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ВСТУП 

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. 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 

пошуку оптимальної методики її оцінювання. Дані питання знаходяться у 
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площині наукового дослідження сучасних проблем теорії та методології 

економічної безпеки сільського господарства як сфери національної економіки. 

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 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. 
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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; 
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- 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. 

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 – розділи 1 та 3, а також при розробці рекомендацій щодо 

зміцнення економічної безпеки сільського господарства в Україні – розділ 3); 

системного аналізу (при дослідженні рівня складових економічної безпеки 

сільського господарства – розділ 2); економіко-статистичні методи, зокрема, 

графічний та порівняння (для виявлення тенденцій змін параметрів складових 

економічної безпеки сільського господарства та визначення причин змін – 

розділ 2), кореляційно-регресійного аналізу (для встановлення зв’язків між 

параметрами складових економічної безпеки сільського господарства – розділ 

2), метод головних компонент (метод факторного аналізу – для визначення 

ключових факторів зміцнення економічної безпеки сільського господарства – 

розділ 3). 

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 
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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; 

- 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 
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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. 
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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, 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 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.). 
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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; 4 публікації – за матеріалами конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг 

дисертаційної 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. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА  

 

1.1. Сутність економічної безпеки сільського господарства 

 

Традиційно економічна безпека розглядається як найважливіша якісна 

характеристика економічної системи, яка визначає її здатність підтримувати 

діяльність у межах норми за умови стійкого забезпечення ресурсами та захисту 

як інтересів окремих господарюючих суб’єктів, так і національних інтересів в 

цілому. Економічна безпека є станом соціально-економічної системи, за якого 

забезпечується її стабільність і стійкість та одночасно створюються передумови 

для розвитку в умовах посилення внутрішніх та зовнішніх загроз. 

Даний термін набув офіційного статусу в резолюції  Генеральної 

Асамблеї ООН «Міжнародна економічна безпека» (1985 р.). У цьому 

міжнародному документі сутність економічної безпеки на національному рівні 

пов’язується із захищеністю економіки від дії зовнішніх та внутрішніх 

несприятливих факторів, що порушують нормальний процес відтворення, 

погіршують досягнутий рівень життя населення та тим самим викликають 

підвищення соціальної напруги у суспільстві [160]. 

При цьому в зазначеному документі було виокремлено зовнішні та 

внутрішні прояви економічної безпеки. Вважалось, що у країнах з високим 

рівнем економічного розвитку за відносно низької самозабезпеченості 

ресурсами та продукцією національна економічна безпека надійно гарантується 

високим рівнем диверсифікації зовнішньоекономічних зв’язків, а для країн з 

низьким рівнем економічного розвитку питання самозабезпечення основними 

видами ресурсів та продукції набувають першочергового значення. У цілому 

стверджувалось, що процеси інтернаціоналізації господарського життя у 

планетарному масштабі можуть позитивно розвиватись лише за умови 
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збереження та підтримки економічної безпеки на міжнародному та 

національному рівнях [160]. 

В умовах перехідної економіки було визнано найважливішими такі 

структурні елементи національної економічної безпеки: економічна 

незалежність, стійкість економічної діяльності та здатність до саморозвитку. 

Важливо зазначити, що економічна незалежність на національному, 

регіональному, галузевому рівні чи рівні підприємства розглядалась в контексті 

взаємодії всіх суб’єктів економічного процесу та з урахуванням факторів 

взаємозалежності. Результатом встановлення нормального рівня економічної 

безпеки вважався стан економічної системи, за якого вона адекватно реагує та 

ефективно протистоїть будь-яким зовнішнім чи внутрішнім загрозам. На думку 

Л. І. Абалкіна, економічно безпечним є «стан економічної системи, який 

дозволяє їй розвиватися динамічно, ефективно та вирішувати соціальні 

завдання, при цьому держава має можливість виробляти й проводити в життя 

незалежну економічну політику і, водночас, забезпечується її захист від 

зовнішніх і внутрішніх загроз» [1, с. 5].  

У подальшому загрози посилення залежності економічного розвитку від 

зовнішніх ресурсів, як в технічному оснащенні виробничої та управлінської 

практики, так і у забезпеченості продовольством, висунули проблеми 

економічної безпеки на перший план. Набули актуальності дослідження 

проблематики умов середовища, які склалися та швидко змінюються, 

діагностики і виявлення реальних загроз та розробки ефективних і надійних 

методів захисту від таких загроз. На даний час економічну безпеку як на   

макро-, так і на мікрорівнях визначають як стан захищеності економічної 

системи від негативного впливу ендо- та екзогенних факторів, тобто від 

внутрішніх та зовнішніх загроз. При цьому поняття економічної безпеки у 

розумінні захисту від економічних злочинів можна оцінювати як найбільш 

вузьке, адже її забезпечення знаходиться переважно у площині юридичного чи 

інформаційного захисту. Наприклад, на думку В. І. Ярочкіна: «основою 

економічної безпеки підприємства є переважно інформаційний аспект, зокрема 
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безпека інформаційних систем та забезпечення безпеки комерційної 

інформації» [210, с. 23]. 

У якості основи економічної безпеки проблему боротьби із загрозами 

розглядають В. В. Кузьменко, Л. О. Коковський, О. І.  Лєпіхов,                           

В. С. Пономаренко, але у ширшому розумінні – з точки зору не лише правових, 

а й організаційно-економічних заходів [113; 107; 117; 147]. На макрорівні 

типовим є визначення економічної безпеки, запропоноване М. І. Камликом: «це 

надійна захищеність національних інтересів у сфері економіки від реальних та 

потенційних внутрішніх загроз, насамперед – від прямих та опосередкованих 

економічних збитків; захищеність економічних інтересів держави, суспільства і 

особистості, з одного боку, та впровадження оптимальної соціально-

орієнтованої економічної політики, з іншого» [93, с. 31]. На мікрорівні             

Д. Ковальов, Т. Сухорукова розглядають економічну безпеку як «захищеність 

діяльності підприємства від негативного впливу зовнішнього оточення, а також 

здатність своєчасно усунути різноманітні загрози або пристосуватись до 

існуючих умов, які не відбиваються негативно на його діяльності» [99, с. 48]. 

Отже, у вказаних наукових працях економічна безпека визначається як 

захищеність від зовнішніх негативних впливів та здатність швидко усувати 

загрози чи пристосовуватись до змінних умов, якщо зміни не справляють на 

діяльність суттєвого негативного впливу. На наш погляд, недоліком наведеного 

підходу можна вважати те, що захист від негативного впливу зовнішнього 

середовища не завжди є можливим і доцільним, оскільки негативні впливи 

зовнішнього середовища часто призводять до позитивних змін у економічній 

системі. Припускаючи, що зовнішні загрози економічній безпеці виникають 

стихійно, можемо говорити про спірність припущень щодо можливості 

побудови системи відповідної протидії. Механістичність такого підходу 

виявляється у створенні уявлення про повну відокремленість функціонування 

будь-якої економічної системи від загроз її діяльності та існуванню, у той час, 

як у середовищі, де виникають загрози, створюються і всі інші умови, в яких діє 

система, та її зв’язки.  
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Окремо існує погляд на економічну безпеку як стан, за якого ймовірність 

негативних кількісних чи якісних змін всередині системи та в тій частині 

зовнішнього оточення, що її безпосередньо стосується, є незначною, тобто не 

перевищує певних граничних значень. Негативними при цьому мають 

вважатись зміни, що виходять за межі бажаних параметрів діяльності системи 

та віддаляють систему від бажаного стану. Така думка ґрунтується на 

припущенні про можливість стабільності зовнішнього середовища, у той час як 

змінність зовнішнього середовища є його природною властивістю, а 

постійність параметрів, що характеризують силу впливу зовнішніх факторів 

протягом певного періоду, завжди є тимчасовим станом. Також, з практичної 

точки зору, на наш погляд, проблемою є виявлення усіх змін у зовнішньому 

середовищі, які є небажаними для функціонування системи, та визначення їх 

імовірності.  

Зміщення акценту з проблеми подолання загроз на питання забезпечення 

потенціалу розвитку та захисту національних інтересів відзначається у             

В. К. Сенчагова, у якого економічна безпека – це не лише «стан економіки в 

системі її зв'язків з точки зору спроможності до виживання та розвитку в 

умовах внутрішніх та зовнішніх загроз, а також дії непередбачуваних і 

важкопрогнозованих факторів», але й «такий стан економіки та інститутів 

влади, при якому забезпечені гарантований захист національних інтересів, 

соціальна спрямованість політики, достатній оборонний потенціал навіть за 

несприятливих умов розвитку внутрішніх і зовнішніх процесів» [204, с. 47]. 

Подібним є визначення В. І. Мунтіяна, який, однак, робить наголос на 

можливості захисту національних та суспільних інтересів за основними 

напрямами забезпечення економічної безпеки. Йдеться про 

«загальнонаціональний комплекс заходів, спрямованих на постійний і 

стабільний розвиток економіки держави, що включає механізм протидії 

внутрішнім і зовнішнім загрозам; стан захищеності економічних інтересів 

особи, суспільства і держави, що сприятиме стійкому й ефективному 

функціонуванню економіки в режимі розширеного відтворення, як створення 
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передумов для підтримки і покращення рівня життя громадян, задоволення 

корінних національних інтересів у виробничо-економічній сфері, фінансовій, 

зовнішньоекономічній, технологічній, енергетичній, продовольчій та інших 

субекономічних сферах» [132, с. 42]. 

Загалом, є досить поширеним підхід до визначення економічної безпеки 

як стану економічної системи, що забезпечує захист економічних інтересів та 

достатній фінансовий та господарський потенціал навіть за умови посилення 

впливу негативних факторів. До прихильників такого підходу належать                         

В. А. Богомолов, Ф. М. Медвідь, Є. М. Бухвальд, О. А. Грунін, С. Л. Локшин 

[11; 125; 14; 32; 118]. Подібним є визначення економічної безпеки, наведене у 

Методиці розрахунку рівня економічної безпеки України, затвердженій 

Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №1277 від 

29.10.2013 р.: «це стан національної економіки, який дає змогу зберігати 

стiйкiсть до внутрiшнiх та зовнiшнiх загроз, забезпечувати високу 

конкурентоспроможнiсть у світовому економiчному середовищi i характеризує 

здатність нацiональної економіки до сталого та збалансованого зростання» 

[128]. 

У визначенні економічної безпеки на макрорівні можна також окремо 

виділити групу авторів, які, у цілому не відійшовши від наведеного вище 

розуміння сутності економічної безпеки, вважають її важливою ознакою 

розвиток економіки та соціальний прогрес. Так, В. М. Геєць вважає, що 

економічно безпечним є «стан економіки, суспільства та інститутів державної 

влади, при якому забезпечується реалізація та гарантований захист 

національних економічних інтересів, прогресивний соціально-економічний 

розвиток країни» [26, с. 27]. На думку І. Я. Богданова, з огляду на потребу 

забезпечення економічної безпеки важливим є «збереження економічної 

самостійності країни, її спроможності у власних інтересах приймати рішення, 

які стосуються розвитку господарства; можливість збереження вже досягнутого 

рівня життя населення і сприяння його підвищенню» [10, с. 25]. Близькими за 

змістом є визначення, запропоновані М. М. Єрмошенком та Б. В. Губським, при 



 17 

цьому останній наголошує на потребі у саморозвитку, що є важливою 

складовою економічної безпеки будь-якої системи [52; 33]. 

На окрему увагу заслуговує визначення, запропоноване Я. А. Жалілом: 

«економічна безпека – це здатність національної економіки до розширеного 

відтворення з метою задоволення на визначеному рівні потреб власного 

населення і держави, протистояння дестабілізуючій дії чинників, що створюють 

загрозу нормальному розвиткові країни, забезпечення конкурентоспроможності 

національної економіки у світовій системі господарювання» [56, с. 12]. 

Відзначаючи підхід до визначення економічної безпеки з точки зору 

конкурентних переваг, слід зауважити, що він є більш поширеним серед 

науковців, які досліджують функціонування економічних систем на мікрорівні.  

Так, у площині маркетингового оцінювання лежить визнання економічно 

безпечним такого функціонування підприємства, яке, за словами                       

С. М. Ілляшенка: «дозволяє запобігати внутрішнім та зовнішнім загрозам та 

забезпечує його тривале виживання та стійкий розвиток на ринку відповідно з 

обраною місією» [74, с. 97]. Поряд з тим, основою економічної безпеки 

підприємства у даному твердженні також виступає захист від загроз. Так само, 

Н. В. Куркін визначає економічну безпеку як стан, що «характеризується 

захищеністю залучення у необхідному обсязі внутрішніх та зовнішніх ресурсів 

для виробництва споживчих ресурсів (товарів, робіт, послуг) від впливу 

внутрішніх та зовнішніх загроз протягом життєвого циклу підприємства» [115, 

с. 98].  

З огляду на головні фактори, що забезпечують динаміку розвитку 

економічної системи, посилення її економічної безпеки полягає у переході від 

протистояння загрозам, які мають зовнішній стосовно системи характер, до 

забезпечення адаптації у ході розвитку до властивих системі загроз, що часто 

мають природній непереборний характер. Так, деякі автори основою 

економічної безпеки вважають гнучкість та здатність економічної системи 

пристосовуватись до мінливих зовнішніх умов. У ширшому розумінні науковці 

пропонують розглядати економічну безпеку як можливість забезпечення 
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стійкості системи у різноманітних, у тому числі, і несприятливих умовах 

зовнішнього середовища незалежно від характеру та сили впливу, тобто 

незалежно від масштабу відповідних внутрішніх змін системи. Так, на думку    

В. Н. Амітана, «внутрішнім змістом поняття економічна безпека є модель, що 

спрямована на створення умов для безперервного пристосування господарської 

діяльності або економічного функціонування до мінливих умов досягнення 

поставленої мети як у рамках держави, так і в рамках її регіонів та 

господарюючих суб'єктів» [6, с. 13]. На мікрорівні Г. В. Козаченко,                   

В. П. Пономарьов, О. М. Ляшенко під економічною безпекою підприємства 

розуміють «міру гармонізації в часі і просторі економічних інтересів 

підприємства з інтересами пов'язаних з ним суб'єктів зовнішнього середовища 

та їх часткову захищеність від загроз» [104, с. 23].  

Розглядаючи економічну безпеку як стан, за якого стратегічний потенціал 

системи знаходиться поблизу границь адаптивності, а втрата економічної 

безпеки є можливою при наближенні ступеня адаптивності стратегічного 

потенціалу до граничної зони, важливо звернути увагу на проблему стійкості 

економічної системи. Існування меж адаптивності системи обумовлено тим, що 

поняття зовнішньої та внутрішньої гнучкості не є абсолютним, і коли зміни 

параметрів перевищують можливості її адаптивного розвитку, відбувається 

втрата стійкості, яка є м’якою, якщо подальший рух має коливальний 

періодичний характер, або жорсткою – якщо режим руху має характер стрибка.  

Як свідчить досвід світового розвитку, кризи не лише неминуче 

з’являються в економічній системі з певною періодичністю, але і є своєрідним 

двигуном прогресу: вони підривають основи застарілих елементів, відкривають 

дорогу до становлення нових, зберігають та збагачують спадкове ядро системи. 

З врахуванням цього, система заходів антикризової політики, що реалізується 

на будь-якому рівні управління, має включати у себе не стільки боротьбу з 

наслідками вже існуючих кризових явищ, скільки створення умов для того, щоб 

у майбутньому вплив криз був пом’якшений, а відповідні ризики діяльності 

знижені. Отже, антикризова політика має бути частиною системи управління 
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економічною безпекою та характеризуватись швидше апріорністю, аніж 

апостеріорністю. Її заходи мають носити швидше превентивний та 

загальноекономічний, аніж реактивний та вузько антикризовий характер. 

Слід відзначити існування протилежних підходів до визначення ролі 

криз. Такі вчені, як Л. Грінер та К. Ру-Дюфор, відмічають, що поряд з 

негативним та руйнівним характером, їхні прояви несуть у собі потенціал змін 

[170]. Вони є основою для навчання, перегляду цілей та стратегії діяльності і, 

надаючи рух трансформуючим силам, сприяють еволюції та підвищують 

ефективність функціонування економічної системи у перспективі. Ускладнення 

умов зовнішнього середовища вимагає здійснення стратегічних заходів 

антицинативного управління, у тому числі розробки інноваційних стратегій та 

концепцій оздоровлення. Поряд з тим, на наш погляд, деякі оперативні заходи, 

властиві реактивному способу управління, здатні значно знизити негативний 

вплив факторів, що змінюються до критичного рівня, забезпечуючи у 

короткотерміновому періоді захист від різкого зниження економічної безпеки.  

Головним недоліком такого підходу до визначення економічної безпеки, 

на нашу думку, є втрата можливості щодо оцінювання перспектив розвитку 

економічної системи, а також наближення поняття економічної безпеки до 

поняття адаптації.  

Особливо слід відзначити підхід до визначення економічної безпеки з 

точки зору економічного потенціалу або ефективності використання ресурсів 

економічної системи. У даному випадку у якості пріоритету її функціонування 

розглядають не боротьбу з загрозами, а досягнення певних цілей її економічної 

діяльності. Так, О. В. Березін вважає, що «економічна безпека – це такий стан 

потенціалу підприємства, за якого гарантуються найбільш ефективне його 

використання, стабільне функціонування господарської системи, її подальший 

розвиток» [7, с. 27]; Є. Л. Олейніков розуміє економічну безпеку підприємства 

як «стан найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів для 

забезпечення стабільного функціонування підприємства в даний час і в 

майбутньому» [205, с. 32]. Такий підхід, що набув особливого поширення на 
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мікрорівні, називається ресурсно-функціональним. У його рамках найбільш 

детально розроблено комплекс показників для діагностики економічної 

безпеки, який до цього часу вдосконалюється й уточнюється відповідно до 

зміни економічних пріоритетів на макрорівні та з урахуванням галузевих 

особливостей. 

У даному контексті В. Ф. Гапоненко, А. Л. Беспалько, А. С. Власков 

розглядають економічну безпеку як «такий стан підприємства, який 

визначається його здатністю нормально функціонувати для досягнення своїх 

цілей за існуючих умов зовнішнього середовища та при їх зміні в певних 

межах» [25, c.21]. І. І. Цигилик конкретизує поняття економічно безпечного 

стану підприємства шляхом розкриття складових його ресурсного потенціалу: 

«економічна безпека підприємства – це такий стан корпоративних ресурсів 

(капіталу, персоналу, інформації, технологій та техніки, устаткування, прав) та 

підприємницьких можливостей, за якого гарантується максимально ефективне 

їх використання для забезпечення стабільного функціонування та динамічного 

науково-технічного та соціального розвитку, запобігання внутрішнім та 

зовнішнім негативним впливам» [194, с.3]. Т. М. Іванюта й А. О. Заїчковський 

уточнюють дане визначення необхідністю «забезпечення тривалого виживання 

і стійкого розвитку на ринку відповідно до обраної місії» [73, c.16].  

Вважаючи, що результатом забезпечення економічної безпеки є 

отримання економічного ефекту, деякі науковці визначають дану категорію 

безпеки як можливість досягнення мети діяльності в умовах ринкового 

середовища. При цьому можливості економічних систем розглядаються не з 

точки зору отримання миттєвих вигод, а у контексті підтримки високого 

потенціалу розвитку та зростання інвестиційних можливостей. Цей підхід має 

на меті виведення на передній план поняття так званих ефективно отриманих 

прибутків, що не можуть бути створені за рахунок надмірної експлуатації 

виробничих фондів чи трудових ресурсів, адже остання обумовлює появу 

додаткових загроз діяльності. 
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Згідно з ресурсно-функціональним підходом, процеси всередині системи 

розглядаються з їх характерними особливостями та у щільному взаємозв’язку і 

розділяються на групи з точки зору їх функціональної ролі у забезпеченні 

економічної безпеки.  

Таким чином, складається багаторівнева структура економічної безпеки, 

де всі елементи тісно пов’язані між собою. Відповідна сукупність 

взаємопов’язаних заходів організаційно-економічного та правового характеру, 

що здійснюється з метою захисту діяльності від впливу факторів, що можуть 

призводить до економічних втрат, складатиме комплексну систему 

забезпечення економічної безпеки.  

З огляду на широту охоплення оцінювання економічних систем з точки 

зору функціональної організації, можна говорити про всеосяжний, комплексний 

характер даного підходу, оскільки у його межах досліджуються найважливіші 

фактори впливу на стан функціональної складової та вивчаються основні 

процеси її забезпечення, а також проводиться аналіз розподілу та використання 

ресурсів, визначаються економічні індикатори рівня забезпечення 

функціональних складових. Однак саме це, на наш погляд, перешкоджає 

виокремленню комплексу ознак економічної безпеки із системи показників 

ефективності діяльності підприємства. У даному випадку економічна безпека 

розглядається широко, з точки зору, по-перше, адаптації до впливу зовнішнього 

середовища, по-друге, ресурсного забезпечення, по-третє, якості реалізації 

функції управління, а саме: планування, обліку, аналізу, контролю. Таким 

чином, рівень ефективності функціонування ототожнюється з рівнем 

економічної безпеки. 

Загалом, підходи до визначення сутності поняття економічної безпеки 

характеризуються або частковістю, або надмірною широтою охоплення 

складових системи та її зовнішнього середовища, при цьому межі економічної 

безпеки часто втрачаються, що призводить до її ототожнення з іншими 

економічними поняттями. Це пов’язано із позицією даного міждисциплінарного 
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поняття на стику економіки та безпеки, а також недостатньою розробленістю 

відповідного наукового апарату.  

Узагальнюючи існуючі підходи до визначення економічної безпеки, 

відзначимо її основні структурні елементи: 

- економічна стійкість і стабільність економічної системи; 

- здатність економічної системи до саморозвитку і прогресу; 

- економічна незалежність та економічний потенціал; 

- наявність відповідних та пов’язаних між собою заходів діагностики, 

формування та забезпечення економічної безпеки. 

Завдання забезпечення економічної безпеки сільського господарства 

видається особливо складним, що пов’язано як з великими обсягами залучених 

у виробництво ресурсів, так і значною тривалістю виробничого циклу. 

Сільське господарство є провідною системоутворюючою сферою 

національної економіки, що формує агропродовольчий ринок, а також трудовий 

та поселенський потенціал сільських територій. У розробці адекватної стратегії 

забезпечення національної економічної безпеки особливого значення набуває 

здатність окремих регіонів зберігати соціальну стабільність, покращувати 

якість життя населення сільських територій та сприяти розвитку сільського 

господарства.  

