, Харківську та Луганську 

області; третій – Кіровоградську, Миколаївську, Одеську, Херсонську та 

Запорізьку області. Відповідно результати проведеної кластеризації мають 
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бути враховані при розробці концепцій, стратегій та програм розвитку і 

підтримки аграрного сектору на державному та регіональному рівнях. 

 

Рис. 5.9. Картографування результатів кластеризації* 

*Джерело: сформовано автором 

 

Розвиток інтегрованих агропродовольчих ланцюгів доданої вартості в 

Україні необхідно сконцентрувати у ключових галузях харчової 

промисловості того чи іншого регіону, що мають найбільший 

невикористаний потенціал із створення доданої вартості - плодоовочевій, 

молочній та м’ясопереробній. Зазвичай у розвинених країнах 

агропродовольчі ланцюги доданої вартості функціонують незалежно один від 

одного, обслуговуючи свої внутрішні ринки [334] переважно за рахунок 

різних сильних сторін та конкурентних переваг конкретного 

агропродовольчого ланцюга доданої вартості в межах кластеру. Таким 

чином, координація та інтеграція агропродовольчих ланцюгів доданої 

вартості в межах територіально-галузевих виробничих систем в 
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регіональному масштабі призведе до посилення спеціалізації та 

агропромислової агломерації, що сприятиме розширенню асортименту 

аграрної продукції, її якості та забезпеченню конкурентоспроможності, 

наданню можливості виходу на нові ринки збуту. 

Незважаючи на значний економічний ефект від створення інтегрованих 

агропродовольчих ланцюгів доданої вартості, необхідно вирішити кілька 

ключових проблем (слабкі ланки) на вищому, середньому та нижчому рівнях 

агропродовольчих ланцюгів доданої вартості для забезпечення ефективної 

інтеграції агропродовольчих ланцюгів доданої вартості в межах 

територіально-галузевих виробничих систем на регіональному рівні. 

По-перше, на вищому рівні (сегмент сільськогосподарського 

виробництва) ланцюга доданої вартості функціонують численні, 

неорганізовані фермерські господарства, які домінують у виробництві 

фруктів, овочів, молока, вирощуванні худоби та характеризуються слабко 

організованою виробничою системою та низькою продуктивністю.  

На середньому рівні (переробка) переробним підприємствам бракує 

надійних постачальників якісних фруктів, овочів, молочних продуктів та 

худоби з фермерських господарств. Доводиться діяти ситуаційно та 

налагоджувати співпрацю з численними та розпорошеними фермерськими 

господарствами. Більшість переробних підприємств є представниками 

малого та середнього аграрного бізнесу (МСАБ), у переважній більшості 

неорганізованого, що перешкоджає спеціалізації та агропромисловій 

агломерації аграрного сектору. Підприємства малого та середнього аграрного 

бізнесу використовують застаріле обладнання через відсутність доступу до 

фінансування. Виготовлена ними продукція не відповідає міжнародним 

стандартам безпеки та якості харчових продуктів. Крім того, не існує стійких 

зв’язків між малим та середнім аграрним бізнесом і внутрішнім та зовнішнім 

ринками.  
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На нижчому рівні (маркетинг та дистрибуція) відсутні спеціалізовані 

регіональні торгові центри та логістичні платформи для швидкопсувних 

продуктів, таких як фрукти, овочі, м’ясо та молочні продукти. Логістична 

інфраструктура (наприклад, холодильне зберігання) та послуги (наприклад, 

вантажоперевезення, експедиційні послуги тощо) для транзиту продовольчої 

продукції, як правило, недостатні для покриття наявних обсягів виробництва. 

Такі заклади, як бойні та місцеві ринки (базари) не мають належних засобів 

матеріально-технічного забезпечення і послуг для зберігання та реалізації 

швидкопсувної сільськогосподарської продукції. Крім того існують значні 

проблеми і в дорожньо-транспортній інфраструктурі. Ці слабкі місця в 

логістиці, що посилюються відсутністю надійної системи постачання, 

збільшують трансакційні витрати на транспортування сільськогосподарської 

продукції та сировини агропродовольчого сектору та знижують його 

прибутковість, що безпосередньо впливає на економічну безпеку аграрного 

сектора. 

Для усунення та подолання викликів у формуванні інтегрованих 

агропродовольчих ланцюгів доданої вартості нами запропоновано кілька 

стратегічних рішень. Одна із стратегій полягає у забезпеченні доступу до 

ринків за рахунок державно-приватного партнерства (ДПП). Наприклад, в 

ході такої співпраці, державні органи влади відповідного рівня можуть 

надавати земельні ділянки у довгострокову оренду та забезпечувати надання 

субсидій та пільг, тоді як приватний сектор може поділитися досвідом 

ефективного ведення бізнесу. 

Крім того, корисними можуть стати такі форми державно-приватного 

партнерства, при яких приватний та державний сектори співпрацюють у 

напрямку створення навчальних програм для фермерів, які спрямовані на 

підвищення продуктивності, якості продукції та врожайності, а, отже, й 

прибутковості [376]. 
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Така інтеграція основних зацікавлених сторін аграрного сектору з 

метою надання ресурсів (нових сортів насіння, добрив та пестицидів) 

фермерам та представникам представникам малого та середнього аграрного 

бізнесу може стимулювати формування кластерів таких бізнесструктур, які 

слугуватимуть супутниками для великих агровиробників, сфери оптової та 

роздрібної торгівлі [334; 376]. Така ініціатива дасть можливість сформувати 

міцні зв'язки між основними гравцями галузі та фермерами та / або 

представникам малого та середнього аграрного бізнесу, тим самим 

вирішуючи ключові проблеми середнього рівня. 

Інша стратегія полягає у використанні підходу економічного коридору 

для розвитку інтегрованих агропродовольчих ланцюгів доданої вартості. 

Загалом, економічні коридори належать до лінійних агломерацій економічної 

діяльності та населення на певній території країни або можуть розвиватися 

між окремими країнами. Однією з переваг економічного коридору є його 

здатність залучати більше інвестицій та стимулювати економічну діяльність 

на території району чи регіону, в якому функціонує економічний коридор 

[367]. Залежно від кінцевих цілей, економічні коридори можуть приймати 

різні форми: від простого розвитку фізичної інфраструктури (транспортний 

коридор) до більш складних механізмів, що включають логістику, політику 

сприяння торгівлі та навіть координацію неекономічних елементів 

(наприклад, розвиток політичного та інституційного потенціалу). Економічні 

коридори можуть бути сформовані з орієнтацією на цільові сектори, такі як 

сільське господарство, інфраструктура (транспорт, енергетика та 

телекомунікації), торгівля, навколишнє природне середовище та туризм. 

Застосування стратегії інтеграції агропродовольчого ланцюга доданої 

вартості, що передбачає формування економічного коридору (ЕК), 

зосереджує розвиток сільського господарства та агробізнесу навколо 

основних інвестицій в інфраструктуру. Розроблена стратегія передбачає 

чотири основні напрямки розвитку аграрного сектору в межах 
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функціонування економічного коридору (рис. 5.10): інфраструктура, 

інтеграція, індустріалізація та зайнятість. Реалізація запропонованої стратегії 

на державному рівні призведе до вдосконалення фізичної інфраструктури та 

функціонування ринків з метою отримання ефекту масштабу в аграрному 

секторі за рахунок залучення інвестицій у галузі агропромислового 

комплексу в межах територіально-галузевих виробничих систем регіону 

розвитку економічних коридорів. Це передбачає створення мереж доданої 

вартості всередині аграрного сектору, що забезпечить зростання обсягів 

інвестицій та стимулювання транскордонної торгівлі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.10. Стратегічні складові формування економічного 

коридору* 

*Джерело: власна розробка автора. 

**Примітка: АЛДВ – агропродовольчий ланцюг доданої вартості;  
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На основі проведених теоретичних узагальнень основних механізмів 

розвитку територіально-галузевих виробничих систем та інтеграційних форм 

господарювання відповідно до концепції формування інтегрованих 

агропродовольчих ланцюгів доданої вартості виявлено, що розвиток 

інтегрованих агропродовольчих ланцюгів доданої вартості слід здійснювати 

за допомогою комбінованих форм інтеграції для формування моделі 

інноваційної екосистеми розвитку аграрного сектору.  

Розроблена концепція функціонування відкритої інноваційної 

екосистеми для формування інтегрованих агропродовольчих ланцюгів 

доданої вартості представлена на рисунку 5.11. 

Запропонована модель інноваційної екосистеми розвитку аграрного 

сектору ґрунтується на припущенні, що покращення взаємодії всередині 

екосистеми мінімізує бар’єри, що заважають розширенню виробництва та 

підвищенню його ефективності, що, в свою чергу, призведе до зміцнення 

економічної безпеки розвитку аграрного сектору за рахунок формування 

інтегрованих агропродовольчих ланцюгів доданої вартості. Важливою 

передумовою ефективного функціонування екосистеми є готовність 

зацікавлених сторін долучитись до реалізації запропонованої моделі. 

Основними драйверами цієї екосистеми мають стати некомерційні 

організації. Для забезпечення максимального ефекту особливо важливим є 

залучення підрозділів Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства і органів місцевого самоврядування в межах 

кластерів. Роль державного сектору у формуванні екосистеми полягає у 

забезпеченні політичної підтримки ініціатив на державному рівні. Наявність 

зворотного зв’язку при постійній комунікації із споживачем дасть 

можливість синхронного удосконалення продукції відповідно до їх запитів. 

Громадські та неурядові організації, що мають розгалужену мережу, 

відіграють важливу роль у проведенні опитувань, інформаційних кампаній, у 

забезпеченні гендерної рівності та підготовки кадрів і трансферу технологій.  
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Рис. 5.11. Модель інноваційної екосистеми розвитку аграрного сектору на основі логістичної інтеграції* 

*Джерело: власна розробка автора  **Примітка: ЛДВ – ланцюг доданої вартості; ДПП – державно-приватне партнерство; НДІ – 
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Функціонування неурядових організацій має важливе значення для 

міжнародних фондів, які часто замовляють та фінансують дослідження, 

орієнтовані на формування інтегрованих агропродовольчих ланцюгів доданої 

вартості в Україні. 

Крім того, ядром запропонованої екосистеми передбачено є 

координаційний центр – агрохаб на базі відповідного кластера, що працює на 

місцевому рівні, для забезпечення ефективної комунікації та надання 

спеціалізованих послуг, таких як правова допомога, експертиза з контролю 

якості, консультування тощо.   

 

 

5.3. Формування моделі інноваційно-інвестиційного забезпечення 

економічної безпеки розвитку аграрного сектора 

 

Найбільш поширеними ризиками в системі економічної безпеки 

аграрного сектору є недостатність фінансових ресурсів та непередбачуваність 

природних та кліматичних змін. На нашу думку, можна виокремити три 

найбільш значимі бар'єри насичення економічної системи аграрного сектору 

фінансовими ресурсами: неадекватне інституційне середовище, вплив 

сільськогосподарських ризиків та високі трансакційні витрати. Зазначені 

бар'єри (рис. 5.12) найбільше обмежують залучення фінансових інвестицій в 

аграрний сектор України. Вони тісно взаємопов’язані, що зумовлює їх 

значний взаємний вплив. 

Відсутність ефективної та дієвої державної політики і нормативно-

правового забезпечення фінансування аграрного сектору не лише негативно 

впливає на розвиток кредитування в сільському господарстві, а й створює 

додаткові перешкоди для залучення інвестицій. Крім того, неадекватно 

підібраний інструментарій підтримки аграрного сектору, зумовлює 

викривлення його фінансової системи. 



375 

 

Особливості виробничого процесу в сільському господарстві та його 

комплексність вимагають ретельного аналізу, оцінки і розробки методів 

нейтралізації специфічних та загальних ризиків і загроз економічній безпеці 

аграрного сектору.  

 

Рис. 5.12. Тріада фінансово-економічної складової бар'єрів 

інноваційно-інвестиційного забезпечення (ІІЗ) економічної безпеки 

аграрного сектору* 

*Джерело: власна розробка автора 

 

Найбільшою проблемою в аграрному секторі є нездатність управляти 

наслідками ризиків, пов’язаних із сезонністю грошових потоків, що має 

серйозні наслідки для економічної безпеки сільського господарства. З одного 

боку, залежність від сезонних виробничих циклів призводить до 

нерівномірного розподілу доходів та зміни ліквідності сільськогосподарських 

підприємств протягом року, що створює додаткові загрози в управлінні 

фінансами та обмежує їх здатність інвестувати кошти у виробничу діяльність. 

З іншого боку, нерегулярні грошові потоки ризиковані і для фінансових 

установ, особливо у довгостроковій перспективі. Ця особливість сільського 

господарства призводить до зниження інвестиційної привабливості аграрного 

сектору, зменшує обсяг доступних фінансових інструментів, робить 

управління та моніторинг позиковими коштами більш складним та 
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дороговартісним, а також вимагає додаткового капіталу для розробки нових 

фінансових інструментів, адаптованих до умов аграрного сектору. 

Більше того, представникам малого та середнього аграрного бізнесу, а 

це більше 90 % аграрного сектору України, часто бракує навичок управління 

специфічними ризиками та, відповідно, диверсифікації своєї діяльності. У 

багатьох випадках представники малого та середнього аграрного бізнесу 

фокусуються виключно на одній сфері діяльності, або мають кілька 

споріднених сфер діяльності, які важко назвати диверсифікацією 

виробництва, оскільки усі вони підпадають під вплив подібних ризиків. Крім 

того, постійний брак фінансових ресурсів для інвестицій у вдосконалення 

техніки та технологій, придбання високоякісних матеріалів, оформлення 

страхових полісів та впровадження ефективної системи управління ризиками 

призводить до негативного впливу на виробничі процеси, прибутковість, а 

отже, і економічну безпеку аграрного сектору.  

У 2016 році український уряд схвалив Концепцію реалізації державної 

політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року (Розпорядження КМУ 

від 7 грудня 2016 р. № 932-р). Концепція стала першим національним 

стратегічним документом у сфері адаптації до змін клімату, який враховує 

основні положення Паризької угоди. 

У 2016 році уряд також затвердив План щодо виконання Концепції 

реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року 

(Розпорядження КМУ від 6 грудня 2017 р. № 878-р). На виконання 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 року №878 

«Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації 

державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року» 

розроблено проект стратегії адаптації до зміни клімату сільського, лісового та 

рибного господарств України до 2030 року. 

У тексті запропонованої стратегії зазначається, що «Питання зміни 

клімату є одним із ключових пріоритетів Продовольчої та 
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сільськогосподарської організації ООН (ФАО). Стратегія ФАО щодо дій по 

реагуванню на зміну клімату спрямована на зміцнення інституційного і 

технічного потенціалів держав-членів ООН, поглиблення інтеграції у сферах 

продовольчої безпеки, сільського, лісового і рибного господарства в рамках 

міжнародної кліматичної програми дій. Зокрема, ФАО просуває ідею 

«кліматично розумного» сільського та лісового господарства, яка полягає у 

збільшенні їх продуктивності одночасно із скороченням викидів парникових 

газів та адаптацією до зміни клімату. Враховуючи ймовірні загрози суспільно-

економічному розвитку та агроресурсному потенціалу зокрема, які можливі зі 

зміною клімату, існує нагальна проблема посилення адаптації до зміни 

клімату окремих галузей національної економіки, у тому числі в аграрній 

сфері». [211, с. 3].  

У аналітичній доповіді національного інституту стратегічних 

досліджень зазначається, що «…у багатьох країнах активно застосовується 

система агрогосподарювання (Climate Smart Agriculture, CSA), що означає 

кліматично розумне сільське господарство. В основі CSA є створення умов 

для динамічного зростання продуктивності сільського господарства та 

доходів аграріїв, побудови стійких до зміни клімату систем 

сільськогосподарського та продовольчого виробництва, пошук можливостей 

мінімізації емісії парникових газів і викидів діоксиду вуглецю».[95, с. 69]. 

Концепція «кліматично оптимізованого» сільського господарства  або 

CSA (Climate Smart Agriculture) не є черговою інтерпретацією «Зеленої 

революції» [190]. Навпаки, CSA має багато спільного із концепцією сталого 

розвитку. Це означає, що адаптація до змін клімату не вимагає перегляду уже 

існуючих теорій про сталий розвиток в аграрному секторі. Насправді 

концепція CSA сформована на уже добре відомій технічній основі, яка 

застосовується у підходах сталості – таких, як сталий розвиток сільського 

господарства, стала інтенсифікація та екосистемна адаптація, які 
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забезпечують впровадження «кліматично оптимізованого» сільського 

господарства на практиці. 

На нашу думку, відмінність «кліматично оптимізованого» сільського 

господарства від наявних практик зводиться до трьох основних 

особливостей: (а) виняткова увага до змін клімату; (б) системний підхід та 

досягнення ефекту синергії від підвищення продуктивності, адаптації та 

пом'якшення негативних наслідків в аграрному секторі від змін клімату; та (в) 

наявність інноваційних можливостей фінансування розвитку сільського 

господарства. 

