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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Стійке та ефективне функціонування 

сільського господарства відіграє ключову роль у сфері захисту національних 

інтересів, оскільки воно є основою продовольчої безпеки держави, забезпечує 

стабілізацію аграрних екосистем та розвиток сільських територій. 

Наукові дослідження проблем формування економіки сталого розвитку 

слугували посиленню вимог щодо забезпечення екологізації виробництва та 

соціального розвитку як складових економічної безпеки національної економіки та 

їхньому поширенню на різні сфери практичної діяльності, зокрема, на сільське 

господарство. Це сприяло усвідомленню наявності тісного взаємозв’язку передумов 

та процесів виникнення екологічних і соціально-економічних проблем та 

необхідності системного застосування механізмів їх вирішення. Йдеться про те, що 

продуктивність локальних екосистем, якість та комфортність життєвого 

середовища, включаючи екологічне та економічне благополуччя населення, 

забезпечується лише тоді, коли завдання соціально-економічного розвитку 

формуються у контексті можливостей природних комплексів витримувати 

антропогенне навантаження. 

Досліджувана проблема набуває особливої актуальності в контексті реалізації 

пріоритетних завдань забезпечення економічної безпеки сільського господарства 

України та переходу від традиційної моделі його розвитку, в якій охорона 

навколишнього середовища вважається навантаженням на економічну складову, до 

моделі, в якій раціональне використання природних ресурсів, створення нових 

робочих місць, підвищення рівня та якості життя, а також попередження 

подальшого руйнування екосистем є двигуном економічного зростання. 

Проблеми зміцнення економічної безпеки у контексті економіки сталого 

розвитку, зокрема в сільському господарстві, перебувають у сфері особливої уваги 

вітчизняних та зарубіжних науковців. Серед наукових розробок, які стосуються 

даної проблематики, можна виокремити публікації за такими напрямами: 

 розробці принципів та пріоритетів економіки сталого розвитку присвячені 

фундаментальні дослідження Г. Гандерсона, Х. Делі, Дж. Джекобса, Р. Карсона,  

Д. Кортена, Р. Костанци, Л. Маргуліса, Д. Медоуза, Б. Фаллера, П. Хоукена,  

Е.Ф. Шумахера та ін.; 

 дослідження теоретичних засад сутності економічної безпеки, а також 

методології її оцінювання та практичних аспектів її підвищення на всіх рівнях 

управління знайшло відображення у працях Л.І. Абалкіна, В.Н. Амітана,  

О.В. Баженової, В.А. Богомолова, З.С. Варналія, В.М. Гейця, Б.М. Данилишина, 

Я.А. Жаліла, М.І. Камлика, В.І. Мунтіяна, А.М. Сундука, О.І. Черняка та ін. 

 теоретичне дослідження особливостей економічної безпеки у сфері АПК, у 

тому числі сільського господарства, а також питання оцінювання окремих 

складових його економічної безпеки представлено у працях Л.М. Березіної,  

О.В. Бігдана, В.О. Жмуденка, Ю.Я. Лузана, М.Й. Маліка, Л.В. Молдаван,  

О.Л. Попової, П.Т. Саблука, Д.К. Семенди, А.Г. Свєтлакова, Л.А. Хромушиної,  

О.В. Шабінського та ін. 

Водночас, теоретичні дослідження сутності економічної безпеки сільського 

господарства та визначення практичних рекомендацій щодо її зміцнення в контексті 
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сталого розвитку національної економіки на даний час не досягли системної 

цілісності та глибини. Подальшого дослідження потребує встановлення 

пріоритетності факторів економічної безпеки з урахуванням галузевих особливостей 

та обґрунтування комплексного підходу до зміцнення економічної безпеки 

сільського господарства, що зумовлює необхідність удосконалення методики її 

оцінювання. Зазначена наукова проблема має дискусійний характер, знаходиться на 

стадії розробки та потребує подальшого вивчення. Саме цим обумовлені вибір теми, 

мета, завдання та зміст дисертаційної роботи. 

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

робота виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи Академії 

муніципального управління «Удосконалення механізмів державного управління та 

місцевого самоврядування» (номер державної реєстрації 0108U008164) та 

«Формування системи оцінювання стратегічного потенціалу сталого розвитку 

регіонів України» (номер державної реєстрації 0111U008703); особисто автором 

досліджено методичні аспекти оцінювання економічної безпеки сільського 

господарства та розроблено методичний підхід до її оцінювання на основі 

визначення факторів економічної безпеки шляхом побудови моделі головних 

компонент (довідка № 01–52 від 16.02.2015 р.). 

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є наукове 

обґрунтування та розробка теоретико-методичних положень і практичних 

рекомендацій щодо вдосконалення оцінювання та зміцнення економічної безпеки 

сільського господарства в Україні у контексті економіки сталого розвитку. 

Реалізація поставленої мети обумовила необхідність вирішення таких завдань: 

–  узагальнити теоретичні підходи до дослідження економічної безпеки 

сільського господарства; 

–  виявити ключові загрози сільськогосподарській діяльності; 

–  розкрити особливості зміцнення економічної безпеки сільського 

господарства у контексті економіки сталого розвитку; 

–  оцінити взаємозв’язок показників господарської та екологічної складових 

економічної безпеки сільського господарства; 

–  розробити теоретико-методичне забезпечення оцінювання економічної 

безпеки сільського господарства на основі аналізу її ключових складових; 

–  оцінити стан економічної безпеки сільського господарства у розрізі регіонів 

України; 

–  обґрунтувати заходи щодо зміцнення економічної безпеки України шляхом 

узгодження цілей економічного розвитку та екологічної стабілізації сільського 

господарства; 

–  надати пропозиції щодо удосконалення державної політики регулювання 

сільськогосподарського виробництва та розвитку сільських територій як чинника 

зміцнення економічної безпеки сільського господарства. 

Об’єктом дослідження є процес забезпечення розвитку сільського 

господарства в структурі національної економіки на основі зміцнення його 

економічної безпеки. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних 

аспектів зміцнення економічної безпеки сільського господарства в Україні. 
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Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи є 

використання загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання. 

У процесі дослідження використано методи економічних досліджень: 

абстрактно-логічний та аналітично-синтетичний (при узагальненні теоретико-

методичних підходів до зміцнення економічної безпеки сільського господарства, а 

також при розробці рекомендацій щодо зміцнення економічної безпеки сільського 

господарства в Україні); системного аналізу (при дослідженні рівня складових 

економічної безпеки сільського господарства); економіко-статистичні методи, 

зокрема, графічний та порівняння (для виявлення тенденцій змін параметрів 

складових економічної безпеки сільського господарства та визначення причин змін), 

кореляційно-регресійного аналізу (для встановлення зв’язків між параметрами 

складових економічної безпеки сільського господарства), метод головних 

компонент (метод факторного аналізу – для визначення ключових факторів 

зміцнення економічної безпеки сільського господарства). 