Це, в першу чергу, пов’язано з багатоплановістю функціонування 

сільського господарства, оскільки у його межах формується продовольча 

безпека як суттєва частина національної економічної безпеки. При цьому, за 

умови реалізації сприятливих сценаріїв, сільське господарство забезпечує 

виконання соціальних функцій, які за своєю природою належать державі. Не 

лише рівень розвитку сільськогосподарського виробництва, але й, значною 

мірою, його структура безпосередньо впливають на рівень життя сільського 

населення, визначаючи розвиток сільських територій. Зважаючи, що сільське 

господарство є структуруючою основою АПК, зазначимо, що на думку            

А. Г. Свєтлакова: «економічна безпека АПК є комплексом економічних, 

соціальних, правових та екологічних умов і факторів для функціонування, 
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розвитку та досягнення конкурентоздатності галузі з метою самозабезпечення 

якісними продуктами харчування населення території, стимулювання власного 

товаровиробника» [165, с. 23].  

До галузевих особливостей, що впливають на рівень економічної безпеки 

сільського господарства можна віднести: біологічний характер виробництва, 

залучення у виробництво природних ресурсів, низьку цінову еластичність 

попиту на сільськогосподарську продукцію, забезпечення продовольчої 

безпеки, селоутворюючу функцію, короткий термін зберігання окремих видів 

сільськогосподарської продукції.  

Поряд із тим, відзначаються такі особливості сільського господарства, як: 

складний фінансовий стан підприємств, низька прибутковість діяльності, 

висока вартість капіталу, високі ризики у тваринництві та рослинництві. У 

такій ситуації зростає важливість питання екологічної безпеки 

сільськогосподарського виробництва та унеможливлення варварського 

використання земельних, водних та інших природних ресурсів держави.  

У зв’язку з цим, з точки зору ресурсно-функціонального підходу, 

особливої ваги набуває екологічна складова економічної безпеки, сутність якої 

у загальному розумінні полягає в забезпеченні дотримання екологічних норм за 

технологічними процесами та щодо виробленої продукції при мінімальних 

витратах з метою унеможливлення збитків від адміністративних санкцій за 

забруднення навколишнього середовища та втрати ринків країн із жорсткішим 

нормами екологічного законодавства. Для сільського господарства важливе 

значення мають екологічні загрози, пов’язані з агротехнологіями. Оскільки 

природні ресурси для сільськогосподарських підприємств часто є складовою 

виробничих ресурсів, забруднення навколишнього середовища, нераціональне 

використання чи виснаження ґрунтів призводить до зниження ефективності 

виробництва у тривалій перспективі.  

На даний час можемо говорити про потрійну роль сільського 

господарства у системі суспільної організації:  
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- по-перше, воно є структуроутворюючим елементом економіки та 

виконує виробничу функцію; 

- по-друге, воно дає можливість працевлаштування для селян та кошти 

для існування їх сімей, а отже, несе соціальне навантаження та 

відповідальність; 

- по-третє, воно використовує природні ресурси та функціонує у тісному 

зв’язку з навколишнім середовищем, тому воно знаходиться у секторі 

відповідальності за збереження екосистем. 

Забезпечення економічної безпеки сільського господарства – це 

постійний циклічний процес, у ході якого реалізується система 

різноспрямованих заходів. З одного боку, це заходи, спрямовані на підвищення 

фінансової стійкості, ліквідності, конкурентоспроможності та створення 

стабільних можливостей забезпечення економічних переваг 

сільськогосподарського виробництва. З іншого боку, це заходи, що здійснюють 

позитивний вплив на рівень та умови життя населення, як зайнятого у 

виробництві, так і загалом жителів прилеглих територій, а також на стан 

навколишнього середовища. У свою чергу, зростання купівельної спроможності 

населення та підвищення якості природних ресурсів, що приймають участь у 

виробничих процесах, впливають на підвищення кількісних та якісних 

показників сільськогосподарського виробництва та, відповідно, його 

економічної безпеки.  

З точки зору процесу мобілізації та оптимального управління ресурсами 

для забезпечення стійкого функціонування сільського господарства та активної 

протидії негативному впливу оточення, економічну безпеку слід розглядати у 

трьох аспектах. На наш погляд, це такий стан системи використання ресурсів та 

організації сільськогосподарського виробництва, коли: 

- по-перше, відбувається стабілізація процесу функціонування в умовах 

нормальних коливань показників впливу факторів зовнішнього середовища; 
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- по-друге, створюється виробничий, техніко-технологічний, фінансовий 

та кадровий резерв, що визначає потенціал розвитку та гарантує його стійкість 

у майбутньому; 

- по-третє, забезпечується гнучкість для унеможливлення катастрофічних 

наслідків впливу будь-яких факторів, що виходитимуть за межі критичного 

рівня. 

Отже, 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.  

Підприємства аграрної сфери займають особливе становище, що не 

дозволяє повною мірою брати участь у міжгалузевій конкуренції, а 

сільськогосподарське виробництво характеризується відсутністю певних 

можливостей адаптивності порівняно з іншими галузями. 

Очевидно, що економічна безпека сільського господарства має прямий 

причинно-обумовлений зв'язок з результатами стратегічного планування в 

залежності від мети діяльності, засобів та можливостей її досягнення, 

конкурентного середовища та умов господарювання. З точки зору захищеності 

життєво важливих інтересів, економічна безпека забезпечується шляхом 

реалізації системи заходів правового, економічного, організаційного, 

технічного та соціального характеру. У даному контексті, на наш погляд, 

найбільш важливими є наступні твердження:  

- стан захищеності економічної системи не є незмінним, тобто має 

динамічній характер; 

- рівень небезпеки внутрішніх загроз потенційно є таким же високим, як і 

для загроз, що з’являються ззовні; 

- система захисту власності та ресурсів в сільському господарстві є 

дотичною до державної системи економічної безпеки та залежно від ситуації 
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здатна взаємодіяти з останньою на правовій основі, створюючи зв’язки різної 

глибини проникнення. 

Оскільки основою будь-якої економічної системи є її здатність до 

стійкого функціонування у мінливому оточенні, тобто рівень її цілісності, на 

наш погляд, важливо дослідити сільське господарство як господарський 

комплекс за двома рівнями цілісності.  

Системний рівень цілісності визначається повнотою та характером 

внутрішніх функціональних зв’язків, які забезпечують поєднання елементів 

системи у єдине ціле, відновлення усіх відсутніх елементів та їх гармонізацію у 

процесі взаємодії. Розвиток системного рівня цілісності у кінцевому підсумку 

визначає характер взаємодії системи із зовнішнім середовищем, можливості 

використання зовнішніх елементів в інтересах власного розвитку системи та її 

окремих підсистем (за виробничою ознакою – галузей та підгалузей, за 

територіальною – регіонів та районів). 

Структурний рівень цілісності підтримується повнотою та характером 

зовнішніх зв’язків системи, що обумовлюють можливість її функціонування в 

рамках більшої системи, а кінцеві результати такого функціонування більшою 

мірою залежать від гармонічної взаємодії з іншими системами. Розвиток даного 

рівня у кінцевому рахунку супроводжується підвищенням поточної 

ефективності функціонування більшої системи. Для дослідження принципово 

важливим вважаємо факт наявності внутрішнього протиріччя між позначеними 

рівнями цілісності, адже на певному етапі розвитку інтереси «цілого» та 

інтереси «частин» приходять до стану конфронтації, а відсутність узгодженості 

неминуче призводить до погіршення кількісних та якісних результатів 

функціонування систем.  

Прикладом слугують проблеми вітчизняного аграрного сектору, що 

можуть посилюватися участю країни в СОТ. Результатом розширення 

міжнародних господарських зв’язків стає доступність певних видів 

сільськогосподарської продукції з мінімальною собівартістю їх виробництва. 

Внаслідок цього розвиток власного виробництва такої продукції стає 
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економічно недоцільним. Регіони, що спеціалізуються на їх вирощуванні, 

можуть опинитися на межі дестабілізації економіки, яка за внутрішніми 

показниками могла розвиватись досить успішно. З цієї точки зору, єдиною 

причиною системної кризи у певних регіонах може бути високий рівень їхньої 

інтеграції у національну економіку в умовах прискорення інтеграції останньої в 

систему міжнародних господарських зв’язків. У такому випадку наслідком 

підвищення структурного рівня цілісності національної економічної системи 

певною мірою стає деградація її елементної бази, макроекономічні наслідки 

якої ще не отримали адекватної оцінки в теорії та практиці прийняття 

управлінських рішень.  

Заходи щодо лібералізації зовнішньоекономічних зв’язків можуть 

призводити до таких змін елементної бази, як закриття підгалузей чи 

перепрофілювання певних регіонів, що можна вважати лише наслідком 

адаптації системи до умов її функціонування, що змінюються. За протидії 

таким змінам може відбуватись руйнування системи, що бере участь у 

інтеграційних процесах.  

Входження вітчизняного аграрного сектору у світову економіку виявляє 

також протилежну, однак не менш небезпечну тенденцію, коли різниця цін 

внутрішнього та зовнішнього ринків є зворотною, однак також призводить до 

появи деструктивних процесів у сільському господарстві. Низькі внутрішні 

ціни на певні види сільськогосподарської продукції, виробленої всередині 

країни, роблять вигідним експорт такої продукції, що обумовлює активізацію 

зовнішньоекономічної діяльності більшості її виробників. Частина 

надприбутків експортерів через механізм експортного мита перерозподіляється 

в дохід держави, отже, складаються умови, коли і виробники, і державні 

регулятори зацікавлені у розширенні відповідного експорту, що розмиває 

обмеження, покликані захистити внутрішній ринок та забезпечити продовольчу 

безпеку держави. Крім того, економічна ефективність експорту, що обумовлює 

можливість отримання підприємством додаткового прибутку при реалізації 

продукції на зовнішньому ринку, має зворотною стороною прагнення 
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підприємств-суміжників до часткового перерозподілу цього прибутку на свою 

користь шляхом підвищення цін на агротехніку, мінеральні добрива, засоби 

захисту рослин, паливно-мастильні матеріали тощо. 

Поряд з тим, коли розвиток такої системи, як національний 

господарський комплекс, визначається внутрішніми причинами, обумовленими 

протиріччями між продуктивними силами та виробничими (економічними) 

відносинами, головною рушійною силою стають зміни, пов’язані з системним 

рівнем цілісності. Так, оновлення способу використання суспільством 

природного середовища призводить до змін галузевої структури економіки та 

структури міжрегіональних зв’язків. А те ж оновлення, що лежить в основі 

розвитку сільськогосподарської техніки та агротехнологій, викликає структурні 

зрушення у межах сільського господарства.  

Не звужуючи поняття економічної безпеки сільського господарства до 

захисту від загроз, підкреслимо, однак, важливість виокремлення груп 

основних зовнішніх та внутрішніх факторів впливу, що на даний час можуть 

оцінюватись як загрози.  

З точки зору економічної безпеки поняття загрози можна трактувати як 

будь-який конфлікт цілей функціонування та розвитку економічної системи зі 

змінами середовища, а якщо цілі співпадають – як різницю в шляхах чи 

напрямах їх досягнення. На думку П. В. Круша та В. І. Подвігіної, «загрозою 

вважається небезпека створення перешкод у досягнення цілей економічної 

діяльності або дія, умова, фактор, що знижує рівень економічної безпеки 

системи» [44, с. 38]. 

Серед суттєвих загроз економічній безпеці сільського господарства, на 

нашу думку, важливо виділити такі: 

- руйнування екосистем, у межах яких здійснюється сільськогосподарське 

виробництво; зниження родючості ґрунтів та продуктивності інших природних 

ресурсів через ведення господарства без урахування природного фактора;  

- нераціональне використання земельних угідь; 
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- 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.  

До головних загроз, що можуть суттєво знизити рівень економічної 

безпеки сільськогосподарських підприємств, можна віднести наступні:  

- порушення відновлювального процесу через диспропорції у 

співвідношеннях площ сільськогосподарських угідь, машино-тракторного 

парку, поголів’я худоби, обсягів виробництва сільськогосподарської продукції: 

зерна, м’яса, молока; 

- втрата фінансової стійкості; 

- руйнування природного ресурсного потенціалу; 

- втрати при збиранні, транспортуванні та зберіганні продукції 

рослинництва, розкрадання вирощеної продукції, а також фінансових та 

матеріальних виробничих ресурсів;  

- низька інвестиційна та інноваційна активність.  

На даний час діяльність у сільському господарстві ускладнюється низкою 

факторів, що формуються за межами даного сектору. Серед них 

найважливішими за рівнем впливу є:  

- загострення конкурентної боротьби через глобалізацію економіки, 

демпінгові ціни на товари сільськогосподарського виробництва, вироблені в 

країнах з нижчим рівнем заробітної плати або вищим рівнем державного 

протекціонізму; 

- перманентне зростання цін на енергоресурси;  

- обмежені можливості щодо використання кредитних коштів через 

значний рівень відсотків, високу вартість обслуговування кредитів та умови 

кредитування, що не враховують особливості сільськогосподарського 

виробництва;  
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- відсутність можливостей щодо оновлення основних фондів за рахунок 

машин, обладнання та устаткування вітчизняного виробництва; 

- диспаритет цін на сільськогосподарську продукцію, з одного боку, та на 

виробничі фонди – з іншого, обумовлений впливом природних монополій на 

формування собівартості сільськогосподарської продукції, а також дією 

імпортної складової. 

Крім того, у сільському господарстві постійно існує низка загроз 

природного походження, обумовлених тісним зв’язком виробництва з 

біологічним середовищем. Серед таких загроз головними є: несприятливі 

погодні умови, пожежі, а також поширення хвороб та шкідників рослин 

внаслідок розбалансування відповідної екосистеми. 

На даний час наукові та практичні розробки у сфері економічної безпеки 

сільського господарства містять низку пропозицій щодо підвищення її рівня. 

Так, основними заходами, що здатні мінімізувати загрози 

сільськогосподарській діяльності на макрорівні, можна вважати наступні: 

- реалізація державних програм щодо збереження та підвищення рівня 

родючості ґрунтів, екологічного захисту територій, на яких ведеться 

сільськогосподарське виробництво; 

- удосконалення системи компенсації втрат сільгоспвиробників; 

- забезпечення державного контролю та удосконалення системи 

ціноутворення на сільськогосподарську продукцію; 

- підтримка сільських територій. [3; 55; 58; 106; 119; 165] 

На мікрорівні заходами, що забезпечують підвищення рівня економічної 

безпеки, вважаються:  

- дотримання агротехнічних прийомів; 

- запровадження сучасних систем утримання та догляду за тваринами, 

удосконалення забезпечення комбікормами, технологічним устаткуванням та 

матеріальними ресурсами, а також оптимізація кормового раціону у 

тваринництві, забезпечення достатнього рівня ветеринарного обслуговування 

та вчасних щеплень;  
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- контроль та матеріальне стимулювання якості продукції, запровадження 

сучасних систем якості; наладка  

- дотримання термінів збирання врожаю, систематичний технічний огляд 

збиральної техніки, забезпечення охорони вантажів та герметизація кузовів, 

удосконалення обліку та контролю, раціональна організація вагового 

господарства. [8; 65; 69; 98; 100]  

Поряд з тим, процес визначення переліку загроз часто носить 

суб’єктивний характер. Серед науковців розповсюдженою є думка про те, що 

лише незначна кількість економічних загроз може бути пов’язана з проблемою 

економічної безпеки. Загрози у їх переважній більшості насправді пов’язані зі 

звичайним перебігом економічного життя та можуть оцінюватись як об’єктивно  

обумовлені негативні прояви господарської діяльності. Крім того, певні зміни, 

що у короткостроковому періоді оцінюються як загрози, у перспективі можуть 

виконувати стимулюючу роль щодо раціональної організації чи модернізації 

економічної системи. У цьому випадку роль загроз уподібнюється до 

позитивної ролі криз. Отже, економічними загрозами, на нашу думку, можна 

вважати лише фактори впливу об’єктивно негативного характеру, результатом 

дії яких є конкретний збиток у вигляді погіршення певних параметрів, 

небажаної динаміки показників, фінансових втрат або зниження якісних 

характеристик економічної системи.  

Деякі вчені пропонують виокремлювати так звані «слабкі місця» 

економічної системи, які не можуть оцінюватись як загрози. Так, визначаючи 

рівень продовольчої безпеки, до переліку загроз включають залежність від 

ввезення сільськогосподарської продукції, виробленої за межами держави чи 

відповідного регіону. Поряд з тим, часто така продукція є доступною для 

ввезення, дешевою та широко пропонується на світовому ринку. Наприклад, 

рослинництво та рибне господарство України не в змозі забезпечити 

виробництво певних видів продукції через особливості клімату, однак 

доступність такої продукції для вітчизняного споживача може бути обмеженою 

лише рівнем його доходів.   
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Інакше слід оцінювати ситуацію, коли внаслідок низьких урожаїв, 

ембарго чи інших зовнішньо обумовлених факторів зникає або обмежується 

можливість ввезення відповідної продукції. Наприклад, падіння виробництва 

гречки всередині країни та заборона вивезення її стратегічних запасів за межі 

областей, поряд з ажіотажним попитом та відсутністю даної продукції на 

світовому ринку, – все це призвело до тимчасового виникнення обмеження 

споживання звичного та життєво важливого елементу раціону харчування 

населення. 

Отже, якщо у першому випадку можна говорити про слабкість 

економічного розвитку, недостатню диференційованість діяльності сільського 

господарства або навіть про об’єктивну відсутність можливостей для 

відповідного виробництва, то у другому – про загрози щодо нормального 

функціонування системи державного чи регіонального постачання 

сільськогосподарської продукції. 

Зміна форм власності та методів господарювання обумовили процес, за 

якого зниження рівня одних екологічних загроз супроводжується появою 

нових, значно суттєвіших за своїм впливом. Наприклад, за радянських часів 

головним недоліком можна вважати високий рівень внесення у ґрунти 

мінеральних добрив, а в часи розвалу колгоспного господарства – руйнування 

складів, що супроводжувалось розмиванням мінеральних добрив та їх 

потраплянням у ґрунти та поверхневі води. На даний час ж високі ціни на 

світовому ринку та зниження курсу гривні всередині країни обмежують 

можливості щодо використання мінеральних добрив. Поряд з тим, висока 

рентабельність та незмінний попит на світовому ринку на соняшник, кукурудзу, 

ріпак, сою обумовлюють їх широке та інтенсивне вирощування без 

застосування сівозмін. Катастрофічне виснажування ґрунтів у подальшому не 

лише знизить рентабельність діяльності сільськогосподарських підприємств, 

але і призведе до втрати частини природних ресурсів, що виводить дану 

проблему на державний рівень. 
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1.2. Особливості зміцнення економічної безпеки сільського 

господарства в умовах економіки сталого розвитку 

 

З часу зародження сільського господарства закладено протиріччя його 

біологічної ролі: з одного боку, воно руйнує природні самодостатні екосистеми, 

а з іншого – фактично створює нові біологічні системи за законами 

функціонування біосфери. Отже, характер впливу сільського господарства на 

природу є водночас руйнівним та відтворюючим щодо довкілля, оскільки 

метою сільськогосподарської діяльності є формування нових екосистем.  

Екологічні відносини носять фундаментальний характер, тому не лише 

пізнавальні процеси, а й різні сфери практичної діяльності, у тому числі 

сільське господарство, входять у процес екологізації. До початку 1960-х рр. 

економічні теорії базувались на припущенні про наявність безмежних ресурсів 

та абсорбційних можливостей землі,  прогнозуючи безперервне економічне 

зростання. У подальшому так звана «криза створення уявних багатств і 

нераціонального використання грошових коштів» сприяла появі теорії меж 

зростання. Вона стала однією з перших глобально агрегованих прогностичних 

моделей майбутнього, що ґрунтуються на аналізі взаємодії населення, 

природних ресурсів та оточуючого середовища. Ідеї щодо існування меж 

економічного зростання сприяли раціональному переосмисленню цінностей 

індустріальної культури [77; 209]. 

Було також виявлено, що кризи поглиблюються антропогенними та 

економічними явищами, які синергетично посилюють одне одного: зростання 

приватизації доходів та соціалізації витрат і ризиків, виснаження земельних 

ресурсів, падіння рівня якості та доступності поверхневих вод, незадовільний 

розвиток екосистемних послуг, неефективне використання ліквідних 

фінансових ресурсів тощо. Все це загострює соціальні проблеми та призводить 

до нового посилення тиску на природу. Таким чином діє універсальний 

принцип «кумулятивної причинності» за Т. Вебленом, розвиваючи який           

Н. Калдор та Нобелівський лауреат Г. Мюрдаль виявили, що національний та 
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регіональний розвиток є швидше дивергентним, аніж конвергентним. 

Економічна система, на їхню думку, не завжди регулюється компенсуючими 

процесами за рахунок зворотних зв’язків чи взаємними коригуваннями шляхом 

дії цінового механізму [199]. 

Саме цим пояснюється різноманіття форм подібних економічних систем, 

коли їх розвиток великою мірою визначається культурними особливостями та 

соціальними інститутами, а стосовно агропромислової сфери – притаманними 

регіону способами обробки та вирощування, звичним раціоном харчування, 

географічними та кліматичними особливостями.  

Розглядаючи розподіл ресурсів та доходів як функцію влади, 

інституціоналістами було запропоновано дослідження реальних факторів, сил 

та інституціональних інструментів, що визначають процеси адаптації, на 

противагу дослідженню формальних технічних умов стійкості розвитку в 

контексті апріорно узгодженого чи  наперед визначеного порядку [189]. 

На початковому етапі результатом наукових досліджень було переважно 

створення моделей світового економічного розвитку з апокаліпсичними 

прогнозами, їх наслідком стала поява концепції «нульового зростання». 

Економічні, фінансові, продовольчі, екологічні та кліматичні кризові явища 

обумовили появу досліджень щодо альтернативних шляхів розвитку, 

результатом яких став висновок про те, що економічне зростання та охорона 

навколишнього середовища є не компромісними, а взаємодоповнюючими 

стратегіями. У подальшому через поглиблення проблем навколишнього 

середовища у теоретичних дослідження світової економіки та в процесі їх 

інтеграції у міжнародну та державну політику роль екології значно посилилась 

[126; 199]. 