Аналіз очікуваних результатів від реалізації Концепції (додат. Т) 

свідчить, що вони направлені на удосконалення функціонування складових 

економічної безпеки розвитку аграрного сектору. Фінансова, виробничо-

технологічна, маркетингова та транспортна складові у Концепції не 

відображені, а тому потребують подальшого дослідження. Особливо це 

стосується фінансової складової, адже впровадження будь-яких новацій, 

пов'язаних з підтримкою екологічних ініціатив, потребує значних фінансових 

витрат.  

Враховуючи необхідність залучення додаткового капіталу для 

вирішення проблем, зумовлених кліматичними змінами, низький рівень 

фінансування розвитку аграрного сектору може лише збільшити брак коштів. 

При впровадженні Концепції вирішальне значення має доступ представників 

малого та середнього аграрного бізнесу до фінансових ресурсів. На нашу 

думку, впровадження «кліматично оптимізованого» сільського господарства 

має значний потенціал усунення дефіциту фінансових ресурсів за рахунок 

використання інноваційних джерел цільового фінансування, доступу до 

коштів, які в усьому світі виділяються безпосередньо для адаптації до змін 

клімату. Для забезпечення доступу представників малого та середнього 

аграрного бізнесу до фінансування, необхідно усунути перешкоди для 

кредитування сільського господарства, що дозволить спрямувати грошові 
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потоки, передбачені для фінансування кліматичних технологій безпосередньо 

до фермерів та малого та середнього аграрного бізнесу. Фінансові ресурси, 

спрямовані на подолання кліматичних змін можуть використовуватись для 

налагодження інституційних зв’язків між фінансовими інституціями (ФІ), з 

одного боку, та представниками малого та середнього аграрного бізнесу, з 

іншого. Наприклад, кошти кліматичного фінансування (КФ) можуть бути 

використані на розвиток та удосконалення нормативно-правового середовища 

для залучення інвестицій в аграрний сектор економіки; на підтримку 

фінансових інституцій з метою удосконалення механізмів управління 

ризиками та стимулювання їх до підвищення рівня кредитування 

представників малого та середнього аграрного бізнесу, розробки та 

впровадження інноваційних фінансових послуг та інструментів, розроблених 

з урахуванням потреб агробізнесу. 

Впровадження кліматично оптимізованого ведення 

сільськогосподарського виробництва у якості інноваційно-інвестиційного 

механізму забезпечення економічної безпеки аграрного сектору вигідне для 

ефективного залучення кліматичного фінансування, що сприятиме 

досягненню позитивних результатів у процесах адаптації до змін клімату, 

одночасно забезпечуючи значний економічний та соціальний ефект. Для 

відпрацювання запропонованого механізму необхідно застосовувати 

інноваційні способи залучення додаткового капіталу в аграрний сектор як на 

державному рівні, так і у приватному секторі. Зокрема, необхідно: 

 використовувати державно-приватне партнерство (ДПП) та 

інноваційно-інвестиційні механізми для залучення додаткового фінансування 

на впровадження технологій «кліматично оптимізованого» сільського 

господарства, зокрема концесійних угод, для нейтралізації ризиків та 

сприяння збалансуванню профілів інвестицій відповідно до рівня ризику; 

 визначити ефективні інструменти для спрямування коштів 

фінансування кліматичних технологій в сільське господарство, забезпечивши 
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безпосередній зв’язок фінансових інституцій з представниками малого та 

середнього аграрного бізнесу; 

 сформувати необхідний потенціал для максимального розширення 

джерел фінансування кліматичних технологій.  

Для досягнення мультиплікативних цілей розвитку аграрного сектору 

(зміцнення ліквідності, підвищення кваліфікації та забезпечення доступу до 

кредитування представників малого та середнього аграрного бізнесу) 

недостатньо лише впровадити державно-приватне партнерство та 

інвестиційні механізми. Запропоновано інноваційно-інвестиційний механізм 

фінансового забезпечення економічної безпеки розвитку аграрного сектору 

(рис. 5.13), який передбачає поєднання використання різних інвестиційних 

засобів в межах державно-приватного партнерства (багаторівнева структура 

капіталу) з метою спрямування фінансових потоків до фінансових інституцій, 

які надають послуги з кредитування представників малого та середнього 

аграрного бізнесу та фінансують інвестиційні проекти.  

Впровадження інструментів державно-приватного партнерства у 

розробленому механізмі фінансового забезпечення економічної безпеки 

розвитку аграрного сектору (рис. 5.13) націлене на стимулювання залучення 

додаткового капіталу як з джерел державного, так і приватного сектору.  

Впровадження державно-приватного партнерства дає можливість 

задовольнити інтереси широкого кола суб’єктів з різним ступенем чутливості 

до ризику, бажаною віддачею інвестицій, соціальними, економічними та 

екологічними цілями. Партнерами у державно-приватному партнерстві 

можуть бути: 

 державні донори; 

 міжнародні та неурядові організації (НУО);  

 фундації; 

 науково-дослідні установи; 

 представництва ООН; 
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 міжнародні фінансові інституції розвитку (МФІР);  

 міжнародні фінансові фонди (МФФ); 

 приватні компанії;  

 інституційні інвестори. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.13. Інноваційно-інвестиційний механізм фінансового 

забезпечення економічної безпеки розвитку аграрного сектору * 

*Джерело: власна розробка автора 

**Примітка: МСАБ – малий та середній аграрний бізнес 
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капіталу для зміцнення економічної безпеки розвитку аграрного сектору (рис. 

5.14) має важливе значення для залучення додаткових джерел фінансування, 

одночасно відповідаючи різним очікуванням кожного потенційного інвестора. 
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капіталу, але й диверсифікує ризики та інвестиційну віддачу, а також додає 

гнучкості щодо умов (строків погашення) та використання капіталу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.14. Модель багаторівневої структури інвестиційного 

капіталу* 

*Джерело: власна розробка автора 

**Примітка: фінансові інституції розвитку (ФІР); міжнародні фінансові 

інституції (МФІ). 
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У моделі структури капіталу, зображеної на рисунку 5.14., прості акції 

першими несуть будь-які втрати капіталу; що вище у структурі знаходиться 

інвестор, тим капітал більш захищений від ризиків. Фонд інноваційно-

інвестиційного розвитку аграрного сектору може бути спроектований таким 

чином, щоб отримані прибутки гарантовано першочергово виплачувались 

власникам облігацій, незалежно від прибутковості фонду. Інші інвестори 

отримують свою частку в чистому доході відповідно до свого рейтингу. 

Таким чином, багаторівнева структура капіталу передбачає використання 

державних коштів для залучення приватного капіталу з метою фінансування 

потенційно вигідних та стійких інвестицій, одночасно стимулюючи додаткові 

інвестиції та інвесторів, здійснюючи управління очікуваною прибутковістю 

та диверсифікуючи ризик для інвесторів.  

Таким чином, фонд інноваційно-інвестиційного розвитку аграрного 

сектору дозволяє початковим каталітичним інвестиціям вивільнити більший 

обсяг коштів, забезпечуючи більший ефект, ніж це було б можливо окремо. 

Тоді як приватні інвестори можуть вийти на нові ринки для інвестування 

завдяки нейтралізації ризиків. Таким чином, ця змішана модель фінансування 

примножує потенціал обох груп інвесторів для досягнення соціального та 

екологічного впливу, створюючи ефект синергії. 

Наступним ефективним способом використання кліматичного 

фінансування є поєднання одного або декількох фінансових інструментів за 

рахунок отримання технічної допомоги. Таке поєднання забезпечує 

вирішення більш комплексних завдань для фінансових установ та інших 

сторін з метою розширення можливостей кредитування сільського 

господарства та інших форм фінансування. До переліку державних 

фінансових інструментів, що можуть бути поєднані за допомогою технічної 

допомоги відносяться: 

 грантові кошти; 
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 довгострокове та / або середньострокове кредитування першої черги, в 

тому числі на пільгових мовах; 

 мезонінні позикові інструменти, часто з конвертацією, субординацією, 

відстрочкою та іншими пільговими умовами; 

 гарантії та механізми розподілу ризиків, як правило, на пільгових 

умовах; 

 випуск місцевих облігацій для підвищення доступності фінансування 

у місцевій валюті; 

 фінансування за рахунок власного капіталу;  

 механізми, засновані на результатах діяльності, такі як виплати або 

зниження процентних ставок або сум основного боргу за умови досягнення 

узгоджених результатів. 

Поєднання декількох інструментів одночасно є критично важливим 

для вирішення комплексних завдань впровадження «кліматично 

оптимізованого» сільського господарства, одночасно посилюючи дієвість та 

збільшуючи ефективність ресурсів, виділених на певні цілі. При 

структуруванні та поєднанні інноваційних фінансових інструментів 

необхідно уникати формування занадто складної структури фінансового 

механізму для попередження збільшення трансакційних витрат.  

Необхідно чітко визначити точки дотику, де залучення кліматичного 

фінансування зможе максимально каталізувати додатковий капітал для 

ефективного спрямування кліматичного фінансування у сільське 

господарство та безпосередньо пов’язати фінансові установи з 

представниками малого та середнього аграрного бізнесу. Необхідною умовою 

подолання бар'єрів доступу представників аграрного сектору до фінансування 

є розробка та впровадження ефективних заходів державної політики. 

Кліматичне фінансування може забезпечити формування високоефективного 

фінансового механізму сприяння впровадженню та прискоренню таких 

заходів, а також підвищення їх ефективності. Більше того, зазначені заходи 
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мають значний потенціал не лише збільшення фінансового потоку в аграрний 

сектор, але й для того, щоб кредитування сільського господарства сприяло 

досягненню завдань концепції з адаптації сільського господарства до змін 

клімату. 

Запропоновані заходи спрямовані на формування умов, необхідних 

для створення та підтримки інноваційно-інвестиційної екосистеми розвитку 

аграрного сектору, яка дозволить удосконалити зв’язки між фінансовими 

інституціями, з одного боку, та представниками малого та середнього 

аграрного бізнесу, з іншого. Вони передбачають використання кліматичного 

фінансування для створення сприятливих умов зміцнення економічної 

безпеки аграрного сектору, таких як удосконалена нормативно-правова база 

мобілізації та спрямування фінансових потоків у малий та середній аграрний 

бізнес; впровадження та адаптація нових механізмів та інструментів 

удосконалення процесів моніторингу, оцінки та управління ризиками; 

формування економічно ефективних ланцюгів доданої вартості, які можуть 

зменшити трансакційні витрати. 

Ефективна державна політика підтримки розвитку аграрного сектору 

має бути спрямована на подолання інституційних бар’єрів та створення 

необхідного сприятливого інституційного середовища для залучення 

інвестиційного капіталу в аграрний сектор економіки (рис.5.15).  

1. Впровадження принципів «кліматично оптимізованого» сільського 

господарства у національну політику та їх імплементація у нових 

стратегічних документах із розвитку аграрного сектору для стимулювання 

додаткових інвестицій у впровадження кліматичних технологій та 

забезпечення їх сприйняття усіма зацікавленими сторонами, включаючи, 

державні органи влади, постачальників фінансових послуг та представників 

аграрного сектору. 

2. Забезпечення політики фінансування аграрного сектору: 

впровадження політичних реформ, що усувають перешкоди та створюють 
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умови максимального сприяння зростанню рівня фінансування та залучення 

приватних інвестицій в аграрний сектор, як одного з найбільш пріоритетних 

та динамічних секторів економіки України із значним потенціалом для 

прискорення економічного зростання.  

3. Удосконалення системи права власності та запровадження ринку 

землі: подальше упорядкування реєстрів власності на землю, кадастрового 

обліку земельних ділянок та запровадження ринкового обігу земельних 

ресурсів сільськогосподарського призначення дозволить покращити 

управління фінансовими ризиками за рахунок можливості визнання 

земельної ділянки активом, що може прийматись під заставу. Такі заходи 

відкриють доступ фермерам до фінансових послуг, зокрема, до 

довгострокових кредитних коштів та виступатимуть мотивуючим фактором 

впровадження кліматичних технологій. 

4. Створення реєстру застави рухомих активів: сформувати правові 

та інституційні умови та відповідні реєстри, що дозволяють та заохочують 

використання сільськогосподарських культур, інвентарю чи обладнання у 

якості застави, що забезпечить розширення можливостей доступу до капіталу 

представників малого та середнього аграрного бізнесу. 

5. Мобілізація депозитних кошів фінансових інституцій: необхідно 

удосконалити нормативно-правове забезпечення механізму мобілізації 

депозитних коштів вкладників, адже більшість фінансових інституцій не 

можуть мобілізувати кошти для забезпечення власної стійкості та ліквідності 

через їх постійний рух. Зокрема, значні обсяги коштів можна мобілізувати, 

залучаючи, серед іншого, механізм кредитного кооперування, тобто кошти 

кредитних спілок. Це дозволить забезпечити необхідну ліквідність 

фінансових інституцій та можливість довгострокового кредитування малим 

та середнім аграрним бізнесом для інвестиційних цілей. 

6. Стимулювання розвитку кредитних рейтингових агентств із 

врахуванням кліматичного компоненту: удосконалення діяльності агентств 
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кредитних рейтингів дозволить фінансовим інституціям надавати 

індивідуальний спектр послуг для аграрного сектору. Більше того, інтеграція 

підходів кліматично оптимізованого ведення сільськогосподарського 

виробництва та практик нейтралізації ризиків у кредитні рейтинги емітентів 

(позичальників) може стати додатковим мотивуючим фактором для 

широкомасштабного впровадження кліматичних технологій. 

7. Забезпечення виконання договорів: ефективна робота судової 

системи дозволить банкам стягувати борги та предмети застави, 

забезпечуючи можливість нейтралізації ризиків непогашення кредитної 

заборгованості.  

8. Посилення правового захисту позичальника на законодавчому рівні: 

основними компонентами таких законодавчих актів є прозорість та розкриття 

інформації в договорах, ціноутворення та процентні ставки, уникнення 

надмірної заборгованості та конфіденційність клієнтів. 

9. Створення кліматично оптимізованих консультативних центрів: 

розробка та впровадження нормативно-правового забезпечення 

інформаційно-консультативного супроводу при впровадженні технологій 

КОСГ, що дасть можливість представникам аграрного сектору приймати 

обґрунтовані рішення та здійснювати ефективне управління ризиками. 

Концептуалізація напрямів удосконалення державної політики у сфері 

забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку економічної безпеки 

аграрного сектору на основі концепції «кліматично оптимізованого» 

сільського господарства та чинних стратегічних документів наведена на 

рисунку 5.15. 

Використання можливостей кліматичного фінансування забезпечить 

необхідну підтримку національних та місцевих органів влади при 

впровадженні «кліматично оптимізованого» сільського господарства на 

загальнонаціональному рівні шляхом надання грантів для розвитку 

потенціалу та зміцнення фінансової складової економічної безпеки 
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Рис. 5.15. Концептуалізація напрямів удосконалення державної 

політики у сфері забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку та 

Мета: створення організаційно-економічних умов для підвищення продуктивності 

аграрного сектору одночасно із скороченням викидів парникових газів та адаптацією 

до зміни клімату в контексті забезпечення подальшого сталого розвитку, а також 

використання природних ресурсів з дотриманням вимог міжнародних договорів у 

сфері зміни клімату для стабільного забезпечення населення якісною, безпечною, 

доступною вітчизняною сільськогосподарською продукцією та промисловості 

сільськогосподарською сировиною. 

Стратегія адаптації сільського, 

лісового та рибного господарств 

України до зміни клімату  

до 2030 року 

Напрямки удосконалення державної політики для забезпечення ЕБАС: 

 Удосконалення інституційної взаємодії.  

 Підвищення продуктивності сільського господарства та підтримка різних форм 

інтеграції для формування ефективних ланцюгів доданої вартості в аграрному секторі. 

 Зміцнення стійкості до ризиків аграрного сектору та впровадження 

інноваційних методів щодо їх нейтралізації та адаптації до змін природно-

кліматичних умов. 

 Розбудова системи комунікації щодо розширення сфер впровадження КОСГ. 

Стратегічні цілі: 

 гарантування продовольчої безпеки держави; 

 забезпечення прогнозованості розвитку та довгострокової стійкості аграрного 
сектору за рахунок розвитку різних форм господарювання та процесів інтеграції; 

 сприяння розвитку сільських населених пунктів та формування середнього класу на 
селі шляхом забезпечення зайнятості та підвищення рівня доходів; 

 підвищення рівня інвестиційної привабливості та економічної безпеки галузей 
аграрного сектору; 

 підвищення конкурентоспроможності вітчизняної с.-г. продукції, ефективності 
галузей, забезпечення стабільності ринків; 

 розширення участі України у забезпеченні світового ринку с.-г. продукцією; 

 раціональне використання земель с.-г. призначення та зменшення техногенного 
навантаження аграрного сектору на навколишнє природне середовище. 

 посилення інституційної спроможності та зміцнення законодавчого забезпечення; 

 запобігання зміні клімату через скорочення викидів та збільшення поглинання 
парникових газів; 

 підвищення обізнаності, підготовка кадрів та посилення наукового забезпечення; 

 розробка і реалізація заходів з адаптації до зміни клімату на рівні об’єднаних 

територіальних громад і для домогосподарств у сільській місцевості. 

