производство каких именно плодов есть приоритетными как для Украины, так отдельно по Днепропетровскому региону.
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In article aspects of modern nature of development of gardening branch generally across Ukraine, and
also separately on the Dnepropetrovsk area in dynamics are shown. It is presented the standardized state
norms concerning number of consumption of separate types of fruits and berries, and also it is carried out a
parallel between quantities of gardening production which is consumed to the population upon. Research
which shows which production of fruits is priority as for Ukraine, so separately on the Dnepropetrovsk region
is conducted.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
АГРАРНОГО СЕКТОРА ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
О. М. Зуб, аспірант,Миколаївський національний аграрний університет
У статті досліджено сутність і складові національної безпеки, формування економічної безпеки. Розкрито елементи і особливості економічної безпеки. Запропоновано модель формування і
стратегію забезпечення економічної безпеки.
Ключові слова: економічна безпека, загрози,глобалізація, стратегія.
Постановка проблеми. Для досягнення ложення, щодо сутності економічної безпеки та її
економічної стабільності в Україні ключовим за- ролі у системі національних інтересів, терміноловданням є підтримка сталого рівня економічної гічного апарату, який характеризує стан і трансбезпеки. За умов активізації глобалізаційних про- формацію системи економічної безпеки внаслідок
цесів та нестабільності економік пріоритетного дестабілізуючих факторів.
розвитку потребують ті сфери національної екоНапрями формування економічної безпеки
номіки, у яких країна може мати конкурентні пе- аграрного сектора є актуальними і відображають
реваги. Для України такою сферою є аграрна.
зміст поняття економічної безпеки і механізму її
Аграрний сектор України виступає базовою забезпечення, класифікації економічних загроз,
складовою продовольчої основи суспільства, а їхніх особливостей, що висвітлено у працях таких
сільське господарство є системоутворюючим і вітчизняних вчених як О.І. Барановського, В.І.
формує фактори збереження суверенності дер- Богачова, З.С. Варналія, В.М. Гончарова, Б.В.
жави – продовольчу, економічну та у визначених Губського, М.М. Єрмошенко, Г.В. Козаченко, В.М.
межах, екологічну та енергетичну безпеку держа- Нижника, В.Л. Ортинського, В.П. Пономарьова,
ви, забезпечує розвиток технологічно пов’язаних П.Т. Саблука, В.Г. Ткаченко, М.Б. Тумара.
галузей національної економіки, формує ринок
Водночас, попри наявність численних наукосільськогосподарської продукції і продовольства.
вих розробок у сфері економічної безпеки, недоПроцес глобалізації в аспекті його впливу на статньо опрацьованими залишаються питання її
гарантування економічної безпеки здійснює формування в аграрному секторі, які враховуваоб’єктивні конструктивні та деструктивні впливи ли б галузеві особливості. Зокрема, існують доне тільки на національну економіку в цілому, а й волі суперечливі підходи до визначення окремих
на її аграрний сектор зокрема. Глобалізація характеристик економічної безпеки аграрного
впливає на виробництво товарів та послуг, вико- сектора, чинників, які здійснюють вплив на її фористання природних, трудових і інших видів ре- рмування, обґрунтування основних напрямів підсурсів, інвестиційно-інноваційні можливості.
вищення її рівня, стабілізації.
Аналіз останніх досліджень і публікаФормулювання цілей статті (постановка
цій.За умов глобалізації питання економічної завдання). Метою дослідження є оцінка сутності
безпеки є вирішальними у дискусіях щодо вибору поняття і особливостей формування основних
альтернативних напрямів розвитку економіки, що елементів економічної безпеки, виявлення потезнайшло відображення в працях Л.І. Абалкіна, нційних загроз з урахуванням галузевих особлиВ.Ф. Гапоненко, С.Ю. Глазьєва, А.Н. Ілларіонова, востей, у тому числі у контексті продовольчої
Н.П. Купрещенко, Д.С. Львова, М.М. Потрубач, основи і розвитку за умов впливу глобалізаційВ.К. Сенчагова, А.І.Татаркіна, Л.Г. Ходова, них процесів.