Більш пізні альтернативні теорії «економіки навколишнього 

середовища», «екологічної модернізації» передбачали необхідність врахування 

впливу природоохоронного фактора на розвиток економіки, однак 

обмежувались здебільшого технологічною складовою економічного зростання, 

що дозволяло мінімізувати його негативні наслідки за рахунок усунення 
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забруднень. Однак, деякі економічні концепції, наприклад «екологічної 

економіки», акцентували увагу на запобіжних заходах охорони навколишнього 

середовища та вирізнялись комплексним підходом, розглядаючи економіку у 

тісному зв’язку з соціальною та екологічною сферою як частину єдиної 

взаємопов’язаної системи та підкреслюючи роль людини у біологічному та 

культурному розвитку [222]. 

Посилення впливу природоохоронного фактора набуло глобального 

характеру як за наслідками для світової економіки, так і за масштабами заходів. 

Взаємодія процесів глобалізації та екологізації викликала структурні зміни у 

світовій економіці та міжнародних економічних зв’язках.  

На даний час науковці відмічають різноспрямований зміст впливу 

екологічного фактора на процеси глобалізації, як обмежувальний, так і 

стимулюючий, що частково обумовлено політикою на міжнародному та 

національному рівнях. Природоохоронна політика викликає зміни в структурі 

інвестицій у бік зростання капіталовкладень в екологічно чисті технології, при 

цьому значення фактора екології зростає з посиленням національного 

регулювання. Оскільки погіршення стану навколишнього середовища впливає 

на стан продуктивних сил суспільства у вигляді погіршення здоров’я людей та 

виснаження природних ресурсів, екологічна безпека відіграє все більшу роль 

при побудові системи економічної безпеки на національному рівні та стає 

однією з найважливіших складових глобальної безпеки.  

Економічні дослідження екологічного спрямування дозволили вивести 

узагальнений показник ступеню впливу людини на навколишнє середовище, 

результатом чого стало запровадження у 1992 р. У. Ризом поняття так званого 

«екологічного сліду людства» [233].  

Для його оцінки запропоновано використовувати розрахункові площі 

біологічно продуктивних територій та акваторій, необхідних для виробництва 

ресурсів, що споживаються населенням або використовуються у подальшій 

діяльності з урахуванням переважаючих технологій та підходів до 

використання ресурсів. У даному розрахунку застосовуються коефіцієнти 
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врожайності для країн з різною біологічною продуктивністю територій, а також 

коефіцієнти еквівалентності, які враховують різницю у середній 

продуктивності різних типів земель (орних, лісів тощо). На даний час 

Всесвітній фонд природи, який визначає обсяги споживання природних 

ресурсів для виробництва речей, продуктів харчування та енергії, дійшов 

висновку, що за останні сорок років «екологічний слід» зріс удвічі. [237] 

При цьому, відповідно до правила С. Кузнеця, спостерігається відносна 

стабільність рівня заощаджень щодо доходів у тривалому періоді, коли вищі 

доходи не породжують, як передбачав Дж. М. Кейнс, падіння споживчої 

активності населення. Отже, зростання національного доходу, хоча й може 

призводити до поліпшення показників використання природних ресурсів, однак 

загальна екологічна ефективність та стійкість при цьому зазнає відчутного 

падіння [72]. 

Г. Гандерсон, Дж. Джекобс, Р. Карсон, Е. Ф. Шумахер, Р. Костанца,        

Л. Маргуліс, Д. Кортен, Б. Фаллер, Х. Делі, Д. Медоуз, П. Хоукен та ін. 

започаткували новий напрям фундаментальних досліджень, які показали 

необхідність зміни принципів господарювання [77; 126; 221; 230]. На даний час 

популярною серед науковців є думка про те, що ринкова економіка сприяє 

економічному та політичному посиленню корпорацій, які отримують 

можливість перекладати на суспільство усе більшу частину власних видатків. 

Таким чином виснажується людський капітал – через мобілізацію та надмірну 

експлуатацію молоді, перенесення виробництв у місця з дешевшою робочою 

силою, тиск на профспілки шляхом посилення мобільності робочих місць. За 

рахунок цього структура розподілу доходів зрушується від працівників у бік 

фінансових структур, а посилення стресу працівників, які прагнуть 

підтримувати матеріальний добробут в умовах ненадійних робочих місць та 

низької заробітної плати, призводить до руйнування інституту сім’ї, зростанню 

насилля та інших негативних соціальних явищ.  

Крім того, виснажуються природні ресурси – через знищення лісів та 

родючих ґрунтів, забруднення поверхневих вод та атмосферного повітря, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A0%D1%8D%D0%B9%D1%87%D0%B5%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%80,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%81,_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BD


 37 

агресивний маркетинг ядохімікатів. Наразі створюються загрози фінансових 

втрат у майбутньому, оскільки з огляду на короткострокові перспективи 

визнається недоцільним інвестування проектів, які вимагають проведення 

дослідницьких робіт. Також відзначається  скорочення інституційного капіталу 

– через спротив екологічним та іншим формам регулювання, необхідним для 

забезпечення здоров’я та життєздатності суспільства. 

Зростання концентрації влади у глобальних корпорацій та фінансових 

інститутів позбавляє уряди країн можливості встановлювати економічні, 

соціальні та екологічні пріоритети в інтересах переважної більшості населення. 

Замість глобального економічного зростання та конкуренції метою стає 

створення суспільства, що забезпечує його членам економічну безпеку, 

підтримку відповідальної соціальної структури, а також способу життя, що 

враховує умови навколишнього середовища. Економічно безпечною є 

суспільна організація, побудована на принципах самоуправління та 

самозабезпечення за рахунок місцевих ресурсів, що дозволяє встановити 

«рівновагу з землею» [221, с. 9]. При цьому у процесі переходу до сталого 

розвитку зростає роль регіональної влади, головною функцією якої є створення 

соціально-економічних умов для саморозвитку та самовідтворення населення 

шляхом створення відповідних умов для його життєдіяльності. 

Екологічні обмеження останньої чверті двадцятого століття на даний час 

набули наукового осмислення та втілились в низці міжнародних  програм. 

Більшість сучасних економічних теорій містить принципово важливий 

висновок про гостру потребу зміни стратегії світового економічного розвитку. 

Якщо у 1970-1980-х рр. екологічна складова почала враховуватись при розробці 

та реалізації економічної політики, то у 1990-х рр. вона стала частиною 

економічної стратегії та системи управління економікою. 

Низкою міжнародних організацій було прийнято програмні документи з 

метою втілення у практичну діяльність наукових рекомендацій щодо сталого 

розвитку. Такі програми спрямовані на підвищення ефективності використання 

ресурсів та посилення стійкості виробничих процесів. Поряд із тим, 
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інформаційна діяльність та декларативні ініціативи досі не отримали 

відповідного фінансування не лише на вітчизняному рівні, але і серед 

економічно розвинених країн вищого ешелону.  

Документи Конференції ООН «Ріо +20», проведеної в 2012 році, 

підтвердили зміну курсу світового економічного розвитку: від економічного 

зростання, вираженого у підвищенні фінансово-економічних показників, до так 

званої «зеленої» економіки [235]. Метою останньої є забезпечення синергізму 

між економічною, соціальною та екологічною сферою.  

Теорія «зеленої» економіки стала результатом наукових пошуків у 

напрямку оптимального поєднання результатів досліджень щодо наступних 

політекономічних теорій: теорія економічного зростання та якості життя, теорія 

великих циклів М. Кондратьєва, теорія меж економічного зростання, теорія 

інноваційного розвитку, інституціонально-економічна теорія [77; 199; 209]. 

Практично у всіх розвинених країнах, які лідирують у проведенні 

екологічної політики, в тій чи іншій формі реалізуються національні стратегії 

сталого розвитку. У 2009 р. зазнала перегляду Європейська стратегія сталого 

розвитку, а також було прийнято загальноєвропейський план відновлення 

економіки, який передбачає здійснення низки заходів екологічної 

спрямованості, у тому числі сприяння впровадженню екологічно чистих 

технологій та розширенню їх трансферту [231]. 

Свідченням інтеграції економічної та екологічної політики є поступове 

перенесення управління екологічним напрямком зі спеціалізованих відомств з 

охорони навколишнього середовища, на галузеві міністерства, в тому числі і 

сільського господарства, на які покладено відповідальність за природоохоронні 

заходи. Запровадження екологічної орієнтації розвитку призвело до значного 

розширення спектра і модифікації засобів державної політики, у тому числі 

щодо регулювання сільського господарства. Реалізація екологічної стратегії 

вимагає від держави підвищення ролі директивних інструментів, наприклад 

посилення вимог існуючих та прийняття нових стандартів, уведення ліцензій, 

заборон, вимог щодо використання певних технологій. У контексті посилення 
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екологічної складової економічного розвитку держави одним із пріоритетних 

напрямків є вирішення таких завдань у галузі управління сільським 

господарством:  

- створення сучасного наукового підґрунтя для запровадження передових 

агротехнологій, гарантування відповідності світовим стандартам умов 

утримання худоби та птиці, а також забезпечення високої якості 

сільськогосподарської продукції; 

- покращення інформованості населення щодо екологічно чистих 

сільськогосподарських технологій, та підвищення рівня культури 

господарювання; 

- розвиток інституціональної структури, що забезпечить проведення 

природоохоронної політики у поєднання з економічною, соціальною та 

культурною складовими; 

- зниження рівня корупції та запобігання лобіюванню важливих для 

бізнесу рішень, що погіршують екологічну складову розвитку сільського 

господарства. 

Прийняття державою законодавчих норм та застосування інших 

інструментів природоохоронної політики має стимулювати сільгоспвиробників 

до екологізації діяльності не лише фіскальними засобами. До важливих 

факторів відноситься здійснення гарантованих державних закупівель 

екологічно чистої продукції, проведення роз’яснювальної роботи серед 

споживачів з метою підвищення споживання такої продукції, а також сприяння 

її виведенню на світовий ринок для підтвердження міжнародних конкурентних 

переваг чистих агротехнологій. 

Щодо останнього, основні дослідження впливу екологічного фактору на 

рівень конкурентоздатності пов’язані з різними підходами до аналізу. Згідно з 

першим підходом, дослідники роблять акцент на негативному аспекті впливу 

посилення вимог екологічного законодавства на конкурентні переваги, оскільки 

він викликає збільшення видатків та зниження ефективності виробництва. 
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Ступінь впливу залежить від еластичності галузі та величини 

природоохоронних витрат.  

Другий підхід ґрунтується на роботах професора Гарвардської школи 

бізнесу М. Портера, який показав, що екологізація підвищує конкурентні 

переваги компанії, особливо у галузі сільського господарства [72]. Екологічно 

орієнтоване сільське господарство не лише покращує стан середовища 

проживання, але і, завдяки забезпеченню населення екологічно чистими 

продуктами харчування, покращує здоров’я, збільшує тривалість та підвищує 

рівень якості життя людей. Екологізація сільськогосподарської діяльності може 

забезпечити найбільше зростання конкурентних переваг у довгостроковій 

перспективі.  

Поширення серед міжнародних інвестиційних банків набуває принцип 

відповідального інвестування, що враховує економічні та соціальні показники, 

зокрема обмеження видачі кредитів у випадку, якщо проект позичальника не 

відповідає природоохоронним вимогам. Поряд з тим, проблемою залишається 

оцінювання природоохоронних заходів з точки зору національної, економічної, 

продовольчої чи навіть реальної екологічної безпеки. Деякі види екологічних 

технологій та продукції у подальшому не виправдовували очікування, що 

завдавало шкоду самій ідеї екологізації виробництва. Наприклад, виробництво 

біопалива першого покоління із цукру, крохмалю, тваринних та рослинних 

жирів викликало зростання цін на продукти харчування та почало розглядатись 

як загроза їх можливої нестачі, що призвело до зниження рівня продовольчої та 

економічної безпеки.  

Також важливо відзначити, що світова продовольча політика часто 

містить загрози національним інтересам. Наприклад, для вітчизняного 

аграрного сектора загрозливим виглядає бажання міжнародних організацій 

вирішити проблеми нестачі харчування бідних країн за рахунок залучення у 

виробництво зернових орних земель Латинської Америки та України. 

Посилюють існуючі та створюють нові загрози для сільського господарства 
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міжнародні правила вільного ринку, які пропагуються Світовим банком, МВФ 

та СОТ. Наслідком дії таких загроз вже стала низка негативних явищ, а саме: 

- переорієнтація країни на експорт призводить до прискореного 

виснаження природних ресурсів; 

- недотримання принципу обережності, коли держава не може 

заборонити імпорт товарів, поки не доведено що вони шкідливі, обумовлює 

порушення справедливої конкуренції та нанесення збитків вітчизняному 

виробникові; 

- субсидування сільського господарства США та країнами ЄС призводить 

до перенасичення ринків периферії субсидованими продуктами, до падіння цін 

на них та банкрутства місцевих виробників; таке субсидування також підриває 

безпеку продовольчого забезпечення в країнах з транзитивною економікою; 

- підвищення санітарних та фіто-санітарних стандартів обмежує 

можливості щодо виходу країн з транзитивною економікою на світовий ринок з 

власною сільськогосподарською продукцією; 

- світовий ринок стає мірилом у процесі оцінювання рентабельності та 

конкурентоздатності місцевого виробництва, масштабом для структурування 

сільського господарства; оскільки виробництво орієнтується на експорт та 

ґрунтується на світових цінах на товари, шкала оцінювання привноситься 

ззовні, тому витрати на використання ресурсів не співвідносяться з такими 

цілями, як справедливість або добробут сільського населення у довгостроковій 

перспективі. 

Поряд з тим, існує потужний позитивний вплив міжнародних організацій 

на глобальну екологізацію. Принцип загальної, але диференційованої 

відповідальності різних країн передбачає підтримку переходу до сталого 

розвитку з боку розвинених країн шляхом фінансування відповідних програм та 

передачі технологій, особливо за рахунок розширення вільного доступу до 

технологій, які становлять суспільне надбання, а також стимулювання передачі 

технологій, створення яких профінансовано державами.  
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На думку спеціалістів ЮНЕП, традиційні економічні показники, такі, як 

ВВП, не можуть об’єктивно свідчити про ефективність економіки, оскільки не 

відображають негативний вплив виробництва та споживання на природний 

капітал [235]. Виснаження природних ресурсів або зниження здатності 

екосистем виконувати свої корисні функції – такі, як постачання продовольства 

чи задоволення культурних потреб – призводить до знецінення природного 

капіталу в результаті економічної діяльності.  

Розглядаючи концепцію «зеленої» економіки в контексті більш широкої 

концепції сталого розвитку, важливо виділяти економіко-екологічний та 

інноваційний компоненти, які, на наш погляд, охоплюють наступні напрями 

реформування сільського господарства: 

- переорієнтація цільової функції виробництва з максимізації обсягів 

отриманої продукції на забезпечення раціонального використання природних 

ресурсів, збільшення виробництва екологічно чистих продуктів харчування та 

залучення максимальної кількості місцевого сільського населення з гарантією 

постійного працевлаштування; 

- розробка та поширення технологій раціонального використання ґрунтів, 

а також методів новітньої аквакультури; використання міжнародного 

трансферу технологій; 

- удосконалення освіти та професійної підготовки як ключових елементів 

розвитку людського потенціалу у ході створення системи стійкого виробництва 

та споживання продовольства; 

- поширення інформації для підкріплення вибору, який здійснюють 

споживачі, у тому числі підвищення ролі сертифікації та маркування як засобів 

інформування про продукти харчування, що заслуговують на довіру; 

- забезпечення багатоукладності зі збереженням пріоритетності розвитку 

як великих агрохолдингів, так і фермерських господарств; ув’язування 

масштабів організації виробництва із виконанням селоутворюючої функції. 

Нерівномірність економічного зростання, соціальні та екологічні 

проблеми, що виникають в умовах існуючої економічної моделі, пов’язані з 
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ринковими та інституційними недоліками, вбудованими в економічну систему. 

Так, по-перше, у ціні на продовольство у повній мірі не відображається рівень 

його небезпечності для людини, а також ступінь екологічної чистоти 

технологій, використаних для його виробництва. По-друге, такі суспільні блага, 

як вода чи рибні запаси світового океану, страждають від надмірної 

експлуатації. По-третє, сільське населення, якість життя та рівень добробуту 

якого знаходиться у прямій залежності від природних ресурсів, фактично є 

виключеними з процесу прийняття рішень, що регулюють використання цих 

ресурсів. Ці та низка інших системних недоліків мають бути подолані за 

рахунок нових способів організації виробничого процесу та застосування 

сучасних методів господарювання.  

У доповіді ЮНЕП (Програми ООН щодо навколишнього середовища) 

зазначено, що перехід до «зеленої» економіки потребує щорічного 

фінансування коштів у розмірі 2% від обсягу світового ВВП на термін до 2050 

р. у такі ключові сектори, як сільське господарство, житлово-комунальне 

господарство, енергетика, риболовство, лісове господарство, промисловість, 

транспорт, туризм, переробка відходів та управління водними ресурсами [235]. 

Ці інвестиції, у свою чергу, мають бути підтримані реформуванням економічної 

політики на національному рівні. 

Принциповим є питання використання природного капіталу, 

усвідомлення цінності якого на даний час зростає. Передбачається, що чверть 

необхідних «зелених» інвестицій має спрямовуватись у найбільш залежні від 

забезпеченості природним капіталом сектори, а саме: сільське, лісове, рибне та 

водне господарство. Розрахунки за даною програмою фінансування 

підтверджують її ефективність у довгостроковому періоді. У лісовій 

промисловості додана вартість до 2050 р. має перевищувати відповідний 

показник, отриманий за сценарієм звичайного розвитку, приблизно на 20%. Так 

само, показники якості ґрунтів та світової урожайності основних культур 

порівняно з прогнозами, що базуються на тенденціях, які спостерігаються на 

даний час, мають бути вищими на 10%. Крім того, зростання 
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ресурсоефективності у сільському господарстві має призвести до зменшення 

споживання підземних та поверхневих вод [235]. 

Важливим результатом впровадження принципів «зеленої» економіки має 

стати подолання бідності. На даний час виявлено прямий зв'язок між 

зростанням рівня життя населення та раціональним управлінням природними 

ресурсами та екосистемами, оскільки саме бідні верстви населення виграють 

від збільшення природного капіталу. Ефективне управління сільським 

господарством з урахуванням природоохоронного фактора має особливе 

значення для регіонів з низьким рівнем доходів, де екосистемні товари та 

послуги стають важливим джерелом існування сільських громад, а також 

підвищують рівень їхнього захисту у випадку стихійних лих та економічних 

криз. 

Проблемою переходу до нового способу господарювання є скорочення 

робочих місць. Так, у секторах, природний капітал яких на даний час є досить 

виснаженим, необхідним є тимчасове скорочення чисельності працюючих у 

коротко- та середньостроковому періоді з метою поповнення природних запасів 

та запобігання безповоротному падінню зайнятості та доходів. Поряд з тим, 

впровадження екологічних технологій у сільському чи лісовому господарстві 

вимагатиме створення нових робочих місць, кількість яких має компенсувати 

скорочення робочих місць у зв’язку з реорганізацією задля врахування 

природоохоронного фактора. Слід відзначити, що даний процес вимагатиме 

забезпечення інвестицій на навчання та перекваліфікацію робочої сили. 

«Зелена» економіка є не альтернативою сталого розвитку, а способом 

реалізації курсу на сталий розвиток на національному та світовому рівнях, що 

вимагає, перш за все, удосконалення державної політики. Необхідним є 

запровадження заходів у сфері ціноутворення і регулювання з метою зміни тих 

ринкових стимулів, що обумовлюють нераціональний розподіл капіталу та 

ігнорують соціальні й екологічні наслідки. 

За визначенням ЮНЕП, «зелена» економіка має за мету підвищення 

добробуту населення та забезпечення соціальної справедливості, а також 
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зниження ризиків забруднення та погіршення умов навколишнього середовища 

й збіднення населення [235]. Зростання доходів і зайнятості має 

забезпечуватись державними та приватними інвестиціями, що зменшують 

рівень забруднення середовища, підвищують ефективність використання 

енергії та ресурсів, запобігають втраті біорізноманіття та сприяють наданню 

екосистемних послуг. Такі інвестиції необхідно підтримувати коштами, 

наданими за цільовими державними програмами, реформуванням політичної 

сфери та зміною системи регулювання. На даний час будь-який з існуючих 

шляхів економічного розвитку має призводити до збереження, збільшення і, у 

разі необхідності, відновлення природного капіталу як найважливішого 

економічного активу та джерела суспільних благ, особливо для бідних верств 

населення, джерела доходу та рівень захищеності яких знаходяться у тісному 

зв’язку зі станом навколишнього середовища. 

Слід зазначити, що в умовах «зеленої» економіки особливий режим  

інвестування в об'єкти «зеленого» сектору усуває перешкоди до створення 

матеріальних благ та робочих місць. Однак для того, щоб він став основою 

зростання фінансового добробуту та зайнятості, необхідним є перегляд 

державних пріоритетів, у тому числі в сільському господарстві – щодо 

контролю за виробниками сільськогосподарської продукції, вирощування чи 

виробництво якої не відповідає екологічним стандартам. У даному контексті 

окремої ваги набувають питання запровадження «зелених» технологій, 

введення екомаркування та розвитку органічного сільського господарства. 

Врахування пріоритетів соціальної складової «зеленої» економіки вимагає 

державної підтримки щодо програм адаптації господарства та населення до 

кліматичних змін та розвитку «зеленого» туризму. 

На даний час сформувався плюралізм поглядів на сталий розвиток, всю 

різноманітність яких зводять до трьох головних сценаріїв майбутнього: 

саєнтистського (коли вирішення будь-яких проблем має носити 

технократичний характер, тобто відбуватись виключно за рахунок розвитку 
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науки), консерваційного (відновлення природи за різкого зниження чисельності 

населення) та центристського, що являє собою компроміс попередніх варіантів. 

Яскравим проявом впливу технократичного підходу на розвиток 

суспільства була «зелена революція» 1960-1970-х рр., що дала можливість 

ціною руйнування ґрунтів збільшити виробництво зерна, але замість вирішення 

проблеми голоду пришвидшила зростання народонаселення бідних країн. За 

використання сортів рослин з дуже високою врожайністю (без урахування 

кількості енергії, необхідної на їх вирощування) до даного часу виступають 

прибічники біотехнологій, серед яких до смерті у 2009 р. був і лауреат 

Нобелівської премії, ідеолог «зеленої революції» Н. Борлоуг [214]. 

