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У статті розглядаються інституційні засади формування сприятливого середовища для підвищення економічної безпеки аграрної економіки. Вагома увага приділена питанням пізнання сутності основних інститутів, що відіграють важливу роль у її розвитку. Зокрема, усі інститути були розподілені на формальні та неформальні з деталізацією їх видів. У статті визначені інституційні детермінанти забезпечення економічної безпеки аграрного
сектору, які були згруповані за рівнем управління та стратегічним напрямами розвитку інститутів. Також розроблено напрями забезпечення зазначеного виду безпеки, обґрунтовано, що такі заходи можуть бути впроваджені у
функціонування аграрного сектору національної економіки лише при ефективній взаємодії держави, аграрного та
наукового секторів і громадськості.
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В статье рассматриваются институциональные основы формирования благоприятной среды для повышения
экономической безопасности аграрной экономики. Значительное внимание уделено вопросам познания сущности
основных институтов, которые играют важную роль в ее развитии. В частности, все институты были разделены
на формальные и неформальные с детализацией их видов. В статье определены институциональные детерминанты обеспечения экономической безопасности аграрного сектора, которые были сгруппированы по уровню управления и стратегическим направлениями развития институтов. Также разработаны направления обеспечения данного
вида безопасности, обоснованно, что такие меры могут быть внедрены в функционирование аграрного сектора
национальной экономики лишь при эффективном взаимодействии государства, аграрного и научного секторов и
общественности.
Ключевые слова: аграрный сектор; экономическая безопасность; институционализм; неформальный фактор;
институциональный подход.
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Institutional principles of the formation of a favorable environment for increasing the economic security of the agrarian
economy are considered within the article. Considerable attention is paid to matters of the knowledge of the essence of the
main institutions, which play an important role in its development. In particular, all institutes were divided into formal and
informal, with the details of their types. Institutional determinants of ensuring the economic security of the agrarian sector,
which were grouped according to the level of management and strategic directions of the development of institutes, are identified within the article. Directions of providing the specified type of security are also developed, it is substantiated that such
measures can be implemented in the functioning of the agrarian sector of the national economy only with the effective interaction of the state, the agrarian and scientific sectors and with the public.
Кeywords: agrarian sector; economic security; institutionalism; informal factor; institutional approach.
Fig: 2. References: 13.
JEL Classіfіcatіon: Q19