Виклад основного матеріалу дослідженА.В. Шестакова, Л.Л.Уткіна та ін.. Вченими розкрито і обґрунтовано основні концептуальні по- ня. Опрацювання літературних джерел надає
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можливість зауважити, що формування економічної безпеки, по-перше, залежить від конкретних
соціально-економічних умов суб'єкту економічної
безпеки, здатності управління процесами, які
впливають на стан і розвиток економічної безпеки, від кількості та якості процесів, які визначають економічну безпеку.
Економічна безпека є ключовою компонентою національної безпеки держави, складним
комплексним поняттям, яке має свої ієрархічні
рівні і взаємопов’язані елементи її формування.
Сутність економічної безпеки розкривається
через систему критеріїв, показників і порогових
значень. При цьому, перш за все, необхідно класифікувати загрози, які унеможливлюють або
значною мірою ускладнюють процес реалізації
національних інтересів, чим створюють загрозу
для життєзабезпечення нації, її соціальноекономічної і політичної систем. Виявлення загроз і їх не усунення повинно бути пріоритетними
елементами економічної політики держави [1].
Найбільшу небезпеку для аграрного сектора
становлять внутрішні загрози у поєднанні із зовнішніми ризиками. До внутрішніх загроз можна
віднести: диспаритет цін на сільськогосподарську
продукцію; недосконалу і витратну матеріальнотехнічну базу; застосування енергоємних технологій при виробництві; недостатню інвестиційну
активність через високі фінансові ризики; слабку
інноваційну активність; неефективну систему
планування і прогнозування; недосконалу систему менеджменту; недостатнє інфраструктурне
забезпечення. До зовнішніх загроз можна віднести: тенденції розвитку конкуренції на світових
ринках; вплив умов Світової Організації Торгівлі;
прагнення інших країн до домінування інтересів;
зростання технологічного розриву при виробництві сільськогосподарської продукції; домінуючі
позиції інших країн-експортерів сільськогосподарської продукції; обмежені можливості у залученні і готовності до інновацій.
Джерелом загроз економічної безпеки аграрного сектора є обмеженість ресурсів, високий
рівень імпортної залежності у матеріальнотехнічному забезпеченні виробничого процесу,
відмінність в економічних інтересах і механізмах
їхньої реалізації. Форми прояву загроз економічної безпеки відображають різний характер в ієрархії управління економікою, від глобалізаційного
до локального рівня [5].
Сприятливими чинниками розвитку вітчизняного аграрного сектора є наявність резервів земельних ресурсів для нарощування сільськогосподарського виробництва, як екстенсивного, так і
інтенсивного характеру. Сприятливі можливості
галузі потенційно закладено у її багатофункціональності, яка поряд з виробництвом відповідної
продукції, забезпечує виробництво незамінних
суспільних благ.
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вання підприємств галузі і ефективності системи
економічної безпеки аграрного сектора необхідно
своєчасно проводити оцінку системи економічної
безпеки і окремих її елементів.
Оцінити
економічну
безпеку
можна
об’єктивною системою параметрів, критеріїв та
індикаторів, які визначають критичні значення
функціонування економічної системи. Головними
з них є: рівень та якість життя населення, темп
інфляції, рівень зайнятості і безробіття, приріст
валового регіонального продукту, дефіцит бюджету, стан екології, рівень кримінальної ситуації.
Економічна безпека формується через створення
оптимальних умов розвитку, які є слідством виваженої макроекономічної політики.
Основним критерієм економічної безпеки
держави є здатність її національної економіки
зберігати або швидко відновлювати критичний
рівень суспільного відтворення за умов негативних тенденцій на всіх агрегованих ринках, кризових ситуацій внутрішнього характеру.
Формування економічної безпеки повинно
відбуватися у контексті забезпечення сукупності,
цілісності і нерозривності на всіх ієрархічних рівнях. Особлива увага при цьому має бути приділена питанню забезпечення економічної безпеки
аграрного сектора.
Забезпечення економічної безпеки аграрного
сектора держави відбувається через формування
стратегічних запасів держави;
забезпечення
обсягів виробництва продукції рослинництва та
тваринництва, продовольства відповідно до вимог продовольчої безпеки; моніторингу і прогнозування ринку сільськогосподарської продукції та
продовольства, реагування на ринкові ризики,
упередження і нівелювання загроз продовольчій
безпеці; забезпечення якості сільськогосподарської сировини та харчових продуктів, дотримання технологічних вимог до їхнього виробництва:
удосконалення системи сертифікації виробництв
та стандартизації продукції сільського господарства, переробної та харчової промисловості відповідно до вимог зовнішнього та внутрішнього ринків; стимулювання забезпечення необхідним обладнанням і виробничою інфраструктурою кооперативних структур відповідно до вимог процесу
виробництва сільськогосподарської продукції;
формування мережі мобільних незалежних лабораторій для визначення якості продукції; делегування частини повноважень щодо здійснення
контролю за відповідністю стандартам якості
продовольства саморегулівним об’єднанням на
основі взаємовідповідальності.