Інформаційною базою дослідження є нормативно-правові акти України, 

програмні документи міжнародних організацій у сфері економіки сталого розвитку 

та сільського господарства, офіційні дані Державної служби статистики України, 

матеріали Міністерства аграрної політики та продовольства України та Міністерства 

екології та природних ресурсів України, періодичні видання, наукові праці 

вітчизняних та зарубіжних фахівців, матеріали науково-практичних конференцій, 

інформаційні ресурси світової комп’ютерної інформаційної мережі Internet. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається сукупністю 

теоретичних і методичних положень та висновків щодо забезпечення розвитку 

сільського господарства в структурі національної економіки на основі зміцнення 

його економічної безпеки, зокрема: 

вперше: 

–  розроблено теоретико-методичне забезпечення оцінювання економічної 

безпеки сільського господарства на основі визначення показників, що 

характеризують наступні складові: рівень економічної ефективності виробництва, 

рівень екологічного навантаження на угіддя внаслідок сільськогосподарської 

діяльності та рівень соціального розвитку сільських територій. Виокремлення 

вказаних показників на основі застосування методу головних компонент дозволяє 

забезпечити комплексність та об’єктивність оцінювання економічної безпеки 

сільського господарства України; 

удосконалено: 
–  тлумачення змісту поняття економічної безпеки сільського господарства, 

яке, на відміну від існуючих, визначено в контексті концепції сталого розвитку як 

такий стан економічної системи, за якого забезпечується процес нормального 

відтворення, виконання селоутворюючої та природоохоронної функцій сільського 

господарства шляхом досягнення стабільності та гнучкості виробництва, а також 

створення ресурсного резерву для подальшого розвитку; 

–  визначення ступеню взаємозв’язку господарської та екологічної складових 

економічної безпеки сільського господарства з метою забезпечення їхньої 

узгодженості, яке уможливило розробку практичних рекомендацій щодо стабілізації 

аграрних екосистем у процесі сільськогосподарського виробництва; 
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–  оцінювання рівня економічної безпеки сільського господарства у розрізі 

регіонів на основі систематизації ключових факторів економічної безпеки, що 

піддаються формалізації, та ранжування регіонів шляхом порівняння числових 

значень показників використання ґрунтів, господарської діяльності підприємств та 

соціального розвитку в зоні сільськогосподарського виробництва, що дало 

можливість виявити загрози економічній безпеці сільського господарства окремих 

регіонів України; 

набули подальшого розвитку: 

–  групування ключових загроз економічній безпеці сільського господарства, 

що визначаються як фактори зовнішнього та внутрішнього впливу негативного 

характеру, результатом дії яких є погіршення виробничих параметрів і динаміки 

економічних показників, фінансові втрати або зниження якісних характеристик 

економічної системи, з числа котрих виключаються об’єктивно негативні прояви 

господарської діяльності; 

–  теоретико-методичне забезпечення зміцнення економічної безпеки 

сільського господарства у контексті економіки сталого розвитку з визначенням 

концептуальних засад реформування сільського господарства України в частині 

виокремлення економіко-екологічного та інноваційного компонентів, а також 

встановлення певних вимог до суб’єктів економічних відносин у 

сільськогосподарському секторі; 

–  обґрунтування пріоритетних напрямів державної політики щодо зміцнення 

економічної безпеки сільського господарства шляхом формування сталого 

сільського господарства, що забезпечує підвищення рівня індикаторів прогресу 

(зміцнення продовольчої безпеки, захист навколишнього середовища, економічний 

та соціальний розвиток України) і передбачає створення умов для екологізації 

сільськогосподарського виробництва, реалізації багатофункціонального сільського 

господарства, збереження агроландшафтів та посилення ролі сільських громад у 

вирішенні питань розвитку сільських територій; 

–  обґрунтування заходів державного регулювання щодо узгодження цілей 

економічного розвитку та екологічної стабілізації у сільському господарстві, а саме: 

врахування у витратах на виробництво вартості відновлення родючості ґрунтів, 

застосування комплексного підходу до оцінювання ґрунтів з урахуванням їх 

гетерогенності, економічної оптимізації використання земельних ресурсів на базі 

заздалегідь визначеної екологічно-доцільної структури. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що розроблені 

в дисертаційній роботі наукові підходи, висновки й практичні рекомендації 

поглиблюють розуміння процесу забезпечення економічної безпеки сільського 

господарства в контексті сталого розвитку національної економіки, надають 

можливість її оцінювання в розрізі регіонів та можуть бути використані в процесі 

формування державної політики регулювання сільськогосподарського виробництва 

та розвитку сільських територій. 

Викладені у дисертації науково-практичні рекомендації щодо впровадження 

конкретних заходів державної політики зміцнення економічної безпеки сільського 

господарства, пропозиції у сфері регулювання сільськогосподарського виробництва, 
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підтримки соціального розвитку села та покращення екологічного стану природних 

виробничих ресурсів було використано при розробці рекомендацій щодо 

вдосконалення законодавства в галузі питань державної підтримки сільського 

господарства, захисту ґрунтів та розвитку сільських територій. Окремі положення 

дисертаційної роботи, а саме: результати оцінки взаємозв’язку показників 

економічної діяльності сільськогосподарських підприємств та показників 

використання ґрунтів у розрізі регіонів; пропозиції щодо оцінювання ґрунтів, 

оптимізації структури земельних ресурсів та встановлення меж сівозмін; а також 

запропонований комплекс заходів державної підтримки зміцнення економічної 

безпеки сільського господарства були використані при підготовці аналітичних та 

інформаційних матеріалів для проведення засідання Комітету Верховної Ради 

України з питань аграрної політики та земельних відносин з приводу розгляду 

окремих положень проекту Закону про збереження ґрунтів та охорону їх родючості 

(довідка № 04-11/16-68 від 27.03.2015 р.) 

Пропозиції щодо вдосконалення оцінювання економічної безпеки сільського 

господарства та обґрунтування державної політики сприяння формуванню системи 

сталого сільського господарства були використані в роботі Національного 

наукового центру «Інститут аграрної економіки» у наукових розробках та при 

підготовці аналітичних матеріалів щодо регулювання економічних відносин в 

контексті сталого розвитку сільських територій (довідка № 07/72 від 11.02.2015 р.). 

