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ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

УДК 006.015.8:332.432
1ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ 
ІНДИКАТОРІВ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 

АГРАРНОГО СЕКТОРА

В. І. Криленко, доктор економічних наук, доцент 
Миколаївський національний університет імені 
В. О. Сухомлинського

У статті розглянуто основні підходи до визначення індикаторів фі-
нансової безпеки аграрного сектора. Обґрунтовано необхідність їх 
своєчасної ідентифікації та обрахування для проведення регулятор-
ної політики у сфері забезпечення фінансової безпеки.

Ключові слова: аграрний сектор, фінансова безпека, індикатор, 
фактори та умови наявних загроз. 

Постановка проблеми. Реалізація напрямків забезпечення фі-
нансової безпеки аграрного сектора як важливої складової еконо-
мічної безпеки аграрного сектора та національної безпеки держави 
в цілому має створити відповідні умови для динамічного розвитку 
аграрного сектора.

У результаті аналізу існуючих економічних показників визначе-
но, що серед пропонованих індикаторів економічної безпеки прак-
тично відсутні індикатори фінансової безпеки аграрного сектора. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика 
фінансової безпеки як складової економічної безпеки займає 
важливе місце у дослідженнях таких вітчизняних вчених, як 
О. Амоша, І. Бінько, О. Власюк, Г. Дарнопих, А. Сухоруко та 
інших. Водночас, питання регуляторного впливу держави на 
забезпечення фінансової безпеки аграрного сектора потребує 
більш поглибленого дослідження. 

Метою статті є визначення індикаторів фінансової без-
пеки аграрного сектора з метою проведення ефективної регу-
ляторної політики у цій сфері економіки.

© Криленко В.І., 2016  
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Виклад основного матеріалу. Однією з найважливіших 
умов проведення ефективної регуляторної політики у сфе-
рі забезпечення фінансової безпеки є своєчасна ідентифіка-
ція факторів і умов наявних загроз. Інакше кажучи, оцінка 
фінансової безпеки може проводитися на підставі критеріїв. 
Критерії фінансової безпеки вимагають вибору певних показ-
ників (індикаторів) економічної безпеки об'єкта дослідження, 
які характеризують еволюцію відтворення ринку, рівень його 
кількісних і якісних параметрів у системі світової статисти-
ки. Для фінансової безпеки важливу роль відіграють не самі 
показники, а їх порогові значення, тобто граничні величини, 
недотримання яких перешкоджає звичайному ходу розвитку 
різних елементів відтворення, спричиняючи формування не-
гативних, руйнівних тенденцій.

Індикатори, на основі яких встановлено порогові значен-
ня, формують систему показників фінансової безпеки. Найви-
щий ступінь безпеки досягається за умови, що весь комплекс 
показників перебуває у допустимих межах своїх граничних 
значень. Усі залежності між показниками безпеки та їх гра-
ничними значеннями потрібно розглядати в динаміці, виявля-
ючи їх стійкі закономірності.

Виявлення загроз для фінансової безпеки і прогнозування 
їх наслідків здійснюються за допомогою моніторингу (систе-
матичного порівняння дійсного стану економіки з бажаним) 
показників економіки. Безпосередній відбір індикаторів для 
моніторингу вимагає спеціального опрацьовування.

Для точного визначення стану економіки, виявлення і 
усунення небезпечних тенденцій необхідною є комплексна 
оцінка граничних значень усіх показників (індикаторів), що, 
у свою чергу, вимагає додаткового поглибленого дослідження 
на основі класичних і некласичних залежностей економічних 
параметрів [1].