Проведені нами дослідження надають можливість зауважити, що забезпечення економічної
безпеки аграрної сфери необхідно формувати
через побудову моделі розвитку, розробку відповідної концепції необхідно з урахуванням готовності фінансово-кредитних інститутів, застосування засобів, способів і методів їхньої співпраці,
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стратегії та тактики, проведення дієвої фінансової політики у напряму залучення інновацій і
створення відповідних умов для практичного запровадження.
Модель побудови формування економічної
безпеки аграрного сектора дозволить забезпечити достатній рівень безпеки через реалізацію
наступних заходів: проведення аналізу сучасного
стану економічної безпеки макросистеми, визначення проблемних аспектів у розвитку аграрного
сектора за деталізації її складових, обґрунтування стратегії економічної безпеки і розробки механізму її реалізації, а також визначення порядку
проведення моніторингу окремих процесів і явищ;
обґрунтувати
можливості
виробничофінансового, матеріально-технічного, соціальноекономічного і еколого-техногенного розвитку, а
також включає оцінку механізму практичної реалізації.
Стратегія економічної безпеки аграрного сектора передбачає формування основ щодо розвитку на сталій основі, а також забезпечує мінімізацію загроз, у тому числі на регіональному рівні.
Враховуючи зазначене, стратегія забезпечення економічної безпеки має включати: ідентифікацію внутрішніх і зовнішніх загроз економічній безпеці на всіх рівнях; визначення критеріїв і
параметрів, які характеризують економічні інтереси у всьому розмаїтті економічних відносин;
формування фінансової, кредитної, бюджетної,
податкової, митної, інвестиційної, розрахункової,
цінової політики, а також інституційних перетворень і необхідних механізмів, які усувають або
мінімізують вплив кризових агентів, які здійснюють негативний вплив на фінансову стійкість
суб`єктів господарювання; способи гарантування
економічної безпеки.
Висновки за даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.Формування, забезпечення і підтримка економічної безпеки аграрного сектора є визначальною умовою її ефективного функціонування і
розвитку, особливо за досягнення ознак сталості

або зрівноваженості.
За використання системи забезпечення економічної безпеки аграрного сектора країни можливо забезпечити раціональне господарювання
підприємств, у кожному регіоні, приймати дієві
управлінські рішення щодо мінімізації негативного впливу кризових явищ. Практика господарювання у галузі потребує деталізованих наукових
розробок щодо вирішення питань економічної,
продовольчої, фінансової, екологічної та інших
видів безпеки на всіх рівнях управління. Необхідним у обґрунтуванні можливостей розвитку є
виявлення впливу глобалізаційних процесів і
явищ.
Тенденції сучасної глобалізації характеризують як об’єктивний, так і суб’єктивний бік цього
процесу. Негативними наслідками економічної
глобалізації є обмежені можливості у розвитку
соціальної
інфраструктури,
матеріальнотехнічного розвитку за рахунок власних фінансових ресурсів товаровиробників. Глобалізація зумовлює міжнародну інтеграцію, що стосується
концентрації окремих видів ресурсів, але не зорієнтоване на формування ознак сталості всіх учасників.
Отже, за умов впливу глобалізації треба
враховувати і недоліки у розвитку галузі, формування економічної безпеки.
На сьогоднішній день за даними Швейцарського
економічного
інституту
(КОFSwissEconomicInstitute) індекс глобалізації в
Україні займає 47 місце з-поміж 187 країн, у 2012
році – 44 місце з-поміж 208 країн. Даний показник
складає 67,78 бала, у 2012 році – 68,9 бала. Таким чином, Україна поступово інтегрується до
міжнародних організацій та ринків і наслідки глобалізаційних процесів стають дедалі відчутнішими для української економіки.