У вітчизняній історії розвитку сільського господарства саєнтистські 

погляди органічно проявились у реалізації ідей марксизму-ленінізму. Так,     

В.І. Ленін був прибічником ідеї невичерпності природних ресурсів, висміював 

закон скорочення рівня родючості ґрунту та стверджував, що обмеженість 

родючості можна подолати за рахунок використання капіталу, праці та науки. 

Вписана в соціалізм саєнтистська ідеологія викликала появу масштабних 

проектів меліорації, хімізації, освоєння нових земель, а також побудови 

гігантських водосховищ та іригаційних систем. 

Антропоцентричні ідеї виражали «синдром підкорювачів» та надавали 

людині гегемонічного статусу, який усуває обмеження в її експериментах над 

природою. Головним недоліком такого підходу, на нашу думку, є переоцінка 

можливостей заміщення природних процесів саморегуляції у біосфері 

системою штучного управління, навіть із застосування потужних математичних 

моделей. Так звані «дуже великі системи», до яких належить біосфера, 

практично не підлягають моделюванню, оскільки їх поведінка є 

непередбачуваною, тому важко отримати точні прогнози наслідків втручання в 

природні процеси. Видається неможливим планове управління системою, у якій 

стохастично регулюються потоки речовин та енергії. 

Консерваційний підхід, заснований на давніх апокаліптичних прогнозах, 

отримав свій розвиток у XIX ст. Так, видатний еволюціоніст Ж. Б. Ламарк 
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вважав, що в процесі продуктивної та творчої праці людина може повністю 

зруйнувати природу, оскільки призначенням людини є самознищення, для чого 

спочатку необхідно зробити непридатним для проживання власне оточуюче 

середовище. У подальшому активну діяльність у розвитку даного підходу, що 

реалізувалась у ідеях меж зростання, провадив Римський клуб – неурядова 

організація, заснована у 1968 р., що об’єднувала представників політичної, 

фінансової, наукової та культурної еліти [126; 189]. 

Центристський сценарій сталого розвитку базується на позитивному 

досвіді природокористування в Японії та Німеччині, де дотримання принципів 

екологізації не завадило становленню ефективного сільського господарства. 

Документи, що приймаються на конференціях «Ріо», визначають засади 

подальшого розвитку також з позицій центризму. Особливу роль відіграв 

щорічник за 1994 р, який містив програмні теоретичні розділи щодо розробки 

моделі суспільства сталого розвитку, де було визначено поняття підтримуючої 

місткості та продовольчої безпеки [235]. Перше поняття означає певне 

максимальне навантаження на біосферу, за якого вона здатна відновлюватись за 

рахунок механізмів саморегулювання, а друге відображає співвідношення 

щільності народонаселення та можливостей біосфери щодо забезпечення 

стійкості постачання продуктами харчування як з природних екосистем, так і з 

створених штучно у процесі розвитку сільського господарства. 

Перспективи побудови суспільства сталого розвитку є цілком реальними, 

оскільки перелом у ставленні до проблем розвитку вже знайшов своє 

відображення у переорієнтації національної безпеки від вирішення завдань 

воєнної оборони до проблем продовольчої безпеки, забезпечення соціального 

розвитку та охорони навколишнього середовища. Передбачається, що 

подолання споживацького підходу суттєво знизить тиск людини на природу, а 

рівень забруднення середовища має різко скоротитись за рахунок екологізації 

промисловості та сільського господарства. Стратегія держави у контексті 

центристського сценарію має включати перехід до так званої «компромісної 

системи сільського господарства», що за помірного використання добрив, 
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гербіцидів, трансгенних рослин забезпечить максимальне розкриття 

агроресурсного та біологічного потенціалу агроекосистем. 

Програми, що підтримують реалізацію екологічних заходів у 

сільськогосподарському виробництві, фінансуються в рамках Спільної аграрної 

політики ЄС за напрямом «сталий розвиток сільських територій», поглинаючи 

50% коштів, виділених на розвиток сільських територій, при цьому на 

території, що становить близько 1/5 частини усіх земель 

сільськогосподарського призначення в межах ЄС, реалізовано програми, які 

фінансувались за агроекологічними угодами. [212] 

В країнах, де сільське господарство функціонує ефективно та стоїть 

гостра проблема реалізації надлишку продовольства, держава продовжує 

надавати аграрній сфері фінансову допомогу, вирівнюючи рівні доходів 

фермерів з іншими категоріями населення. Така політика підтримки полягає не 

лише в субсидуванні виробництва продовольства з допомогою квот, високих 

закупівельних цін, пільгових кредитів, але і в збереженні природного 

середовища та ландшафту, закріпленні населення в історичних місцях 

проживання, підтримці традиційного способу життя. Незважаючи на те, що 

державна підтримка сільського господарства вимагає значних фінансових 

витрат, уряди розвинених країн надають її з огляду на загрозу безконтрольної 

дії ринкової стихії, яка може призводити у кінцевому підсумку до більших 

втрат та справляти руйнівний вплив на сільське господарство.  

Поява будь-яких негативних ознак, що свідчать про порушення 

стабільності та збалансованості розвитку світової економіки, посилюють 

наглядово-регулюючу роль держави та частково обмежують свободи ринкових 

агентів. Тому ознаки продовольчої кризи, що періодично стають відчутними 

для світового товариства, примушують розробляти систему державної 

підтримки національних АПК та, особливо, сільськогосподарських виробників. 

Оскільки будь яка криза завжди ставить перед країнами завдання теоретико-

методологічного «очищення та оновлення», практичним наслідком цього має 

бути коригування курсу економічного розвитку. Основою та рушійною силою 
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на даний час стають загальнолюдські цінності, що постають у якості орієнтирів 

та критеріїв соціально-економічного розвитку.  

Соціальна відповідальність бізнесу та соціальне партнерство у 

стратегічно важливих галузях економіки, в тому числі в сільському 

господарстві, активно реалізуються в економічно розвинених країнах, 

наприклад у вигляді вертикально інтегрованих компаній, створених за участю 

держави у Фінляндії, Швеції та Голландії. На даний час відсутність державної 

політики щодо запровадження принципів соціальної відповідальності 

призводить до завантаження реального сектора економіки надміром 

посередників, контролюючих та управлінських органів, що обумовлює 

підвищення у два і більше рази цінової складової в сільському господарстві. 

Відповідно до сучасних наукових поглядів, побудова економічної 

складової сільськогосподарської виробничої системи має враховувати 

біологічні особливості агросфери, тобто тієї складової довкілля, яку визначають 

культурні рослини, свійські тварини і пов'язані з ними групи різних організмів, 

а також оброблений під сільськогосподарські рослини ґрунт. З цією метою має 

забезпечуватись підтримка родючості та поліпшення якості малопродуктивних 

ґрунтів з найменшими витратами, ефективне використання існуючого 

природного генетичного потенціалу, збереження екологічної рівноваги з 

довкіллям, забезпечення нормального кругообігу речовин і максимальне 

використання залишків виробництва, вдосконалення та поширення традиційних 

систем сільськогосподарського виробництва з участю сільського населення.  

Технократична концепція розвитку сільського господарства України 

призвела до створення енерго- та ресурсомісткої моделі ведення аграрного 

виробництва, яка не забезпечує раціонального агроприродокористування, 

сталого розвитку агроландшафтів і культурних екосистем. Дії виробників, що 

не враховували впливу екологічного фактора, в кінцевому підсумку отримали 

потужну природну протидію, коли сама агросфера опинилась на межі 

екологічної кризи. При цьому антиекологічний розвиток сільського 

господарства справив значний негативний вплив на усе природне середовище. 
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В кінцевому підсумку, корисна продуктивність локальних екосистем, 

якість та комфортність життєвого середовища, екологічне та економічне 

благополуччя населення регіону забезпечується лише тоді, коли завдання 

соціально-економічного розвитку формуються у контексті можливостей 

природних комплексів витримувати антропогенне навантаження. Необхідним є 

забезпечення комплексності у веденні господарської діяльності та екологічної 

обґрунтованості використання природно-ресурсного потенціалу. Відсутність 

збалансованості у структурі сільськогосподарських угідь, ігнорування 

екологічної ємності та ерозійної стійкості ґрунтів порушує генетичну цілісність 

ландшафтів та знижує їх естетичну цінність, посилює водну та вітрову 

руйнацію, зсуви, селі, розмивання берегів річок, підвищує ймовірність 

виникнення катастрофічних паводків. 

Екологічно орієнтована стратегія соціально-економічного розвитку 

держави та окремих регіонів має раціонально поєднувати ринкові та 

адміністративні важелі регулювання відносин між суспільством і природою. 

Взаємна інтеграція екологічного та економічного підходів до розвитку і 

розміщення продуктивних сил вимагає застосування у господарській діяльності 

нових еколого-економічних нормативів, показників, стандартів і вимог; при 

цьому центром відповідальності за результати взаємоузгодженого застосування 

методів галузевого і територіального управління природокористуванням мають 

бути місцеві органи влади й управління.  

 

 

1.3. Методичні засади оцінювання економічної безпеки сільського 

господарства 

 

Оскільки сільське господарство характеризується відповідними 

галузевими особливостями та функціонує у специфічних соціально-

економічних умовах, що склалися в Україні, видається неможливим механічне 

перенесення відомих та апробованих методичних підходів до оцінювання 
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економічної безпеки сільського господарства на виконання завдань даного 

дослідження. Поряд з тим, загальна практика оцінювання економічної безпеки 

будь-яких систем на різних рівнях управління охоплює три основних підходи: 

аналіз факторів економічної безпеки, бальне оцінювання її рівня, а також 

розрахунок агрегованого показника. 

Оцінювання економічної безпеки економічної системи шляхом аналізу її 

факторів включає розрахунок окремого набору показників для характеристики 

кожного фактора, а також – у випадку проведення дослідження у розрізі 

регіонів – здійснення ранжування. Комплекс показників економічної безпеки 

відіграє ключову роль у діагностиці стану соціально-економічної системи та 

відкриває можливості для коригування такого стану на основі розробки 

відповідних моделей. Показники оцінювання економічної безпеки, на наш 

погляд, можуть бути розподілені за окремими ознаками, а саме: 

- за рівнем управління економічною безпекою (національний, 

регіональний тощо); 

- за універсальністю (загальні, що використовуються для характеристики 

об’єктів усіх рівнів, та специфічні, властиві лише для конкретного рівня); 

- за ступенем значимості (загальноекономічні – що відображають загальні 

тенденції розвитку, галузеві – визначають стан та тенденції галузевих змін, а 

також окремі часткові виробничі та соціальні показники); 

- за складовою економічної безпеки (економічні, фінансові, виробничі, 

екологічні, техніко-технологічні, а також показники інформаційної безпеки); 

- за причинно-наслідковим зв’язком (результуючі та факторні, що 

визначають поведінку результуючого показника та описують причини його 

зміни).  

Слід зазначити, що одні й ті ж показники можуть одночасно виступати у 

якості факторних та результуючих ознак, тобто знаходитись під впливом одних 

показників та впливати на інші, що обумовлено ступенем взаємозв’язку та 

взаємообумовленості соціально-економічних явищ.  
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Недоліком такого підходу є непрозорість виокремлення факторіальних 

ознак та припущення про їхню рівноцінність з точки зору впливу на рівень 

економічної безпеки. Поряд з тим, на наш погляд, чітка систематизація 

факторів економічної безпеки та ранжування регіонів на основі порівняння 

конкретних числових значень дозволяють наочно відобразити відмінності 

економічної безпеки сільського господарства регіону. 

З точки зору галузевої економічної безпеки важливе місце у сучасних 

дослідженнях посідає застосування індикаторів, що розглядаються як порогові 

значення показників, які характеризують діяльність у окремих функціональних 

сферах галузевої системи та відповідають певному рівню економічної безпеки. 

Оцінювання відбуваються шляхом порівняння (абсолютного чи відносного) 

фактичних показників діяльності з індикаторами. Рівень точності індикаторів 

залежить від глибини опрацювання методичної бази їх розрахунку. Такий 

підхід виправдовує себе на макро- та мезорівні, де значення індикаторів 

характеризується вищою стабільністю та обґрунтованістю. На даний час 

застосування індикативних систем ґрунтується на трьох основних системах 

показників [206]:  

- макроекономічних, які отримали в статистиці назву економічних та 

соціальних індикаторів; 

- загальноприйнятих відносних показників (часток, коефіцієнтів тощо);  

- показників тривоги, порівняння яких з фактичними параметрами 

виявляє вихід системи у критичну зону. 

При цьому вирізняють групу так званих «співпадаючих» економічних 

індикаторів, які переважно характеризують поточну ситуацію, та групу 

«випереджаючих» економічних індикаторів, які відображають динаміку 

економічної активності.  

Дослідження динамічної складової економічних систем знайшло свій 

розвиток у спеціалізованих методиках порівняльного аналізу, які враховують 

темпи та перспективи зміни факторів. Відомо, що стійке функціонування будь-

якої системи за умови мінімізації ризиків потребує узгодженості усіх її частин у 



 53 

розчленованому цілому. В основу виживання та збереження системи покладено 

правило системно-динамічної компліментарності та мінливості, що полягає у 

визнанні в будь-якій системі, здатній до саморозвитку, співіснування двох 

протилежних за метою функціонування підсистем: одна з них зберігає та 

закріплює будову та функціонування системи, а інша сприяє змінам, які 

відповідають новим факторам середовища.  

Стійкість системи з мінімумом ризику визначається співвідношенням 

стабілізуючих та дестабілізуючих факторів, а його порушення призводить до 

збоїв у розвитку, втрати орієнтирів та, нарешті, до знищення системи. 

Вирішення завдання забезпечення стійкості розглядається у якості формальної 

основи для гармонії розвитку. У епоху Відродження Лука Пачолі виявив певну 

закономірність гармонічного поділу цілого, а Леонардо да Вінчі увів для 

подібного поділу назву «золотий переріз». У XIX ст. німецький професор        

А. Цейзінг виявив універсальність «золотого перерізу» для всіх явищ природи, 

а нині низка учених вважає його основою економічної стійкості системи [120]. 

Це твердження може бути математично описано наступним чином (1.1): 

Хц=Хб+Хм,       (1.1) 

де Хц – рівень економічної стійкості та цілісності системи, що забезпечує 

саморозвиток у випадку Хц =1; 

Хб – більша частина факторів, що стабілізують систему; 

Хм – менша частина факторів, які справляють дестабілізуючий вплив на 

систему, порушують її стійкість та сприяють її саморозвитку.  

Зі співвідношення Хц:Хб=Хб:Хм, що описує закономірність «золотого 

перерізу», квадратне рівняння дає відповідь: Хб=0,62, Хм=0,38. Отже, 

важливими є не лише фактори стійкості системи, а й дестабілізуючі фактори її 

саморозвитку. При цьому позитивний вплив останніх обмежується їх часткою 

на рівні 0,38. Важливість такого оцінювання обумовлена виявленням окремих 

можливостей підвищення економічної безпеки, що прямо залежать від того, 
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наскільки гнучкою є система господарювання, наскільки динамічно вона 

розвивається та яким потенціалом характеризується.  

В умовах високої динамічності економічних процесів важливо 

враховувати не лише ступінь перевищення порогових значень коефіцієнтами, 

які є складовими інтегрального показника економічної безпеки, але і тривалість 

їх знаходження за допустимими межами. Так само, у випадку, якщо рівень 

коефіцієнтів наближається до критичного,  важливою є швидкість їх зміни. Це 

обумовлено тим, що в умовах кризових ситуацій імовірність настання 

катастроф є тим вищою, чим довше показники економічної безпеки знаходяться 

за межами порогових значень. 

Оцінювання рівня економічної безпеки за всіма функціональними 

складовими з використанням статистичних методів обробки інформації 

ускладнюється тим, що велику кількість аспектів економічної безпеки вкрай 

складно (а деякі – зовсім неможливо) піддати математичній формалізації. 

Однак, важливість вирішення даної проблеми оцінювання в контексті 

досягнення мети ефективного функціонування системи, обумовлює поширення 

спроб оцінювати рівень економічної безпеки на основі розрахунку сукупного 

критерію, який визначається, виходячи з думки кваліфікованих експертів, за 

частковими функціональними критеріями економічної безпеки, вираженої у 

вигляді значень. Таким чином, підхід до оцінювання на основі присвоєння балів 

враховує величини усіх складових економічної безпеки залежно від сили їх 

впливу.  

Використовуючи метод експертних оцінок, важливо пересвідчитись, що 

раціональні математичні методи для вирішення конкретної проблеми є 

малоефективними. Проведення аналізу узагальнених суджень та припущень за 

допомогою експертів включає початковий інтуїтивно-логічний аналіз 

проблеми, який отримує подальшу кількісну реалізацію у вигляді оцінок 

суджень з формальною обробкою результатів. За допомогою даного методу 

можуть аналізуватись як проблеми, щодо яких інформація може бути зібрана у 

повному обсязі, так і проблеми, щодо яких інформація є неповною або відсутня. 
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Однак найбільш ефективним є його застосування в умовах, коли система діє в 

середовищі, яке характеризується високим рівнем невизначеності, а також у 

випадках термінового прийняття рішень чи відсутності відповідної теоретичної 

бази. 

Аналізуючи можливості застосування методу експертних оцінок з метою 

визначення рівня економічної безпеки системи, на наш погляд, важливо 

виокремити такі завдання: 

- складання переліку факторів, що впливають на рівень економічної 

безпеки з врахуванням сили їх впливу; 

- визначення коефіцієнтів та індексів, що характеризують вплив 

відповідних факторів; 

- присвоєння вагових коефіцієнтів відповідно до ступеню важливості 

факторів, кількісні характеристики яких входять до інтегральних показників, 

розрахованих за окремими функціональними сферами; 

- оцінювання ступеню важливості інтегральних показників, розрахованих 

за функціональними сферами, для визначення загального рівня економічної 

безпеки системи; 

- відсіювання факторів, негативний вплив яких у короткотерміновому 

періоді може бути компенсований позитивним впливом на економічну безпеку 

системи у тривалій перспективі; 

-  виявлення особливостей взаємозв’язку окремих факторів впливу на 

рівень економічної безпеки, що полягає у встановленні переліку тих глибоко 

корельованих факторів, кореляцією яких слід знехтувати через її випадковість 

(наприклад, одночасність змін), а також виявлення пар факторів, кореляція яких 

носить причинно-наслідковий характер, чи, навпаки, визначається 

рівноправністю взаємодії. 

У ході реалізації алгоритму експертного оцінювання окремої уваги 

вимагає підбір експертної групи, оскільки думки експертів стають основою для 

прийняття майбутніх рішень, а також розробка методики проведення 

опитування та обробки даних опитування. Така методика має бути спрямована 
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на забезпечення об’єктивності дослідження через форму проведення 

опитування, порядок фіксації та збирання результатів, спосіб встановлення 

узгодженості думок експертів (або їх класифікації у випадку відсутності 

узгодженості), а також через засоби виявлення значень середньої в оцінках 

експертів усередині узгодженої групи. Судження експертів при цьому мають 

характеризуватись стійкістю, внесення додаткової інформації може уточнювати 

початкову сформульовану експертну оцінку, однак не повинно її принципово 

змінювати. Незадовільними є також такі експертні оцінки, що 

характеризуються систематичними відхиленнями від дійсного значення або 

випадковими помилковими значеннями з високим рівнем дисперсії. 

При використанні часткових функціональних критеріїв для визначення 

економічної безпеки методом експертних оцінок, проблемою є правильне 

встановлення питомої ваги значимості відповідних функціональних складових. 

На даний час поява очевидної думки про відмінності питомих ваг 

функціональних складових для систем з різними політичними, економічними 

чи галузевими особливостями призводить до  спроб виявлення пріоритетних 

функціональних складових економічної безпеки для різних систем. 

Наприклад, вважається, що роль фінансового забезпечення виробничої 

діяльності у промисловості та сільському господарстві є приблизно однаковою, 

а роль інтелектуальної та кадрової складової є більш вагомою для 

промисловості в порівнянні з сільським господарством. При цьому значимість 

екологічної складової для сільськогосподарських виробників є безумовно 

вищою в порівнянні з промисловими підприємствами. Це обумовлено тим, що 

екологічний стан середовища безпосередньо впливає на результати 

сільськогосподарської діяльності, за якої земля є основним фактором 

виробництва. У той же час у промисловості екологічні проблеми знаходять своє 

відображення у вигляді системи штрафних санкцій за забруднення 

навколишнього середовища та екологічних стандартів на вироблену продукцію. 

Однак, будь-які варіанти розподілу часток функціональних складових 

економічної безпеки мають критично осмислюватись та коригуватись у ході 
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виконання практичних розрахунків критерію економічної безпеки. 

Принциповим при здійсненні аналізу за різні періоди часу є дотримання умови 

обов’язкового збереження розподілу питомих ваг функціональних складових.  

Проблемою встановлення рівня економічної безпеки є визначення її 

головних критеріїв та показників. Основою формування останніх є тісний 

взаємозв'язок поняття безпеки та категорії ризику. Найважливішими 

елементами концепції ризику в стратегії економічної безпеки є оцінювання 

ризику та управління ним. Оцінювання ризику має експертний імовірнісний 

характер. Управління ризиком включає передбачення виникнення можливих 

критичних ситуацій з метою їх уникнення, послаблення чи пом’якшення їх 

наслідків. Отже, оцінювання рівня економічної безпеки передбачає поряд з 

аналізом факторів ризику використання категорії втрат (збитків), у тому числі: 

фактичних, очікуваних, потенційних, таких що компенсуються чи не 

компенсуються. 

Наприклад, бальна методика рейтингового агентства BERI (Німеччина) 

дозволяє визначати рівень ненадійності, ризикованості анкетним способом. 

Анкета містить 15 оціночних критеріїв, сума часток котрих складає одиницю. 