Стратегія розвитку аграрного 

сектору економіки на період  

до 2030 року 
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економічної безпеки аграрного сектору на основі концепції «кліматично 

оптимізованого» сільського господарства * 

*Джерело: власна розробка автора з використанням [239; 34] 

**Примітка: ЕБАС - економічна безпека аграрного сектору; КОСГ - концепція 

«кліматично оптимізованого» сільського господарства. 

 

розвитку аграрного сектору за рахунок наступних заходів.  

- Удосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері 

фінансування сільського господарства, систем права власності, реєстрів 

застави рухомих активів, мобілізації депозитів, забезпечення виконання 

кредитних договорів, захисту позичальників, банківських агентів та 

електронних грошей тощо. 

 Розробки фінансових, соціальних та екологічних директив 

(включаючи показники та інструменти моніторингу і оцінки) для 

забезпечення подальшої імплементації принципів «кліматично 

оптимізованого» сільського господарства до національної державної політики 

та програм розвитку. 

 Розробки та удосконалення існуючих механізмів оцінки фінансових 

потреб для досягнення цілей і формування дорожньої карти та плану дій. 

 Розробки ефективних інструментів моніторингу та попередньої 

оцінки потенційних природно - кліматичних ризиків інвестиційних проектів. 

 Впровадження аналітичних інструментів та систем для 

відслідковування та моніторингу передбачених бюджетом державних 

інвестицій у «кліматично оптимізованому» сільському господарстві. 

 Удосконалення та розширення функціоналу метеорологічних 

станцій для збору необхідних даних, їх систематизації та розповсюдження 

(через державні установи) своєчасної та достовірної інформації про 

природно-кліматичні змін. 
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 Проведення наукових досліджень з метою поширення новітніх 

сільськогосподарських практик та побудови доказової бази, необхідної для 

впровадження концепції «кліматично оптимізованого» сільського 

господарства. 

 Організації міжнародного обміну досвідом та кращими практиками 

впровадження даної концепції для залучення інвестицій для впровадження 

кліматичних технологій. 

Відсутність каналів обміну інформацією між інвесторами та 

представниками малого та середнього аграрного бізнесу, які потребують 

інвестицій, може зупинити потік фінансів між ними. З одного боку, малий та 

середній аграрний бізнес, фінансові інституції та державні органи часто не 

мають доступу до капіталу, необхідного для фінансування заходів, 

спрямованих на досягнення позитивних природно-кліматичних результатів. З 

іншого боку, потенційні інституційні інвестори, які зацікавлені вкладати 

значні суми коштів у кліматичні інвестиційні проекти, часто не знають про 

ініціативи, які можуть освоїти такі інвестиції. 

За рахунок державного приватного партнерства у сфері кліматично 

оптимізованого інвестування можна усунути проблему невідповідності 

ступеня ризику і прибутковості інвестицій та існуючої інформаційної 

асиметрії. Впровадження практики співробітництва на основі державного 

приватного партнерства має важливе значення для картографування 

національних, регіональних та міжнародних проектів «кліматично 

оптимізованого» сільського господарства, що вимагають значних інвестицій, 

та об’єднання їх в інвестиційні портфелі, які включають соціальні, економічні 

та екологічно стійкі інвестиційні проекти. Іншим способом вирішення 

проблеми інформаційної асиметрії є впровадження практики державного 

приватного партнерства як кліматично оптимізованого інвестиційного (далі – 

КОІ) інкубатора. Запропоновані форми державного приватного партнерства 

можуть надавати брокерські послуги на національному рівні, акумулюючи 
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малі та середні кліматичні інвестиційні проекти від представників малого та 

середнього аграрного бізнесу та об’єднуючи їх у кліматичні інвестиційні 

портфелі для фінансових інституцій. Нами розроблено дві різні за механізмом 

функціонування моделі кліматичного інвестування, що включають обидві 

концепції.  

Модель 1 (рис. 5.16) базується на твердженні, що кліматично 

оптимізований механізм сприяння залученню інвестицій на основі 

брокерських послуг (фасилітатор кліматичного інвестиційного процесу – 

брокер) передбачає отримання комісійної винагороди за послуги поєднання 

інвесторів із відповідними кліматичними портфелями інвестицій.  

  

Рис. 5.16. Кліматично оптимізований механізм сприяння залученню 

інвестицій на основі брокерських послуг* 

*Джерело: власна розробка автора 
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У той час як кліматично оптимізовані інвестиційні інкубатори можуть 

поєднувати відповідні фінансові інституції як із сертифікованими 

кліматичними інвестиційними портфелями, так і з кліматичними проектами 

малого та середнього аграрного бізнесу. 

Модель 2 (рис. 5.17) передбачає, що кліматичні інвестиційні брокери 

виступають фактично у якості посередників, які поєднують потенційних 

інвесторів з кліматичними інвестиційними проектами відповідного масштабу 

та розробляють відповідні багаторівневі структури капіталу для подальшої 

участі в процесі управління інвестиційними активами. В той час як 

кліматично оптимізований інвестиційний інкубатор, виступаючи 

посередником, пропонує фінансовим установам інвестиційний портфель 

кліматичних проектів, здійснює діяльність, пов’язану із залученням 

інвестиційного капіталу з відповідним рівнем ризику та залученості у 

інвестиційний проект, а також здійснює управління інвестиційним капіталом. 

Впровадження як першої так і другої моделей в загальному підсумку 

передбачає залучення механізмів сприянню інвестиційних процесів на основі 

брокерських послуг в розвиток аграрного сектору, які направлені на 

залучення інвестиційного капіталу з відповідним рівнем ризику та 

залученння інвестиційних проектів, а також здійснення управління 

інвестиційним капіталом. 

Впровадження розробленої моделі дає можливість значно скоротити 

трансакційні витрати і ризики для інвесторів та підібрати саме ті проекти, які 

дозволять досягти позитивних результатів у сфері природно-кліматичних 

технологій. Розроблені нами моделі можуть бути модифіковані для 

забезпечення механізму простого та неперервного зв'язку між фінансовими 

інституціями (кліматичні фонди, інституційні та інвестиційні фонди, інші 

фінансові установи) та сторонами, зацікавленими у кліматичних інвестиціях 

у сільське господарство (фінансовими установами, малим та середнім 
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аграрним бізнесом, та ін.) для зміцнення економічної безпеки розвитку 

аграрного сектору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.17. Кліматично оптимізований механізм сприяння залученню 

інвестицій на основі посередництва* 

*Джерело: власна розробка автора 
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конвенцією ООН про зміну клімату та іншими міжнародними угодами щодо 

змін клімату та переходу країни до низьковуглецевого сталого розвитку. 
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Рис. 5.18. Комплексна модель інноваційно-інвестиційного 

забезпечення економічної безпеки розвитку аграрного сектору на засадах 

«кліматично оптимізованого» сільського господарства * 

*Джерело: власна розробка автора 

Примітка: АС – аграрний сектор; ДПП – державне-приватне партнерство; НУО 

- міжнародні та неурядові організації; КОІ – кліматично оптимізовані інвестиції 

(інвестиційні); НДДКР - науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи; КОСГ - 

концепція «кліматично оптимізованого» сільського господарства; КІ – кліматичні 

інвестиції; ЛДВ – ланцюг доданої вартості; МСАБ – малий та середній аграрний бізнес. 

 

Розроблена модель спрямована на підтримку впровадження Концепції 

адаптації до зміни клімату сільського, лісового та рибного господарств 

України до 2030 року та п. 10 (1-3 та 5 пп.) Плану заходів щодо виконання 

Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 

2030 року та інтеграції їх основних положень при розробці Стратегії розвитку 

аграрного сектору економіки до 2030 року. 

До стратегічних цілей комплексної моделі належать: 

1. Розробка сталої системи розвитку аграрного сектору з метою 

формування узгодженого, зрозумілого та інтегрованого управління стійкістю 

до природно-кліматичних змін та впровадження низьковуглецевих 

технологій. 

2. Впровадження концепції «кліматично оптимізованого» сільського 

господарства для зміцнення економічної безпеки в процесі трансформаційних 

перетворень аграрного сектору України в інноваційну, комерційно 

орієнтовану, конкурентоспроможну та сучасну галузь, спроможну 

підтримувати продовольчу та економічну безпеку країни на належному рівні з 

урахуванням принципів сталого розвитку. 

3. Адаптація сільськогосподарських систем до природно-кліматичних 

змін за рахунок впровадження заходів, направлених на нейтралізацію та 
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пом’якшення їх наслідків шляхом зменшення, де це можливо, викидів 

парникових газів.  

4. Розвиток комунікаційних систем, спрямованих на масштабування та 

розширення впровадження технологій «кліматично оптимізованого» 

сільського господарства. 

На основі намічених цілей, сформовано складові компоненти їх 

реалізації: 

1. Інституційна координація. 

2. Підвищення продуктивності аграрного сектору за рахунок інтеграції 

до ланцюгів доданої вартості. 

3. Посилення стійкості та адаптації до ризиків в аграрному секторі. 

4. Розвиток системи комунікації для забезпечення масштабування та 

розширення впровадження концепції «кліматично оптимізованого» 

сільського господарства. 

Компонент 1 – Інституційна координація. Цей компонент передбачає 

створення інклюзивної інституційної бази для підвищення рівня координації 

та гармонізації кліматично оптимізованих технологій в аграрному секторі, а 

також розробку сприятливого правового та інституційного середовища для 

реалізації цілей «кліматично оптимізованого» сільського господарства в 

цілому. Компонент відповідає за зміцнення міжвідомчих зв’язків, 

координацію діяльності державних та місцевих органів влади, приватного 

сектору та неурядових організацій, агенцій регіонального розвитку та інших 

недержавних суб'єктів, задіяних у впровадженні концепції «кліматично 

оптимізованого» сільського господарства. 

Він дасть можливість сприяти покращенню міжгалузевого планування 

та комунікації між міністерствами та відомствами щодо питань розвитку 

«кліматично оптимізованого» сільського господарства  .  

Компонент 2 – Підвищення продуктивності аграрного сектору за 

рахунок інтеграції до ланцюгів доданої вартості. Очікується, що даний 
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компонент зіграє основну роль у забезпеченні підвищення продуктивності 

сільського господарства за рахунок формування ланцюгів доданої вартості. 

Він спрямований на підвищення стійкості учасників ланцюга доданої 

вартості за рахунок використання адаптивних технологій, посилення 

ринкових зв'язків та інтеграційних процесів. Компонент сприятиме 

комерціалізації, розвитку систем безпеки продуктів харчування та 

впровадженню стандартів якості вздовж ланцюгів доданої вартості. 

Компонент 3 – Посилення стійкості та адаптації до ризиків в 

аграрному секторі. Цей компонент спрямований на підвищення стійкості 

шляхом впровадження та адаптації відповідних заходів щодо нейтралізації 

ризиків та пом’якшення їх наслідків, що стане можливим за рахунок 

удосконалення системи управління природно-ресурсною базою та розробки 

систем безпеки на ланцюгах доданої вартості. 

Даний компонент також відіграватиме важливу роль у визначенні та 

впровадженні відповідних заходів, що мінімізують викиди вуглецю в 

системах сільськогосподарського виробництва.  

Компонент 4 – Розвиток системи комунікації для забезпечення 

масштабування та розширення впровадження концепції «кліматично 

оптимізованого» сільського господарства. Компонент спрямований на 

зміцнення та інтеграцію систем комунікації «кліматично оптимізованого» 

сільського господарства щодо питань розширення та вирішення природно-

кліматичних проблем серед зацікавлених сторін в аграрному секторі.  

Для впровадження розробленої Концептуальної моделі інноваційно-

інвестиційного забезпечення економічної безпеки розвитку аграрного сектору 

на засадах «кліматично оптимізованого» сільського господарства необхідно 

провести ряд підготовчих заходів. До них належать: активізація зацікавлених 

сторін, визначення пріоритетності дій як на національному, так і на 

регіональному рівнях, а також мобілізація ресурсів для їх реалізації. 

Необхідною умовою успішної імплементації запропонованої концептуальної  
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моделі є зміцнення спроможності зацікавлених сторін у сфері «кліматично 

оптимізованого» сільського господарства та встановити необхідні зв'язки для 

впровадження системи на національному, регіональному та громадському 

рівнях.  

Для контролю виконання поставлених завдань та цілей необхідно 

розробити систему моніторингу та оцінки показників впровадження та 

функціонування Моделі. Структура моніторингу та оцінки (МО), має 

базуватися на системі МЗВ (моніторинг – звітування – верифікація). Мета 

системи моніторингу та оцінки впровадження Комплексної моделі – 

здійснення координованого та ефективного збору даних, їх аналізу, 

використання та продукування інформації про результати її впровадження 

для зацікавлених сторін (інвестори, міжнародні фонди, державні органи). 

Система моніторингу та оцінки розроблена на основі логічної матриці 

(Logical Framework Approach (LFA)) (додат. У).  

Отже, комплексна модель інноваційно-інвестиційного забезпечення 

економічної безпеки розвитку аграрного сектору на засадах «кліматично 

оптимізованого» сільського господарства розроблена з метою визначення 

основних принципів впровадження в Україні підходів, стратегій, практик та 

технологій «кліматично оптимізованого» сільського господарства, аналізу та 

оцінки впливу запропонованого підходу на зміцнення економічної безпеки 

аграрного сектору. Адаптація та впровадження ефективних практик 

сприятиме зростанню продуктивності аграрного сектору, зміцненню стійкості 

до ризиків природно-кліматичних змін та зменшенню інтенсивності викидів 

вуглецю від сільськогосподарських та агропродовольчих систем. 

 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. У проведеному науковому дослідженні проаналізовано основні 

ризики в управлінні економічною безпекою аграрного сектора України на 
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основі проведеної параметризації ризиків у галузі рослинництва та 

тваринництва з урахуванням їх пливу на економічну безпеку аграрного 

сектору. Мінімізувати наслідки виявлених ризиків та загроз економічній 

безпеці аграрного сектору на державному рівні можна за рахунок 

впровадження запропонованих стратегій: підсилення системи раннього 

виявлення та попередження з метою зміцнення продовольчої складової 

економічної безпеки аграрного сектору, розвиток кліматично оптимізованого 

сільського господарства та сільськогосподарської диверсифікації для 

підсилення фінансової, екологічної та продовольчої складової системи 

економічної безпеки аграрного сектору, удосконалення функціонування 

Аграрної біржі, створення системи захисту та швидкого реагування. 

2. Враховуючи отримані дані при проведенні дослідження ризиків, 

стратегій їх нейтралізації та методів адаптації в аграрному секторі на основі 

комплексної моделі управління ризиками Організацією економічного 

співробітництва та розвитку розроблено інноваційний механізм 

впровадження стратегій нейтралізації ризиків в управлінні економічної 

безпеки аграрного сектору на основі їх сегментації та додавання вимірів 

вмісту на рівні малого і середнього аграрного бізнесу та державного сектору 

із конкретизацією сфер відповідальності останніх. Інноваційною складовою 

розробленого механізму є активне впровадження технологій кліматично 

оптимізованого сільського господарства, що дасть можливість забезпечити 

досягнення цілей сталого розвитку та мінімізувати природно-кліматичні 

ризики. 

3. На основі проведених теоретичних узагальнень основних механізмів 

розвитку територіально-галузевих виробничих систем та інтеграційних форм 

господарювання відповідно до концепції формування інтегрованих 

агропродовольчих ланцюгів доданої вартості виявлено, що розвиток таких 

інтегрованих агропродовольчих ланцюгів доданої вартості слід здійснювати 

за допомогою комбінованих форм інтеграції для формування моделі 
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інноваційної екосистеми розвитку аграрного сектору. Запропонована модель 

інноваційної екосистеми розвитку аграрного сектору ґрунтується на 

припущенні, що покращення взаємодії всередині екосистеми мінімізує 

бар’єри, які заважають розширенню виробництва та підвищенню його 

ефективності, що в свою чергу призведе до зміцнення економічної безпеки 

розвитку аграрного сектору за рахунок формування інтегрованих 

агропродовольчих ланцюгів доданої вартості. Важливою передумовою 

ефективного функціонування екосистеми є готовність зацікавлених сторін 

долучитись до реалізації запропонованої моделі. 

4. Для забезпечення інноваційного напрямку розвитку аграрного 

сектору України в умовах обмеженості ресурсів з урахування ризикованості 

та природно-кліматичних особливостей ведення аграрного бізнесу 

запропоновано використати концепцію кліматично оптимізованого 

сільського господарства у якості інноваційно-інвестиційного механізму 

забезпечення економічної безпеки розвитку аграрного сектору. Зважаючи на 

те, що Україна у 2016 році уже долучилась до цієї глобальної стратегії, 

затвердивши відповідну Концепцію, положення якої торкаються майже усіх 

складових економічної безпеки грарного сектору, нами розглянуто найменш 

досліджену складову – фінансову. На основі проведених теоретичних 

досліджень іноземних наукових джерел було виявлено, що впровадження та 

реалізація стратегії кліматично оптимізованого сільського господарства може 

стати основним каталізатором для залучення додаткових джерел 

фінансування, як державних, так і приватних, а також для формування 

ефективного інституційного середовища, що дозволить залучати 

фінансування представникам малого і середнього аграрного бізнесу для 

інвестування у скорочення викидів вуглецю та впровадження технологій 

кліматично оптимізованого сільського господарства. Для практичної 

реалізації положень запропонованої концепції нами розроблено інноваційно-

інвестиційний механізм фінансового забезпечення економічної безпеки 
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розвитку аграрного сектору на основі моделі багаторівневої структури 

інвестиційного капіталу, центром якого є Фонд інноваційно-інвестиційного 

розвитку аграрного сектору. Однак відсутність каналів обміну інформацією 

між інвесторами та представниками малого і середнього аграрного бізнесу, 

які потребують інвестицій, може зупинити потік фінансів між ними. Одним із 

способів вирішення проблеми інформаційної асиметрії є впровадження 

практики державно-приватного партнерства у якості КІ інкубатора (КІІ).  