Розроблені на основі наукових результатів дисертаційної роботи методичні 

матеріали впроваджені в навчальний процес і використовувались при розробці та 

проведенні лекційних і семінарських занять для студентів ВНЗ «Академія 

муніципального управління» (довідка № 01-91 від 23.02.2015 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

завершеним науковим дослідженням здобувача. Всі наукові положення, що 

виносяться на захист, отримані автором особисто. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення й результати 

наукового дослідження доповідались на науково-практичних конференціях, серед 

яких: Науково-практична конференція за міжнародною участю «Завдання 

державного, регіонального та муніципального управління в контексті нових реалій 

національного розвитку» (6 квітня 2012 р., м. Київ); Міжнародна науково-практична 

конференція «Інноваційні підходи та механізми державного та муніципального 

управління» (12 квітня 2013 р., м. Київ); Науково-практична конференція молодих 

учених «Актуальні питання розвитку суб’єктів господарювання в умовах 

економічної нестабільності» (6 грудня 2013 р., м. Київ); Міжнародна науково-

практична конференція «Модернізаційні процеси державного та муніципального 

управління» (4 квітня 2014 р., м. Київ). 

Публікації. Основні положення дисертації висвітлено у 13 одноосібних 

наукових працях загальним обсягом 7,46 д.а., з них: 8 статей – у наукових фахових 

виданнях, з яких 2 статті – у фахових виданнях України, включених до міжнародних 

наукометричних баз даних; 1 стаття – в іноземному науковому виданні (0,52 д.а.);  

4 публікації – за матеріалами конференцій (0,62 д.а.). 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг дисертаційної 
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роботи становить 274 сторінки. Основний зміст дисертації викладено на  

202 сторінках, що містить 10 таблиць та 27 рисунків. Робота має 13 додатків. Список 

використаних джерел налічує 237 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, ступінь 

наукової розробленості обраної теми, зазначено зв’язок роботи з напрямами 

наукових досліджень; визначено об’єкт, предмет, методи, мету й завдання 

дослідження, висвітлено наукову новизну, встановлено практичну цінність 

одержаних результатів; наведено дані щодо їх апробації, впровадження та публікації 

результатів дослідження. 

У першому розділі «Теоретико-методичні засади дослідження економічної 

безпеки сільського господарства» висвітлені теоретичні підходи до визначення 

сутності економічної безпеки сільського господарства, виокремлено внутрішні та 

зовнішні загрози економічній безпеці сільського господарства, виявлено 

особливості зміцнення економічної безпеки сільського господарства в контексті 

економіки сталого розвитку, проведено критичний аналіз методичних підходів до 

оцінювання економічної безпеки сільського господарства. 

У роботі визначено, що у сфері захисту національних інтересів одним з 

першочергових завдань є забезпечення стійкого та ефективного функціонування 

сільського господарства, що виконує ключову стабілізуючу роль у національній 

економіці України. В ході дослідження робіт сучасних вітчизняних та зарубіжних 

вчених було виявлено, що сутність економічної безпеки може розглядатись з точки 

зору адаптивності економічної системи та ефективності використання її ресурсів, 

рівня захищеності та боротьби із загрозами, забезпечення потенціалу соціально-

економічного розвитку. 

Запропоновано визначення, згідно з яким економічна безпека сільського 

господарства – це такий стан економічної системи, за якого забезпечується процес 

нормального відтворення, виконання селоутворюючої та природоохоронної функцій 

сільського господарства шляхом досягнення стабільності та гнучкості виробництва, 

а також створення ресурсного резерву для подальшого розвитку. Забезпечення 

економічної безпеки сільського господарства – це постійний циклічний процес, у 

ході якого реалізується система різноспрямованих заходів, як у напрямі 

забезпечення економічних переваг сільськогосподарського виробництва, так і у 

напрямі покращення умов життя населення сільських територій та стану 

навколишнього середовища. 

Виходячи з проблеми забезпечення стійкого функціонування у мінливому 

оточенні, сільське господарство досліджено за двома рівнями цілісності: системним 

та структурним. Виявлено протиріччя між означеними рівнями цілісності, що 

обумовлені розширенням міжнародних господарських зв’язків та зростанням вимог 

щодо використання у виробництві природних ресурсів. 

У роботі визначено зовнішні та внутрішні загрози економічній безпеці 

сільського господарства, при цьому виокремлено економічні загрози як фактори 

впливу об’єктивно негативного характеру та «слабкі місця» функціонування сільського 

господарства як економічної системи, що не можуть розглядатись у якості загроз. 
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Досліджено вплив міжнародних організацій на стан економічної безпеки 

сільського господарства України. Внаслідок дії загроз, що існують в умовах 

світового вільного ринку, виникає низка негативних явищ, а саме: прискорене 

виснаження природних ресурсів у результаті орієнтації виробництва на експорт, 

падіння цін, обмеження можливостей щодо виходу на світовий ринок через 

підвищення санітарних та фіто-санітарних стандартів. Крім того, світовий ринок 

стає мірилом у процесі оцінювання конкурентоздатності місцевого виробництва, 

тому витрати на використання ресурсів не співвідносяться з такими цілями, як 

справедливість та добробут населення сільських територій. Поряд з тим, 

позитивними факторами впливу, що забезпечує екологізацію сільського 

господарства, є світовий трансфер технологій та фінансування в рамках 

міжнародних програм розбудови сталого сільського господарства. 

Розкрито особливості зміцнення економічної безпеки сільського господарства 

України в контексті економіки сталого розвитку, що полягають в організації 

виробництва на основі раціонального використання природних ресурсів із 

залученням максимальної кількості місцевого сільського населення з гарантією 

постійного працевлаштування. Стійкість та гнучкість функціонування сільського 

господарства як економічної системи забезпечується запровадженням 

комплексності у веденні господарської діяльності, заходами з підтримки родючості 

ґрунтів та збалансованості агроекосистем. Обов’язковою є екологічна 

обґрунтованість використання природно-ресурсного потенціалу, а також 

ув’язування масштабів організації виробництва із виконанням селоутворюючої 

функції. Взаємна інтеграція екологічного та економічного підходів до розвитку 

сільського господарства в межах екологічно орієнтованої стратегії розвитку 

забезпечується за рахунок раціонального поєднання ринкових та адміністративних 

важелів регулювання сільськогосподарського виробництва, а також підтримки 

розвитку сільських територій та поширення традиційних форм організації 

сільськогосподарського виробництва за участю сільського населення. 

Проведено критичний аналіз основних підходів до оцінювання економічної 

безпеки: на основі аналізу факторів економічної безпеки, шляхом бального 

оцінювання її рівня, а також на основі розрахунку агрегованого показника. Зроблено 

висновок, що методичні підходи до визначення рівня економічної безпеки 

характеризуються рядом недоліків, серед яких важливо відзначити такі: оцінки 

експертів є суб’єктивними, що призводить до відмінностей в інтерпретації одних і 

тих же економічних явищ та індикаторів; будь-які методики не можуть у повній мірі 

враховувати галузеві та регіональні особливості. 