Постановка проблеми. Взаємодія напрямів інноваційного розвитку та інститутів
забезпечення економічної безпеки безпосередньо проявляється через організаційні
інновації і розглядається як кінцевий результат процесу створення, поширення й застосування нового знання щодо ведення агробізнесу та закріплення його у відповідних
правилах і формах, спрямованих на реалізацію інноваційних рішень щодо забезпечення
економічної безпеки. У результаті чого відбувається «інноваційний розвиток економічної системи на основі якісної зміни її функціонування в процесі переходу на новий технологічний рівень» [8, с. 32]. Інституційний підхід розглядає можливість зменшення
трансакційних витрат через процеси інтеграції, що представляють собою об’єднання частин у ціле шляхом використання організаційних технологій самоорганізації, дія яких,
«означає спонтанний перехід від неупорядкованого стану до впорядкованого за раху Кушнір С. О., 2019
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нок спільної, кооперативної (синхронної) дії багатьох підсистем» [9]. Особливо це стосується малих аграрних форм, умови виробництва в яких не відповідають нормам СОТ
і продукція яких в умовах відкритості європейських ринків не відповідає відповідним
європейським стандартам.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові праці вітчизняних учених
В. Я. Амбросова,
Л. Федулової,
Г. Колодко,
Я. О. Григоренка,
І. Ю. Гришової,
О. В. Ніколюк, О. М. Галицького, О. П. Дяченка, В. М. Чорного, Т. М. Шестаковської присвячені вивченню проблем економічної безпеки аграрного сектору національної економіки.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Проте, незважаючи на численні напрацювання науковців у сфері дослідження особливостей посилення рівня економічної безпеки аграрної економіки, недостатньо вивченими залишаються питання розробки та використання відповідного інструментарію органами державної влади для
формування інституційного середовища підвищення параметру окресленого виду безпеки.
Мета статті. дослідити окремі аспекти формування інституційного середовища аграрного сектору національної економіки.
Виклад основного матеріалу. Особливістю забезпечення економічної безпеки аграрного сектору, на відміну від інших сфер економічної діяльності, є різноманіття типів
і форм специфікації прав власності, типів і форм господарювання, безпосередній державний вплив та різноманіття обмежень та примусів і, зрештою, сам тип господарювання, що склався в процесі тривалої історичної еволюції неформальних правил ведення сільськогосподарської діяльності. До основних формальних інститутів забезпечення
економічної безпеки аграрного сектору треба віднести: інститут власності, інститут
державного регулювання, інститут підприємництва, інститут контрактів (угод), інститут конкуренції, інститут знань. До неформальних інститутів – селянські звичаї, традиції, релігійні уподобання, моральні принципи та установки, стереотипи агрогосподарської поведінки тощо. Основою неформальних правил є культурні традиції та цінності
країни або регіону, що визначають світогляд і поведінку людей. Особливої значущості вони набувають у сільських громадах, де домінує персоніфікований обмін (коли економічні агенти безпосередньо знають один одного), і тому угоди доволі часто укладаються
усно, а розв’язання конфліктів найчастіше засноване більше на народних звичаях, ніж
на юридичних нормах.
Для забезпечення економічної безпеки аграрного сектору неформальні правила – не
просто частина інституційного середовища, а найважливіша його складова, від якої
значною мірою залежить ефективність упровадження нових формальних інститутів, і
якщо формальні правила можна змінити досить швидко, то неформальні норми зазвичай змінюються лише поступово, однак саме вони надають діям формальних норм і законів ефективності. Їх еволюція безпосередньо пов’язана зі зміною способу мислення
людей, тому цей процес досить тривалий, адже неможливо водночас ніяким правовим
актом змінити свідомість, менталітет та економічну культуру стейкхолдерів процесу
забезпечення економічної безпеки. Неформальні правила, норми, звичаї не створюються
владою, часто вони розвиваються стихійно, що породжує зловживання та викривлення їх
на практиці. У період трансформаційних змін інститути повільно пристосовуються до
змін навколишньої ситуації, тому інститути, які були ефективними, стають неефективними і залишаються такими ще тривалий час, оскільки стрибкоподібного розвитку суспільства не буває. З цього приводу слушним є твердження Г. Колодко: «Недосконалий
інституціональний розвиток не дасть можливості повною мірою використати наявний
соціальний, людський або фінансово-ресурсний капітал. Відповідно вимагається двоякий підхід. З одного боку, потрібно весь час підтримувати розвиток відповідних інститутів у необхідному напрямі (що включає їх формування, становлення та навчання), а з
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другого – терпеливо чекати, «доки душі не достигнуть», водночас стимулювати цей
процес за допомогою м’якого переконання людей у необхідності просуватися вперед»
[5, с. 43]. Можлива причина неоднозначного сприйняття ідеології ринкової трансформації криється в консерватизмі селянських мас, їх нездатності оперативно та раціонально оцінювати певні альтернативи.
Особливе місце серед неформальних інститутів забезпечення економічної безпеки
аграрного сектору варто відвести інститути соціальної справедливості та довіри, які є
основними компонентами формування оптимального інституційного середовища. «Перший встановлює для всіх економічних агентів аграрного сектору конвенціональні норми, що складаються на основі економічної культури, системи цінностей, звичок і традицій, менталітету, які впливають на їхню поведінку. Він включає правила дотримання
соціальної справедливості; механізми, що забезпечують виконання правил дотримання
соціальної справедливості і норм поведінки агентів в економічних відносинах» [10; 13].
Другий є важливою нормою неформальних стосунків, і на ньому базуються всі економічні відносини. Процес його формування довготривалий і обумовлений історичним досвідом багатьох попередніх поколінь селян. Він залежить від ствердження й ефективного
функціонування в суспільстві таких формальних інститутів, як держава, власність, демократія, реалізація прав людини, верховенство права та дії неформальних (культура, релігія, повага, традиції, звичаї, моральні установки тощо). Нині в країні загалом і в аграрному секторі економіки зокрема цей інститут спотворено, а відсутність довіри серед
стейкхолдерів в аграрному секторі призводить до збільшення трансакційних витрат суспільства і негативного ставлення селян до будь-яких реформ. Адже, якщо учасники
економічного процесу вірять у непорушність правил, норм, угод, прав власності тощо,
то вони утримуватимуться від можливості їх порушення або невиконання. І навпаки,
якщо не вірять або вважають їх несправедливими, то витрати на укладення угод зростатимуть. Узагальнюючи проведене дослідження виділимо ключові інституційні детермінанти забезпечення економічної безпеки аграрного сектору (рис. 1).
Визначені інституційні детермінанти утворюють систему, результативність функціонування якої залежить від реалізації зумовлених ними відповідних функцій, орієнтованих на забезпечення економічної безпеки аграрного сектору. Розглядаючи питання
еволюції підходів до забезпечення економічної безпеки аграрного сектору в контексті
сучасних інституційних змін, зауважимо, що воно повинно бути співвіднесена не лише
з людиною і суспільством, але й зі спеціалізованими соціальними інституціями.
Новий підхід до забезпечення економічної безпеки аграрного сектору варто розглядати у контексті особистої та громадської безпеки. Отже, важливим елементом, який
може забезпечувати захист і одночасно контролювати стан економічної безпеки у ланцюзі взаємозв’язків і відносин між державою та аграрним сектором є громадськість як
основа формування нового громадянського суспільства. З огляду на це питання забезпечення економічної безпеки аграрного сектору варто розглядати в контексті чотирикутника відносин «держава – аграрний сектор – науковий сектор – громадськість». Науковий сектор сприяє формуванню інноваційного ресурсу забезпечення економічної
безпеки аграрного сектору.
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Інституційні детермінанти забезпечення економічної безпеки аграрного сектору