5. В процесі дослідження розроблено два різні кліматично оптимізовані 

механізми сприяння залученню інвестицій державно-приватного 

партнерства: посередництва та брокерських послуг, спрямованих на 

формування умов, необхідних для створення та підтримки інноваційно-

інвестиційної екосистеми розвитку аграрного сектору, що дозволить 

удосконалити зв’язки між фінансовими інституціями, з одного боку, 

представниками малого і середнього аграрного бізнесу, з іншого. 

6. Для забезпечення комплексного та гармонійного розвитку аграрного 

сектору України розроблено комплексну модель інноваційно-інвестиційного 

забезпечення економічної безпеки розвитку аграрного сектору з 

використанням технології кліматично оптимізованого сільського 

господарства та сформовано логічну матрицю результатів її впровадження. 

Основні компоненти розробленої моделі узгоджуються з міжнародними 

зобов'язаннями України за рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та 

іншими міжнародними угодами щодо змін клімату та переходу країни до 

низьковуглецевого сталого розвитку і передбачають: інституційну 

координацію; підвищення продуктивності аграрного сектору за рахунок 

інтеграції до ланцюгів доданої вартості, посилення стійкості та адаптації до 

ризиків в аграрному виробництві, розвиток системи комунікацій для 

забезпечення масштабування та розширення впровадження концепції 

кліматично оптимізованого сільського господарства.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано 

шляхи розвязання важливої науково-прикладної проблеми розроблення 

теоретичних та методологічних засад, методичного забезпечення та науково-

практичних підходів до інноваційно-інвестиційного забезпечення 

економічної безпеки аграрного сектору. Висновки концептуального, 

теоретико-методологічного та науково-практичного характеру зводяться до 

наступного. 

1. Аграрний сектор є потенціалом для розвитку національної економіки 

та основою для формування продовольчої безпеки країни. Пошук економіко-

інноваційних підходів до забезпечення економічної безпеки аграрного 

сектору зумовив необхідність дослідження існуючих теорій і концепцій 

функціонування аграрного сектору, розвитку аграрного виробництва, 

формування економічної безпеки, обгрунтування науково-теоретичних 

підходів та прикладних аспектів цих процесів в сучасних умовах сьогодення. 

В процесі дослідження поняття "економічна безпека аграрного сектору" 

розглянуто з позицій забезпечення належних умов і факторів розвитку 

аграрного виробництва та агровиробників, які забезпечують здатність до 

постійного оновлення і удосконалення, захищеності життєво важливих 

інтересів соціальної структури від зовнішніх і внутрішніх загроз, де останні 

виступають і реалізуються як протилежні, суперечливі інтереси кожного 

структурного елемента агросектору. 

2. Узагальнивши наукові підходи до вивчення економічної безпеки 

аграрного сектору, удосконалено механізм її забезпечення, використання 

якого обумовлює визначення суб'єктів, що впливають на процеси 

забезпечення економічної безпеки, видів діяльності та фінансового, 

матеріально-технічного, трудового потенціалу і земельних ресурсів як 

об’єктів економічної безпеки аграрного сектору, визначення інструментів 
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виявлення загроз економічній безпеці, їх усунення, проектування заходів їх 

запобігання. 

3. Доведено, з метою досягнення відповідного рівня економічної безпеки 

аграрного сектору необхідно забезпечити високий рівень безпеки основних її 

функціональних складових: організаційних, фінансово-економічних і 

адміністративно-правових елементів, які взаємопов’язані між собою, 

цілеспрямовано впливають на суб’єкти господарювання. В процесі 

дослідження вдосконалено методику виокремлення складових економічної 

безпеки аграрного сектору, що дозволяє в межах певної території 

сегментувати напрямки виробничо-господарської діяльності в аграрному 

секторі та провести оцінку стану їх захищеності, яка сприятиме мобілізації 

заходів на попередження загроз та небезпек і мінімізацію негативного 

впливу на результати господарської діяльності суб'єктів господарювання. 

4. Головним засобом виробництва в аграрному секторі є земля. 

Забезпеченість земельними ресурсами для ведення сільськогосподарської 

діяльності та їх якісні характеристики - це найважливіша умова ефективного 

розвитку аграрного сектору. Врахування особливостей ведення аграрного 

бізнесу, зокрема біологічного характеру виробництва, низьку цінову 

еластичність попиту на аграрну продукцію, залучення у виробництво 

природних ресурсів, невеликий термін зберігання деяких видів аграрної 

продукції, високі ризики в рослинництві і тваринництві, інноваційно-

інвестиційну та соціальну складові, дало можливість розвинути методику 

оцінки рівня економічної безпеки аграрного сектору та його прогнозування, 

на основі визначення інтегрального оцінювання стану розвитку та безпеки.  

5. Доведено, що інноваційно- інвестиційне забезпечення економічної 

безпеки аграрного сектора в Україні передбачає інвестиції в різні активи 

суб’єктів господарювання, як наслідок оновлення основних засобів, 

обладнання, машин та устаткування, впровадження сучасних технологій 

виробництва через інноваційний механізм. Інновації та нові технології є 
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похідними від інвестицій, синергія яких забезпечує економічну безпеку 

економічних суб’єктів господарювання аграрного сектору. Запропонований 

механізм інтеграції впровадження інноваційних технологій в аграрне 

виробництво за напрямами діяльності в умовах несприятливого 

інвестиційного середовища передбачає поєднання державних інструментів 

підтримки розвитку аграрного сектору на основі реалізації державних і 

регіональних програм за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів 

об’єднаних територіальних громад.  

6. Удосконалено інноваційний механізм впровадження стратегій 

нейтралізації ризиків в управлінні економічною безпекою аграрного сектора  

на основі моделі Організації економічного співробітництва та розвитку, який 

грунтується на основі групування ризиків залежно від основної 

функціональної сфери та рівня управління на три категорії: пом’якшення, 

розподілу та подолання, що дасть можливість зосередитися на особливостях 

впровадження інструментів на необхідному функціональному рівні та 

визначити учасників управлінського процесу, сфери відповідальності та 

плану заходів зацікавлених сторін як на державному рівні так і на рівні 

окремого виробника, що вплине на покращення економічної безпеки 

аграрного сектору економіки країни. 

7. З метою запобігання негативного впливу найбільш значимих типів 

природно-кліматичних ризиків, ризиків виникнення та поширення хворіб і 

коливання цін та удосконалення процесу прийняття управлінських рішень 

на державному рівні в контексті забезпечення економічної безпеки 

аграрного сектору, проведено проектування параметричних профілів 

впровадження та адаптації методів їх нейтралізації, які передбачають 

конкретизацію таких методів за елементами, що вимагають інвестицій, 

метою, поточним станом та проблемами, що потребують корегування, 

запропонованими заходами їх вирішення, інструментами, рівнем впливу та 

відносними витратами.  
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8. В процесі дослідження запропоновано створення інтегрованих 

агропродовольчих ланцюгів доданої вартості, що ґрунтуються на основі 

дворівневого механізму мультиплікації економічного ефекту через 

створення доданої вартості на основі підвищення рівня продуктивності та 

розширення економічних функцій вздовж ланцюга доданої вартості. 

Побудована концептуальна модель зміцнення економічної безпеки 

аграрного сектору дає можливість визначити пріоритети та послідовність 

організаційних та інвестиційних заходів, особливо з точки зору залучення 

відповідних стратегічних прямих іноземних інвестицій та / або технічної 

допомоги, які можуть слугувати необхідною технологічною та 

інноваційною складовою і забезпечать доступ до іноземних (зовнішніх) 

ринків збуту аграрної продукції.  

9. З метою залучення представників малого та середнього аграрного 

бізнесу до агропродовольчого ланцюга доданої вартості запропоновано 

розвиток територіально-галузевих виробничих систем та інтеграційних 

форм господарювання як чинника забезпечення економічної безпеки 

аграрного сектору. Удосконалення методології кластерного аналізу із 

подальшим визначенням сильних та слабких сторін кожного окремого 

кластеру, дало можливість виділити 5 основних кластерів, які суттєво 

відрізняються за рівнем економічних показників, що впливають на 

зміцнення економічної безпеки аграрного сектору та які необхідно 

враховувати при формуванні агропродовольчого ланцюга доданої вартості. 

Координація та інтеграція агропродовольчих ланцюгів доданої вартості в 

межах територіально-галузевих виробничих систем в регіональному 

масштабі призведе до посилення спеціалізації та агропромислової 

агломерації, що сприятиме розширенню асортименту аграрної продукції, її 

якості та забезпеченню конкурентоспроможності, наданню можливості 

виходу на нові ринки збуту. 
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10. В процесі дослідження доведено, надходження інвестицій у 

аграрний сектор економіки України залежить від інвестиційного середовища, 

на формування якого впливають такі основні фактори, як відповідність 

розвиту суб’єктів господарювання аграрного сектору, технічний рівень 

організації виробництва, наявність власних фінансових ресурсів, страхування 

ризиків, державні пільги для інвесторів. В контексті формування 

сприятливого інвестиційного середовища для інноваційного розвитку 

аграрного сектору запропоновано механізм сприяння та залучення 

інвестицій в аграрний сектор економіки, що передбачає впровадження 

стратегії кліматично оптимізованого сільського господарства за рахунок 

державно приватного партнерства з використанням кліматично 

оптимізованого інвестиційного інкубатора на основі посередництва чи 

надання брокерських послуг, використання якого дозволить значно 

скоротити трансакційні витрати та мінімізувати ризики для інвесторів з 

одночасною максимізацією реалізації економічних та природно-

кліматичних цілей держави. 

11. Дослідження процесів впровадження інноваційних технологій в 

аграрному секторі дало можливість сформувати комплексну модель 

інноваційно-інвестиційного забезпечення економічної безпеки розвитку 

аграрного сектору на засадах кліматично оптимізованого сільського 

господарства, в основі якої передбачено адаптацію та впровадження 

ефективних практик інституційної координації, інтеграції до ланцюгів 

доданої вартості представників малого та середнього аграрного бізнесу, 

підвищення стійкості до ризиків та масштабування технологій кліматично 

оптимізованого сільського господарства. Запропонована модель інноваційно-

інвестиційного забезпечення економічної безпеки розвитку аграрного сектору 

сприятиме зростанню продуктивності в аграрному секторі, зміцненню 

стійкості до ризиків природно-кліматичних змін та залученню інноваційних 

механізмів фінансування. 
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12. Доведено, ефективність здійснення іноземного інвестування 

залежить від раціонального використання форм та методів регулювання 

цього процесу: податкової політики, яка має стимулювати підприємства до 

інвестиційної діяльності та сприяти наповнюваності бюджету, визначення 

аграрного сектору як пріоритетної сфери інвестування в Україні. 

Найефективніше реалізація проєктів щодо залучення інвестицій відбувається 

за умови державного регулювання цього процесу. На основі проведеного 

дослідження визначено та запропоновано концептуальні напрями 

удосконалення державної політики у сфері забезпечення інноваційно-

інвестиційного розвитку та зміцнення економічної безпеки аграрного 

сектору відповідно до стратегічного курсу держави та міжнародних 

політичних зобов’язань у сфері природно-кліматичних змін для їх 

подальшого врахування при розробці стратегічних документів розвитку 

аграрного сектора на державному рівні.  
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Додаток А 

Середньодобове споживання населенням основних мікро- та 

макроелементів у складі продуктів харчування (у розрахунку на одну 

особу)* 

 Роки 

2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Калорійність, ккал 2661  2916 2933 2799 2742 2707 2706 2691 

Протеїн, г 78,6  86,0 87,5 84,3 84,1 84,3 84,3 84,3 

Жири, г 71,7  89,7 99,2 92,0 90,5 89,9 90,8 91,8 

Кальцій, мг 825  927 893 904 901 874 872 879 

Залізо, мг 19,4  20,5 20,5 20,2 20,1 20,2 20,2 19,9 

Ретинол, мкг 1004  1156 1088 1093 1086 1044 1034 1049 

Еквівалент 

бетакаротину, мкг 

1472  1735 2035 2260 2298 2241 2297 2310 

Еквівалент ретинолу 

і бета-каротину 

(RET+ 1/6 B-CARQ), 

мкг 

1249  1446 1427 1470 1470 1419 1418 1435 

Тіамін, мг 1,81  1,90 1,88 1,83 1,81 1,81 1,80 1,80 

Рибофлавін,мг 2,27   2,51 2,55 2,56 2,55 2,49 2,60 2,60 

Ніацин, мг 16,8  17,9 18,8 18,4 18,6 18,6 18,6 18,5 

Аскорбінова 

кислота, мг 

100  111 121 130 132 133 136 135 

*Джерело: побудовано автором на основі [209] 
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Додаток Б 

 

Розподіл підприємств, які здійснювали сільськогосподарську діяльність 

за розміром сільськогосподарських угідь на 1 листопада 2019 року* 

 
Розміри 

сільськогосподарських 

підприємств 

Кількість 

підприємств, 

од. 

у % до 

загальної 

кількості 

Площа 

сільськогоспо-

дарських угідь, 

тис. га 

у % до загальної 

площі 

сільськогоспо-

дарських угідь 

Підприємства, що мали 

сільськогосподарські 

угіддя 

38523 79,4 20113,6 100,0 

у т.ч. площею, га до 5,0 2457 5,1 7,9 0,0 

5,01–10,00 2200 4,5 17,2 0,1 

10,01–20,00 3518 7,3 54,5 0,3 

20,01–50,00 10440 21,4 393,6 2,0 

50,01–100,00 4778 9,9 345,4 1,7 

100,01–500,00 7717 15,9 1890,2 9,4 

500,01–1000,00 2672 5,4 1918,6 9,5 

1000,01–2000,00 2410 5,0 3451,9 17,2 

2000,01–3000,00 1056 2,2 2566,9 12,8 

3000,01–4000,00 472 1,0 1626,6 8,1 

4000,01–5000,00 243 0,5 1077,5 5,4 

5000,01–7000,00 256 0,5 1495,6 7,4 

7000,01–10000,00 125 0,3 1048,5 5,2 

більше 10000,00 179 0,4 4219,2 20,9 

Підприємства, що не 

мали 

сільськогосподарських 

угідь 

9981 20,6 х х 

 

*Джерело: побудовано автором на основі [275] 
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Додаток В 

Динаміка експорту сільськогосподарської та продовольчої 

продукції України, тис. дол. США* 

Вид продукції 
Роки 

Відхилення 

2019р. до 

2015р. 

2015 2016 2018 2019 +/- % 

Живі тварини; продукти 

тваринного походження, в т.ч 
823,4  775,0 378,9 347,1 -476,3 42,2 

живі тварини 25,6  30,9 0,6 0,8 -24,8 3,1 

м'ясо та харчові субпродукти 377,7  387,7 237,5 198,1 -179,6 52,4 

Риба і ракоподібні 13,0  17,0 18,6 23,7 10,7 182,3 

молоко та молочні продукти, 

яйця; мед 
386,5  330,5 116,2 117,6 -268,9 30,4 

інші продукти тварин. 

походження 
20,7  8,8 5,9 6,9 -13,8 33,3 

Продукти рослинного 

походження, в т.ч. 
7971,5  8093,6 3694,9 4480,0 -3491,5 56,2 

живі рослини та продукти 

квітництва 
2,3  3,7 1,4 2,1 -0,2 91,3 

Овочі 97,2  152,6 92,3 70,4 -26,8 72,4 

їстівнi плоди i горіхи 154,1  148,2 152,9 161,5 7,4 104,8 

кава, чай, прянощі 10,6  14,0 3,4 2,9 -7,7 27,4 

зернові культури 6057,5  6073,9 2223,1 2628,5 -3429 43,4 

продукція борошномельно-

круп’яної пром. 
117,9  138,6 25,0 23,7 -94,2 20,1 

насіння і плоди олійних рослин 1475,5  1534,9 1163,5 1539,4 63,9 104,3 

Смоли 0,5 0,4 0,3 0,2 -0,3 40,0 

ін. прод.рослинного походження 55,9  27,0 32,8 51,4 -4,5 91,9 

Жири і олії тварин. або рослин. 