У ході узагальнення існуючих досліджень щодо застосування окремих 

методичних підходів до оцінювання економічної безпеки відзначено, що проблема 

забезпечення об’єктивності зростає в міру ускладнення розрахунків внаслідок 

розширення та конкретизації напрямків аналізу. Комплексний характер оцінювання 

забезпечується переважно докладним розглядом та класифікацією загроз 

економічній безпеці сільського господарства, визначенням порогових значень, а 

також різними варіантами математичного аналізу економічної інформації. 

У роботі визначено вимоги до методики оцінювання економічної безпеки 

сільського господарства. Так, об’єктивний результат може бути отриманий на основі 
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конкретних статистичних даних із мінімальним використанням бальних оцінок. 

Наочно відобразити відмінності економічної безпеки сільського господарства 

регіону дозволяє чітка систематизація факторів економічної безпеки та ранжування 

регіонів на основі порівняння конкретних числових значень. Розглянуто обмеження 

застосування кореляційно-регресійного аналізу та проблеми забезпечення 

гомоскедастичності, обумовлені особливостями сільськогосподарської діяльності, 

що справляють вплив на складові економічної безпеки. 

У другому розділі «Стан економічної безпеки сільського господарства в 

Україні» здійснено оцінку господарської та екологічної складових економічної 

безпеки вітчизняного сільського господарства, виявлено взаємозв’язок показників 

господарської та екологічної складових у розрізі регіонів, а також здійснено оцінку 

соціальної складової економічної безпеки сільського господарства України, в тому 

числі в розрізі регіонів. Проведено аналіз показників економічної діяльності 

сільськогосподарських підприємств та домогосподарств за період 2009–2013 рр., а 

також показників використання ґрунтів у сільськогосподарському виробництві. 

Стан економічної безпеки сільського господарства визначається рівнем 

ефективності господарської діяльності, соціального розвитку та екологічного 

навантаження на агроекосистеми. На даний час проблема її зміцнення в Україні 

великою мірою лежить у площині збереження природного середовища та сільських 

поселень. Одним із основних факторів розвитку сільського господарства є земельні 

ресурси. Відзначено високий рівень сільськогосподарської освоєності територій, що 

обумовлює надмірну розораність земельної площі. В усіх землях 

сільськогосподарського призначення найбільша питома вага площ використовується 

під посіви зернових та зернобобових культур і соняшника. Аналіз динаміки 

посівних площ окремих видів продукції рослинництва свідчить про їх розширення в 

частині культур, які реалізуються на світовому ринку, та відображає зниження 

зацікавленості виробників у вирощуванні рослин, що входять до складу 

традиційного раціону українця. 

Домогосподарствам належить найвища частка у виробництві 

низькорентабельних культур, таких як картопля та інші овочі; великі підприємства 

не зацікавлені у поширенні видів, які не приносять високих прибутків, вимагають 

особливих умов обробки та не забезпечують такого ефекту масштабу, як зернові та 

олійні культури. 

Здійснена у роботі оцінка економічної діяльності сільськогосподарських 

підприємств за період 2009–2013 рр. свідчить про переорієнтацію виробництва у 

рослинництві на користь експортної складової. У тваринництві підприємства 

отримують виручку переважно від реалізації яєць курячих, а питома вага виручки за 

напрямами галузі тваринництва у загальній виручці має тенденцію до скорочення у 

зв’язку з розширенням вирощування комерційних культур. 

За результатами аналізу показників економічної діяльності сільсько-

господарських підприємств та показників використання ґрунтів у розрізі регіонів 

визначено рівень взаємозв’язку господарської та екологічної складових економічної 

безпеки сільського господарства. Виявлено, що інтенсифікація сільського 

господарства має своїм наслідком часткове руйнування природних екосистем. 
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У роботі проведено кореляційно-регресійний аналіз економічної діяльності 

сільськогосподарських підприємств України у розрізі регіонів за 2009–2013 рр. У 

результаті аналізу встановлено прямий зв’язок між обсягами виручки на одного 

працівника, рівнем рентабельності та розораністю угідь, питомою вагою виручки від 

реалізації кукурудзи, соняшника, сої та ріпака, а також яєць курячих у загальній 

виручці. Крім того, існує тісний обернений зв’язок виручки на одного працівника з 

питомою вагою виручки від реалізації свиней на м’ясо та молока у загальній 

виручці. Виявлені взаємозв’язки засвідчили, що вища частка тваринництва (за 

виключенням птахофабрик) у випуску продукції сільськогосподарських підприємств 

пов’язана з нижчою виручкою на одного працівника. Великі обсяги виручки на 

одного працівника забезпечуються вирощуванням комерційних культур та 

розвитком птахівництва. 

Специфікація оцінених регресійних моделей (просторових моделей у розрізі 

регіонів України, побудованих за щорічними підсумками за період 2009–2013 рр.) 

має такий вигляд: 
 

y = а0 + а1 x1 + а2 x2+ а3 x3, 
 

де y – виручка на одного працівника; а0, а1, а2, а3 – оцінки параметрів регресії;  

x1 – рентабельність сільськогосподарської діяльності; x2 – частка виручки від 

реалізації кукурудзи, соняшника, сої та ріпака у загальній виручці; x3 – частка 

виручки від реалізації яєць курячих у загальній виручці. 

Побудовані регресійні моделі є значимими (табл. 1), їх коефіцієнти 

детермінації свідчать про тісний лінійний зв’язок між залежною та незалежними 

змінними. 

Таблиця 1 

Результати оцінювання регресійних моделей  
 

Статистичні характеристики Роки 

2009 2010 2011 2012 2013 

Коефіцієнт детермінації 0,692 0,609 0,781 0,764 0,745 

t-статистика: - константа 8,382 3,530 5,441 5,378 4,971 

- x1 3,758 2,418 2,213 2,241 4,177 

- x2 2,270 2,656 3,012 4,169 3,673 

- x3 2,830 2,193 2,520 3,533 2,965 

F-статистика (3,21) 15,709 10,924 24,959 22,721 20,492 

Джерело: розроблено автором самостійно. 

 

Таким чином, було перевірено гіпотезу щодо кращого розв’язання еколого-

соціальних завдань економічно міцнішими господарствами та виявлено, що 

сільськогосподарські підприємства надають перевагу інтенсивному виробництву 

рослинницької продукції, ігноруючи або обмежуючи виробництво продукції 

тваринництва, окрім птахівництва, тобто, зі зростанням економічних можливостей 

відбувається погіршення екологічних параметрів. 