Кожне питання оцінюється за бально-відсотковою шкалою та має п’ять 

варіантів відповіді – від 0 до 4 балів за відповіді «неприйнятно», «погано», 

«задовільно», «добре» та «дуже добре» відповідно. Для оцінювання 

економічної безпеки країни за даною методикою розглядають критерії 

політичної стабільності, інвестиційного клімату, валютного ринку, платіжного 

балансу, а також приріст ВВП, продуктивність праці, бюрократичні перепони,  

рівень виконання договірних зобов’язань. Вища кількість зібраних балів 

свідчить про нижчий рівень ризику та вищий рівень економічної безпеки 

держави. [217] 

Методика «Юніверс» (Росія), що також є загальновживаною методикою 

бального оцінювання, полягає у наступному: кожна група ризиків описується 

певною кількістю факторів (як правило, близько десяти), при цьому кожен 

фактор характеризується показником, що кількісно визначає поточний чи 
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прогнозний стан системи. Значення цих показників отримують оцінки від 1 

(для найкращих) до 10 (найгірших) та визначаються розрахунковим чи 

експертним способом у балах, причому кожному з показників надається вагова 

оцінка, яка відповідає його значимості; сума вагових оцінок всередині групи 

ризиків дорівнює 1. Кількісна оцінка показника (від 1 до 10) множиться на його 

вагу (від 0 до 1) та виявляє таким чином внесок кожного фактора в групу, що 

розглядається. Узагальнене оцінювання за всіма групами ризику здійснюється 

за такою формулою (1.2): 

,
1
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де ri – значення i-го показника в балах;  

Ai – ваговий коефіцієнт i-го показника; 

R – загальний рівень ризику. [133] 

Так само експертний імовірнісний характер має протилежна до концепції 

ризику концепція надійності. Наприклад, для оцінювання рівня економічної 

безпеки держав складається рейтинг «Euromoney» (Великобританія), де 

позицію країн визначає рівень інтегрального показника надійності. Цей 

показник вимірюється в інтервалі від 0 до 100, та є фактичною сумою оцінок, 

отриманих експертним чи розрахунково-аналітичним шляхом, за окремими 

показниками. За шкалою 0-25 балів оцінюється ефективність економіки та 

рівень політичного ризику, а за шкалою 0-10 балів – стан фінансової сфери, а 

також імовірність виникнення форс-мажорних обставин, кредитоспроможність 

та схильність до невиконання зобов’язань. Під час розрахунку значення того чи 

іншого показника спочатку відбираються дві країни із найвищим та найнижчим 

(нульовим) рівнем показника, а значення цього показника для інших країн 

визначаються шляхом розподілу у визначеному інтервалі. [218] 

Підхід до оцінювання на основі розрахунку агрегованого показника 

також передбачає аналіз низки факторів, однак головними характеристиками 

економічної безпеки виступають кількісні оцінки можливостей та загроз в 
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контексті економічної безпеки системи. При цьому для регіонів можливості у 

вигляді ресурсного потенціалу економічної безпеки визначаються часткою 

регіону в загальному ресурсному потенціалі, а рівень ризику зниження 

економічної безпеки порівнюється із середнім ризиком. На основі опитування 

експертів визначаються ваги внесків складових інтегральних можливостей та 

ризиків.  

Слід зазначити, що узагальнюючий підхід даної методики обумовлює її 

схематизм та формальний характер. У ході оцінювання економічної безпеки 

має здійснюватись якісний та кількісний аналіз її складових, однак отримання 

об’єктивного результату, на наш погляд, забезпечується застосуванням 

конкретних статистичних даних, мінімальним використанням бальних оцінок, а 

також виявленням тих факторів економічної безпеки, яким властивий тісний 

кореляційний зв’язок із залежними змінними, що характеризують її окремі 

складові.  

У цілому методичні підходи до визначенні рівня економічної безпеки 

характеризуються низкою недоліків, серед яких:  

- величина рангу не дає можливості визначити реальну дистанцію між 

учасниками рейтингу; 

- 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. 

Отже, не існує єдиного обґрунтованого підходу до діагностики 

економічної безпеки сільського господарства. Дана наукова проблема має 

дискусійний характер, знаходиться на стадії розробки та потребує подальшого 

вивчення за окремими видами підприємств та в розрізі напрямків 

сільськогосподарської діяльності.  

На даний час методичні підходи, що переважно застосовуються для 

визначення  рівня економічної безпеки, формують процес оцінювання, який 

умовно можна розділити на п’ять етапів:  
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1) визначення показників, що характеризують функціонування складових 

частин системи;  

2) складання інформаційної бази для подальшого оцінювання;  

3) стандартизація фактичних даних та їх порівняння;  

4) розрахунок комплексного показника економічної безпеки;  

5) вироблення висновків та пропозицій на основі оцінювання рівня 

економічної безпеки. 

На останньому етапі оцінювання може вимагати розробки окремої шкали 

рівнів економічної безпеки з точи зору адаптивності системи, наприклад, 

визначення меж критичних або гранично допустимих значень.  

Розглядаючи показники економічної безпеки сільського господарства у 

розрізі регіонів, слід зазначити, що вони є складовою регіональної економічної 

безпеки, яка відображає такі регіональні інтереси як: забезпечення та підтримка 

матеріального добробуту та високого рівня якості життя населення, 

раціональне використання природних та фінансових ресурсів, реалізація 

незалежної регіональної соціально-економічної політики, збалансованість 

регіональної соціально-економічної системи та її інтегрованість у систему 

національного рівня. Таким чином, набір показників економічної безпеки 

регіонального сільського господарства має бути агрегований в узагальнюючу 

функцію регіональної економічної безпеки. 

Узагальнюючи існуючі дослідження щодо застосування окремих 

методичних підходів, важливо відзначити, що проблема забезпечення 

об’єктивності зростає в міру ускладнення розрахунків внаслідок розширення та 

конкретизації напрямків аналізу. Прихильники комплексного, так званого 

ресурсно-функціонального підходу до оцінювання здійснюють розподіл 

економічної безпеки на спеціальні компоненти, що ґрунтується на 

дослідженнях щодо її структури [25; 73; 194].  

Для визначення рівня складових можуть використовуватись різні 

математичні методи. Рівень LES k-компоненти економічної безпеки 

розраховуватиметься за формулою (1.3): 
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де f(xi) – кореляція між фактичною вартістю компоненти та базовою, 

N – кількість індексів. 

При розрахунку інтегрального показника рівня економічної безпеки 

враховують рівень середніх значень компонент. 

У подальшому здійснюється якісне оцінювання рівня економічної 

безпеки на основі функції бажаності. Діапазон даної функції знаходиться у 

межах від 0 до 1, та охоплює оцінки бажаності, виходячи з кількісних 

характеристик економічної безпеки. У якості конкретного засобу для реалізації 

функції бажаності може бути обрано психологічний масштаб Харрінгтона. 

Чисельні значення 0, 0,2, 0,37, 0,63, 0,8, 1 позначають межі інтервалів значень 

функції бажаності d(x) лінгвістичними значеннями яких є відповідно наступні: 

«дуже погано», «погано», «задовільно», «добре» та «дуже добре». Оскільки 

масштаб Харрінгтона отримано на основі статистичного аналізу великих 

масивів різнорідних даних, він отримав універсальне застосування.  

Поряд з тим, кожна із цілей економічної безпеки має власну 

декомпозицію, обумовлену функціональною доцільністю та характером роботи 

системи. Наприклад, поняття «якість життя» сільського населення становить 

сукупність доходів населення, а також соціальні, суспільно-трудові, правові та 

побутові умови, які відображають рівень добробуту населення, що є одночасно 

основою та результатом економічної безпеки сільського господарства. 

Надмірна конкретизація при оцінюванні економічної безпеки призводить, на 

думку деяких фахівців, до розмивання її меж, коли оцінювання уподібнюється 

до аналізу рівня соціально-економічного розвитку та фінансового стану. 

Застосування при цьому експертних оцінок за кожним функціональним 

критерієм обумовлює високий рівень суб’єктивізму даного методу. Так само 

знижує точність та достовірність інтегрованого показника економічної безпеки 



 62 

потреба у застосуванні питомої ваги його складових, встановленої в залежності 

від рівня значимості показника.  

Для розрахунку рівня економічної безпеки може бути застосовано підхід, 

що відображає принципи та умови програмно-цільового управління розвитком. 

При цьому інтегрування сукупності показників відбувається з використанням 

кількох рівнів інтеграції за допомогою кластерного та багатовимірного аналізу. 

Використання методів математичного аналізу дозволяє отримати достовірні 

результати оцінювання рівня економічної безпеки, однак характеризується 

високим ступенем складності, що створює проблеми при його застосуванні в 

практичній діяльності. Крім того, завдання щодо оцінювання стійкості 

інтегрального показника при заданій області його змін вимагає окремих 

складних математичних розрахунків.  

У якості інтегрованого критерію економічної безпеки може бути 

прийнято забезпечення розширеного відтворення за рівнем ефективності таких 

ресурсів, як земля, капітал і праця у порівнянні з відповідними показниками 

економічно розвинених країн. У даному контексті окремо слід відмітити 

аналітичний метод побудови системи ґештальтів, у якому в ієрархічній 

послідовності включаються економічні категорії, що характеризують окремі 

функціональні сфери системи. Такі категорії подаються у вигляді ґештальтів, 

тобто багатогранних образів, що синтезують характеристики факторів 

середовища, в якому діє система, а також цілі діяльності системи. В умовах 

невизначеності при побудові системи ґештальтів першочерговим є завдання 

вибору методики розрахунку мікроґештальтів та їх приведення до 

інтегрального цільового ґештальту кожної з функціональних сфер та системи 

загалом. У даному випадку застосування функції бажаності Харрінгтона 

обумовлено ідентичністю логіки формування результату. При відсутності 

якісної інформації обчислення значень ґештальтів, як образів бажаної події, має 

призводити до формування акумулюючого ґештальту, наприклад максимізації 

фінансових результатів, на основі інтегрального значення цільового ґештальту, 

наприклад ефективності використання ресурсів чи рівня впливу факторів 
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зовнішнього середовища. Алгоритм застосування функції бажаності 

Харрінгтона як інструмента, що дає змогу визначити вірогідність появи 

бажаної події, забезпечує гнучкість та універсальність розрахунку, що 

відповідає особливостям функціонування системи у нестабільному середовищі 

[5; 120]. 

Методи розпізнавання образів дозволяють класифікувати об’єкти, 

ситуації, явища або процеси за рахунок виконання задачі перетворення вхідної 

інформації у вигляді параметрів та ознак, у вихідну, яка являє собою висновок 

про те, до якого класу належить даний образ. Дані методи ґрунтуються на 

розробках у галузі математичної статистики, теорії ймовірностей, алгебри, 

логіки, теорії ігор тощо, а їх математичною основою можна вважати 

дискримінантний та кластерний аналіз. 

Організація взаємодії експертів з різних напрямків при постановці та 

вирішенні складних проблем, що важко підлягають формалізації, може 

відбуватись на основі методу аналізу та обробки сценаріїв з використанням 

сучасних засобів математичного моделювання. В ході таких розробок 

центральне місце займає сценарій; за результатами моделювання прогнози 

уточнюються, конкретизуються; з’являються також нові варіанти сценаріїв та 

проводяться нові серії досліджень. При цьому роль математичного 

моделювання визначається характером сценарію. 

Методи оптимізації, як правило, використовуються при виконанні 

аналітичного описання досліджуваних процесів для синтезу якогось одного 

критерію економічної безпеки. Цей варіант дозволяє значно обмежити область 

застосування критеріїв, оскільки процеси розвитку складних систем 

характеризуються множинністю факторів, частина з яких не може бути описана 

в аналітичній формі та подана у вигляді кількісного показника. 

До методів багатовимірного статистичного аналізу належить метод 

головних компонент, що дозволяє переходити від початкової системи глибоко 

корельованих між собою економічних показників до нових, некорельованих, 

кількість яких є нижчою за початкову, а варіабельність вичерпує всю або 
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максимально можливу частину варіабельності початкових показників. Такі 

результати можуть бути досягнуті завдяки застосуванню методу 

компонентного аналізу, що є частиною факторного аналізу. Особливістю 

даного методу є те, що перша компонента містить переважну частку 

інформації, тобто дисперсія у напрямку цієї компоненти є максимальною; 

аналогічно визначається друга компонента за умови що її вісь є 

перпендикулярною до першої. 

Одним з найбільш затребуваних методів математичної статистики в 

економічних дослідженнях є аналіз кореляції. Розрахунок коефіцієнта 

кореляції, на нашу думку, має обов’язково проводитись у ході дослідження 

впливу окремих факторів на рівень економічної безпеки системи. Поряд з тим, 

кількісно виражений ступінь взаємозв’язку виміряних явищ не завжди свідчить 

про їх фактичний зв’язок, отже при застосуванні даного методу можливе 

отримання низки помилкових висновків. 

Насправді коефіцієнт кореляції відображає наближеність точок, 

координати яких кількісно характеризують зміни впливу окремих факторів, до 

графіка середньої часової зміни. Знаходження даного коефіцієнту у межах від 0 

до 1 свідчить про прямопропорційний зв'язок зміни впливу факторів, від -1 до 0 

– про оберненопропорційний зв'язок. [206] 

Розглядаючи економічну безпеку з точки зору багатофакторності впливу 

та складності взаємодії різних факторів, на нашу думку, важливо відзначити 

деякі особливості у класифікації видів кореляції. 

1. Прямий взаємозв’язок свідчить про можливість виключення 

коефіцієнта чи індексу, що відображає вплив одного з факторів, із формули 

розрахунку інтегрального показника рівня економічної безпеки. Наприклад, 

скорочення посівів кормових культур або зростання експорту зерна без 

врахування потреб внутрішнього споживання у тваринництві справляє прямий 

негативний вплив на обсяги виробництва м’яса відповідно прямо- або 

оберненопропорційного характеру. Врахування кожного з таких факторів 

невиправдано підвищує їх значимість, а отже, є можливим лише за умови 
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застосування низьких вагових коефіцієнтів. Таке твердження є справедливим як 

для прямої додатної, так і для прямої від’ємної кореляції. 

2. Взаємозв’язок двох явищ може бути опосередкованим, тобто 

обумовленим їх сильною кореляцією з третім явищем. Так, зміни цін на 

імпортні комплектуючі до сільськогосподарської техніки, засоби захисту 

рослин, мінеральні добрива, добавки до комбікормів насправді не пов’язані між 

собою, однак є похідними від одних і тих же процесів девальвації національної 

валюти. Вплив цих факторів може бути врахований у інтегральному показнику 

як зміна курсу гривні (з врахуванням односпрямованості змін за принципом: 

«зростання курсу гривні – зниження рівня цін на імпортні матеріали та 

комплектуючі»). 

3. Окремої уваги вимагає виявлення так званої випадкової кореляції, 

пов’язаної з тим, що багато процесів відбувається одночасно, а зміни певних 

явищ безпричинно співпадають. Наприклад, покращення кількісних показників 

у окремих підгалузях може обумовлюватись низькими даними бази порівняння, 

спадом попередніх років, поряд з тим, такі підгалузі можуть не бути пов’язані 

спільним технологічним ланцюгом. 

4. Оскільки кореляція не є прямою ознакою причинно-наслідкового 

зв’язку, її інтерпретація може полягати у визнанні рівнозначності обох 

напрямків впливу взаємозв’язку. Наприклад, зниження рівня та якості життя 

сільського населення, обумовлене погіршенням стану державної соціальної 

сфери, призводить до падіння ефективності використання місцевих земельних 

ресурсів, і навпаки, збиткова робота фермерських господарств чи агрохолдингів 

призводить до погіршення умов життя і праці селян. 

Однак за ситуації, коли одна зі змінних є об’єктивною, а інша 

суб’єктивною, або ж коли зворотній зв'язок явищ є неможливим, можна 

говорити про причинно-наслідкову інтерпретацію коефіцієнта кореляції. Так, 

зниження рівня гуртових закупівельних цін на м'ясо призводить до скорочення 

поголів’я худоби, однак зниження пропозиції до критичного рівня завжди 

призводить до створення дефіциту та до зростання закупівельних цін. Отже, 
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зв'язок в обох випадках є односпрямованим, коли одне явище є причиною 

іншого, але не навпаки. Так само, об’єктивні змінні, що ґрунтуються на часі, 

завжди є причиною за наявності кореляції із суб’єктивними змінними. 

Висновки, отримані в процесі інтерпретації різних коефіцієнтів кореляції, 

ґрунтуються на однакових принципах, але у випадку застосування дихотомічної 

шкали мова йде про ймовірність прямого чи зворотного збігу відповідей типу 

«так чи ні», а у випадку рангової шкали – про ймовірність збігу порядків. Для 

аналізу стану економічної безпеки системи на будь-якому рівні управління 

важливо виявити ступінь спільної зміни кількісних характеристик впливу 

факторів або їх взаємозв’язок, тому, на наш погляд, слід використовувати 

коефіцієнт лінійної кореляції з інтервальною або абсолютною шкалою. 

У випадку, коли було виявлено зв’язок між змінними, що характеризують 

складові економічної безпеки, у подальшому застосовують регресійний аналіз з 

метою встановлення ступеню детермінованості варіації залежної, тобто 

результуючої, змінної, незалежними (факторними) змінними, а також  

визначення внеску окремих факторних змінних у варіацію результуючої 

змінної. У загальному випадку коефіцієнт регресії показує, як у середньому 

зміниться результуюча ознака, якщо факторна ознака збільшиться на одиницю 

за умови фіксації значень усіх інших факторів. 

Стандартний статистичний метод лінійної регресії дозволяє отримати 

комбінацію змінних, що кількісно виражає відношення між ними. Однак будь-

яка реальна модель економічної безпеки системи залежить від комплексу 

взаємозв’язків множин змінних. Отже, лінійна форма може лише приблизно 

описувати реальну залежність, знижуючи якість моделі та частково 

викривлюючи зміст регресійних коефіцієнтів. Поряд з тим, проблема аналізу 

будь-якої складової економічної безпеки полягає у складності механізму її 

формування, а побудову в ході проведення регресійного аналізу великої 

кількості складних моделей не можна вважати конструктивною. [120; 141; 188] 

Застосування вказаного математичного методу аналізу складових 

економічної безпеки вимагає попереднього розгляду природи впливу різних 
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факторів, що базується на дослідженні сільськогосподарської діяльності, та 

проведення у подальшому кількаразових перевірок значень коефіцієнтів для 

визначення переліку факторів, що можуть складати систему переважно 

незалежних змінних. 

Важливим є також забезпечення гомоскедастичності, коли розміщення 

точок навколо лінії регресії є рівномірним. Значні зміни дисперсії відхилень 

реальних значень певних економічних показників від регресійної кривої 

свідчать про гетероскедастичність, що може вимагати, наприклад, заміни 

змінних у грошовому виразі на ефективніші значення їх логарифма, оскільки 

вплив приросту абсолютного значення економічного показника може залежати 

не лише від величини приросту, але і від того значення, до якого цей приріст 

розрахований. 

У даному контексті, на нашу думку, важливо враховувати наступне: 

- різниця в масштабах ведення сільськогосподарської діяльності 

призводить до ситуації, коли значне зростання обсягів виробництва або 

покращення фінансових показників у межах великого агрохолдингу не може 

бути так само суттєвим, як незначне зростання виробництва або фінансова 

стабілізація фермерського господарства, якщо селоутворююча, соціальна або 

природозахисна функція останнього є визначальними для певних територій; 

- коливання обсягів виробництва у сільському господарстві можуть 

розглядатись з точки зору економічної безпеки лише у випадку, коли вони не 

обумовлені такими особливостями технологічних процесів у рослинництві та 

тваринництві, як природні коливання рівня врожайності або обсягів 

виробництва молока, яєць тощо. 

Загалом, будь-які зміни показників у сільському господарстві мають 

співвідноситись з нормальними значеннями, що обумовлені природними 

процесами та є базовими для даного масштабу виробництва.  

 

Висновки до розділу 1 

Вивчення наукових джерел з проблеми забезпечення економічної безпеки 

сільського господарства виявило, що сучасні наукові інтереси переважно 
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лежать у площині дослідження економічної безпеки на мікрорівні або на рівні 

АПК в цілому. Поряд з тим, прискорене виснаження природних ресурсів та 

відповідне посилення світових тенденцій до екологізації виробництва і 

впровадження принципів економіки сталого розвитку вимагає докладного 

вивчення стану економічної безпеки сільського господарства як тісно 

пов’язаної з природними ресурсами виробничої системи, властивості та впливи 

якої виходять далеко за межі окремих підприємств та суттєво відрізняються від 

інших галузей АПК. 

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. 

Економічними загрозами можна вважати лише фактори впливу, 

результатом дії яких є конкретний збиток у вигляді погіршення певних 

параметрів, небажаної динаміки показників, фінансових втрат або зниження 

якісних характеристик економічної системи. Серед загроз економічній безпеці 

сільського господарства важливо виділити такі: руйнування екосистем, в 

рамках яких провадиться сільськогосподарське виробництво; зниження 

родючості ґрунтів та продуктивності інших природних ресурсів через ведення 

господарства без урахування природного 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. 
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Зміцнення економічної безпеки сільського господарства в контексті 

економіки сталого розвитку передбачає організацію 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. 

Огляд наукових результатів у сфері оцінювання економічної безпеки 

сільського господарства дозволяє зробити висновок про відсутність єдиного 

підходу до даної проблеми. Комплексний характер оцінювання забезпечується 

переважно докладним розглядом та класифікацією загроз економічній безпеці, 

визначенням порогових значень, а також різними варіантами математичного 

аналізу економічної інформації. При цьому важливою проблемою системного 

аналізу є виокремлення факторів, що піддаються формалізації та моделюванню, 

в той час як об’єктивний результат може бути отриманий на основі конкретних 

статистичних даних із мінімальним використанням бальних оцінок.  

Основні положення цього розділу були опубліковані автором у працях 

[80; 84; 91]. 
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РОЗДІЛ 2  

СТАН ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В 

УКРАЇНІ 

 

2.1. Оцінка господарської та екологічної складових економічної 

безпеки сільського господарства 

 

Сільське господарство є однією з найважливіших галузей матеріального 

виробництва України, в якій у 2013 р. було створено 9,1% валової доданої 

вартості всіх галузей економіки, при цьому обсяг сільськогосподарського 

виробництва у фактичних цінах становив 308,1 млрд.грн.  

Питання забезпечення нормального рівня економічної безпеки сільського 

господарства великою мірою лежить у площині збереження та захисту 

природного середовища. Оскільки аграрне виробництво базується переважно на 

використанні природно-ресурсного потенціалу, сільське господарство є 

найбільш природомісткою галуззю.  
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Рис. 2.1. Структура земельних площ України за призначенням та напрямами 

використання у 2013 р. 