походження 
3299,8  3962,9 1143,8 1544,5 -1755,3 46,8 

Готові харчові продукти 2498,4  2450,0 908,5 942,5 
-

155590 
37,7 

продукти з м’яса, риби 12,5 14,3 3,2 2,2 -10,3 17,6 

Цукор і кондвироби з цукру 69,5  352,0 68,7 74,0 4,5 106,5 

какао та прод. з нього 187,3  162,2 51,2 59,2 -128,1 31,6 

прод. із зерн. культур 267,9  212,4 79,0 95,6 -172,3 35,7 

продукти переробки овочів, 

плодів 
183,9  140,2 96,0 89,1 -94,8 48,5 

різні харчові продукти 117,2  100,2 46,1 56,3 -60,9 48,0 

алкогольні, безалк. напої та оцет 183,6  163,8 37,8 36,3 -147,3 19,8 

відходи харчової промисловості 995,8  982,9 520,1 524,4 -471,4 52,7 

Тютюн 350,8  321,8 6,4 5,4 -345,4 1,5 

*Джерело: побудовано автором на основі [275]   
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Додаток Г 

Динаміка імпорту сільськогосподарської та продовольчої 

продукції України, тис. дол. США* 

Вид продукції 
Роки 

Відхилення 

2019р. до 2015р. 

2015 2016 2018 2019 +/- % 

Живі тварини; продукти 

тваринного походження, в т.ч 
548,2 626,3 431,1 507,8 -40,4 92,6 

живі тварини 59,7 57,9 70,7 75,9 16,2 127,1 

м'ясо та харчові субпродукти 99,3 80,7 157,4 146,9 47,6 147,9 

Риба і ракоподібні 291,1 409,9 97,0 117,4 -173,7 40,3 

молоко та молочні продукти, 

яйця; мед 
79,8 59,4 101,1 163,3 83,5 

Зб.в 2 

р. 

інші продукти тваринного 

походження 
18,2 18,1 5,0 4,4 -13,8 24,2 

Продукти рослинного 

походження, в т.ч. 
1146,2 1284,8 484,6 580,2 -566 50,6 

живі рослини та продукти 

квітництва 
19,3 22,4 27,3 33,4 14,1 173,1 

овочі 62,8 81,6 29,0 61,0 -1,8 97,1 

їстівнi плоди i горіхи 467,1 476,1 75,3 118,0 -349,1 25,3 

кава, чай, прянощі 185,8 187,7 69,5 84,1 -101,7 45,3 

зернові культури 154,7 148,7 117,2 117,7 -37 76,1 

продукція борошномельно-

круп’яної промисловості 
14,0 22,1 10,8 12,5 -1,5 89,2 

насіння і плоди олійних 

рослин 
215,0 319,5 140,8 139,8 -75,2 65 

смоли 26,5 25,3 14,7 13,8 -12,7 52,1 

інші продукти рослинного 

походження 

0,9 

 
1,02 0,1 0,04 -0,86 4,4 

Жири та олії тваринного або 

рослинного походження 
182,3 245,9 60,0 68,9 -113,4 37,8 

Готові харчові продукти 1607,7 1734,0 1444,8 1684,0 77 104,7 

продукти з м’яса, риби 42,5 61,7 36,7 49,2 6,7 115,8 

Цукор і кондвироби з цукру 34,8 56,1 40,4 46,5 11,7 133,6 

какао та продукти з нього 193,5 217,1 174,2 183,6 -9,9 94,9 

продукти із зернових культур 85,5 88,4 128,2 169,4 83,9 198,1 

продукти переробки овочів, 

плодів 
114,0 110,8 109,0 109,7 -4,3 96,2 

різні харчові продукти 339,8 328,3 292,7 314,0 -25,8 92,4 

алкогольні i безалкогольні 

напої та оцет 
233,6 289,5 309,2 343,1 109,5 146,9 

залишки і відходи харчової 

промисловості 
158,3 151,6 179,0 190,0 31,7 120,0 

тютюн 405,7 430,2 175,4 278,5 -127,2 68,6 

 

*Джерело: побудовано автором на основі [275] 
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Додаток Д 

Анкета 

1. Ваш вік _____ 

2. Ваш стаж роботи _______ 

3. Освіта: 

1) загальна середня;  

2) професійно-технічна; 

3) неповна вища; 

4) базова вища; 

5) повна вища. 

4. Рівень доходів: 

1) до 5000 грн.; 

2) 5000-10000 грн.; 

3) 10000-15000 грн.; 

4) 15000-20000 грн.; 

5) більше 20 000 грн. 

5. Місце проживання: 

1) місто; 

2) село. 

6. «На Вашу думку, яке з наведених нижче визначень, найточніше 

характеризує термін «економічна безпека аграрного сектору»?» 

1) ефективне використання ресурсного потенціалу в аграрному 

секторі; 

2) стан розвитку виробничо-економічної системи, який запускає 

механізм запобігання загрозам; 

3) конкурентні переваги в реалізації стратегії аграрного сектору; 

4) стан економічного розвитку аграрного сектору; 

5) захищеність від зовнішніх та внутрішніх загроз; 

6) гармонізація економічних інтересів підприємства і суб’єктів 

навколишнього середовища; 
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7) стабільність функціонування та прогресивний розвиток 

7. Оцініть важливість зовнішніх загроз за 100-бальною шкалою (100 балів 

найважливіша загроза, а 0 балів – найменш важлива): 

- непомірковані зміни у законодавстві; 

0-10 

балів 

11-20 

балів 

21-30 

балів 

31-40 

балів 

41-50 

балів 

51-60 

балів 

61-70 

балів 

71-80 

балів 

81-90 

балів 

91-100 

балів 

          

- значний податковий тиск; 

0-10 

балів 

11-20 

балів 

21-30 

балів 

31-40 

балів 

41-50 

балів 

51-60 

балів 

61-70 

балів 

71-80 

балів 

81-90 

балів 

91-100 

балів 

          

- низька конкурентоспроможність продукції; 

0-10 

балів 

11-20 

балів 

21-30 

балів 

31-40 

балів 

41-50 

балів 

51-60 

балів 

61-70 

балів 

71-80 

балів 

81-90 

балів 

91-100 

балів 

          

- нестабільна політична ситуація; 

0-10 

балів 

11-20 

балів 

21-30 

балів 

31-40 

балів 

41-50 

балів 

51-60 

балів 

61-70 

балів 

71-80 

балів 

81-90 

балів 

91-100 

балів 

          

- диспаритет цін; 

0-10 

балів 

11-20 

балів 

21-30 

балів 

31-40 

балів 

41-50 

балів 

51-60 

балів 

61-70 

балів 

71-80 

балів 

81-90 

балів 

91-100 

балів 

          

- низький рівень доступності кредитних ресурсів; 

0-10 

балів 

11-20 

балів 

21-30 

балів 

31-40 

балів 

41-50 

балів 

51-60 

балів 

61-70 

балів 

71-80 

балів 

81-90 

балів 

91-100 

балів 

          

- затяжний військовий конфлікт; 

0-10 

балів 

11-20 

балів 

21-30 

балів 

31-40 

балів 

41-50 

балів 

51-60 

балів 

61-70 

балів 

71-80 

балів 

81-90 

балів 

91-100 

балів 

          

- економічні кризи; 

0-10 

балів 

11-20 

балів 

21-30 

балів 

31-40 

балів 

41-50 

балів 

51-60 

балів 

61-70 

балів 

71-80 

балів 

81-90 

балів 

91-100 

балів 

          

- рейдерські захоплення; 

0-10 

балів 

11-20 

балів 

21-30 

балів 

31-40 

балів 

41-50 

балів 

51-60 

балів 

61-70 

балів 

71-80 

балів 

81-90 

балів 

91-100 

балів 
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- несприятливі погодні умови; 

0-10 

балів 

11-20 

балів 

21-30 

балів 

31-40 

балів 

41-50 

балів 

51-60 

балів 

61-70 

балів 

71-80 

балів 

81-90 

балів 

91-100 

балів 

          

- неефективний механізм державної підтримки; 

0-10 

балів 

11-20 

балів 

21-30 

балів 

31-40 

балів 

41-50 

балів 

51-60 

балів 

61-70 

балів 

71-80 

балів 

81-90 

балів 

91-100 

балів 

          

- висока конкуренція на світовому ринку; 

0-10 

балів 

11-20 

балів 

21-30 

балів 

31-40 

балів 

41-50 

балів 

51-60 

балів 

61-70 

балів 

71-80 

балів 

81-90 

балів 

91-100 

балів 

          

- корупція; 

0-10 

балів 

11-20 

балів 

21-30 

балів 

31-40 

балів 

41-50 

балів 

51-60 

балів 

61-70 

балів 

71-80 

балів 

81-90 

балів 

91-100 

балів 

          

- втрата ринків збуту; 

0-10 

балів 

11-20 

балів 

21-30 

балів 

31-40 

балів 

41-50 

балів 

51-60 

балів 

61-70 

балів 

71-80 

балів 

81-90 

балів 

91-100 

балів 

          

- інфляція; 

0-10 

балів 

11-20 

балів 

21-30 

балів 

31-40 

балів 

41-50 

балів 

51-60 

балів 

61-70 

балів 

71-80 

балів 

81-90 

балів 

91-100 

балів 

          

- низька інвестиційна привабливість; 

0-10 

балів 

11-20 

балів 

21-30 

балів 

31-40 

балів 

41-50 

балів 

51-60 

балів 

61-70 

балів 

71-80 

балів 

81-90 

балів 

91-100 

балів 

          

- порушення виробничих зв’язків;  

0-10 

балів 

11-20 

балів 

21-30 

балів 

31-40 

балів 

41-50 

балів 

51-60 

балів 

61-70 

балів 

71-80 

балів 

81-90 

балів 

91-100 

балів 

          

- технологічне відставання; 

0-10 

балів 

11-20 

балів 

21-30 

балів 

31-40 

балів 

41-50 

балів 

51-60 

балів 

61-70 

балів 

71-80 

балів 

81-90 

балів 

91-100 

балів 

          

- недобросовісна конкуренція; 

0-10 

балів 

11-20 

балів 

21-30 

балів 

31-40 

балів 

41-50 

балів 

51-60 

балів 

61-70 

балів 

71-80 

балів 

81-90 

балів 

91-100 

балів 
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8. Оцініть важливість внутрішніх загроз за 100-бальною шкалою (100 

балів найважливіша загроза, а 0 балів – найменш важлива): 

- погіршення фінансових показників аграрного сектора; 

0-10 

балів 

11-20 

балів 

21-30 

балів 

31-40 

балів 

41-50 

балів 

51-60 

балів 

61-70 

балів 

71-80 

балів 

81-90 

балів 

91-100 

балів 

          

- використання непрогресивних технологій; 

0-10 

балів 

11-20 

балів 

21-30 

балів 

31-40 

балів 

41-50 

балів 

51-60 

балів 

61-70 

балів 

71-80 

балів 

81-90 

балів 

91-100 

балів 

          

- неефективне планування діяльності; 

0-10 

балів 

11-20 

балів 

21-30 

балів 

31-40 

балів 

41-50 

балів 

51-60 

балів 

61-70 

балів 

71-80 

балів 

81-90 

балів 

91-100 

балів 

          

- відтік кваліфікованих кадрів;  

0-10 

балів 

11-20 

балів 

21-30 

балів 

31-40 

балів 

41-50 

балів 

51-60 

балів 

61-70 

балів 

71-80 

балів 

81-90 

балів 

91-100 

балів 

          

- виснаження земельних угідь; 

0-10 

балів 

11-20 

балів 

21-30 

балів 

31-40 

балів 

41-50 

балів 

51-60 

балів 

61-70 

балів 

71-80 

балів 

81-90 

балів 

91-100 

балів 

          

- застаріла технічна база; 

0-10 

балів 

11-20 

балів 

21-30 

балів 

31-40 

балів 

41-50 

балів 

51-60 

балів 

61-70 

балів 

71-80 

балів 

81-90 

балів 

91-100 

балів 

          

- низький рівень мотивації ; 

0-10 

балів 

11-20 

балів 

21-30 

балів 

31-40 

балів 

41-50 

балів 

51-60 

балів 

61-70 

балів 

71-80 

балів 

81-90 

балів 

91-100 

балів 

          

- недостатній обсяг якісної інформації для рішень; 

0-10 

балів 

11-20 

балів 

21-30 

балів 

31-40 

балів 

41-50 

балів 

51-60 

балів 

61-70 

балів 

71-80 

балів 

81-90 

балів 

91-100 

балів 

          

- відсутність системи захисту від зовнішніх загроз; 

0-10 

балів 

11-20 

балів 

21-30 

балів 

31-40 

балів 

41-50 

балів 

51-60 

балів 

61-70 

балів 

71-80 

балів 

81-90 

балів 

91-100 

балів 

          

- відсутність відбору ключових партнерів; 

0-10 

балів 

11-20 

балів 

21-30 

балів 

31-40 

балів 

41-50 

балів 

51-60 

балів 

61-70 

балів 

71-80 

балів 

81-90 

балів 

91-100 

балів 
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- низький рівень кваліфікації;  

0-10 

балів 

11-20 

балів 

21-30 

балів 

31-40 

балів 

41-50 

балів 

51-60 

балів 

61-70 

балів 

71-80 

балів 

81-90 

балів 

91-100 

балів 

          

- аварії через недбалість; 

0-10 

балів 

11-20 

балів 

21-30 

балів 

31-40 

балів 

41-50 

балів 

51-60 

балів 

61-70 

балів 

71-80 

балів 

81-90 

балів 

91-100 

балів 

          

- відсутність інновацій; 

0-10 

балів 

11-20 

балів 

21-30 

балів 

31-40 

балів 

41-50 

балів 

51-60 

балів 

61-70 

балів 

71-80 

балів 

81-90 

балів 

91-100 

балів 

          

- розголошення комерційної таємниці; 

0-10 

балів 

11-20 

балів 

21-30 

балів 

31-40 

балів 

41-50 

балів 

51-60 

балів 

61-70 

балів 

71-80 

балів 

81-90 

балів 

91-100 

балів 

          

- неналежний захист майна;  

0-10 

балів 

11-20 

балів 

21-30 

балів 

31-40 

балів 

41-50 

балів 

51-60 

балів 

61-70 

балів 

71-80 

балів 

81-90 

балів 

91-100 

балів 

          

- неузгодженість стратегічних цілей і задач; 

0-10 

балів 

11-20 

балів 

21-30 

балів 

31-40 

балів 

41-50 

балів 

51-60 

балів 

61-70 

балів 

71-80 

балів 

81-90 

балів 

91-100 

балів 

          

- непрофесійність керівництва; 

0-10 

балів 

11-20 

балів 

21-30 

балів 

31-40 

балів 

41-50 

балів 

51-60 

балів 

61-70 

балів 

71-80 

балів 

81-90 

балів 

91-100 

балів 

          

- недотримання екологічних умов; 

0-10 

балів 

11-20 

балів 

21-30 

балів 

31-40 

балів 

41-50 

балів 

51-60 

балів 

61-70 

балів 

71-80 

балів 

81-90 

балів 

91-100 

балів 

          

- відсутність маркетингових досліджень; 

0-10 

балів 

11-20 

балів 

21-30 

балів 

31-40 

балів 

41-50 

балів 

51-60 

балів 

61-70 

балів 

71-80 

балів 

81-90 

балів 

91-100 

балів 

          

 

Дякуємо за виділений Вами час! 