У роботі проведено аналіз динаміки посівних площ за окремими 

сільськогосподарськими культурами у розрізі регіонів та здійснено їх порівняння з 

нормативами оптимального співвідношення посівних площ. Виявлено, що 
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вітчизняна сільськогосподарська практика переважно ігнорує екологічні вимоги та 

допускає порушення режиму сівозміни і раціональної структури посівів на користь 

вирощування прибуткових культур, призначених на експорт. 

Проведений у роботі аналіз показників соціальної складової економічної 

безпеки виокремив найгостріші проблеми сільських територій: бідність, безробіття 

та високий рівень демографічного навантаження. Відзначено проблему благоустрою 

сільського житлового фонду, занепад соціальної інфраструктури, відсутність 

мотивації до праці. Активізація міграційних процесів, особливо серед сільської 

молоді, стає основною причиною деградації українських сіл. У сільській місцевості 

неформальний сектор економіки є основним місцем прикладання праці для кожної 

другої особи з числа зайнятих сільських жителів. Труднощі, пов’язані з пошуком 

роботи, призвели до збільшення чисельності осіб, зайнятих лише у власному 

особистому господарстві. Проявом загострення кризи зайнятості у сільській 

місцевості є прогресуюче зростання кількості безробітних, що не здійснюють пошук 

роботи, а також поширення форм часткової та тимчасової зайнятості. 

У роботі виявлено, що позитивні зрушення у сільськогосподарському 

виробництві не призводять до підйому сільських територій. Було проведено 

кореляційно-регресійний аналіз наступних показників; рівень урбанізації, індекс 

матеріального добробуту населення, кількість вільних робочих місць на одного 

незайнятого в розрізі регіонів України за 2013 р. 

Рівняння регресії має вигляд: 
 

y= 0,208 + 0,774x4 + 0,254x5, 
 

де y – рівень урбанізації, x4 – індекс матеріального добробуту населення, x5 – 

кількість вільних робочих місць на одного незайнятого. 

Рівняння даної множинної регресії є значущим. Коефіцієнт детермінації 

складає 0,659; t-статистики дорівнюють: t(константа)=2,092, t(x4)=2,687, t(x5)=2,252; 

F-статистика (2,22) становить 21,285. 

У третьому розділі «Основні напрями зміцнення економічної безпеки у 

контексті формування в Україні сталого сільського господарства» здійснено 

оцінку комплексного показника економічної безпеки сільського господарства у 

розрізі регіонів та, на його основі, визначено завдання, напрями та заходи щодо 

формування в Україні сталого сільського господарства. 

У роботі проведено аналіз рівня економічної безпеки сільського господарства, 

який дозволив оцінити у комплексі його економічний стан, рівень екологічного 

навантаження та соціальну напруженість у сільській місцевості, а також окреслити 

основні групи загроз. Для розрахунку рівня економічної безпеки сільського 

господарства України за 2013 рік у розрізі регіонів було спочатку застосовано метод 

головних компонент, що дозволив виявити першопричини кореляції ознак та 

змістовно їх інтерпретувати. Вибір ознак було обґрунтовано з точки зору широти 

охоплення показників виробничої діяльності, а також показників використання 

земельних ресурсів та людського капіталу. 

У процесі компонентного аналізу сумарна варіація первинних ознак, 

перерозподілена між компонентами, визначила три перших фактори в межах 

75,54 % кумулятивної дисперсії (табл. 2). 
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Таблиця 2 
Результати оцінки моделі головних компонент 

економічної безпеки сільського господарства України за 2013 р. 
 

Первинні ознаки, 
що ввійшли до складу фактора з навантаженням |а|>0,6 

Інтерпретація 
змісту фактора 

1) питома вага виручки від реалізації окремих видів 
продукції в загальній виручці сільськогосподарських 
підприємств: 
Var3 – зернових і зернобобових (а=0,82), 
Var4 – кукурудзи, соняшника та ріпака (а=0,73), 
Var6 – свиней на м’ясо (а=-0,90); 
2) Var9 – питома вага сільськогосподарських угідь у 
загальній площі земель регіону (а=0,64). 

Фактор 1 – рівень 
екологічного 
навантаження на 
територію регіону 
внаслідок 
сільськогосподарської 
діяльності 

1) Var7 – середньомісячна заробітна плата у сільському 
господарстві (а=-0,87); 
2) Var8 – рівень зайнятості у сільській місцевості (а=-0,92). 

Фактор 2 – складові 
соціального стану в зоні 
впливу сільськогоспо-
дарського виробництва 

1) Var1 – виручка від реалізації сільськогосподарської 
продукції на одного працівника (а=0,90); 
2) Var2 – рентабельність сільськогосподарської діяльності 
(а=0,80); 
3) Var10 – питома вага посівних площ у 
сільськогосподарських угіддях (а=0,65). 

Фактор 3 – рівень 
економічної ефективності 
сільськогосподарської 
діяльності 

Джерело: розроблено автором самостійно 

 
Подальші розрахунки дозволили привести показники до стандартизованого 

вигляду, який забезпечує порівнянність значень складових економічної безпеки 
сільського господарства при їх ранжуванні в розрізі регіонів (табл. 3). Виявлено, що 
вищий рівень економічної безпеки обумовлений наступними факторами: незначною 
часткою культур, що справляють руйнівний вплив на ґрунти, у загальній виручці від 
реалізації сільськогосподарської продукції; високою ефективністю 
сільськогосподарського виробництва, що дозволяє забезпечувати вищі соціальні 
стандарти та потенційно здатне забезпечувати компенсацію екологічної шкоди від 
монокультуризації та руйнування ґрунтів. 

Таблиця 3 
Рівень комплексного показника економічної безпеки сільського господарства 

за головними компонентами у розрізі регіонів України за 2013 р. 
 

Межі 
показника 

Назва регіону 

понад 0,1 
Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Донецька, Волинська, 
Львівська, Херсонська, Київська, Дніпропетровська області 

від 0,1 до –0,1 
АР Крим та Черкаська, Луганська, Харківська, Хмельницька, Запорізька, 
Житомирська, Полтавська області 

менше –0,1 
Миколаївська, Тернопільська, Одеська, Вінницька, Рівненська, 
Кіровоградська, Сумська, Чернігівська області 

Джерело: розроблено автором самостійно. 

 
У роботі здійснено порівняльну характеристику засобів реалізації функцій 

управління сільським господарством у сучасних економічних умовах та умовах 
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економіки сталого розвитку, а також визначено вимоги до суб’єктів економічних 
відносин у сільськогосподарському секторі (органів державного управління, 
сільськогосподарських підприємств, фінансових інститутів та інвесторів, населення 
сільських територій) у контексті підвищення рівня економічної безпеки сільського 
господарства. Запропоновано основні заходи щодо забезпечення розбудови сталого 
сільського господарства з метою узгодження економічної та екологічної складових 
економічної безпеки. Удосконалення державної аграрної політики має 
здійснюватись у межах концепції сталого сільського господарства, відповідно до 
якої розроблено схему впровадження програми зміцнення економічної безпеки  
(рис. 1.). 