Джерело: розроблено автором на основі [173; 183]. 
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Одним із основних факторів розвитку сільського господарства є земельні 

ресурси. За даними земельного обліку загальна площа сільськогосподарських 

угідь у 2013 р. становила 42,8 млн. га, або 70,8% території України (рис. 2.1). В 

усіх землях сільськогосподарського призначення у 2013 р. найбільша частка 

площ, за виключенням сіножатей та пасовищ, використовувалась під посіви 

зернових та зернобобових культур – 37,0% і соняшника – 11,9%, у той час як 

картопля та овочі висаджувались на площі, частка якої становила лише 4,4%.  

Посилення орієнтованих на міжнародний зерновий ринок виробників та 

посередників призвело до значних змін у структурі посівних площ (дод. А). 

Так, у 2013 р. під зернові та зернобобові було відведено 16,2 млн. га, або 57,2%, 

під соняшник – 5,1 млн. га, або 17,8%, під сою та ріпак – 2,4 млн. га, або 8,4% 

від загальної площі посівів (рис. 2.2). Поряд з тим, висаджування картоплі та 

овочів, а також вирощування винограду, плодових та ягідних культур було 

обмежено незначними площами, частка яких відповідно становила 1,9 млн. га, 

або 6,6% та 0,3 млн. га, або 1,2%. 
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Рис. 2.2. Структура виробництва у рослинництві України за посівними 

площами у 2013 р. 

Джерело: розроблено автором на основі [173; 179]. 

 

Розширення площ посівів зернових та зернобобових на 11,2% з 1990 р. 

обумовило зростання питомої ваги даного показника на 12,2% (рис. 2.3). Однак 
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протягом останніх 5 років, незважаючи на те, що приріст площ посівів даної 

групи продукції склав 2,4%, її частка скоротилась на 1,5% через значне 

розширення площ інших комерційних культур. Площі посівів олійних культур, 

переважно за рахунок соняшника, збільшились з 1990 р. у 3,1 раза, у тому числі 

протягом останніх 5 років – на 22% та склали 7,6 млн. га, що обумовило 

збільшення їх питомої ваги за вказані періоди до 26,7% – на 21,0 та 3,8% 

відповідно. Розширення посівів технічних культур збільшило їх площі з 1990 р. 

у 2,1 рази, у тому числі за останні 5 років – у 1,2 рази. Рівень даного показника 

у 2013 р. склав 7,9 млн. га, або 27,8 % від усіх посівних площ, при цьому частка 

посівів даної групи культур зросла з 1990 р. на 16,2%, у тому числі за останні 5 

років – на 3,6%. 
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Рис. 2.3. Динаміка посівних площ за групами продукції рослинництва за період 

1990-2013 рр. в Україні 

Джерело: розроблено автором на основі [173; 179]. 

 

Площі, на яких висажувалась картопля та овочі відкритого ґрунту, 

залишались майже незмінною протягом всього періоду та складала близько 2,0 

млн. га, або, залежно від року, 6-7% від усіх посівних площ. Різко негативною є 

динаміка посівних площ кормових культур: показник на рівні 2,3 млн. га у 2013 

р. майже у 5 разів нижче від рівня 1990 р., у тому числі спад за останні 5 років 
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склав 13,9%. У зв’язку з цим, частка площ під кормовими культурами 

скоротилась до 8,1% – на 28,9% з 1990 р., у тому числі на 1,7% з 2009 р. 

Динаміка посівних площ окремих видів продукції рослинництва виявила 

тенденцію до їх розширення в частині культур, які реалізуються на світовому 

аграрному ринку, та відобразила зниження зацікавленості виробників у 

вирощуванні рослин, що входять до складу традиційного раціону українця (рис. 

2.4). Площі, на яких вирощувались фабричні цукрові буряки, скоротились з 

1990 р. на 82,6%, у тому числі за останні 5 років – на 13,2%, та знаходились у 

2013 р. на рівні 0,3 млн. га., або 1,0% від загальної посівної площі; скорочення 

їх питомої ваги з 1990 р. становило 4,0%, при цьому протягом останніх 5 років 

вона майже не змінювалась. 
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Рис. 2.4. Динаміка посівних площ України за окремими видами продукції 

рослинництва за період 1990-2013 рр. 

Джерело: розроблено автором на основі [173; 179]. 

 

Поширення сої обумовило зростання посівних площ з 1990 р. у 13,8 раза, 

у тому числі протягом останніх 5 років – у 1,1 раза, таким чином у 2013 р. сою 

вирощували на площах розміром 1,4 млн. га. Частка площ під соєю зросла за 
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вказані періоди на 4,5 та 2,4% відповідно та становила у 2013 р. 4,8%; у 2013р. 

було зібрано найбільший за роки незалежності врожай сої – 2,8 млн. т. 

Незважаючи на скорочення посівних площ ріпака протягом останніх 5 років на 

4,0%, їх розширення з 1990 р. у 10,0 разів призвело до встановлення даного 

показника у 2013 р. на рівні 1,0 млн. га, що складає 3,6% від загальної площі 

посівів. 

Плодові та ягідні культури на даний час вирощуються на території 

площею 0,3 млн. га, або 0,9% від усіх посівних площ. Скорочення насаджень з 

1990 р. на 70,3%, у тому числі за останні 5 років на 2,8%, призвело до зниження 

питомої ваги площ під плодоягідними культурами за вказані періоди на 1,7 та 

0,1% відповідно. Виноградники займали у 2013 р. площу 0,1 млн. га, що на 

57,2% менше, ніж у 1990 р., та на 17,7% – ніж у 2009 р. Частка площ під 

виноградниками скоротилась на 0,3 та 0,1% відповідно, залишаючись на рівні 

0,3%. Так само, вирощування одно- та багаторічних трав у 2013 р. на площах, 

що складають 0,5 та 1,2 млн. га, або 1,7 та 4,1% від усіх посівних площ 

відповідно, свідчить про скорочення посівів з 1990 р. на 81,9 та 71,1%, у тому 

числі з 2009 р. – на 19,9 та 10,6% відповідно. Це призвело до зниження питомої 

ваги за вказані періоди для однорічних трав – на 6,3 та 0,5%, для багаторічних 

трав – на 8,2 та 0,7%. Скорочення кормової бази за даний період пов’язано з 

відповідним зменшенням обсягів тваринництва, окрім птахівництва, що 

спостерігалось як у сільськогосподарських підприємствах, так і у господарствах 

населення. 

На даний час високий рівень сільськогосподарської освоєності території 

обумовлює надмірну розораність земельної площі – 53,9% порівняно з 25,8% в 

ЄС та 10,6% у світі (рис. 2.5). На одного мешканця в Україні припадає 0,91 га 

сільськогосподарських угідь в т.ч. 0,71 га ріллі, що значно перевищує 

середньоєвропейські показники, які складають 0,44 та 0,25 га відповідно. 

Ефективність використання земель сільськогосподарського призначення у 

Європі є вищою, ніж в Україні. Якщо територія України становить 5,7% площі 

Європи, то вітчизняна рілля – 12,4% від відповідних загальноєвропейських 
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площ. Це свідчить з одного боку про наявність резервів розвитку вітчизняного 

сільського господарства, з іншого боку – про нераціональне використання та 

надмірне залучення у виробничий процес цінних природних ресурсів. 
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Рис. 2.5. Структура земельних площ за призначенням у 2013 р. у 

порівнянні з європейськими та світовими показниками 

Джерело: [183; 212]. 

 

Слід відзначити, що на сучасному етапі визначальним у виборі напрямків 

діяльності для сільськогосподарських підприємств є можливість реалізації 

продукції комерційним господарюючим суб’єктам, що займають у структурі 

продажу зернових та олійних культур близько 80% загального обсягу 

реалізованої продукції. [182]. 

При цьому структура виробництва більшості господарств населення, що 

раніше переважно визначалася традиціями, особливостями клімату та рельєфу, 

характеристиками існуючої техніки, тепер усе більше враховує можливості 

гуртової реалізації продукції, наприклад, здачі на переробку пшениці чи 

молока. 

На селі більше половини домогосподарств користуються земельними 

ділянками площею до 1 га, чверть – від 1 до 5 га, 12,5% домогосподарств – 5-10 

га, 6,0% – понад 10 га землі (рис. 2.6). 

Для вирощування сільськогосподарської продукції лише для власних 

потреб домогосподарствами використовується 14,6% земель, для вирощування 

сільськогосподарської продукції як для власних потреб, так і на продаж – 

12,9%. Домогосподарствами, які мають земельні ділянки, здається в оренду 
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71,4% земельної площі. Частка домогосподарств, що утримує птицю, худобу та 

бджіл, щорічно знижується та на даний час становить 70,0%. 

10 соток і менше 

10,1 - 25 соток 

25,1 - 50 соток 

50,1 - 100 соток

1,1 - 2 га 

2,1 - 5 га 

5,1 - 10 га 

10,1 га і більше

 
Рис. 2.6. Розподіл домогосподарств України у сільській місцевості за площею 

землі, яку вони використовували у 2013 р. 

Джерело: розроблено автором на основі [175]. 

 

Незважаючи на потенційну фінансову спроможність, більшість видів 

сільськогосподарських робіт у господарствах населення виконується з 

використанням ручної праці та примітивних технічних засобів. Частка 

домогосподарств, що мають техніку, складає 15,8%. Поряд з тим, покращання 

рівня матеріально-технічного забезпечення окремих господарств сприяло 

створенню нового напряму діяльності – виконання робіт з використанням 

сільськогосподарської техніки, а саме: надання послуг з обробітку землі, 

збирання врожаю, транспортування продукції тощо. У 2013 р. 93,3% 

домогосподарств при обробітку землі використовували ручну працю. Водночас  

30,0% домогосподарств використовували коней і волів, 75,7% – трактори. 

Сформований посередницькими організаціями попит обумовлює зміни у 

структурі виробництва господарств населення. Домогосподарствам належить 

найвища частка у виробництві низькорентабельних картоплі, овочів, плодів та 

ягід, оскільки крупнотоварні сільськогосподарські підприємства не зацікавлені 

у поширенні видів, які не забезпечують високих прибутків, вимагають 

особливих умов обробки та не забезпечують такого ефекту масштабу, як 
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зернові та олійні культури (дод. Б). Посилення крупнотоварного виробництва 

призвело до зниження частки продукції сільського господарства, виробленої 

населенням з 2000 р. на 15,4%. Протягом останніх 5 років зниження склало 

5,2%, незважаючи на відносну стабілізацію розподілу обсягів виробництва між 

підприємствами та господарствами населення у 2009-2012 рр. Валове 

виробництво сільськогосподарської продукції підприємствами та населенням 

близьке до рівноважних пропорцій. На даний час населенням виробляється 

46,2% від загального обсягу сільськогосподарської продукції. Посилення 

позицій підприємств виявило наступні тенденції у розрізі галузей: частка 

продукції рослинництва, виробленої населенням, скоротилась з 2000 р. на 9,1%, 

у тому числі протягом останніх 5 років – на 3,5%,  і склала у 2013 р. 41,6%, 

частка продукції тваринництва скоротилась за вказані періоди на 22,4 та 6,7% 

відповідно та становила у 2013 р. 56,6%, що на 15,0% більше відповідного 

показника у рослинництві (рис. 2.7). 
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Рис. 2.7. Частка господарств населення України у виробництві продукції 

сільського господарства за галузями у 2000-2013 рр. 

Джерело: розроблено автором на основі [182]. 

 

Найбільшу питому вагу у загальному обсязі виробництва окремих видів  

продукції рослинництва, як зазначалося, займають картопля, овочі, плоди та 

ягоди, вироблені населенням, відповідні показники за якими у 2013 р. складали 

97,0, 88,3 та 80,7%, при цьому за період 2000-2013 рр. найбільше зросла частка 

овочів – на 5,2% (рис. 2.8). Зростання питомої ваги продукції, виробленої 

населенням, відзначалось також за такими видами продукції рослинництва, як: 
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зернові культури – на 2,8% з 2000 р. – до рівня 21,2% (незважаючи на незначне 

зниження протягом останніх 5 років); цукрові буряки – на 3,4% з 2000 р., у тому 

числі з 2009 р. – на 6,5% – до рівня 15,6%; та виноград – на 3,2% з 2000 р. з 

незначним скорочення у останні роки  – до рівня 33,2% у 2013 р. Частка 

соняшника зросла на 2,0% порівняно з 2000 р., однак протягом останніх 5 років 

відбулось її скорочення на 4,2%; на даний час у господарствах населення 

виробляється 14,5% соняшника. Частка цукрових буряків та соняшника 

відзначається найбільшими коливаннями протягом періоду, що аналізується; 

так у 2005 р. за кожною з вказаних культур частка становила більше 21%.  
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Рис. 2.8. Частка господарств населення України у виробництві продукції 

рослинництва у 2000-2013 рр. 

Джерело: розроблено автором на основі [182]. 

 

Найбільший приріст частки у тваринництві належить виробленій у 

господарствах населення збитковій вовні: за період 2000-2013 рр. він склав 

25,2%, у тому числі протягом останніх 5 років – 7,0%; на даний час населенням 

виробляється 86,6% вовни (рис. 2.9). Поряд з тим обсяги виробництва вовни у 

абсолютному вимірі є відносно низькими.  

Значно вищою є роль населення у сільськогосподарській економічній 

діяльності за напрямком виробництва молока. Так, з 2000 р. частка виробленого 
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населенням молока зросла на 6,5% і, незважаючи на 3,2%-е зниження протягом 

останніх 5 років, на даний час знаходиться на високому рівні – 77,5%. Поряд з 

тим, частка населення у виробництві високорентабельних яєць курячих 

скоротилась з 2000 р. на 28,6%, у тому числі з 2009 р. – на 4,2%, та склала у 

2013 р. 37,6%. Частка м’яса у забійній вазі, виробленого населенням, у 

загальному обсязі його випуску також знизилась – на 34,0 і 6,4% за вказані 

періоди відповідно, та становила у 2013 р. 39,7%. 
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Рис. 2.9. Частка господарств населення України у виробництві продукції 

тваринництва у 2000-2013 рр. 

Джерело: розроблено автором на основі [182]. 

 

На початок 2014 р. в Україні нараховувалось 4534,0 тис. голів великої 

рогатої худоби, у тому числі у господарствах населення – 3095,5 тис. голів, або 

68,3% від усього поголів’я. У структурі поголів’я птиці у 

сільськогосподарських підприємствах на курей та півнів припадає близько 98% 

загальної чисельності, у господарствах населення частка цього виду птиці 

становила 81,8%, качок – 11,8%, гусей – 4,9%. Зберігається ситуація коли у 

господарствах населення зосереджується значна частина поголів’я худоби та 

птиці. На початок 2014 р. у домогосподарствах утримувалось 77,5% корів, 51% 

свиней, 85,7% овець і кіз, 42,6% всіх видів птиці. 

Серед підприємств у галузі тваринництва важливу роль відіграють крупні 

товаровиробники. На початок 2014 р. серед аграрних виробників близько двох 

третин поголів’я великої рогатої худоби утримувалось в стадах з кількістю 
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голів від 0,5 до 3 тис. у підприємствах, що складають 25,3% від загальної 

кількості підприємств, які вирощували велику рогату худобу. Так само, дві 

третини поголів’я свиней утримувалась на підприємствах із чисельністю стада 

понад 5 тис. голів, що становлять 4,5% від усіх підприємств, що розвивають 

даний напрям, та майже вся птиця – із чисельністю понад 50 тис. голів на 27,5% 

підприємств.  

Якщо в аграрних підприємствах зберігається тенденція підвищення 

інтенсивності господарювання, коли загальні обсяги вирощування худоби та 

птиці перевищували обсяги реалізації тварин на забій, то у господарствах 

населення традиційно обсяги реалізації худоби та птиці на забій випереджали 

обсяги їх вирощування. У структурі виробництва м’яса 

сільськогосподарськими підприємствами найбільшою залишається частка м'яса 

птиці всіх видів – у 2013 р. вона склала 67,1% від загального обсягу, а 

господарства населення надавали перевагу виробництву свинини, а також 

яловичини та телятини – 40,7% та 33,5% відповідно. У 2013 р. виробництво 

яєць у господарствах усіх категорій у обсязі 19,6 млрд. шт. досягло найвищого 

за роки незалежності рівня. Середньорічний надій молока від однієї корови на 

даний час складає 4446 кг, у тому числі у господарствах населення – 4343 кг, 

що на 10,0% менше, ніж у сільськогосподарських підприємствах, де 

відповідний показник становить 4827 кг. 

У 2013 р. зафіксовано найбільші за роки незалежності обсяги 

виробництва на одну особу яєць від птиці всіх видів – 431 штук, також досить 

високими були показники виробництва на одну особу м’яса у забійній вазі – 53 

кг та молока – 253 кг. 

Продукція сільського господарства і харчової промисловості у вартісному 

виразі формує понад чверть вітчизняного експорту та близько 10% імпорту. 

При цьому у 2013 р. продукція рослинного походження становила 52,1% у 

загальній вартості експорту сільськогосподарської продукції і продовольства, у 

тому числі 71,8% від усієї продукції рослинництва припадає на зернові 

культури, 23,1% – на насіння і плоди олійних рослин. [183] 



 81 

Слід зазначити, що на продукцію рослинництва припадає третина всього 

імпорту сільськогосподарської продукції та продовольства, при цьому в обсязі 

імпорту продукції рослинництва до половини займають їстівні плоди та горіхи, 

до 15% – насіння та плоди олійних рослин і понад 10% – чай та кава. 

За 2013 р. експорт м’яса та їстівних субпродуктів з України у вартісному 

вимірі склав 348,6 млн. дол. США., що у 1,8 раза менше відповідного показника 

імпорту. Поряд з тим, молока та молочних продуктів було експортовано на 515 

млн. дол. США, що більш ніж у 2 рази перевищує суму молочного імпорту. 

Близько 70% вартості експорту та більше половини вартості імпорту вказаної 

групи продукції складають сири всіх видів. Суттєвим напрямком є експорт яєць 

птиці всіх видів і яйцепродуктів, який у 2013 р. становив 123,8 млн. дол. США, 

що майже у 6 разів перевищує суму відповідного імпорту. 

У загальній вартості експортованої сільськогосподарської продукції та 

продовольства п’яту частину складає вартість готових харчових продуктів. При 

цьому на готові харчові продукти припадає близько 40% від загального обсягу 

імпорту продукції сільського господарства і харчової промисловості. Пʼяту 

частину вартості експорту сільськогосподарської продукції та продовольства 

складають жири та олії тваринного та рослинного походження.[182] 

Аналіз діяльності сільськогосподарських підприємств за період 2009-2013 

рр. свідчить про покращення економічних показників за рахунок часткової 

переорієнтації виробництва на користь експортної складової (дод. В). Щорічне 

збільшення виручки від реалізації продукції сільського господарства на чверть, 

крім останнього року, обумовило її зростання з 2009 р. вдвічі та досягнення 

рівня 117,4 млрд. грн. (рис. 2.10). При цьому від продукції рослинництва у 2013 

р. було отримано 76,3% від усієї виручки, що на 1,8% більше, ніж у 2009 р. 

Збільшення частки рослинництва обумовлено вищими темпами зростання 

виручки порівняно з тваринництвом. Так, за останні 5 років виручка від 

реалізації продукції рослинництва зросла удвічі та склала 89,6 млрд. грн., а 

тваринництва – на 85,6% та становила 27,9 млрд. грн.  
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Рис. 2.10. Динаміка виручки від реалізації продукції сільського господарства, 

отриманої підприємствами України, у розрізі галузей за період 2009-2013рр. 

Джерело: розроблено автором на основі [174]. 

 

У галузі рослинництва сільськогосподарські підприємства надавали 

перевагу нарощуванню обсягів таких комерційних культур, як кукурудза, 

соняшник, соя та ріпак (рис. 2.11, 2.13).  
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Рис. 2.11. Динаміка виручки від реалізації продукції рослинництва, отриманої 

підприємствами України, за видами за період 2009-2013 рр. 

Джерело: розроблено автором на основі [174]. 
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У той же час зростання обсягів виручки від реалізації буряків, картоплі та 

інших овочей, а також винограду було обумовлено, перш за все, зростанням 

цін, тому їх частка у загальній виручці, що за кожним з видів вказаної продукції 

не перевищила 1%,  а зростання у 2013 р. виручки від реалізації плодів втричі 

призвело до підвищення частки виручки за вказаним напрямом лише до 1,8%. 

Поряд з тим, виручка від реалізації сільськогосподарськими 

підприємствами зернових та зернобобових за останні 5 років зросла в 1,9 раза 

та склала 46,3 млрд. грн., або 39,4% від усієї виручки, при цьому з 2009 р. 

відзначалися незначні коливання їх питомої ваги. Незважаючи на сповільнення 

зростання у 2013 р., обумовлене різким зниженням економічної ефективності 

всього сільського господарства, з 2009 р. показники виручки від реалізації 

кукурудзи та соняшника значно зросли (в 3,2 і 2,3 раза відповідно) та у 2013 р. 

досягли рівня 23,2 та 20,7 млрд. грн., або 19,8 та 17,7% від усієї виручки 

відповідно; приріст питомої ваги виручки за даними напрямами за 5 років склав 

7,6 та 2,6%. 
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Рис. 2.12. Динаміка виручки від реалізації продукції тваринництва, отриманої 

підприємствами України, за видами за період 2009-2013 рр. 

Джерело: розроблено автором на основі [174]. 

 

У тваринництві сільськогосподарські підприємства отримують виручку 

переважно від реалізації молока, яєць курячих та свиней на м’ясо (рис. 2.12, 
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2.13), що у 2013 р. склала 7,9, 7,3 та 6,4 млрд. грн., або 6,7%, 6,2 та 5,4% 

відповідно. Найбільш суттєвим за останні 5 років було зростання виручки від 

реалізації молока – у 2,4 раза, яєць курячих– у 2,1 раза, та свиней на м’ясо – у 

1,8 раза. При цьому у 2013 р. відзначається зростання виручки молока на 

третину,  у той час як типовими для попередніх чотирьох років були високі 

темпи зростання виручки від реалізації яєць курячих. Частка виручки за 

кожним з наведених напрямків галузі тваринництва з 2009 р. зазнала незначних 

коливань на фоні приросту частки виручки від реалізації комерційних культур. 
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Рис. 2.13. Динаміка структури випуску підприємствами основних видів 

сільськогосподарської продукції за питомою вагою виручки у її загальному 

обсязі за період 2009-2013 рр. 

Джерело: розроблено автором на основі [174]. 