462 

 

Додаток Е 

Результати опитування респондентів на питання, яке визначення 

найточніше характеризує термін «економічна безпека аграрного 

сектору»* 

 Частота Проценти Кумулятивна 

частка 

Ефективне використання ресурсного 

потенціалу в аграрному секторі 
12 21 21 

Стан розвитку виробничо-економічної 

системи, який запускає механізм 

запобігання загрозам 

7 12,4 33,4 

Конкурентні переваги в реалізації стратегії 

аграрного сектору 
2 3,5 36,9 

Стан економічного розвитку аграрного 

сектору 
6 11 47,9 

Захищеність від зовнішніх та внутрішніх 

загроз 
13 22 69,9 

Гармонізація економічних інтересів 

підприємства і суб’єктів навколишнього 

середовища 

2 3,7 73,6 

Стабільність функціонування та 

прогресивний розвиток 
15 26,4 100 

Всього 57 100  

*Джерело: побудовано автором за результатами проведення анкетування 
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Додаток Є 

Результати оцінки респондентів щодо важливості зовнішніх загроз 

економічній безпеці аграрного сектору за 100-бальною шкалою (100 

балів найважливіша загроза, а 0 балів – найменш важлива)* 

 Частота Загальний 

бал 

Середній бал Місце 

непомірковані зміни у законодавстві 10 730 73 1 

нестабільна політична ситуація 3 165 55 7 

диспаритет цін 7 448 64 3 

низький рівень доступності 

кредитних ресурсів 

2 102 51 10 

затяжний військовий конфлікт 1 50 50 11 

економічні кризи 1 49 49 12 

рейдерські захоплення 1 47 47 14 

несприятливі погодні умови 2 108 54 8 

неефективний механізм державної 

підтримки 

8 520 65 2 

висока конкуренція на світовому 

ринку 

1 37 37 19 

корупція 2 106 53 9 

втрата ринків збуту 5 310 62 5 

інфляція 1 48 48 13 

низька інвестиційна привабливість 1 40 40 17 

порушення виробничих зв’язків 1 43 43 16 

технологічне відставання 1 45 45 15 

недобросовісна конкуренція 1 39 39 18 

низька конкурентоспроможність 

продукції 

3 168 56 6 

значний податковий тиск 6 378 63 4 

*Джерело: побудовано автором за результатами проведення анкетування 
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Додаток Ж 

 

Результати оцінки респондентів щодо важливості внутрішніх загроз 

економічній безпеці аграрного сектору за 100-бальною шкалою (100 

балів найважливіша загроза, а 0 балів – найменш важлива) 

 Частота Загальний бал Середній бал Місце 

погіршення фінансових показників 

аграрного сектора 

8 616 77 2 

використання непрогресивних 

технологій 

3 186 62 6 

неефективне планування діяльності 3 183 61 7 

відтік кваліфікованих кадрів 5 325 65 5 

виснаження земельних угідь 3 174 58 8 

застаріла технічна база 2 114 57 9 

низький рівень мотивації  6 396 66 4 

недостатній обсяг якісної інформації 

для рішень 

2 110 55 10 

відсутність системи захисту від 

зовнішніх загроз 

1 54 54 11 

відсутність відбору ключових 

партнерів 

1 52 52 12 

низький рівень кваліфікації 7 518 74 3 

аварії через недбалість 1 51 51 13 

відсутність інновацій 1 49 49 14 

розголошення комерційної таємниці 1 48 48 15 

неналежний захист майна 1 46 46 16 

неузгодженість стратегічних цілей і 

задач 

1 45 45 17 

непрофесійність керівництва 9 702 78 1 

недотримання екологічних умов 1 44 44 18 

відсутність маркетингових 

досліджень 

1 43 43 19 

*Джерело: побудовано автором за результатами проведення анкетування 
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Додаток З 

Кількість працівників, задіяних у виконанні НДР,  

за секторами діяльності, осіб* 

 Всього 

З них: 

дослідники техніки допоміжний персонал 

Всього 

2017р. 94274 59392 9144 25738 

2018р. 88128 57630 8553 21945 

2019р. 79262 51121 7470 20671 

За секторами діяльності 

Підприємницький 

сектор 
    

2017р. 36849 15203 4532 17114 

2018р. 32329 14568 4316 13445 

2019р. 30179 13614 3781 12784 

Державний 

сектор 
    

2017р. 39701 29042 3589 7070 

2018р. 39553 29021 3410 7122 

2019р. 35274 25726 3082 6466 

Сектор вищої 

освіти 
    

2017р. 17724 15147 1023 1554 

2018р. 16246 14041 827 1378 

2019р. 13809 11781 607 1421 

*Джерело: побудовано автором на основі [209] 
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Додаток И 

Витрати на виконання НДР за регіонами, тис. грн.* 

Регіон 2017р. 2018р. 2019р. 

Україна 13379292,4  16773724,5 17254629,7 

Автономна Республіка Крим … … … 

Вінницька 44803,0  49056,2 39618,3 

Волинська 18414,9  18434,7 9948,3 

Дніпропетровська 2261934,6  2029774,4 2310005,4 

Донецька 13244,9  16235,9 32503,1 

Житомирська 28098,6  30654,6 26372,1 

Закарпатська 55241,8  75107,8 77694,5 

Запорізька 914062,4  1387903,5 1538450,0 

Івано-Франківська 28051,2  47914,5 42107,7 

Київська 299219,3  410794,7 417736,0 

Кіровоградська 75619,7  100762,4 24873,6 

Луганська 29332,4  36880,6 39288,4 

Львівська 365997,1  426789,7 465522,2 

Миколаївська 349345,2  330694,5 236640,0 

Одеська 270263,0  299189,8 342214,1 

Полтавська 65967,7  80723,4 44639,3 

Рівненська 13723,8  19323,8 17619,0 

Сумська 160696,5  182433,3 93616,4 

Тернопільська 19200,1  30195,3 29094,1 

Харківська 2399423,8  3144459,8 2864159,0 

Херсонська 73601,9  81190,7 72220,1 

Хмельницька 17510,0  21286,9 19233,7 

Черкаська 97350,6  98571,8 52040,2 

Чернівецька 68333,9  87928,1 105729,7 

Чернігівська 44296,3  49238,5 46342,6 

м. Київ 5665559,7  7718179,6 8306961,9 

м. Севастополь … … … 

*Джерело: побудовано автором на основі [209]    
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Додаток І 

Частка витрат на виконання НДР за секторами діяльності у загальному обсязі витрат на виконання НДР, %* 

 Підприємницький сектор Державний сектор Сектор вищої освіти 
Приватний неприбутковий 

сектор 

 

2
0
1
0

 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

2
0
1
8

 

2
0
1
0

 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

2
0
1
8

 

2
0
1
0

 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

2
0
1
8

 

2
0
1
0

 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

2
0
1
8

 

ЄС 28 61,9 65,4 66,2 66,7 12,9 11,2 11,1 10,7 24,2 22,5 22,0 21,8 1,0 0,9 0,8 0,8 

Болгарія 50,3 73,3 70,3 71,9 37,3 21,2 23,2 22,1 11,8 5,4 5,7 5,5 … … … … 

Естонія 50,2 51,5 47,2 42,3 10,6 11,4 11,8 11,4 38,0 35,5 39,6 44,5 1,2 1,5 1,4 1,7 

Іспанія 51,5 53,7 55,0 56,5 20,1 18,5 17,7 16,8 28,3 27,5 27,1 26,4 0,2 0,2 0,2 0,3 

Латвія 37,0 24,5 27,2 24,9 23,0 31,8 26,1 22,8 40,0 43,8 46,7 52,4 … … … … 

Литва 29,4 35,0 36,8 41,8 17,5 26,1 27,9 22,2 53,1 38,9 35,3 35,9 … … … … 

Німеччина 67,0 68,2 69,1 68,8 14,8 13,8 13,5 13,5 18,2 18,0 17,4 17,7 … … … … 

Польща 26,6 65,7 64,5 66,1 35,9 2,5 2,3 1,9 37,2 31,4 32,9 31,7 0,3 0,4 0,3 0,3 

Румунія 38,3 55,2 56,7 59,3 36,8 33,3 32,4 30,6 24,5 11,3 10,6 9,8 0,4 0,2 0,3 0,2 

Словаччина 42,1 50,4 54,1 54,1 30,0 21,4 20,8 21,2 27,6 27,7 24,7 24,3 0,3 0,5 0,4 0,4 

Словенія 67,8 75,7 74,8 74,2 18,2 13,4 13,8 13,6 13,9 10,8 11,2 11,9 0,1 0,0 0,2 0,3 

Угорщина 59,8 74,1 73,1 75,6 18,5 13,4 12,6 10,9 19,9 11,1 13,3 12,7 … … … … 

Чехія 57,7 61,1 62,9 61,9 21,7 18,2 17,2 16,4 20,0 20,4 19,6 21,5 … … … … 

Україна 55,4 61,9 58,2 58,5 38,1 31,8 34,5 34,9 6,5 6,3 7,3 6,7 0,0 … … … 
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*Джерело: побудовано автором на основі  [https://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/data/database/ Data source by EU 

country: https://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/data/database  

https://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/data/database
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Додаток Ї 

Валові витрати на виконання НДР за видами витрат за секторами 

діяльності у 2019 році, млн.грн* 

 Всього Витрати на НДР Витрати на 

НДР, 

виконані 

співвиконав-

цями 

в
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Всього 19901,5 16330,0 8758,3 7571,7 924,6 513,0 2646,8 

За секторами діяльності 

підприємницький 12793,5 9644,8 4049,3 5595,5 580,6 326,7 2568,1 

державний 6037,5 5705,9 3993,9 1712,0 266,6 113,0 65,1 

вищої освіти 1070,4 979,3 715,1 264,2 77,4 73,3 13,7 

 

*Джерело: побудовано на основі [209] 
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Додаток Й 

Індекси капітальних інвестицій у сільське, лісове та рибне господарства у 2011-2019 роках* 

(у відсотках до відповідного періоду попереднього року) 

Галузі Cічень-березень Cічень-червень Cічень-вересень Cічень-грудень 

2019 рік 

Сільське, лісове та рибне господарство 102,1 91,4 88,7 90 

Сільське господарство, мисливство та надання 

пов'язаних із ними послуг 

102,8 91,8 89,1 90,4 

Лісове господарство та лісозаготівлі 57,3 63 60,9 60,7 

Рибне господарство 53,3 159,9 111,4 75,9 

2018 рік 

Сільське, лісове та рибне господарство 110,2 109,8 107,7 108,5 

Сільське господарство, мисливство та надання 

пов'язаних із ними послуг 

109,5 109,2 107,4 108,4 

Лісове господарство та лісозаготівлі 183,8 166,4 138,5 115,5 

Рибне господарство 106,2 91,1 105,4 106,4 

2017 рік 

Cільське, лісове та рибне господарство 157,9 140,6 136,7 130,7 

Сільське господарство, мисливство та надання 

пов'язаних із ними послуг 

160,5 142,1 137,8 131,2 

Лісове господарство та лісозаготівлі 57 68,9 80,8 100 

Рибне господарство 275,7 102,6 100,6 153,7 

2016 рік 

Сільське, лісове та рибне господарство 156,5 172,3 162,7 149,5 

Сільське господарство, мисливство та надання 

пов'язаних із ними послуг 

156,7 173,8 164,3 151,4 

Лісове господарство та лісозаготівлі 156,9 124,2 108,7 89,2 

Рибне господарство 68,4 120,6 109,1 59,4 
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Продов. додат. Й 

2015 рік 

Сільське, лісове та рибне господарство 108,1 109,6 118,1 127,1 

Сільське господарство, мисливство та надання 

пов'язаних із ними послуг 

108,3 108,6 117,1 126,1 

Лісове господарство та лісозаготівлі 99,4 151,3 165,2 166,1 

Рибне господарство 215,2 344,1 229,5 248,5 

2014 рік 

Сільське, лісове та рибне господарство 93,1 82,1 83,4 84,6 

Сільське господарство, мисливство та надання 

пов'язаних із ними послуг 

92,2 82 83,4 84,6 

Лісове господарство та лісозаготівлі 167,6 100,8 89,6 87,9 

Рибне господарство 16,3 16 29,2 48,5 

2013 рік 

Сільське, лісове та рибне господарство 110 100,6 101,2 100,1 

Сільське господарство, мисливство та надання 

пов'язаних із ними послуг 

109,4 100 100,6 99,6 

Лісове господарство та лісозаготівлі 154,6 165,4 148,3 141,6 

Рибне господарство 181,9 111,9 92,5 72 

2012 рік 

Сільське, лісове та рибне господарство 99,1 114,6 107,6 112,6 

Сільське господарство, мисливство та надання 

пов'язаних із ними послуг 

99,3 114,8 107,6 112,9 

Лісове господарство та лісозаготівлі 88 93,3 97,9 88,3 

Рибне господарство 82,5 155,8 159,8 199,7 

2011 рік 

Сільське господарство, лісове та рибне господарство 165,8 149,9 149,1 135,4 

Сільське господарство, мисливство та надання 

пов'язаних із ними послуг 

167,4 150,8 149,7 135,9 

Лісове господарство та лісозаготівлі 91 100,9 118,5 144,7 

Рибне господарство 246,9 131,5 147,3 32,4 
*Джерело: побудовано автором на основі [209]  



472 

 

Додаток К 

Динаміка капітальних інвестицій за видами економічної діяльності за 2010-2019 роки, млн. грн. * 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Середньорічний 

темп росту, % 

Усього 180575,5 241286,0 273256,0 249873,4 219419,9 273116,4 359216,1 448461,5 578726,4 623978,9 13,20 

Сільське господарство, лісове 

господарство та рибне 

господарство 

11062,6 16466,0 18883,7 18587,4 18795,7 30154,7 50484,0 64243,3 66104,1 59129,5 18,25 

Сільське господарство, 

мисливство та надання 

пов'язаних із ними послуг 

10817,7 16140,9 18564,2 18175,0 18388,1 29309,7 49660,0 63400,7 65059,4 58555,4 18,40 

Лісове господарство та 

лісозаготівлі 
177,8 283,1 281,4 383,4 381,0 788,5 777,1 768,9 980,3 548,7 11,93 

Рибне господарство 67,1 42,0 38,1 29,0 26,6 56,5 46,9 73,7 64,4 25,4 -9,26 

Питома вага, % 

Сільське господарство, лісове 

господарство та рибне 
господарство 

6,13% 6,82% 6,91% 7,44% 8,57% 11,04% 14,05% 14,33% 11,42% 9,48% - 

Сільське господарство, 

мисливство та надання 

пов'язаних із ними послуг 

5,99% 6,69% 6,79% 7,27% 8,38% 10,73% 13,82% 14,14% 11,24% 9,38% - 

Лісове господарство та 

лісозаготівлі 
0,10% 0,12% 0,10% 0,15% 0,17% 0,29% 0,22% 0,17% 0,17% 0,09% - 

Рибне господарство 0,04% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,01% 0,02% 0,01% 0,00% - 
*Джерело: побудовано автором на основі  [270] 

 

 

 

 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/ibd/ibd_rik/ibd_u/ki_rik_u_bez.htm
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Додаток Л 

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за 2010-2019 роки * 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Усього 180575,5 241286,0 273256,0 249873,4 219419,9 273116,4 359216,1 448461,5 578726,4 623978,9 

у т.ч. за рахунок                     

коштів державного бюджету 10223,3 17376,7 16288,3 6174,9 2738,7 6919,5 9264,1 15295,2 22814,1 30834,5 

коштів місцевих бюджетів 5730,8 7746,9 8555,7 6796,8 5918,2 14260,0 26817,1 41565,5 50355,5 56480,0 

власних коштів підприємств та організацій 111371,0 147569,6 171176,6 165786,7 154629,5 184351,3 248769,4 310061,7 409585,5 408275,7 

кредитів банків та інших позик 22888,1 36651,9 39724,7 34734,7 21739,3 20740,1 27106,0 29588,9 44825,4 67232,6 

коштів інвесторів-нерезидентів 3723,9 5038,9 4904,3 4271,3 5639,8 8185,4 9831,4 6206,4 1795,5 4663,9 

коштів населення на будівництво житла 18885,9 17589,2 22575,5 24072,3 22064,2 31985,4 29932,6 32802,5 34645,7 32422,0 

інших джерел фінансування 7752,5 9312,8 10030,9 8036,7 6690,2 6674,7 7495,5 12941,3 14704,7 24070,2 
*Джерело: побудовано автором на основі [270] 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/ibd/ibd_rik/ibd_u/ki_rik_u_bez.htm
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Додаток М 

Капітальні інвестиції за видами активів за 2010-2019 роки  * 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Усього 180575,5 241286,0 273256,0 249873,4 219419,9 273116,4 359216,1 448461,5 578726,4 623978,9 

інвестиції в матеріальні активи 173662,8 231910,2 264853,7 239393,6 212035,1 254730,9 347390,5 432039,5 542335,1 600568,1 

 будівлі житлові 25753,7 26582,3 34256,0 36128,9 33177,0 45609,8 44864,9 53371,8 57395,9 58014,9 

 будівлі нежитлові 37156,6 49113,5 54772,7 45252,3 40859,7 43330,9 59398,3 65605,2 88846,1 100468,0 

інженерні споруди 39062,6 57935,2 61380,3 51844,2 46599,3 50948,7 67517,1 78563,5 111314,8 149153,5 

машини, обладнання та інвентар 54059,2 71771,4 77015,4 79032,9 68948,8 84423,2 123133,3 154721,7 187650,4 198455,3 

транспортні засоби 11025,3 17014,0 27015,9 16246,8 13830,4 19650,0 36685,7 60123,9 73926,2 65870,8 

земля 1182,2 2270,1 1755,4 1018,6 999,3 1441,8 1915,8 1994,0 1673,1 2230,0 

довгострокові біологічні активи 

рослинництва та тваринництва 1797,2 2889,9 1780,1 2358,4 2034,2 2762,6 3162,7 3727,9 4528,3 5999,8 

інші матеріальні активи 3626,0 4333,8 6877,9 7511,5 5586,4 6563,9 10712,7 13931,5 17000,3 20375,8 

інвестиції в нематеріальні активи 6912,7 9375,8 8402,3 10479,8 7384,8 18385,5 11825,6 16422,0 36391,3 23410,8 

з них                     

права на комерційні позначення, об’єкти 

промислової власності, авторські та суміжні 

права, патенти, ліцензії, концесії тощо 3044,0 4101,9 3655,9 5631,5 2974,3 12457,8 4180,8 5717,7 23804,4 7309,4 

програмне забезпечення та бази даних 2802,4 3254,0 3409,1 3477,6 3207,3 4908,4 6315,5 8196,4 9476,4 10215,3 
*Джерело: побудовано автором на основі  [270] 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/ibd/ibd_rik/ibd_u/ki_rik_u_bez.htm
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Додаток Н 

Параметричні профілі впровадження та адаптації методів нейтралізації природно-кліматичних ризиків в 

управлінні економічною безпекою аграрного сектору України 

Методи нейтралізації 

ризиків 
Елементи, що вимагають інвестицій Мета Рівень витрат 

Посилення систем 

раннього 

попередження 

(Стратегія 

пом'якшення ризиків) 

- Автоматизація метеостанцій, погодних інформаційних систем 

та допоміжної інфраструктури. - Створення 

гідрометеорологічних служб та надання кліматичних послуг.  