 

 
 

Рис. 1. Схема впровадження програми зміцнення економічної безпеки 

шляхом формування сталого сільського господарства 
Джерело: розроблено автором самостійно 

 

Визначено цілі, завдання та заходи державної економічної та соціальної 

політики у напрямку формування сталого сільського господарства. Побудова моделі 

сталого, безпечного й ефективного сільського господарства у контексті загальної 

екологізації виробництва вимагає посилення державного регулювання даної сфери з 

метою досягнення високого рівня таких індикаторів прогресу, як забезпечення 

продовольчої безпеки, захист навколишнього середовища, економічний та 

соціальний розвиток. 

Здійснено оцінку наслідків впровадження сталого сільського господарства за 

основними індикаторами прогресу. Зростання кількості дрібних та середніх 

виробників, обмеження монокультуризації, скорочення площ орних земель, 

збереження природних ландшафтів, застосування у виробничому процесі методів 

сталого сільського господарства, скорочення відходів та підвищення ефективності 
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використання води, зростання потреби у додатковій робочій силі за рахунок 

збільшення обсягів ручної праці в ході екологізації рослинництва та гуманізації 

норм утримання тварин, зменшення обсягів шкідливих речовин у продуктах 

харчування, – дозволять отримати термінове покращення за індикаторами «захист 

навколишнього середовища» і «соціальний розвиток та охорона здоров’я». 

Гармонізація виробничої агроекосистеми та розвиток сталого сільського 

господарства у подальшому дозволить досягти покращення за індикаторами 

«забезпечення продовольчої безпеки» та «зростання економічних можливостей». 

Розроблено комплекс показників вимірювання рівня розвитку сільського 

господарства за основними індикаторами прогресу як на рівні держави, так і на 

місцевому рівні. 

За результатами дослідження у роботі запропоновано комплекс заходів 

регулювання сільськогосподарського виробництва в контексті державної підтримки 

зміцнення економічної безпеки сільського господарства. З огляду на потребу 

удосконалення державної політики розвитку сільських територій, проблемою є 

відсутність повної та достовірної інформації щодо стану та динаміки окремих 

складових рівня життя сільського населення. Визначено напрями збору інформації 

та моніторингу у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, що дозволить 

підвищити ефективність вирішення проблем сільського населення. В роботі 

визначено та систематизовано пропозиції, у тому числі окреслено основні цілі, 

завдання та заходи щодо зміцнення економічної безпеки сільського господарства у 

контексті розвитку сільських територій. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано 

нове вирішення наукової задачі щодо зміцнення економічної безпеки сільського 

господарства України в контексті економіки сталого розвитку. Проведене 

дослідження дозволило сформулювати висновки і рекомендації теоретичного, 

методичного та практичного характеру, що характеризуються науковою новизною, 

відповідають визначеній меті та поставленим завданням: 

1. Сільське господарство є провідною системоутворюючою сферою 

національної економіки, що формує агропродовольчий ринок, а також трудовий та 

поселенський потенціал сільських територій. Економічна безпека сільського 

господарства – це такий стан економічної системи, за якого забезпечується процес 

нормального відтворення, виконання селоутворюючої та природоохоронної функцій 

сільського господарства шляхом досягнення стабільності та гнучкості виробництва, 

а також створення ресурсного резерву для подальшого розвитку. 

2. Економічними загрозами можна вважати лише фактори впливу, 

результатом дії яких є конкретний збиток у вигляді погіршення виробничих 

параметрів і динаміки економічних показників, фінансових втрат або зниження 

якісних характеристик економічної системи. Серед факторів, що справляють 

суттєвий негативний вплив на рівень економічної безпеки сільського господарства, 

важливо виділити наступні: руйнування екосистем, в рамках яких провадиться 

сільськогосподарське виробництво; зниження родючості ґрунтів та продуктивності 

інших природних ресурсів через ведення господарства без урахування природного 
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фактора; нераціональне використання земельних угідь; втрата людського потенціалу 

через деградацію сільських територій; відплив професійних кадрів із галузі; 

невідповідність сільськогосподарської продукції стандартам якості; невідповідність 

технології вирощування рослин та утримання сільськогосподарських тварин 

екологічним стандартам та вимогам. 

3. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу виявлено, що на зростання 

продуктивності праці сільськогосподарських працівників у грошовому виразі прямо 

впливає частка у виробництві високорентабельних сільськогосподарських культур, 

ціна на які формується на світовому ринку, частка виручки від реалізації продукції 

рослинництва, що вважається найбільш небезпечною з точки зору погіршення стану 

ґрунтів, а також продукції птахівництва, що характеризується високим рівнем 

забруднення навколишнього середовища порівняно з іншими підгалузями 

тваринництва. Така ситуація обумовлена відсутністю механізму адекватного 

відшкодування сільськогосподарськими підприємствами вартості використаних 

природних ресурсів, внаслідок чого вони можуть надмірно збільшувати доходи за 

рахунок екологічно небезпечних напрямів діяльності. За допомогою кореляційно-

регресійного аналізу виявлено, що аграрні регіони України на даний час 

відзначаються нижчим, порівняно з урбанізованими регіонами, рівнем добробуту 

населення, незважаючи на вищі показники забезпеченості за рахунок присадибних 

ділянок. Також гіршими є характеристики ринку праці, оскільки, незважаючи на 

зростання зайнятості у сільському господарстві, в регіонах з вищою питомою вагою 

сільського населення відносний показник кількості вільних робочих місць є суттєво 

нижчим. 

4. Складові економічної безпеки сільського господарства, виявлені на основі 

побудови моделі головних компонент, характеризують, по-перше, рівень 

екологічного навантаження на територію регіону внаслідок сільськогосподарської 

діяльності, по-друге, рівень соціального розвитку в зоні сільськогосподарського 

виробництва, та, по-третє, рівень економічної ефективності сільськогосподарської 

діяльності. 

5. Ранжування регіонів України на основі загальної оцінки за сумою 

зважених факторів дозволило зробити висновки щодо економічної безпеки 

сільського господарства регіонів. Вищий рівень економічної безпеки переважно 

обумовлений незначною питомою вагою культур, що справляють руйнівний вплив 

на ґрунти, у загальній виручці від реалізації сільськогосподарської продукції, а 

також високою ефективністю сільськогосподарського виробництва. Поряд з тим, 

покращення показників економічної діяльності підприємств є швидше ознакою 

наявності потенціалу зміцнення економічної безпеки, аніж свідченням її реального 

зміцнення, особливо за екологічним та соціальним напрямами. 