 

Однак, усередині галузі за напрямами продажу великої рогатої худоби та 

птиці на м’ясо, виручка зросла найменше – за останні 5 років на 19,4 та 56,1%. 

Покращення економічного стану сільськогосподарських підприємств 

виявляється у динаміці ступеню зносу основних засобів: розрахований за всіма 

видами економічної діяльності, він у 2000 р. складав 43,7%, у той час як 

основні засоби у сільському господарстві були зношені на 48,3% (рис. 2.14).  
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Тенденція перевищення ступеня зносу основних засобів у сільському 

господарстві порівняно з середнім ступенем зносу спостерігалась до 2005 р. 

Однак, оскільки, досягнувши свого максимуму – 51,6% в 2003 р., даний 

показник у сільському господарстві почав знижатися, з 2006 р. спостерігається 

зворотна тенденція: якщо загальний ступінь зносу продовжує зростати і на 

даний час становить 77,3%, то у сільському господарстві даний показник у 2013 

р. не перевищував рівня 35,8%, що на 41,5% менше показника, розрахованого 

за всіма видами економічної діяльності.  
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Рис. 2.14. Динаміка ступеня зносу основних засобів підприємств України у 

2000-2013 рр. 

Джерело: розроблено автором на основі [178]. 

 

Економічна ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств 

значно знизилась у 2013 р. Як зазначалось, спад відзначався майже за всіми 

напрямами сільськогосподарського виробництва, що призвело до уповільнення,  

відсутності зростання чи навіть зниження показників виручки та рентабельності 

виробництва окремих видів продукції. Поряд з тим, основні співвідношення 

між показниками збереглись, що свідчить про стійкість загальних тенденцій.   

Різке скорочення посівних площ до 2005 р. змінилось їх поступовим 

розширенням, однак, якщо посіви одно- та багаторічних трав постійно 

скорочуються (з 1990 р. – у 10 разів), посіви зернових та зернобобових після 

скорочення до 2006 р. почали зростати з незначними коливаннями, то площі під 

соняшник, сою та ріпак значно зросли (рис. 2.15): у 2013 р. вони становили 
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третину всіх посівних площ, що оброблялись сільськогосподарськими 

підприємствами (що на 26,2% менше ніж 1990 р., та на 6,2% менше ніж у 2009 

р.).  Такі тенденції обумовлені високим рівнем рентабельності окремих видів 

продукції рослинництва, що набувають поширення (дод. Г). 
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Рис. 2.15. Динаміка посівних площ в сільськогосподарських підприємствах 

України за період 1990-2013 рр. 

Джерело: розроблено автором на основі [179]. 

 

Загальний економічний спад у сільському господарстві обумовив значне 

скорочення рівня рентабельності виробництва у сільськогосподарських 

підприємствах майже за всіма видами продукції рослинництва та тваринництва.  

Однак, якщо 2013 р. не можна вважати показовим щодо рівня рентабельності, 

то слід відзначити збереження відносно високої рентабельності протягом 2009-

2013 рр. соняшника, сої, ріпака та кукурудзи. Вплив винограду та плодів, що 

характеризуються високою рентабельністю, є незначним, оскільки їх частка у 

загальній виручці залишається низькою. При цьому важливо відзначити 

збитковість тваринництва, де рентабельності  досягають лише молоко та свині 

на м’ясо. Окремим рядком виділяються надприбуткові яйця курячі, рівень 

рентабельності яких обумовлює поширення відповідного виробництва. Окремо 
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слід відзначити цукрові буряки, картоплю та гречку, рентабельність яких зазнає 

значних коливань залежно від погодних умов та зміни внутрішнього попиту. 

У 2013 р. несприятлива ринкова конʼюнктура призвела до падіння 

рентабельності рослинництва на 11%, а тваринництва – на 2,9% порівняно з 

минулим роком. Виключення склала картопля: 23% рентабельності проти 

21,5%-ї збитковості минулого року. Високорентабельними залишились 

соняшник – 28,5%, соя – 15,8%, яйця курячі – 47,6%. Протягом попередніх 

чотирьох років рентабельність соняшника складала в середньому близько 50%, 

сої, ріпака та кукурудзи – близько 25%, яєць курячих – близько 30%. 

Структура витрат на виробництво сільськогосподарської продукції 

протягом періоду 2009-2013 рр. залишалась незмінною, однак вирізнялась 

деякими особливостями (дод. Д). Загалом, найбільшу частку матеріальних 

витрат, що входять до собівартості продукції, становлять корми – понад 25%, 

пальне, мастильні матеріали та електроенергія – близько 18%, крім того, до 

17% складає частка вартості мінеральних добрив, понад 11% – насіння і 

посадкового матеріалу, близько 7% – запасних частин і ремонту.  

У собівартості продукції рослинництва за період 2009-2013 рр. 

відзначались незначні структурні зрушення щодо зниження питомої ваги 

витрат на пальне, мастильні матеріали та електроенергію – на 2,0%, з 23,2 до 

21,2%, та зростання питомої ваги витрат на насіння та посадковий матеріал – на 

1,2%, з 17,9 до 19,1%. Частка вартості мінеральних добрив у 2013 р. склала 

24,4%, що на 1,4% менше ніж у 2009 р. Витрати на запасні частини і ремонт 

залишились на рівні близько 9,0%.  

Незначними змінами характеризується структура матеріальних витрат у 

собівартості продукції тваринництва за період 2009-2013 рр. Найбільша частка 

– близько 70% припадає на вартість кормів, однак відзначається її незначне 

зростання за період на 2,4%. Частка витрат на пальне, мастильні матеріали та 

електроенергію у собівартості продукції тваринництва за вказаний період 

знаходилась на рівні 10,0%.  
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Структура витрат за окремими видами сільськогосподарської продукції 

виявила деякі відмінності, що закономірно проявляються протягом останніх 5 

років (дод. Е). Частка витрат на насіння та посадковий матеріал є нижчою у 

собівартості пшениці, сої, ріпака та цукрових буряків – близько 10%, вищою – у 

собівартості жита, вівса, кукурудзи та соняшника – понад 14%. Частка витрат 

на мінеральні добрива відповідно є вищою у собівартості пшениці, ріпака та 

цукрового буряка – понад 20%, витрати на пальне та мастильні матеріали та 

прямі витрати на оплату праці – у собівартості жита (понад 15 та 8%) й овсу 

(понад 18 і 10% відповідно). 

У собівартості продукції тваринництва найменша частка витрат на корми 

(до 50%) відзначається у собівартості молока, однак частка прямих витрат на 

оплату праці у собівартості молока та великої рогатої худоби на м’ясо у 2-3 

рази перевищує рівень інших основних видів продукції тваринництва. Таким 

чином, велика рогата худоба вимагає більше догляду, а інші види тварин – 

більше кормів, про що свідчить співвідношення витрат на корми та догляд.  

Аналіз собівартості виявив відсутність у структурі матеріальних витрат 

ознак залежності від ступеня інтенсивності використання ґрунту, що насправді 

є різним для різних рослин і у подальшому обумовлює різницю у витратах на 

його відновлення. Можемо стверджувати, що стан ґрунту пов'язаний з його 

функціональною спроможністю, а не з фактичними результатами виробництва. 

Зазвичай сільське господарство може розглядатися з точки зору забезпечення 

продукцією рослинництва та тваринництва, у найкращому випадку – з 

врахуванням потреби у достатній кількості та задовільній якості продуктів 

харчування. Поряд з тим, основною метою сталого розвитку сільського 

господарства має бути забезпечення спектру екосистемних послуг та їх 

збереження для майбутніх поколінь, а отже, сільськогосподарські ґрунти мають 

розглядатись як виробничий ресурс, потужності якого характеризуються 

багатофункціональністю.  

Ґрунти є особливим об’єктом аграрних та екологічних відносин, завдяки 

наявності в них гумусу – органічної складової яка утворюється в процесі 
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біохімічного розпаду рослинних і тваринних решток та визначає їх родючість. 

Отже, виснаження ґрунтів у розумінні зміни кількості поживних речовин і 

руйнування ґрунтової структури фактично означає втрату родючості.  

Так, вітчизняні польові обстеження ґрунтів виявили пошкодження ґрунтів 

через ерозію у розмірі 9,9 млн. га, тобто майже третини від загальної площі 

орних земель в Україні. 

Зменшення вмісту гумусу на полях є постійним та носить загрозливий 

характер. Основоположник наукового генетичного ґрунтознавства та зональної 

агрономії В. В. Докучаєв стверджував, що на початку ХХ століття родючі 

ґрунти центральної України містили від 4,0 до 5,5% гумусу. Дослідження, 

проведені у 1980-1990 рр., встановили, що даний показник знизився до рівня 

3,25-3,3 %, а за даними 2013 року – до 3,1 % [124]. Дослідження показали що за 

період 1990-2010 рр. спостерігається збідніння ґрунтів на рухомі речовини 

фосфору і калію, а саме: зменшення фосфатів складає 10%, а калію – 22%, що 

посилило відхилення від оптимального рівня та призвело до ситуації, коли 

реальний вміст вказаних мінеральних речовин становить 75-50% від норми. 

Протягом 2010-2013 рр. подекуди спостерігається тенденція до збільшення 

внесення мінеральних добрив, однак найвища їх віддача може бути забезпечена 

при одночасному внесенні достатньої кількості органічних добрив. Занепад 

тваринництва, у свою чергу призвів, до скорочення внесення органічних добрив 

в розрахунку на 1 га за період 1990-2010 рр. у 10 разів. В районах розвиненого 

птахівництва відбувається заміна традиційних мінеральних та органічних 

добрив на добрива, що виробляються птахофабриками, однак така заміна у 

тривалому періоді призводить до осолонцювання та зафосфачування ґрунтів. 

Нестабільні ціни на тваринницьку продукцію та тривала окупність у 

тваринництві призводить до природного скорочення виробництва традиційних 

органічних добрив, поряд з тим застосування таких сучасних методів як: 

заорювання соломи та поживних решток, внесення сапропелів (органічних 

мулів), застосування технології мінімального обробітку ґрунтів «ноу тіл», – не 

набули достатнього поширення. 
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Окремо розглянуто показники, що характеризують використання ґрунтів 

сільськогосподарськими підприємствами (дод. Ж). Одним із визначальних 

елементів у системі заходів нарощування обсягів і підвищення врожайності 

сільськогосподарських культур вважається застосування добрив. Під урожай 

2013 р. було внесено мінеральні добрива на площі 15,3 млн. га, що становить 

80,9% від посівних площ сільськогосподарських підприємств, а органічні – 

лише на площі 0,4 млн.га, тобто 2,2%; на 1 га загальної посівної площі у 

середньому було внесено по 79 кг мінеральних добрив та 0,5 т органіки. У 

структурі внесених мінеральних добрив найбільшу питому вагу займають 

азотні добрива – 69,9%, на фосфорні та калійні припадало відповідно 15,8% та 

14,3% від загального обсягу. Площа, на якій застосовувалися засоби захисту 

сільськогосподарських рослин, становила 15,0 млн.га, або 79,4% від загальної 

площі, у т.ч. пестициди – 12,4 млн.га, або 65,6%. 

Площа, на якій сільськогосподарськими підприємствами було проведено 

вапнування ґрунтів, становила 97,8 тис.га, а площа гіпсування – 6,2 тис. га, що 

відповідно на 73,9 та 1,1 тис. га більше, ніж у 2000 р. При цьому за останні 5 

років площі щорічного вапнування збільшились на 10,0 тис. га, або 11,0%, а 

гіпсування – скоротились на 18,4 тис. га, або 74,8%; суттєве скорочення обох 

показників припадає на 2010 р. У ґрунт внесено 487,3 тис. т вапняного борошна 

та інших вапнякових матеріалів, що на 317,6 тис. т більше, ніж у 2000 р., та на 

81,2 тис. т, або 11,4% перевищує рівень 2009 р. Протягом останнього року у 

ґрунти також було внесено 22,5 тис. т гіпсу та інших гіпсовмісних порід, що на 

4,5 тис. т менше, ніж у 2000 р., при цьому за останні 5 років скорочення склало 

24,5 тис. т, або 52,1%; таким чином зростання показника, що припадало на 

період 2006-2009 рр., змінилось його подальшим зниженням. Слід відзначити 

низький загальний рівень показників, а також тенденцію до розширення площ 

вапнування та гіпсування через погіршення стану ґрунтів, при цьому обсяги 

внесення відповідних речовин зростали повільніше, отже відповідні питомі 

показники у розрахунку на 1 га знижуються. 
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Низькими залишаються показники захисту ґрунтів, що характеризують 

проведення протиерозійних заходів та боротьбу з їх деградацією. Так, щорічна 

довжина берегоукріплення, що мала нестійку тенденцію до зростання, у 2013 р. 

склала лише 1,3 км, що на 3,4 км менше порівняно з 2000 р. та на 6,3 км  – з 

2009 р. Будівництво протиерозійних валів у вигляді канав, терас та доріг у 2013 

р. не здійснювалось, а у 2012 р. їх довжина склала 3,7 км, що на 18,7 км менше, 

ніж у 2000 р.  

Площа створених протиерозійних ставків (накопичувачів твердого стоку) 

становила у 2013 р. 0,5 га, що 23,5 га менше, порівняно з 2000 р.; зниження 

даного показника у 2009 р. до нуля змінилось поступовим зростанням, 

тенденція до якого обмежилась 2010-2012 рр. Кількість водоскидних споруд у 

2013 році склала 3 шт., що на 15 шт. менше, ніж у 2000 р., при цьому з 2008 р. 

відбувалось зростання даного показника, оскільки у 2004-2008 рр. будівництво 

таких споруд майже не велось. Площа залуження сильно деградованої та 

забрудненої шкідливими речовинами ріллі у 2013 р. становила 351,5 га, що 

приблизно у 40 разів менше, ніж у 2000 р., та на 3454,4 га менше, ніж у 2009 р., 

зниження даного показника протягом останніх 5 років склало 90,8%. Загалом, 

рівень даних показників у порівнянні з показниками часів соціалістичного 

господарювання можна оцінити як критично низький, при цьому стан ґрунтів 

внаслідок поширення інтенсивного способу господарювання погіршується. 

Недостатня увага з боку держави до екологічних аспектів 

сільськогосподарського використання ґрунтів виявляється у застосуванні 

екологічних показників переважно для виявлення промислового забруднення. 

Про це свідчить як методика розрахунку статистичних екологічних індексів, так 

і дані щодо екологічних платежів. Промислово-комунальний характер 

екологічних платежів обумовлює їх концентрацію у Донецькій, Запорізькій та 

Київській областях, де у 2013 р. було сплачено 57,7% від їх загального обсягу. 

Платежі за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин складають дві 

треті, за розміщення відходів – третину від суми щорічного екологічного 

податку. У структурі капітальних інвестицій у 2013 р. захист і реабілітація 
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ґрунту, підземних і поверхневих вод становив 325,0 млн. грн., або 5,4% від усіх 

інвестицій, спрямованих на природоохоронні заходи. Поточні витрати на 

природоохоронні заходи за даним напрямком склали 923,2 млн. грн., або 6,4% 

від їх загальної суми. Відповідно, на збереження біорізноманіття та середовища 

існування було спрямовано капітальних інвестицій 26,4 млн. грн., або 0,4% від 

їх загального обсягу, поточних витрат – 417,1 млн. грн., або 2,9%. [176] 

Важливо відмітити, що землеробство змінює водний баланс та 

гідрологічний режим ландшафтів. У останні роки в сільськогосподарському 

виробництві використання води щорічно складає понад 3 млрд. м
3
, що 

становить третину від загального обсягу споживання води в Україні. Низький 

науково-технічний рівень проектування, будівництва й експлуатації 

меліоративних систем, а також невиконання комплексних меліоративних 

заходів часто призводить до підтоплення та засолення ґрунтів, деградації 

чорноземів у районах зрошення. Поряд з тим, у районах, де проводиться 

осушення земель, втрачається контроль за рівнем ґрунтових вод, а потужність 

органічної маси зменшується. Такі процеси негативно позначились на динаміці 

екологічної складової економічної безпеки сільськогосподарських підприємств, 

особливо у районах Полісся та на півдні України. Ґрунт є кінцевим 

накопичувачем практично всіх шкідливих речовин, які забруднюють повітря та 

гідросферу. Викиди оксидів азоту, сірки, хлору та інших сполук у поєднанні з 

краплями води у повітрі спричинюють кислі опади дощу та снігу, що сприяють 

прискореному зниженню рівня родючості полів і луків, адже мінеральні 

кислоти негативно впливають на органічний склад ґрунтів та, в кінцевому 

підсумку, зменшують вміст гумусу, який через втрату частини 

осадоутворюючих елементів легше вимивається з ґрунту. Компенсувати такий 

вплив дозволяє вапнування до глибини проникнення коренів рослин, однак це 

додатково збільшує витрати рослинництва. 

Гострою проблемою в контексті забезпечення сільськогосподарського 

виробництва природними ресурсами відповідної якості та в достатній кількості 

є задоволення потреб у воді. За результатами багаторічних спостережень, 7 % 
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ріллі гарантовано зволожується за рахунок дощової води своєчасно та до 

необхідного рівня, на 17% ріллі за несприятливих погодних умов 

задовольняється лише половина потреби, а на решті територій досягнення 

задовільного рівня урожайності повністю залежить від погодних умов, оскільки 

часті посухи можуть наполовину зменшити обсяги урожаїв. 

Оптимальний рівень потреб у водних ресурсах удвічі перевищує реальні 

можливості у обсязі 87,3 км
3
: власний стік у середній за водністю рік становить 

52,3 км
3
, а стік рік з Росії та Білорусі складає 35 км

3
. Через українську частину 

дельти щороку проходить також 123 км
3
 забрудненої країнами Європи 

дунайської води, однак невдала спроба її використання у радянські часи та 

негативні результати сучасних екологічних досліджень підтверджують думку 

про те, що без ґрунтовного і, відповідно, дорогого очищення вона не може 

використовуватись навіть на полях, де вирощуються технічні культури. Отже, 

залучення цього водного резерву до господарського використання може 

розглядатись лише у перспективі за умови появи принципово нових систем 

очищення.  

 

 

2.2. Оцінка взаємозв’язку показників господарської та екологічної 

складових економічної безпеки сільського господарства у розрізі регіонів 

 

Інтенсифікація сільського господарства, поширена у розвинених країнах 

та розпочата з розвитком ринкових відносин в Україні, виявилась не менш 

шкідливою, ніж екстенсивні методами господарювання, що також мали своїм 

наслідком руйнування природних екосистем і занедбання ланів та пасовищ. На 

сучасному етапі розвитку сільського господарства спостерігається широке 

використання тих способів господарювання, що були сформовані в 

індустріальну добу.  

В екосистемах відзначається значний влив людини на більшість видів 

рослин, що відбувається шляхом внесення великої кількості хімічних речовин 



 94 

та інтенсивної механічної обробки, а також супроводжується підтримкою 

невеликої кількості так званих культивованих сортів. Це призводить до 

переважання монокультур, та відповідного збіднення видового складу 

екосистем.  

При цьому відбувається трансформація ґрунту як окремого тіла біосфери, 

оскільки різко змінюється його структура, механічний, фізичний та хімічний 

склад. Крім того, аграрна гомогенність на великих площах призводить до 

відповідної одноманітності екосистем на значних територіях. Селекційна 

робота, спрямована на посилення певних ознак породи (збільшення білків чи 

жирів, покращення вітамінного складу продукції), у низці випадків викликає 

нові ускладнення у процесі вирощування тварин та робить неможливим їх 

виживання поза спеціально створеними умовами. Вказані особливості 

сільськогосподарської діяльності призводять до втрати ідентичності та 

витіснення природних екосистем, при цьому штучні екосистеми не можуть 

досягати такого ж рівня стійкості та самоорганізації, як природні. 

Існує думка, що екологізація екстенсивного сільського господарства 

спочатку вимагає переведення його у інтенсивне, та має спиратися на адекватне 

економічне підґрунтя, тобто потребує попереднього підвищення рівня 

матеріального забезпечення підприємств. Поряд з тим, зростання доходів та 

збільшення масштабів виробництва не призводить до покращення стану 

агроекосистем, а лише прискорює процеси ерозії та деградації ґрунтів, обмежує 

природне біорізноманіття. 

З допомогою програми Statistica нами проведено кореляційно-

регресійний аналіз економічної діяльності сільськогосподарських підприємств 

у розрізі регіонів України за 2009-2013 рр., масив ознак для якого включає 

наступні показники: Var1 – виручка від реалізації продукції у розрахунку на 1 

працівника, Var2 – рівень рентабельності за чистим прибутком, Var3 – рівень 

рентабельності сільськогосподарської діяльності, Var4 – частка площі ріллі у 

загальній площі сільськогосподарських угідь, Var5-Var12 – частка виручки від 

реалізації окремих видів продукції у загальній виручці, а саме: Var5 –  
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продукції рослинництва, Var6 – зернових і зернобобових, Var7 – пшениці, Var8 

–кукурудзи, соняшника, сої та ріпака, Var9 – буряків фабричних, Var10 – 

свиней на м’ясо, Var11 – молока, Var12 – яєць курячих. Слід зазначити, що при 

групуванні компонентів у складі Var8 було обрано дані, що стосуються 

найбільш виснажуючих ґрунти культур, з огляду на вітчизняні норми сівозмін 

та враховуючи світовий досвід. 

У табл. 2.1 наведено показники, зв’язок яких з показником «виручка на 1 

працівника» відповідає умові r>0,2 протягом трьох і більше років. Знак «–» 

свідчить про наближення значення |r| до нуля, тобто про фактичну відсутність 

зв’язку. 

Таблиця 2.1 

  

Результати кореляційного аналізу показників економічної діяльності 

сільськогосподарських підприємств за період 2009-2013 рр. 