 - Розширення послуг для сільського господарства. 

 - Нарощування потенціалу. 

- Підвищення якості 

прийняття рішень. 

- Підвищення 

поінформованості 

представників аграрного 

бізнесу  

Помірний 

 

Модернізація 

інфраструктури 

протипаводкового 

захисту 

(Стратегія 

пом'якшення ризиків) 

- Популяризація використання ґрунтових насипів, зменшення 

обробітку ґрунту, застосування агролісомеліорації та інших 

систем землеробства для зменшення ризику паводків на рівні 

сільськогосподарських підприємств 

На державному рівні: - Спорудження утримувальних басейнів; 

дамб / водосховищ; меліоративних каналів. 

- Зниження ризику паводків, 

захист та забезпечення  

прісною водою територій. 

Помірний 

Посилення стійкості 

до природно-

кліматичних змін 

МСАБ 

(пом'якшення ризиків) 

- Поінформованість (розширення) для МСАБ 

- Розробка та впровадження системи насінництва (орієнтована 

як на окремих фермерів, так і на сферу послуг, що 

опосередковано пов'язані з МСАБ). 

- Мінімізація наслідків ризиків 

для урожайності в умовах 

посухи - Забезпечення сталого 

розвитку с.- г.  виробництва. 

Високий 

Полегшення доступу 

до фінансування 

ризиків 

 

(Стратегія передачі та 

розподілу ризиків) 

Фінансова інклюзія представників МСАБ за рахунок 

розширення доступності фінансів для економіки на місцях. 

Зміцнення місцевих фінансових установ. Забезпечення 

належного прямого та непрямого фінансування. 

- Заохочення фермерів до 

застосування нових технологій 

- Широке застосування 

системи страхування. - 

Забезпечення належного та 

своєчасного реагування 

державних органів  на загрози 

надзвичайних ситуацій. 

 

Високий 
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Продовження додатку Н 

Розширення програм 

соціального захисту 

(Стратегія подолання) 

 

 

 

- Інтеграція програм соціальної допомоги та управління 

природно-кліматичними ризиками з національною системою 

безпеки. 

- Запровадження інтегрованого реєстру бенефіціарів. 

- Забезпечення насіннєвим матеріалом та іншими засобами 

виробництва для наступного сезону - Поширення успішних 

світових практик. - Розробка та впровадження захисних мереж. 

- Мінімізація наслідків ризиків 

аграрного сектору. 

Низький 

Удосконалення 

системи управління 

пасовищами та 

тваринними 

ресурсами 

(Стратегія подолання 

наслідків ризиків) 

- Облаштування поїлок для худоби. 

- Виробництво та постачання посухостійкого насіння для 

пасовищ. 

- Інформування та навчання. 

 

- Збільшення кількості 

посухостійких пасовищ. 

- Підвищення обізнаності про 

посухостійкі пасовища. 

Низький 

*Джерело: власна розробка автора  

Примітка: Витрати на проект: низький рівень означає <100 млн. дол. США; Помірний - від 100 до 300 млн. дол. США; і Високий - > 

300 млн. дол. США. Вартість оцінки базуються на даних впровадження подібних стратегій Світового банку [World Bank. Agricultural Sector 

Risk Assessment: Methodological Guidance for Practitioners. Washington, DC. 2016.]. 

ЕБАС - економічна безпека аграрного сектору; КОСГ – кліматично оптимізоване сільське господарство; МСАБ - малий та середній 

аграрний бізнес; УГЦ - Український гідрометеорологічний центр. 
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Додаток О 

Ранжування методів нейтралізації ризиків 

Рослинництво Середнє 

значення 

Удосконалення системи 

раннього виявлення та 

попередження. 

 

Поліпшити інфраструктуру прогнозування 

погодних явищ. 

 

Забезпечити доступ до інформації раннього 

виявлення та попередження для її врахування у 

прийнятті рішень. 

 

Зміцнення інфраструктури контролю / захисту 

від паводків у районах, схильних до повені. 

4.40 

 

 

4.60 

 

 

 

3.60 

 

Середнє значення рішень  4.20 

Зміцнення стійкості 

агроекологічних систем 

представників МСАБ. 

 

Поліпшити екологічне управління водними та 

земельними ресурсами. 

 

Сприяти розвитку агролісомеліорації. 

 

Підвищити рівень обізнаності та сприяння 

використанню вдосконалених сортів та 

технологій. 

 

Посилити систему консультування. 

4.30 

 

 

3.80 

 

4.50 

 

 

4.70 

Середнє значення рішень  4.33 

Забезпечення доступу до 

фінансування ризиків. 

 

Впровадження страхування на основі індексу 

погоди. 

 

Хеджування та аграрні розписки. 

 

Збільшити рівень асигнувань на фінансування 

фондів на випадок надзвичайних ситуацій в АС. 

4.10 

 

 

4.00 

 

3.70 

 

Середнє значення рішень  3.93 

Середньо- та 

довгострокові політичні 

рішення для галузі 

рослинництва 

 

Удосконалити нормативно-законодавчу базу у 

галузі аграрного маркетингу. 

 

Зміцнення капіталізації за рахунок державних 

закупівель стратегічних резервів через Аграрну 

біржу. 

 

Державна підтримка зберігання продукції  в 

приватному секторі за рахунок усунення 

сезонності ціноутворення. 

 

Підтримка коливання цін за допомогою відкритої 

політики міжнародної торгівлі, для формування  

іміджу України на міжнародному рівні як  

надійного постачальника. 

 

4.00 

 

 

4.20 

 

 

 

4.10 

 

 

 

4.00 
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Продов. додат. О 

Середнє значення рішень  4.08 

Тваринництво 

Удосконалення системи 

раннього виявлення та 

попередження. 

 

Картування ризиків: визначте зони найбільших 

загроз та розробіть  заходи щодо їх пом’якшення. 

 

Прогнози щодо кліматично-чутливих хвороб: 

Розробіть довгострокові прогнози тенденцій 

виникнення та поширення хвороб, для 

забезпечення інтегрування заходів подолання та 

пом’якшення хвороб у довгострокове 

планування. 

 

Системи раннього попередження: забезпечте 

коротко- та середньострокове прогнозування 

захворювань для відповідних заходів щодо 

пом’якшення їх наслідків. 

4.40 

 

 

4.20 

 

 

 

 

 

4.50 

 

 

 

Середнє значення рішень  4.37 

Посилення управління 

пасовищним фондом та 

тваринницькими 

ресурсами. 

 

Доступ до води: збільшити кількість пунктів 

поливу у районах, схильних до посухи. 

 

Збереження кормової бази для худоби: підвищити 

обізнаність та забезпечити навчання з питань 

збереження кормової бази для тварин, 

наприклад, заготівля сіна та силосу. 

 

Посухостійкі сорти кормів: розповсюдження, 

підвищення обізнаності та тренінги з управління 

пасовищами із використанням посухостійких 

сортів. 

 

Сприяти розвитку пасовищних систем 

(поєднання дерев та чагарників на пасовищах). 

 

Поповнення поголів’я тварин. 

4.50 

 

 

4.00 

 

 

 

 

3.90 

 

 

 

 

3.80 

 

 

4.50 

Середнє значення рішень  4.14 

Зміцнення системи 

забезпечення  здоров’я 

тварин. 

 

Удосконалити санітарну обробку на фермах. 

 

Розширити існуючі програми вакцинації: 

розширити рівень охоплення. 

 

Розширити доступ до інформації про здоров’я 

тварин: удосконалити рівень  ветеринарного 

обслуговування. 

 

Збільшення доступу до ліків: створення та 

підтримка програм, які  заохочують створення 

ветеринарних аптек  для худоби. 

 

Посилити систему консультування. 

4.30 

 

4.40 

 

 

4.20 

 

 

 

3.90 

 

 

 

4.30 
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Продов. додат. О 

Середнє значення рішень  4.22 

Забезпечення підтримки 

у розробці політики 

 

Забезпечити послідовний збір, аналіз та 

розповсюдження статистичних даних галузі 

тваринництва. 

 

Сприяти страхуванню поголів’я. 

 

Збільшення бюджетних асигнувань на фонд 

забезпечення здоров’я тварин. 

 

Покращити моніторинг програм вакцинації. 

 

Централізувати та узгодити платежі за 

переміщення тварин. 

 

Підтримувати приватних ветеринарів у наданні 

послуг з охорони здоров’я тварин у сільській 

місцевості 

4.40 

 

 

 

3.90 

 

4.00 

 

 

3.80 

 

3.20 

 

 

4.10 

 

 

Середнє значення рішень  3.91 

Рекомендації щодо політики 

Політика, що сприяє модернізації аграрного сектору (наприклад, механізація, 

зрошення, впровадження ІТ). 

 

Відкритість продовольчих та інвестиційних ринків для представників МСАБ. 

 

Стабільність політики: залучення інвестицій приватного сектору. Державного 

фінансування недостатньо для задоволення зростаючого попиту. 

 

Інтеграція МСАБ як до коротких (місцевих) АЛДВ, так і до міжнародних 

АЛДВ. 

 

Удосконалення нормативно-правового забезпечення, що сприятиме 

підвищенню  конкуренції та впровадженню інновацій. 

 

Диверсифікація споживання. 

 

Зниження рівня сировинного експорту, впровадження глибокої переробки 

продукції та вирощування високомаржинальної продукції. 

 

Зосередження державних інвестицій на сферах, які стимулюють зростання 

замість субсидування окремих галузей. 

 

Забезпечення інвестиційних стимулів (наприклад, податкові пільги) як 

місцевим, так і міжнародним інвесторам. 

4.60 

 

 

4.30 

 

4.60 

 

 

4.10 

 

 

4.30 

 

 

3.80 

 

4.50 

 

 

4.10 

 

 

3.90 

Середнє значення рішень  4.24 

*Джерело: власні дослідження автора 

Примітка: Важливість варіантів управління / рішення оцінюється як 1 = дуже 

низький; 2 = низький; 3 = помірний; 4 = високий; і 5 = дуже високий.  .  
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Додаток П 

Форми інтеграції в межах інтегрованого ланцюга постачання аграрного сектору* 

 

Назва форми та її суть Переваги Недоліки 

Неформальні угоди підприємств про спільне виконання певних 

дій. Наприклад, компанії можуть спільно закуповувати товари для 

одержання знижок за обсяг закупівель; поєднувати вантажі для 

перевезення, скорочуючи витрати на транспортування; погоджувати 

розмір упакування для полегшення вантажопереробки; 

використовувати загальні списки найкращих постачальників. 

 

гнучкість і відсутність 

зобов'язань 

 

 

кожна зі сторін може 

припинити співробітництво 

без попередження у будь-

який зручний для неї час 

Формальні угоди підприємств на основі письмових контрактів 

встановлюють зобов'язання кожної зі сторін, наприклад, зустрічні 

поставки (послуги) в обмін на вигідні умови співпраці (наприклад, 

поставка товару за фіксованими цінами за умови, що замовник придбає 

обумовлену кількість товару). 

детальний опис  характеристик 

співробітництва, тобто кожна 

сторона чітко знає, що вона 

повинна робити 

втрата гнучкості й 

необхідність працювати у 

більш жорстких умовах 

Стратегічний союз чи партнерство. Стратегічні союзи передбачають 

довгострокові зобов'язання сторін, які гарантують майбутні замовлення 

й поставки. 

можливість інвестувати кошти в 

удосконалювання своїх 

продуктів і операцій 

втрата гнучкості та 

самостійності у прийнятті 

рішень 

Вертикальна інтеграція, рівень якої показує, якою мірою логістичний 

ланцюг належить одній організації. Може проявлятись у таких формах: 

придбання контрольного пакета акцій іншої компанії, створення 

спільного підприємства, купівля іншої організації. 

зниження трансакційних витрат, 

підвищення рівня узгодженості 

дій, створення замкнутого циклу 

виробництва 

втрата самостійності 

Кооперація – система сільськогосподарських кооперативів, об’єднань, 

створених з метою задоволення економічних потреб членів 

кооперативу. 

розширення виробництва, 

справедливі ціни 
втрата самостійності 

Корпоратизація – об’єднання приватного капіталу 

взаємодоповнюючих підприємств на акціонерних засадах для 

спеціалізованого виробництва, переробки та збуту харчових продуктів 

на внутрішньому та зовнішньому ринках. 

 

підвищення прибутковості, 

лобіювання інтересів 
втрата самостійності 
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Продов. додат. П 

Кластеризація - об’єднання змішаного капіталу взаємодоповнюючих 

підприємств, організацій і пов’язаних з ними за географічною і 

функціональною ознаками органів державного управління, наукових 

закладів тощо для спільної діяльності на певній території 

ефективне використання 

матеріальних, трудових, 

фінансових ресурсів, ефективна 

переробка продукції 

 

територіальна обмеженість 

Продовження додатку П 

Екстерналізація передбачає розподіл функцій виробничої діяльності 

між різними підприємствами з наступною синхронізацією їх діяльності 

за допомогою угод про партнерство (аутсорсинг). 

підвищення якості продукції, 

зниження витрат, 

доступ до ноу-хау 

втрата контролю над 

постачальниками, 

розголошення комерційних 

таємниць 

Віртуальне підприємство - логістична система, що сформована з 

використанням інформаційної мережі у рамках логістичної угоди. 

підвищення гнучкості, 

покращення якості 

обслуговування, скорочення 

запасів 

необхідність детального 

вивчення партнерів, 

підвищення рівня ризиків 

Змішаною формою взаємодії в ланцюзі поставок у сучасних умовах є 

створення так званих «бренд-компаній» з малим капіталом, що 

функціонують у тісному взаємозв'язку із зовнішнім середовищем. 

Поєднання екстерналізації та віртуалізації. 

інвестиції в розробку нових 

продуктів, динамічність, 

гнучкість 

високий рівень 

невизначеності 

*Джерело: власна розробка автора на основі [229; 262; 280] 
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Додаток Р 

Таблиця 1 

Показники продукції сільського господарства усіх категорій господарств 

у постійних цінах 2016 року на 100 га сільськогосподарських угідь  

за регіонами 2017-2019 рр.* 

Область 

Продукція сільського господарства у постійних цінах 2016 року на 

100 га сільськогосподарських угідь, тис. грн. 

2017 2018 2019 

Середнє значення на 100 

га с/г земель 2017-2019 

рр. 

Вінницька 2537,5 2806,1 2841,4 2728,3 

Волинська 1511,7 1558,1 1579,1 1549,6 

Дніпропетровська 1497,9 1537,7 1690,9 1575,5 

Донецька 901,3 815,2 991,2 902,6 

Житомирська 1606,3 1795,6 1819,3 1740,4 

Закарпатська 1820,0 1945,6 1965,4 1910,3 

Запорізька 1093,0 936 1212,6 1080,5 

Івано-Франківська 2145,3 2172,8 2141,3 2153,1 

Київська 2168,1 2687,2 2536,6 2464,0 

Кіровоградська 1364,6 1645,9 1771,4 1594,0 

Луганська 606,9 662,2 757,8 675,6 

Львівська 1747,2 1809,8 1855,2 1804,1 

Миколаївська 1141,1 1210,5 1298,6 1216,7 

Одеська 1220,6 1234,1 1092,6 1182,4 

Полтавська 1696,7 2100,8 2008 1935,2 

Рівненська 1779,2 1823,4 1816,9 1806,5 

Сумська 1596,9 1777,2 1780,3 1718,1 

Тернопільська 2284,2 2371,4 2340,4 2332,0 

Харківська 1467,0 1556,2 1615,3 1546,2 

Херсонська 1378,5 1385,7 1455,5 1406,6 

Хмельницька 2302,2 2360,8 2301,5 2321,5 

Черкаська 2313,5 2841,2 2778,2 2644,3 

Чернівецька 2171,0 2282,7 2181,6 2211,8 

Чернігівська 1389,7 1543,6 1515 1482,8 

*Джерело: розрахунки автора  
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Додаток Р 

Таблиця 2 

Показники кількості зайнятих у сільському господарстві на 100 га 

сільськогосподарських угідь за регіонами 2017-2019 рр.* 

Область 

Показники кількості зайнятих у сільському господарстві на 100 га 

сільськогосподарських угідь, тис. грн. 

2017 2018 2019 

Середнє значення на 100 

га с/г земель 2017-2019 

рр. 

Вінницька 10,1 10,7 11,2 10,7 

Волинська 6,5 7,1 7,8 7,1 

Дніпропетровська 4,2 4,3 4,3 4,3 

Донецька 3,1 3,1 3,2 3,1 

Житомирська 5,0 5,1 5,1 5,1 

Закарпатська 27,9 29,0 29,6 28,8 

Запорізька 5,3 5,4 5,8 5,5 

Івано-Франківська 25,7 26,7 27,3 26,6 

Київська 3,2 3,2 3,3 3,2 

Кіровоградська 5,2 5,4 5,6 5,4 

Луганська 2,0 2,1 2,1 2,1 

Львівська 15,2 15,5 15,5 15,4 

Миколаївська 6,8 7,1 7,3 7,1 

Одеська 6,1 6,3 6,4 6,3 

Полтавська 5,8 5,8 6,0 5,9 

Рівненська 8,7 9,3 9,6 9,2 

Сумська 6,7 6,9 7,0 6,9 

Тернопільська 11,3 12,3 13,2 12,3 

Харківська 7,1 7,1 7,4 7,2 

Херсонська 6,9 6,9 7,0 6,9 

Хмельницька 9,2 9,4 9,6 9,4 

Черкаська 10,0 10,1 10,3 10,1 

Чернівецька 23,6 23,8 23,7 23,7 

Чернігівська 5,2 5,2 5,4 5,3 

*Джерело: розрахунки автора 
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Додаток Р 

Таблиця 3 

Показники обсягу капітальних інвестицій у розрахунку на 100 га 

сільськогосподарських угідь за регіонами 2017-2019 рр.* 

Область 

Капітальні інвестиції у розрахунку на 100 га сільськогосподарських 

угідь, тис. грн. 