6. Питання забезпечення на державному рівні розвитку сільського 

господарства на сталій основі обумовлює потребу у зміні пріоритетів внутрішнього 

управління у бік таких виробничих факторів, як природні ресурси та сільське 

населення. Метою розбудови сталого сільського господарства є збереження 

продуктивності та прибутковості без погіршення стану ґрунтів, що має 

забезпечувати підвищення, у першу чергу, таких індикаторів прогресу, як захист 

навколишнього середовища, соціальний розвиток та охорона здоров’я. Гармонізація 
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виробничої агроекосистеми дозволить у подальшому забезпечити економічний 

ефект у межах таких індикаторів прогресу, як зміцнення продовольчої безпеки та 

зростання економічних можливостей. 

Отже, здійснення економічної діяльності у сфері сільського господарства в 

контексті економіки сталого розвитку має враховувати біологічні особливості 

агросфери та потреби соціального розвитку сільських територій. Концепція 

реформування сільського господарства має включати економіко-екологічний та 

інноваційний компоненти та вирішувати такі головні завдання: підтримка родючості 

та поліпшення якості малопродуктивних ґрунтів з найменшими витратами, 

поширення технологій раціонального використання ґрунтів, ефективне 

використання існуючого природного генетичного потенціалу, збереження 

екологічної рівноваги, забезпечення нормального кругообігу речовин і максимальне 

використання залишків виробництва, вдосконалення та поширення традиційних 

форм організації сільськогосподарського виробництва з участю сільського 

населення, удосконалення освіти та професійної підготовки з метою поширення 

сучасних агротехнологій та принципів сталого землекористування. 

7. Концепція сталого розвитку висуває нові вимоги до суб’єктів економічних 

відносин у сільськогосподарському секторі в контексті підвищення рівня 

економічної безпеки сільського господарства, а саме: з боку органів державного 

управління – політичне сприяння формуванню сталого сільського господарства, 

підтримка регіональних та місцевих ініціатив, забезпечення привабливих умов для 

інвестицій у екологічні агротехнології та проекти, що забезпечують захист 

агроландшафтів; у діяльності сільськогосподарських підприємств – адаптація 

виробництва до регіональних потреб розвитку з урахуванням специфіки місцевих 

агроекосистем, поєднання комерційних та соціальних цінностей; з боку фінансових 

інститутів та інвесторів – посилення роботи у регіонах, запровадження гнучких 

систем фінансування та мікрокредитування, підтримка перспективних програм 

фінансування з об’єктивно обумовленим відстроченим економічним ефектом; з боку 

населення сільських територій – підтримка ініціатив місцевих виробників, що 

сприяють розвитку сільських територій, врахування екологічної складової у 

власному виробництві, створення інститутів громадянського суспільства. 

8. Узгодження цілей економічного розвитку та екологічної стабілізації у 

сільському господарстві вимагає врахування у витратах на виробництво вартості 

заходів з відновлення родючості ґрунтів. У зв’язку із потребою у розширенні 

нормативно-правової бази для захисту ґрунтів важливе місце займають пропозиції 

щодо способів їх оцінювання. Редукціоністский підхід, доступний завдяки 

існуванню практичних засобів оцінювання стану ґрунту, має доповнюватись 

моделюванням системи взаємодії управлінських заходів та змін властивостей 

ґрунту, що свідчитиме про функціонування рослинництва в якості інтегрованої 

підсистеми агроекосистеми. Таким чином буде визнано можливість виникнення 

нових властивостей у результаті взаємодії між різними процесами у ґрунті та його 

властивостями. При цьому обов’язковою є вимога пріоритетності екологічної 

оптимізації структури земельних угідь, наслідком якої має бути консервація земель 

із деградованими та малородючими ґрунтами та орних земель, інтенсивне 

сільськогосподарське використання яких є екологічно небезпечним. 
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9. Зміцнення економічної безпеки сільського господарства має 

забезпечуватись державною політикою регулювання сільськогосподарського 

виробництва та розвитку сільських територій. Цілями державного регулювання у 

сільському господарстві мають бути: створення умов для реалізації 

багатофункціональності сільського господарства, удосконалення системи 

ціноутворення, поліпшення та розширення сфери застосування системи оцінювання 

природних ресурсів у грошовому виразі, досягнення пріоритетності 

природоохоронного фактора у розрахунку податків та штрафів, спрямування 

державних інвестицій у природний капітал на його відновлення, переорієнтація 

політики державних закупівель з метою сприяння виробництву екологічної 

продукції та використання методів господарювання, які відповідають принципам 

сталого розвитку. Цілями державної політики розвитку сільських територій мають 

бути: посилення ролі сільських громад у плануванні та запровадженні заходів 

розвитку цих територій, захист навколишнього середовища та збереження 

ландшафту, диверсифікація економіки сільських територій, розвиток соціальної 

інфраструктури. 
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заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К. : Університет економіки та 

права «КРОК», 2013. – С. 93–96. (0,20 д. а.) 

13. Кальний С. В. Завдання державного управління щодо забезпечення 

економічної безпеки сільського господарства у контексті економіки сталого 

розвитку / С. В. Кальний // Модернізаційні процеси державного та муніципального 

управління : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 4 квіт. 2014 р.). – К. : ВПЦ 

АМУ, 2014. – С. 172–174. (0,14 д. а.) 

 

АНОТАЦІЯ 

Кальний С. В. Зміцнення економічної безпеки сільського господарства в 

Україні. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і 

науки України. – Київ, 2015. 

Дисертація присвячена дослідженню економічної безпеки сільського 

господарства в Україні в контексті економіки сталого розвитку, вдосконаленню її 

оцінювання та обґрунтуванню практичних рекомендацій щодо її зміцнення шляхом 

формування в Україні сталого сільського господарства, покращення державної 

політики регулювання сільськогосподарського виробництва та розвитку сільських 

територій. 
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У роботі досліджено сутність економічної безпеки сільського господарства, 

узагальнено методичні підходи до її оцінювання, виявлено головні загрози у її 

забезпеченні в Україні. Здійснено аналіз економічної безпеки сільського 

господарства за її господарською, екологічною та соціальною складовими, а також 

аналіз взаємозв’язку господарської та екологічної складових у розрізі регіонів. 

Розраховано комплексний показник економічної безпеки сільського 

господарства у розрізі регіонів та здійснено їх ранжування. Обґрунтовано 

необхідність реформування сільського господарства з урахуванням біологічних 

особливостей агросфери та соціальних потреб сільських територій. Запропоновано 

практичні рекомендації щодо зміцнення економічної безпеки у напрямку 

узгодження цілей економічного розвитку та екологічної стабілізації сільського 

господарства. 