Алгоритм визначення рівня фінансової безпеки аграрного 
сектора, на основі якого будується система моніторингу (рис.), 
може бути представлений декількома етапами [3].
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Рис. Алгоритм визначення рівня економічної безпеки аграрного сектора

Сформулюємо основні вимоги, що висуваються до системи 
показників фінансової безпеки аграрного сектора:

– ця система має бути взаємозв'язаною із загальною схемою 
аналізу і показниками, які використовуються на державному і 
галузевому рівнях;

– показники фінансової безпеки аграрного сектора повинні 
бути сумісними з системою обліку, статистики і прогнозування, 
яка діє в Україні;
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– має включати найістотніші показники, що впливають на 
її рівень; 

– система показників фінансової безпеки аграрного сектора 
повинна відповідати переліку основних загроз для економічної 
безпеки аграрного сектора;

– перелік показників фінансової безпеки аграрного сектора, 
які використовуються для аналізу, має бути мінімальним, легко 
доступним і передбачати просту інтерпретацію;

– результати аналізу повинні передбачати просту і наочну 
перевірку;

– показники такої системи мають допускати можливість 
здійснювати регулярний моніторинг і прогнозування факторів, 
які впливають на рівень загроз для фінансової  безпеки аграр-
ного сектора.

При оцінці рівня фінансової безпеки аграрного сектора, як і 
при оцінці рівня безпеки країни, основна складність полягатиме 
у виборі показників фінансової безпеки та їх характеристичних 
значень.

У сучасних умовах серед усього різноманіття індикативних 
систем на найбільшу увагу заслуговують три основні підходи до 
вибору показників:

– відомі макроекономічні показники, що дістали назву «еко-
номічні та соціальні індикатори»;

– відносні показники, як правило, агреговані (питомі ваги, 
коефіцієнти та інші);

– показники небезпеки, порівняння яких з фактичними па-
раметрами дозволяє своєчасно побачити перевищення гранич-
них значень і звернути на них увагу.

Аналіз окреслених методичних підходів до побудови інди-
кативних систем показує, що на практиці ніхто не застосовує 
розгорнуту систему індикаторів. Тому, крім аналізу індикаторів, 
вибраних для оцінки економічної безпеки, слід запропонувати 
саму методику їх вибору.

Зарубіжний досвід [2] дозволяє сформулювати два основні 
підходи до використання груп індикаторів для оцінки фінансо-
вої  безпеки аграрного сектора:
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– економічні індикатори, що характеризують переважно 
економічну ситуацію на території;

– додаткові економічні індикатори, що відображають рух за-
гальноекономічної активності.

Висновки. Головне завдання при визначенні рівня фінансо-
вої безпеки аграрного сектора полягає саме у виборі показників 
фінансової безпеки та їх характеристичних значень. Алгоритм 
оцінки фінансової безпеки аграрного сектора має включати 
наступні етапи: формування динаміки індикаторів складових 
фінансової безпеки; встановлення граничних та оптимальних 
характеристичних значень індикаторів; вибір нормувальних ко-
ефіцієнтів з діапазону зміни індикаторів і граничних значень; 
перетворення динамічних рядів індикаторів і граничних зна-
чень з метою виключення їх від’ємних величин; нормування 
індикаторів і граничних значень за єдиним нормувальним ко-
ефіцієнтом для кожного індикатора та його граничних значень; 
встановлення вагових коефіцієнтів індикаторів і граничних зна-
чень для кожної складової фінансової безпеки; розрахунок дина-
мічного роду інтегрального індексу фінансової безпеки.
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В. И. Крыленко. Формирование индикаторов финансовой безопас-
ности аграрного сектора.

В статье рассмотрены основные критерии финансовой безопасности 
аграрного сектора. Обоснована необходимость их своевременной идентифи-
кации и расчета для проведения регуляторной политики в сфере обеспечения 
финансовой безопасности. Основное задание при определении уровня фи-
нансовой безопасности аграрного сектора состоит именно в выборе показате-
лей финансовой безопасности и их характеристических значений.

Ключевые слова: аграрный сектор, финансовая безопасность, индика-
тор, факторы и условия существующих угроз.
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V. Krylenko. Formation of the indicators of fi nancial security of the 
agricultural sector.

The basic criteria of fi nancial safety of the agricultural sector have been 
examined in the article. The necessity of their timely identifi cation and calculation 
for regulatory policy adopting in the ensuring fi nancial securityhas been 
grounded. The basic function in determination level of the fi nancial security of 
the agricultural sector lies precisely in concluding the indicators of the fi nancial 
security and their characteristic defi nitions.

Key words: agricultural sector, fi nancial security, indicators and factors of 
fi nancial security.
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