2017 2018 2019 

Середнє значення на 100 

га с/г земель 2017-2019 

рр. 

Вінницька 229745,5 238474,1 197942,3 222054,0 

Волинська 112716,3 145146,5 126034,2 127965,7 

Дніпропетровська 154005,5 125924,1 104323,7 128084,4 

Донецька 64410,6 58151,3 43244,72 55268,9 

Житомирська 180441,2 157995,9 119509,6 152648,9 

Закарпатська 28569,7 54824,0 38811,85 40735,2 

Запорізька 131021,2 93061,5 79210,06 101097,6 

Івано-Франківська 136522,7 182778,8 124456,4 147919,3 

Київська 378417,5 593946,9 570739,2 514367,9 

Кіровоградська 169687,5 161688,8 153663,6 161680,0 

Луганська 62561,3 61492,3 56609,36 60221,0 

Львівська 111074,5 120878,4 131518 121157,0 

Миколаївська 128881,5 118903,7 103064,3 116949,9 

Одеська 137381,7 128507,1 74775,25 113554,7 

Полтавська 221337,5 189622,2 177898 196285,9 

Рівненська 160187,9 129029,2 94279,83 127832,3 

Сумська 165687,2 161156,9 182680,4 169841,5 

Тернопільська 244611,1 266955,8 298456 270007,6 

Харківська 149743,5 124361,6 125885,6 133330,2 

Херсонська 161716,8 137196,6 119013,4 139308,9 

Хмельницька 174406,7 201958,5 159203,2 178522,8 

Черкаська 222453,1 268722,6 250096,4 247090,7 

Чернівецька 67930,7 94443,2 38492,55 66955,5 

Чернігівська 165999,9 193198,7 206598,2 188598,9 

*Джерело: розрахунки автора 
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Додаток Р 

Таблиця 4 

Показники обсягів прямих іноземних інвестицій у розрахунку на 100 га 

сільськогосподарських угідь за регіонами 2017-2019 рр.* 

Область 

Прямі іноземні інвестиції у розрахунку на 100 га 

сільськогосподарських угідь, млн дол. США 

2017 2018 2019 

Середнє значення на 100 

га с/г земель 2017-2019 

рр. 

Вінницька 1,5 3,2 1,5 2,1 

Волинська 5,6 3,0 3,8 4,1 

Дніпропетровська 31,7 47,6 21,6 33,6 

Донецька 2,6 15,2 41,4 19,7 

Житомирська 0,0 4,9 11,4 5,4 

Закарпатська 1,8 6,9 9,1 5,9 

Запорізька 11,4 10,6 2,0 8,0 

Івано-Франківська 9,4 3,4 7,4 6,8 

Київська 111,7 123,0 245,8 160,1 

Кіровоградська 0,0 0,6 1,6 0,7 

Луганська 17,8 4,9 16,6 13,1 

Львівська 13,0 8,3 20,2 13,8 

Миколаївська 1,2 1,4 9,1 3,9 

Одеська 2,6 2,8 5,4 3,6 

Полтавська 13,1 10,9 22,6 15,6 

Рівненська 2,3 3,0 19,0 8,1 

Сумська 0,1 1,6 4,8 2,2 

Тернопільська 2,2 4,0 4,1 3,4 

Харківська 4,1 5,4 2,2 3,9 

Херсонська 0,4 2,2 9,4 4,0 

Хмельницька 4,3 7,2 2,4 4,6 

Черкаська 1,2 3,3 10,3 4,9 

Чернівецька 6,6 0,3 3,3 3,4 

Чернігівська 11,4 4,7 4,6 6,9 

*Джерело: розрахунки автора 
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Додаток Р 

Таблиця 5 

Показники обсягів викидів забруднюючих речовин у повітря від 

стаціонарних джерел у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь 

за регіонами 2017-2019 рр.* 

Область 

Викиди забруднюючих речовин у повітря у розрахунку на 100 га 

сільськогосподарських угідь , тис. т 

2017 2018 2019 

Середнє значення на 100 

га с/г земель 2017-2019 

рр. 

Вінницька 7,7 4,8 5,0 5,8 

Волинська 0,5 0,5 0,5 0,5 

Дніпропетровська 26,2 24,5 23,0 24,5 

Донецька 38,4 38,7 37,8 38,3 

Житомирська 0,7 0,9 0,8 0,8 

Закарпатська 0,7 0,9 0,8 0,8 

Запорізька 8,1 7,8 7,7 7,9 

Івано-Франківська 31,5 35,2 33,0 33,2 

Київська 5,7 6,7 6,6 6,3 

Кіровоградська 0,6 0,6 0,6 0,6 

Луганська 3,9 2,4 2,0 2,8 

Львівська 8,7 8,5 7,2 8,1 

Миколаївська 0,7 0,7 0,6 0,7 

Одеська 1,1 1,4 1,3 1,3 

Полтавська 2,6 2,4 2,4 2,4 

Рівненська 1,0 1,0 1,1 1,0 

Сумська 1,2 1,2 1,3 1,2 

Тернопільська 1,0 1,0 0,9 1,0 

Харківська 1,9 1,9 4,5 2,7 

Херсонська 0,5 0,6 0,9 0,7 

Хмельницька 1,3 1,4 1,3 1,4 

Черкаська 3,3 4,0 3,6 3,6 

Чернівецька 0,7 0,6 0,5 0,6 

Чернігівська 1,5 1,4 1,3 1,4 

*Джерело: розрахунки автора 
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Додаток С 

Таблиця 1 

Таблиця стандартизованих даних для проведення кластерного аналізу в 

середовищі STATISTICA 10* 

 

*Джерело: розрахунки автора 

 

 

 



488 

 

Додаток С 

Таблиця 2 

 

Діаграма відстаней об’єднання кластерів* 

 

*Джерело: розрахунки автора 
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Додаток С 

Таблиця 3 

 

Середнє стандартне відхилення* 

 

 

*Джерело: розрахунки автора 
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Додаток С 

Таблиця 4 

Евклідові відстані між кластерами у середовищі STATISTICA 10 
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Продовження додатку С 

Таблиця 4 

 

 

*Джерело: розрахунки автора 
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Додаток С 

Таблиця 5 

Схема об’єднання областей у кластери у середовищі STATISTICA 10* 
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Продовження додатку С 

Таблиця 5 

 

*Джерело: розрахунки автора 
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Додаток С 

Таблиця 6 

Дисперсійний аналіз в середовищі STATISTICA 10* 

 
*Джерело: розрахунки автора 

 

Евклідові відстані між кластерами в середовищі STATISTICA 10* 

 
*Джерело: розрахунки автора 

 

Елементи кластерів в середовищі STATISTICA 10* 

Кластер 1 Кластер 2 

 

 

Кластер 3 Кластер 4 

 

 
 

Кластер 5 
 

 
*Джерело: розрахунки автора 
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Продовження додатку С  

Таблиця 6 

Описова статистика кластерів у середовищі STATISTICA 10* 

Кластер 1 

 
Кластер 2 

 
Кластер 3 

 
Кластер 4 

 
Кластер 5 

 
*Джерело: розрахунки автора 

.  
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Додаток Т 

Вплив впровадження кліматично оптимізованого сільського господарства на економічну безпеку аграрного 

сектора* 

 
Складова 

економічної безпеки 

 

Очікувані результати від реалізації Концепції 

Фінансова - 

Кадрово-

інтелектуальна 

забезпечити системне наукове, методологічне та освітянське супроводження всіх аспектів діяльності у сфері 

зміни клімату; підвищити освітній та професійний рівень управлінських кадрів у сфері зміни клімату; 

Виробничо-

технологічна 

- 

Політико-правова забезпечити дотримання усіх зобов’язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та іншими 

міжнародними угодами у сфері зміни клімату, Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами; 

Безпекова (безпека 

прийняття рішень та 

захищеність 

інформації) 

підвищити ефективність діяльності з адаптації до зміни клімату, спрямованої на мінімізацію поточних і 

очікуваних негативних наслідків та запровадження загальнодержавної системи управління ризиками, 

зумовленими зміною частоти та інтенсивності екстремальних погодних явищ і стихійного лиха на території 

України; 

Екологічна збільшити обсяг поглинання парникових газів шляхом здійснення заходів у лісовому господарстві та 

землекористуванні; забезпечити законодавче та нормативно-правове врегулювання ринкових і неринкових 

інструментів скорочення антропогенних викидів та збільшення абсорбції парникових газів, включаючи 

впровадження внутрішньої системи торгівлі квотами на викиди парникових газів та удосконалення екологічного 

оподаткування у частині викидів парникових газів; 

Інвестиційно-

інноваційна 

мобілізувати додаткові ресурси для реалізації державної політики у сфері зміни клімату в рамках державно-

приватного партнерства, зокрема за рахунок внутрішніх і зовнішніх інвестицій; 

Соціальна посилити спроможність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до розроблення 

та здійснення заходів із запобігання зміні клімату та адаптації до неї; підвищити рівень обізнаності 

громадянського суспільства з усіма аспектами проблеми зміни клімату та низьковуглецевого розвитку держави; 

підвищити рівень участі громадськості у прийнятті управлінських рішень у сфері зміни клімату;  
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Продов. додат. Т 

Маркетингова - 

Ресурсно-технічна забезпечити зниження енергоємності валового внутрішнього продукту на 20 % та передбачити поступове 

наближення енергоємності до відповідних показників розвинутих держав із схожими кліматичними, 

географічними та економічними умовами; 

Продовження додатку Т 

Енергетична забезпечити досягнення цільового показника - національної індикативної мети енергозбереження у розмірі 9 % 

середнього показника кінцевого внутрішнього енергоспоживання; забезпечити досягнення частки енергії, 

виробленої з відновлюваних джерел енергії в загальній структурі енергоспоживання держави, на рівні 11 % та 

передбачити поступове збільшення такої частки; 

Продовольча запровадити балансовий підхід до стимулювання нарощування поголів’я свійських тварин (ВРХ, свиней, коней, 

овець та кіз) з розрахунку на кожні 10 голів, з одночасною висадкою 10 лісових насаджень із деревних і 

чагарникових порід, стійких до сучасних та майбутніх проявів зміни клімату; 

Транспортна - 

Зовнішньоеко-

номічна 

покращити імідж та підвищити роль України у міжнародних переговорах з питань зміни клімату. 

*Джерело: сформовано автором на основі [Устенкова К.О. Економічна безпека аграрного сектору: сутність та функціональні 

складові. Агросвіт, 2018. № 17. С. 42-47.; Проект Стратегії адаптації до зміни клімату сільського, лісового та рибного господарств 

України до 2030 року. URL: https://www.uahhg.org.ua/; Верховна рада України. Концепція реалізації державної політики у сфері зміни 

клімату на період до 2030 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2017-%D1%80#Text]  
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Додаток У 

Логічна матриця очікуваних результатів від впровадження комплексної моделі інноваційно-

інвестиційного забезпечення економічної безпеки розвитку аграрного сектору на засадах «кліматично 

оптимізованого» сільського господарства* 

Очікувані результати Індикатори Засоби контролю Ризики та невизначеність 

Загальна мета 

Досягнення 

довгострокових результатів 

розвитку аграрного сектору 

з низьким рівнем викидів 

вуглецю та забезпечення 

економічної та 

продовольчої безпеки 

країни 

G1: Інвестиції в адаптацію до зміни 

клімату в аграрному секторі. 

G2: Загальні викиди парникових газів 

(ПГ) у сільському господарстві. 

G3: Викиди ПГ на одиницю ВВП 

аграрного сектору. 

G4: Інвестиції у відновлювану 

енергетику в аграрному секторі. 

G5: Частка домогосподарств, стійких до 

клімату 

 

• Середньострокові плани 

розвитку (ССП) 

• Звіти, що містять 

показники діяльності АС 

• Оцінка впливу КОСГ та 

опитування 

• Звіти МО в АС 

• Матеріали економічних 

досліджень (опитування) 

• Секторні звіти про 

інвестиції у відновлювану 

енергетику 

 

• Політична воля та підтримка 

• Функціональні системи 

управління та координації в секторі 

• Стабільне макроекономічне 

середовище для інвестицій 

Очікувані результати 

Компонент 1 – Інституційна 
координація: 

створення інклюзивної 

інституційної бази для 

зміцнення координації та 
гармонізації КОСГ. 

C1 (a): Функціональні механізми 

інституційної координації КОСГ 

C1 (b): Частка бюджету АС, 

призначеного для КОСГ 

C1 (c): Політика та стратегія КОСГ на 

усіх рівнях управління 

• Базове опитування КІГС 

та звіти про МО 

• Секторні бюджети та 

звіти про видатки 

 

• Готовність учасників аграрного 

сектору підтримати впровадження 

концептуальної моделі 

• Політична та соціально-

економічна стабільність у країні 

• Наявний потенціал щодо розробки 

та впровадження політики КОСГ. 
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Продов. додат. У 

 
Компонент 2 – Підвищення 

продуктивності АС за рахунок 

інтеграції до ланцюгів 
доданої вартості: 

підвищення продуктивності 

праці, 
конкурентоспроможності та 

комерціалізації сільського 

господарства. 

 

C2 (a): Результати: обсяги виробництва 

продукції, врожайність та ціна 

реалізації 

C2 (b): Кількість та вартість 

виготовленої та реалізованої продукції 

C2 (c): Учасники ланцюга створення 

вартості в аграрному секторі, що 

дотримуються ринкових стандартів 

C2 (d): Ланцюги доданої вартості із 

порівняльною перевагою розташування 

у агро-екологічних зонах 

• базове опитування КОСГ 

• Звіти про МО 

 

• Належним чином розроблені та 

впроваджені відповідні технології 

КОСГ. 

• Державна політика підтримки 

організацій, що формують ланцюги 

доданої вартості 

• Коливання ринкових цін на засоби 

виробництва та енергетичні 

ресурси. 

• Доступ до фінансування для 

учасників ланцюгів доданої 

вартості, що впроваджують 

відповідні технології КОСГ 

 

 

Компонент 3 – Посилення 

стійкості та адаптації до 

ризиків в АС: 

удосконалення стійкості 

управління природно-

ресурсною базою та 

розвиток систем безпеки в 

ланцюгах доданої вартості. 

 

C3 (a): Частка викидів парникових газів, 

що секвеструються / зменшуються 

внаслідок адаптації та пом'якшення 

ризиків 

C3 (b): Тип заходів з підвищення 

стійкості з корисними наслідками щодо 

пом'якшення ризиків 

C3 (c): Тип інвестицій КОСГ, що мають 

відношення до управління природними 

ресурсами 

C3 (d): Тип захисних мереж на основі 

ланцюга доданої вартості 

 

 

 

 

• Звіти про сектор охорони 

навколишнього 

природного середовища 

• базове опитування КОСГ 

• Звіти про МО 

 

• Застосовування всеохоплюючих 

критеріїв відбору для «зелених 

інновацій». 

• Політична воля для впровадження 

принципів сталого розвитку та 

управління природними ресурсами 
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Компонент 4 – Розвиток 

системи комунікацій для 

забезпечення 

масштабування та 

розширення впровадження 

концепції КОСГ: 

Посилено та запроваджено 

системи комунікацій з 

питань КОСГ, розширення 

та розробка агротехнічних 

систем. 

 

C4 (a): Функціональні системи КОСГ, 

агротехнічні комунікаційні системи 

 

• Звіти зацікавлених 

сторін КОСГ 

• Платформи 

інформаційних систем 

управління 

• Звіти про оцінку та 

результати базового 

опитування КОСГ 

 

• Співпраця відповідних інституцій 

та партнерів у сфері розширення та 

надання агротехнічних послуг. 

• Розробка відповідних систем 

зв'язку з найуразливішими 

територіями 

*Джерело: власна розробка автора 

**Примітка: ВВП – внутрішній валовий продукт; АС – аграрний сектор; МО - моніторинг та оцінка; КОСГ – кліматично 

оптимізоване сільське господарство 
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	Статті у наукових фахових виданнях України
	- з'ясувати змістовне наповнення поняття "економічна безпека аграрного сектору";
	- запропонувати механізм забезпечення економічної безпеки аграрного сектору;
	- удосконалити методику виокремлення складових економічної безпеки суб’єктів аграрного сектору;
	- розвинути методику оцінки рівня економічної безпеки аграрного сектору;
	- запропонувати механізм інтеграції впровадження інноваційних технологій в аграрне виробництво;
	ВИСНОВКИ