Ключові слова: економічна безпека сільського господарства, сталий 

розвиток, стале сільське господарство, загроза, державне управління сільським 

господарством, розвиток сільських територій, довкілля, агроландшафт, 

агроекосистема, землекористування, ерозія ґрунту. 

 

АННОТАЦИЯ 

Кальный С. В. Укрепление экономической безопасности сельского 

хозяйства в Украине. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным хозяйством. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство 

образования и науки Украины. – Киев, 2015. 

Диссертация посвящена исследованию экономической безопасности сельского 

хозяйства в контексте экономики устойчивого развития, совершенствованию ее 

оценки и обоснованию практических рекомендаций по ее укреплению путем 

формирования в Украине устойчивого сельского хозяйства, улучшения 

государственной политики регулирования сельскохозяйственного производства и 

развития сельских территорий. 

В работе исследована сущность экономической безопасности сельского 

хозяйства, определены внешние и внутренние угрозы. Определены особенности 

укрепления экономической безопасности сельского хозяйства в рамках концепции 

устойчивого развития, состоящие в переориентации целевой функции производства 

с максимизации объемов продукции на обеспечение рационального использования 

природных ресурсов, увеличение производства экологически чистых продуктов 

питания и привлечение максимального количества крестьян с гарантией 

постоянного трудоустройства. 

Обобщены методические подходы к оценке экономической безопасности. 

Установлено, что комплексный характер оценки обеспечивается преимущественно 

подробным рассмотрением и классификацией угроз экономической безопасности 

сельского хозяйства, а также определением пороговых значений. В работе 

определены требования к методике оценки экономической безопасности сельского 

хозяйства: объективный результат может быть получен на основе конкретных 

статистических данных с минимальным использованием бальных оценок. 
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Осуществлен анализ хозяйственной и экологической составляющих 

экономической безопасности отечественного сельского хозяйства, выявлена 

взаимосвязь показателей хозяйственной и экологической составляющих в разрезе 

регионов, а также проведена оценка социальной составляющей экономической 

безопасности сельского хозяйства, в том числе в разрезе регионов. 

В работе прошла проверку и была признана несостоятельной гипотеза о 

лучшем решении экологических и социальных задач экономически крепкими 

хозяйствами. Установлено, что сельскохозяйственные предприятия на фоне 

интенсификации растениеводства игнорируют или ограничивают производство 

продукции животноводства, кроме птицеводства, таким образом рост 

экономических возможностей сопровождается ухудшением экологических 

параметров. 

Осуществленный в работе анализ показателей социальной составляющей 

экономической безопасности выявил острые проблемы сельских территорий: 

бедность, безработица и высокий уровень демографической нагрузки. Отмечены 

проблемы благоустройства сельского жилищного фонда, упадок социальной 

инфраструктуры, отсутствие мотивации к труду. В результате анализа сделан вывод 

о том, что положительные сдвиги в сельскохозяйственном производстве не 

приводят к подъему сельских территорий. 

В работе выделены группы признаков, характеризующие основные факторы 

экономической безопасности сельского хозяйства, а также установлены 

первопричины корреляции признаков, а факторы содержательно интерпретированы. 

На основании расчета комплексного показателя в разрезе регионов установлены 

причины ухудшения социальной и экологической составляющих экономической 

безопасности, определены задачи по устранению основных угроз. 

Выявлено, что более высокий уровень экономической безопасности 

обусловлен следующими факторами: незначительным удельным весом культур, 

оказывающих разрушительное воздействие на почвы, в общей выручке от 

реализации сельскохозяйственной продукции; высокой эффективностью 

сельскохозяйственного производства, что позволяет обеспечивать высокие 

социальные стандарты и потенциально способно компенсировать экологический 

ущерб от монокультуризации и разрушения почв. 

В работе проведена сравнительная характеристика средств реализации 

функций управления сельским хозяйством в современных экономических условиях 

и условиях экономики устойчивого развития, а также определены требования к 

субъектам экономических отношений в сельскохозяйственном секторе в контексте 

повышения уровня экономической безопасности сельского хозяйства. 

Предложен комплекс мероприятий по обеспечению формирования 

устойчивого сельского хозяйства с целью оптимального сочетания хозяйственной и 

экологической составляющих экономической безопасности. Вопрос повышения 

уровня экономической безопасности сельского хозяйства преимущественно 

находится в плоскости государственного регулирования. Совершенствование 

государственной аграрной политики должно осуществляться в рамках концепции 

устойчивого сельского хозяйства, согласно которой разработана схема внедрения 

программы укрепления экономической безопасности. Определены цели, задачи и 
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меры государственной экономической и социальной политики в направлении 

формирования устойчивого сельского хозяйства. В работе осуществлена оценка 

последствий внедрения устойчивого сельского хозяйства по основным индикаторам 

прогресса. 

Выработаны и систематизированы предложения, в том числе обозначены 

основные цели, задачи и мероприятия в рамках государственной политики 

регулирования сельскохозяйственного производства и развития сельских 

территорий в контексте укрепления экономической безопасности сельского 

хозяйства. 

Ключевые слова: экономическая безопасность сельского хозяйства, 

устойчивое развитие, устойчивое сельское хозяйство, угроза, государственное 

управление сельским хозяйством, развитие сельских территорий, окружающая 

среда, агроландшафт, агроэкосистема, землепользование, эрозия грунта. 

 

ANNOTATION 

Kal’nyi S. V. Strengthening the Economic Security of Agriculture in Ukraine. – 

Manuscript. 

Thesis for the candidate degree in Economics in speciality 08.00.03 – economics 

and management of national economy. – Taras Shevchenko Kyiv National University, 

Ministry of education and science of Ukraine. – Kyiv, 2015. 

The dissertation deals with economic security of agriculture under ensuring 

sustainable development and considers recommendations for improving governmental 

regulation of agricultural production and rural development. Also creating a system of 

sustainable agriculture in Ukraine is suggested. 

The dissertation studies the essence of agriculture’s economic security and its 

evaluation. The main threats for this system in Ukraine are identified. Analysis of the 

economic security of agriculture for its economic, environmental and social components, 

as well as analysis of the relationship between economic and environmental components in 

the regions, is provided. 

Composite index of economic security of agriculture in the regions is developed and 

ranking of regions is recommended. Necessity of agricultural reformation, based on 

biological characteristics of agrosphere and social needs of rural areas, is substantiated. 

Recommendations for improving economic security through harmonization of economic 

development and agricultural environment are suggested. 

Key words: economic security of agriculture, sustainable development, sustainable 

agriculture, threat, governance of agriculture, development of rural areas, the 

environment, agrolandscape, agroecosystem, land use, soil erosion. 
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