За рівнем управління

Рівень
національної
економіки

1. Держава. 2. Законодавча база. 3. Економіко-екологічна політика. 4. Банківська система. 5. Податково-бюджетна система. 6. Система соціального захисту. 7. Судова
система. 8. Наука і освіта. 9. Право власності. 10. Збройні сили. 11. Засоби масової
інформації. 12. Профспілки

Рівень
аграрного
сектору

1. Корпоративна соціальна відповідальність. 2. Безпекоорієнтована діяльність.
3. Соціально-інвестиційна активність. 4. Соціальні комунікації. 5. Профспілки.
6. Стратегічна благочесність.

Рівень
суб’єктів
господарювання

1. Соціальна відповідальність бізнесу. 2. Інноваційна активність. 3. Соціальноінвестиційна активність. 4. Соціальне партнерство. 5. Соціальні комунікації.
6. Корпоративна культура. 7. Профспілковий рух. 8. Право власності. 9. Охорона
праці і БЖД. 10. Венчурна філантропія

За стратегічними напрямами розвитку інститутів
Праця. Створення та забезпечення функціонування правових і економічних інститутів
забезпечення гідної праці, оплати на всіх рівнях управління

БАЗИСНІ

Власність. Завершення модифікації інституту власності на землю
Влада. Розробка аграрної політики, спрямованої на формування концептуальних засад
програм інноваційного розвитку аграрного сектору
Управління. Підвищення ефективності регуляторних інститутів наданням їм фінансових
можливостей та податкових повноважень щодо умов забезпечення економічної безпеки
аграрного сектору
Кластеризація. Розвиток формального та неформального партнерства, корпоратизації
та кооперації
Корпоративна соціальна відповідальність. Філософія поведінки суб’єктів господарювання

Ціна. Забезпечення еквівалентності обміну та підвищення цінової конкурентоспроможності
продукції

ПОХІДНІ

Конкуренція. Усунення монополізації каналів збуту продукції та формування ефективного
маркетингу аграрних товарів
Підприємництво. Недопущення вибіркового протекціонізму щодо організаційних форм
і розмірів підприємств та підвищення мотивації праці
Інфраструктура. Створення функціональної маркетингової інфраструктури та формування
кооперативної системи збуту продукції
Регулювання. Формування регуляторної політики адаптивної до вітчизняних реалій
та інтересів аграріїв, законодавче закріплення
Екологізація виробництва. Зниження екодеструктивного впливу аграрного виробництва
та споживання товарів