Тому політичну та економічну політику держави треба формувати відповідно до факторів
розвитку глобалізації, аби знешкодити можливі
негативні наслідки та максимізувати вигоди від
процесу глобалізації.
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В статье исследована сущность и составляющие национальной безопасности, формирования
экономической безопасности. Раскрыты элементы и особенности экономической безопасности.
Предложена модель формирования и стратегия обеспечения экономической безопасности.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТА ЗАСТОСУВАННЯ
ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ ВИГОТОВЛЕНИХ МЕТОДОМ ВЕРМИКУЛЬТИВУВАННЯ
ТА БІОЛОГІЧНОЇ ФЕРМЕНТАЦІЇ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
О.В. Сендецька, здобувач, Подільський державний аграрно-технічний університет
Висвітлено економічну ефективність переробки органічних відходів агропромислового комплексу методом вермикультивування і біологічної ферментації в органічні добрива нового
покоління «Біогумус», «Біопроферм», «Біоактив».
Ключові слова: економічна ефективність, органічні відходи, ферментація, вермикультивування, органічні добрива нового покоління.
Актуальність проблеми: Для вирішення шиного посліду, гною ВРХ, торфу, тирси), двох
проблеми підвищення конкурентоспроможності Хмельницької (переробка пташиного посліду,
своєї продукції вітчизняним агроформуванням гною ВРХ, соломи, та ін.), одному Вінницької (пенеобхідно
зміцнювати
свої
позиції
на реробка пташиного посліду, соломи), одному
внутрішньому та зовнішньому ринках ефективно Львівської (переробка пташиного посліду, ставвикористовуючи сучасні розробки, які пропонує кового мулу, тирси), одному Івано-Франківської
науково - технічний прогрес. Впровадження (ТзОВ «Світ шкіри» м. Болехів (переробка міздри,
новітніх технології дає можливість росту мулу очисних споруд, тирси) областей, проектусільськогосподарського виробництва, скорочення ються цехи в ряді інших областей.
витрат і підвищення якості продукції, збільшення
Однак, на сільськогосподарських підприємсїї рентабельності.
твах України, де впроваджено технології вермиВ кінці ХХ століття в США, Західній Європі, культивування та прискореної біологічної фермеЯпонії та інших країнах світу почали впроваджу- нтації, недостатньо проведено досліджень ековати технологію переробки органічних відходів логічної та економічної ефективності виробництметодом вермикультивування (з допомогою чер- ва та використання органічних добрив, не розровоних дощових каліфорнійських черв’яків) - \та блено науково-практичних рекомендацій щодо
методом прискореної біологічної ферментації, що оцінювання економічної та екологічної ефективдає можливість одержати нове екологічно чисті ності цих технологій, що викликало необхідність
добрива – біогумус (вермикомпост) і «Біопро- проведення досліджень у цій області.
ферм».та «Біоактив» [1]
При застосуванні цих технологій можна
З 1990 року ця технологія поширилась і на підвищувати
конкурентоспроможність
Україні. На протязі 1990-1994 років при допомозі агропідприємств за рахунок розширення асортиасоціації «Біоконверсія» було створено понад 150 менту продукції (органічних добрив, біомаси),
вермигосподарств, більшість яких внаслідок повного вирішення екологічних проблем. Крім
непродуманої аграрної реформи припинили своє того, використання біомаси (білок) в раціоні тваіснування. Тільки з 2005 року в Україні почалося рин
і
птахів
буде
збільшуватися
їх
створення нових вермигосподарств і зараз їх продуктивність, а застосування отриманих
налічується більше 50, понад 3000 мінівермифе- органічних добрив нового покоління значно
рми функціонують на дачних і присадибних діля- збільшує
врожайність
і
підвищує
якість
нках.
сільськогосподарских культур, зменшує затрати
Більше 500 вермигосподарств сьогодні пра- на придбання мінеральних добрив.
Аналіз
останніх
досліджень
і
цює в Росії, Білорусії, Казахстані та Прибалтиці.
В 2008 р. в Україні по розробленні технології публікацій.Теоретичною та методологічною осасоціацією «Біоконверія» було розроблено тех- новою досліджень послужили праці вітчизняних і
нологію біологічної ферментації і впроваджено на зарубіжних вчених і фахівців з економічних і
двох підприємствах Волинської (переробка пта- технологічних аспектів виробництва застосування
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