Рис. 1. Інституційні детермінанти забезпечення економічної безпеки
аграрного сектору
Джерело: розроблено автором.
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Варто зазначити, що важливі та цінні ідеї для формування нового наукового підходу
до інституційного забезпечення економічної безпеки запропонував К. Полані, які знаходимо в дослідженнях польського ученого Р. Зіби [13], що провів аналіз розпаду цивілізацій, сили золотого стандарту, саморегулювання договірних ринків і ліберальної
держави. На його думку, руйнація сучасних цивілізацій відбувається саме тому, що їх
економіка була заснована на особистих інтересах і діяла проти інтересів суспільства. Ці
міркування підкріплюються аргументами економічної антропології та нової інституційної теорії, сформованої в дослідженнях А. Шастітко [11]. Вона ґрунтується на сукупності елементів, що утворюють ядро наукового підходу та детермінанти забезпечення
економічної безпеки (рис. 2).
Інтеграція інтересів стейкхолдерів
системи забезпечення економічної
безпеки аграрного сектору

Форми взaємодiї

ДЕРЖАВА

Принципи

АГРАРНИЙ СЕКТОР

НАУКА

ГРОМАДСЬКІСТЬ

Міжнародні організації.
Регіональні угрупування.
Транснаціональні корпорації. Країни

Підприємництво. Інноваційність. Конкурентність.
Реструктуризація

Суспільна взаємодія.
Господарська самостійність. Роль соціальних інституцій

Економічна
система

Носії цивілізації
Сталий
розвиток

Права власності. Незалежний менеджмент

Система влади

Право і звичаї. Політика
і стратегія. Форми
здійснення влади

Забезпечення економічної
безпеки аграрного сектору

Стратегічні
інституції

Моделі розвитку
Тренди розвитку: компетенції персоналу,
соціальна відповідальність, імідж
Фактори посилення і
послаблення економічної безпеки
Фінансова самобутність.
Прибутковість. Трансакційні витрати. Конкурентні переваги

Адміністративна.
Ринкова. Змішана

Рис. 2. Напрями забезпечення економічної безпеки аграрного сектору
згідно з новим інституційним підходом
Джерело: сформовано на основі джерел [2; 5; 10; 12] та власних напрацювань.
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Висновки і пропозиції. Як висновок вищевикладеного, варто сказати, що використання нового інституційного підходу до забезпечення економічної безпеки аграрного
сектору визначає багатокритеріальний її контекст. Методологічними передумовами такого підходу є виявлення дієвих інституційних детермінантів забезпечення економічної
безпеки. Таке завдання, за своєю суттю, є досить складним, адже передбачає передусім
пошук певної відправної точки відліку для створення гіпотез і теорій, певної одиниці в
системному аналізі [2; 3]. Сфера діяльності цієї системи дуже широка, однак частіше за
все до її складу включають економіку, державне управління, право, політику, науку і
громадськість, а основними елементами, які здатні забезпечити та контролювати її рівень, на нашу думку, є складові ланцюга відносин «держава – аграрний сектор – наука –
громадськість».
Під інституційними детермінантами у рамках нашого дослідження пропонуємо розуміти ключові чинники забезпечення економічної безпеки аграрного сектору, які визначаються інституціями різних соціально-економічних рівнів (рівень національної
економіки, рівень аграрного сектору та рівень суб’єктів господарювання), на яких покладено виконання основних управлінських функцій щодо гарантування безпеки сучасним суб’єктам аграрного сектору та формують інституційне середовище для їх інноваційного розвитку.
Інституційне забезпечення економічної безпеки аграрного сектору має свої особливості. Разом з використанням загальних методологічних підходів необхідно враховувати складність та проблеми взаємодій ринкових інститутів та характерних для існуючого соціального устрою формальних інститутів функціонування аграрного сектору й сформованих
протягом тривалої історичної еволюції неформальних правил аграрного господарювання
(культури, традицій, звичаїв, знань, демографічних і національних особливостей, інфраструктури сільських поселень тощо). Інституційні детермінанти забезпечення економічної
безпеки аграрного сектору «можуть бути охарактеризовані як процес становлення та функціонування мережі суспільних інституцій, функціями яких є структурування взаємовідносин між економічними суб’єктами, узгодження їхніх інтересів, а також обмеження, що формують мотиваційні та поведінкові механізми» [1], до яких насамперед варто віднести
інноваційні та соціально орієнтовані дії (відповідні взаємодії), які сприяють забезпеченню
економічної безпеки аграрного сектору економіки країни та його інноваційному розвитку.
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