 
Найменування показників,  

пов’язаних з показником «виручка на 1 працівника» 

Роки 

2009 2010 2011 2012 2013 

рентабельність за чистим прибутком (rVar1Var2) 0,52 0,45 0,66 0,45 0,70 

рентабельність сільськогосподарської діяльності 

(rVar1Var3) 

 

0,70 

 

0,67 

 

0,82 

 

0,73 

 

0,73 

частка площі ріллі у загальній площі 

сільськогосподарських угідь (rVar1Var4) 

 

0,60 

 

0,41 

 

0,64 

 

0,59 

 

0,40 

частка виручки від реалізації продукції рослинництва у 

загальній виручці (rVar1Var5) 

 

– 

 

0,22 

 

0,37 

 

– 

 

– 

частка виручки від реалізації кукурудзи, соняшника, сої 

та ріпака у загальній виручці (rVar1Var8) 

 

0,60 

 

0,55 

 

0,71 

 

0,51 

 

0,45 

частка виручки від реалізації свиней на м’ясо у 

загальній виручці (rVar1Var10) 

 

– 

 

-0,21 

 

-0,62 

 

-0,19 

 

-0,11 

частка виручки від реалізації молока у загальній виручці 

(rVar1Var11) 

 

-0,49 

 

-0,51 

 

-0,25 

 

-0,36 

 

-0,60 

частка виручки від реалізації яєць курячих у загальній 

виручці (rVar1Var12) 

 

0,39 

 

0,25 

 

0,43 

 

0,51 

 

0,47 

Джерело: розроблено автором на основі (дод. З). 

 

У результаті аналізу встановлено прямий зв’язок між обсягами виручки 

на 1 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 1 працівника з питомою вагою виручки від реалізації свиней на м’ясо та 
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молока у загальній виручці. Виявлені кореляції свідчать, що вища частка 

тваринництва (за виключенням птахофабрик) у випуску продукції 

сільськогосподарського підприємства пов’язана з нижчою виручкою на 1 

працівника. Великі обсяги виручки на 1 працівника забезпечуються 

вирощуванням комерційних культур та розвитком птахівництва. 

Таким чином, перевірка гіпотези щодо кращого розв'язання еколого-

соціальних завдань економічно міцнішими господарствами за наведеною 

інформаційною базою свідчить про зворотне. На даний час 

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. 

При побудові регресійної моделі звернемо увагу на ймовірність  

виникнення мультиколінеарності, оскільки незалежні змінні, які кількісно 

визначають вплив окремих факторів, насправді є у тій чи іншій мірі 

взаємозалежними. На даний час не визначено рівень взаємозв’язку між 

незалежними змінними, що може свідчити про проблему мультиколінеарності. 

У деяких роботах наведено рекомендації, що визначають порогові значення на 

рівні 0,7 [223]. У цілому вважається, що не існує «точного граничного значення 

рівня кореляції змінних за якого виникає проблема мультиколінеарності» [188, 

c. 290]. У випадку виникнення мультиколінеарності головним недоліком 

регресійної моделі є нестійкі значення її коефіцієнтів, однак вважається, що 

мультиколінеарність, так само, як і гомоскедастичність, не є суттєвою 

перепоною для побудови математичної моделі, якщо єдиною метою 

економетричного аналізу є оцінювання параметрів моделі та їх економічна 

інтерпретація. 

У даному випадку досліджено середні коефіцієнти кореляції за період 

2009-2013 рр., забезпечивши мінімізацію впливу мультиколінеарності шляхом 

обрання однієї ознаки з кожної групи тісно пов’язаних факторних ознак (табл. 

2.2). 
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Таблиця 2.2 

  

Середні коефіцієнти кореляції між показниками економічної діяльності 

сільськогосподарських підприємств за період 2009-2013 рр. 

 
Позначення 

показників 
Var2 Var3 Var4 Var5 Var8 Var10 Var11 Var12 

Var2 1,00 0,72 0,24 0,08 0,39 0,07 0,26 0,32 

Var3 0,72 1,00 0,36 0,24 0,43 0,30 0,49 0,29 

Var4 0,24 0,36 1,00 0,18 0,40 0,53 0,25 0,23 

Var5 0,08 0,24 0,18 1,00 0,50 0,75 0,26 0,56 

Var8 0,39 0,43 0,40 0,50 1,00 0,32 0,17 0,12 

Var10 0,07 0,30 0,53 0,75 0,32 1,00 -0,04 0,30 

Var11 0,26 0,49 0,25 0,26 0,17 -0,04 1,00 0,34 

Var12 0,32 0,29 0,23 0,56 0,12 0,30 0,34 1,00 

Джерело: розроблено автором на основі (дод. З). 

 

Отже, для побудови рівнянь множинної регресії оберемо ознаку Var1 у 

якості результуючої змінної та ознаки Var3, Var8, Var12 – у якості факторних 

змінних. Такий вибір обумовлений наступним: 

- у групі показників рентабельності кореляції ознаки Var3 з ознаками 

інших груп є дещо вищими, однак знаходяться в межах r<0,49, при цьому 

видається суттєвішим, що rVar1Var3>rVar1Var2; 

- у групі показників галузі рослинництва кореляції ознак Var4 та Var8 з 

ознаками групи показників галузі тваринництва є нижчими, а з Var1 – вищими 

та приблизно однаковими, однак обрання ознаки Var8 забезпечить вищу 

конкретизацію результату; 

- у групі показників галузі тваринництва кореляції ознак Var11 та Var12 з 

ознаками інших груп є нижчими, а з Var1 – вищими; перевагою ознаки Var12 є 

прямий, а не обернений, вплив на Var1 (що є важливим з огляду на завдання 

аналізу). 

У табл. 2.3 наведено звичайні та стандартизовані регресійні коефіцієнти; 

останні отримано попереднім перетворенням усіх змінних до середнього 0 та 

стандартного відхилення 1, що дозволяє порівняти відносний внесок кожної 

факторної змінної у результуючу змінну. 
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Таблиця 2.3 

  

Підсумки регресії для залежної змінної «виручка на 1 працівника» 
 

Найменування 

показників 

Роки 

2009 2010 2011 2012 2013 

Множинний коефіцієнт кореляції R 0,832 0,781 0,884 0,874 0,863 

Коефіцієнт детермінації R
2
 0,692 0,609 0,781 0,764 0,745 

Скоригований коефіцієнт детермінації 0,648 0,554 0,750 0,731 0,709 

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

Статистична значимість (р<) 0,00001 0,00016 0,00000 0,00000 0,00000 

Стандартна помилка оцінки S 17,646 22,656 21,957 23,027 28,405 

Звичайний регресійний коефіцієнт В 

(вільний член) 

 

69,850 

 

58,134 

 

95,054 

 

110,488 

 

121,026  

Стандартна помилка В (вільний член) 8,331 16,469 17,471 20,543 24,346 

t-критерій Стьюдента (вільний член) 8,382 3,530 5,441 5,378 4,971 

p-рівень (вільний член) 0,00000 0,00199 0,00002 0,00003 0,00006 

Стандартизований регресійний коефіцієнт 

БЕТА (Var3) 

 

0,525 

 

0,403 

 

0,377 

 

0,320 

 

0,517 

Стандартна помилка БЕТА (Var3) 0,140 0,167 0,170 0,143 0,124 

Звичайний регресійний коефіцієнт В (Var3) 1,473 1,174 1,979 1,628 4,956 

Стандартна помилка В (Var3) 0,392 0,486 0,894 0,726 1,187 

t-критерій Стьюдента (Var3) 3,758 2,418 2,213 2,241 4,177 

p-рівень (Var3) 0,00116 0,02480 0,03810 0,03596 0,00043 

Стандартизований регресійний коефіцієнт 

БЕТА (Var8) 

 

0,317 

 

0,462 

 

0,474 

 

0,538 

 

0,432 

Стандартна помилка БЕТА (Var8) 0,140 0,174 0,157 0,129 0,117 

Звичайний регресійний коефіцієнт В (Var8) 0,773 1,247 1,872 1,958 1,755 

Стандартна помилка В (Var8) 0,341 0,470 0,623 0,470 0,478 

t-критерій Стьюдента (Var8) 2,270 2,656 3,012 4,169 3,673 

p-рівень (Var8) 0,03389 0,01478 0,00664 0,00043 0,00142 

Стандартизований регресійний коефіцієнт 

БЕТА (Var12) 

 

0,344 

 

0,339 

 

0,317 

 

0,495 

 

0,369 

Стандартна помилка БЕТА (Var12) 0,121 0,155 0,126 0,140 0,124 

Звичайний регресійний коефіцієнт В (Var12) 1,794 1,773 2,879 3,977 2,933 

Стандартна помилка В (Var12) 0,634 0,808 1,143 1,126 0,989 

t-критерій Стьюдента (Var12) 2,830 2,193 2,520 3,533 2,965 

p-рівень (Var12) 0,01004 0,03974 0,01991 0,00197 0,00739 

Джерело: розроблено автором на основі (дод. З). 

 

В основу перевірки значимості регресії покладено розподіл дисперсії 

результативної ознаки на факторну та непояснену, тобто залишкову. Високий 

коефіцієнт детермінації свідчить про низьку частку непоясненої дисперсії, 

тобто дисперсії випадкової помилки моделі. У такому випадку зміни залежної 

ознаки великою мірою визначаються зміною сукупності наведених факторних 
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ознак. Мірою значимості регресії виступає значення F-критерія як відношення 

факторної дисперсії до залишкової. 

Статистична значимість результату показує оцінену міру впевненості у 

його істинності, при цьому залежність p-рівня від надійності результату є 

спадаючою, коли вищий p-рівень відповідає нижчому рівню довіри до 

знайденої у виборці залежності між змінними. 

У багатьох дослідженнях та в програмі Statistica прийнятною вважається 

межа р<0,05. Оскільки максимальне значення р у даній моделі дорівнює 0,04, 

тобто є нижчим за обраний рівень значимості, всі коефіцієнти даної регресії 

визнаються статистично значимими, гіпотеза про відсутність лінійного зв’язку 

між результуючою та факторними ознаками відхиляється, а регресія загалом 

визнається значимою. 

Стандартна помилка оцінки в межах 17,6<S<28,4 обумовлена, перш за 

все, тим, що побудовані нами моделі є не часовими, а просторовими, однак її 

рівень видається прийнятним для цілей загального аналізу впливу факторів та 

виявлення закономірностей їхнього взаємозв’язку. 

Для перевірки значимості кожного коефіцієнта регресії обраховано також 

t-статистику, яка показує, у скільки разів цей коефіцієнт перевищує свою 

середню помилку у виборці. Усі значення t-критерія Стьюдента для даної 

моделі знаходяться в межах норми. 

Підсумкове рівняння регресії для залежної змінної «виручка на 1 

працівника» (просторова модель у розрізі регіонів) має такий вигляд: 

у 2009 р.: y= 69,850 + 1,473 x1 +0,773 x2+ 1,794x3; 

у 2010 р.: y= 58,134 + 1,174 x1 +1,247 x2+ 1,773x3; 

у 2011 р.: y= 95,054 + 1,979 x1 +1,872 x2+ 2,879x3; 

у 2012 р.: y= 110,488 + 1,628 x1 +1,958 x2+ 3,977x3; 

у 2013 р.: y= 121,026 + 4, 956 x1 +1,755 x2+ 2,933x3, 

де y – виручка на 1 працівника, x1 – рентабельність сільськогосподарської 

діяльності, x2 – частка виручки від реалізації кукурудзи, соняшника, сої та 
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ріпака у загальній виручці, x3 – частка виручки від реалізації яєць курячих у 

загальній виручці. 

Усі рівняння даної множинної регресії є високо значимими. У 2013 р. 

інтерпретація коефіцієнтів у рівнянні регресії матиме наступний вигляд: за 

умови, що інші факторні ознаки не змінюються, підвищення рентабельності 

сільськогосподарської діяльності на 1% збільшує обсяг виручки на 1 

працівника на 4,956 грн., крім того, зростання на 1 п. п. частки виручки від 

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

виручці підвищує обсяг виручки на 1 працівника на 1,755 та 2,933 грн. 

відповідно. 

Таким чином, 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 напрямків. 

Нобелівський лауреат у галузі економіки за 2009 рік П. Кругман вважає, що за 

умови існування так званих «негативних зовнішніх факторів», коли вартість 

одних ресурсів встановлюється об’єктивно, а інших – пов’язаних з 

забрудненням навколишнього середовища та використанням природних 

ресурсів – значно нижчою за їх адекватну ціну, припущення про те, що ринкова 

економіка буде саморегулюватися, не працює [222]. Таким чином, ідея 

ринкової саморегуляції на даний час може вважатись теоретичною, тобто 

такою, що не отримала підтвердження на практиці, оскільки розвиток ринкових 

відносин у кінцевому підсумку призвів до загострення проблем регулювання як 
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соціально-економічних, так і ресурсно-екологічних аспектів в сільському 

господарстві України.  

Аналіз динаміки посівних площ України за окремими 

сільськогосподарськими культурами виявив зростання зацікавленості 

виробників у розширенні виробництва продукції, яка може вигідно 

реалізовуватись на світовому ринку, що посилює монокультуризацію та 

експлуатацію ґрунтів. Поряд з тим, динаміка у розрізі регіонів є нерівномірною 

(дод. К). Відзначається скорочення площ під зерновими та зернобобовими 

культурами, що за період 1990-2013 рр. було найбільшим у Житомирській 

(18,3%), АР Крим (13,0%), Луганській (11,4%), Волинській (7,7%), Рівненській 

(5,2%), Херсонській (4,9%) та Хмельницькій (4,4%) областях. Поряд з тим, 

відбувалось і зростання даного показника, що було найбільшим у Закарпатській 

(36,3%), Харківській (31,3%), Одеській (31,2%), Дніпропетровській (28,0%), 

Миколаївській (24,7%), Полтавській (20,6%), Тернопільській (17,7%), 

Донецькій (14,%) областях. 

При цьому високий приріст у Закарпатській області пов’язаний із 

відносно невеликою площею посівів, що в 1990 р. була в 10 разів нижчою ніж у 

більшості областей. Зростання аграрної складової Закарпатської області за її 

ролі переважно рекреаційної зони не можна розглядати так само позитивно, як 

для аграрних областей. Найбільшими виробниками зернових та зернобобових є: 

Одеська, Дніпропетровська, Харківська, Полтавська та Миколаївська області. 

Площа, з якої зібрано кукурудзу на зерно, за період 1990-2013 рр. зросла в 

усіх областях, найбільшим було зростання у Житомирській (в 18,3 раза), 

Чернігівській (в 15,4 раза), Львівській (в 8,5 раза), Тернопільській (в 6,9 раза), 

Івано-Франківській (в 6,6 раза), Київській (в 6,5 раза), Сумській (в 6,3 раза) 

областях. Найбільшими виробниками кукурудзи є Полтавська, Кіровоградська 

та Чернігівська області. 

Вирощування фабричних цукрових буряків зосереджено у Вінницькій, 

Тернопільській, Полтавській, Хмельницькій, Волинській, Львівській, Київській, 

Рівненській та Черкаській областях. Однак за період 1990-2013 рр. площі під 
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посіви цукрових буряків скоротились на 50-100%. Найбільше скорочення площ 

серед крупних виробників відбулось у Сумській, Кіровоградській, Черкаській, 

Харківській та Київській областях.  

Розширення площ під соняшник за період 1990-2013 рр. відбувалось як у 

областях його традиційного вирощування (Дніпропетровська, Донецька, 

Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Полтавська та 

Харківська) так і в областях, де така культура раніше майже не вирощувалась 

(Вінницька, Київська, Сумська, Черкаська, Чернігівська). Приріст площ під 

соняшником серед крупних виробників був найбільшим у Чернігівській (в 102 

рази), Київській (в 22,5 раза), Сумській (в 9,6 раза),  Вінницькій (в 4,8 раза), 

Черкаській (в 4,1 раза), Кіровоградській (в 3,4 раза). 

Показники приросту посівних площ під сою за період 1990-2013 рр., є 

високими, оскільки у 1990 р. сою в Україні майже не вирощували. Виключення 

становили АР Крим та деякі східні області, однак розміри площ були 

незначними та скорочувались до 2005 р. У подальшому поширення сої 

обумовило зростання її ролі серед інших сільськогосподарських культур та 

виокремило області її переважного вирощування, а саме: Вінницька, 

Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Херсонська, Хмельницька 

і Черкаська.  

Динаміка площ під ріпаком характеризувалась коливаннями: протягом 

2011-2012 рр. даний показник у багатьох областях знизився, однак у 2013 р. 

переважно відзначалось розширення площ, найбільше – у Дніпропетровській, 

Миколаївській, Запорізькій, Херсонській, Донецькій – у 3-6 разів. Значне 

зростання обсягів виробництва з 1990 р. призвело до виокремлення групи 

областей, у яких ріпак відіграє важливу роль у структурі виробництва. 

Найбільші площі під ріпаком відзначаються у Вінницькій, Київській, 

Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській 

областях.  

На даний час Постановою Кабінету Міністрів України №164 від 

11.02.2010 р. затверджено нормативи оптимального співвідношення культур у 
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сівозмінах у різних природно-сільськогосподарських регіонах [153]. 

Порівняння питомої ваги посівних площ окремих сільськогосподарських 

культур у 2013 р. з нормативами їх оптимального співвідношення в розрізі 

регіонів виявило, що розширення площ під певними культурами призвело до 

порушення таких нормативів (дод. Л). Якщо частка площ під зерновими та 

зернобобовими у загальних посівних площах знаходиться в межах нормативів, 

то поширення технічних культур призвело до збільшення посівних площ під 

ними понад норматив у Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, 

Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Херсонській та 

Чернівецькій областях. Порушення нормативу площ, на яких може 

вирощуватись ріпак, відзначалось у Волинській, Івано-Франківській, 

Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій 

областях, а нормативу площ під соняшником – у всіх областях, крім західних і 

АР Крим. 

Прийняті допустимі нормативи періодичності вирощування культури на 

одному і тому самому полі становлять: для жита, ячменю, вівса, гречки – не 

менше ніж через 1 рік, для пшениці, картоплі, проса – через 2 роки, для 

кукурудзи в сівозміні – протягом 2-3 років поспіль, для зернобобових культур, 

буряку, ріпаку – не менше, ніж через 3 роки, для соняшника – не менше, ніж 

через 7 років. У 2008 р. Міністерство аграрної політики пропонувало Кабміну 

зобов'язати орендарів сільськогосподарських земель дотримуватися 

рекомендованої сівозміни, а Верховній Раді – ввести законодавчу норму про 

переорювання земель, засіяних з порушенням сівозміни. 

Вітчизняна сільськогосподарська практика переважно ігнорує екологічні 

вимоги та використовує методи, які, за словами В. В. Докучаєва, можна назвати 

«надірваним землеробством». На даний час повсюдно спостерігаються 

порушення режиму сівозміни та раціональної структури посівів на користь 

вирощування найбільш прибуткових, експортно орієнтованих культур, 

наприклад пшениці, ячменю, соняшнику, ріпаку.  



 104 

Так звані комерційні культури у 10 регіонах країни займають у 

середньому 80-90% загальної площі посівів сільськогосподарських 

підприємств, частка виснажуючого ґрунт соняшнику у спеціалізованих 

підприємствах вирощується на площах, що сягають третини засіяних земель, 

при цьому слід зазначити, що загальноприйнята раціональна норма складає 

10%. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо збереження родючості ґрунтів» на період до 1 січня 2015 р. 

дозволено відхилятися від затверджених проектів землеустрою, еколого-

економічно обґрунтованих сівозмін та норм щодо впорядкування угідь тим 

власникам та орендарям, які використовують для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва земельні ділянки загальною площею 

менше, ніж 100 га.  

Запровадження обмежень для виробників, що обробляють більші 

земельні площі, відбулось лише у 2012 р., однак на даний час Міністерством 

аграрної політики та продовольства України розроблено проект постанови на 

основі пропозицій головних управлінь агропромислового розвитку 

облдержадміністрацій про необхідність внесення змін до нормативів 

оптимального співвідношення культур у сівозмінах у бік їх підвищення для 

комерційних культур. Це пов’язано з порушенням прав сільськогосподарських 

товаровиробників, оскільки «діюча постанова обмежує розміщення  технічних 

культур в межах їх чергування та зобов'язує вирощувати весь набір культур, що 

є втручанням у їх господарську діяльність» [159]. Погоджуючись з пропозицією 

щодо зняття нижніх меж норм (але лише в частині тих видів рослин, 

відсутність виробництва яких не впливає на рівень продовольчої безпеки), 

можемо стверджувати, що нові норми наближають нормативно встановлені 

пропорції до фактичних, узаконюючи порушення. 

Поряд з тим, висаджування на великих площах монокультур не враховує 

дії закону оптимальності, який стверджує: будь-яка система з максимальною 

ефективністю функціонує у певних просторових та часових межах, за певних її 

розмірів та інших характеристик, тобто параметри системи завжди суворо 
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відповідають її функціям, а системи-гіганти є вкрай нестійкими. На даний час у 

світі поширюється такий спосіб господарювання, за якого територія з 

урахуванням природного ландшафту ділиться на невеликі фрагменти, де 

висаджують такі рослини, які в цих умовах забезпечать максимум біопродукції. 

Запобігання збоїв у штучних екосистемах, створених у результаті 

сільськогосподарської діяльності, є можливим лише у випадку врахування 

екологічних вимог. 

Ерозія ґрунтів, викликана сільськогосподарською діяльністю, 

відбувається паралельно з аналогічним природним процесом. Поряд з тим, у 

природних умовах з часом встановлюється рівновага між біонарощуванням 

ґрунту та його деструкцією від фізико-хімічних впливів, у той час, коли 

природне врівноваження людських впливів, що викликають ерозію, є процесом 

більш складним і тривалим. У випадку подрібненої субстанції основи досить 

кількох десятиліть, щоб екосистема молодого ґрунту пройшла шлях від 

бактерій до рослин, однак той факт, що процес створення ґрунту відбувається 

шляхом сукцесії, тобто почергової зміни видів, які у ньому діють, свідчить про 

надзвичайну складність заміни природного процесу штучним. 

Прикладом деструктивного впливу людей на ґрунти є специфічні заходи 

меліорації, що проводились за радянської системи господарювання. Так, у 

Поліссі надмірний полив чорноземів шкодив структурі ґрунтів і вів до 

скам’яніння, осушення й оранка верхових торфових боліт призводила до 

пилових бурь, а штучно створені прямолінійні рови на заплавних луках замість 

зволоження ґрунтів швидко виводили весняну воду в низини. На даний час 

серед головних причин посилення ерозії відзначають застосування на полях 

важкої техніки низької продуктивності, незбалансоване внесення добрив та 

розміщення просапних культур на схилах. 

Підраховано, що з 1960 р. 1/3 орних земель у світі було втрачено в 

результаті ерозії. Ерозія через виробництво сої в Бразилії спричиняє щорічні 

втрати 55 млн. т верхнього шару ґрунту. За останні роки зростання 

продуктивності сільського господарства зробило можливим виробництво 
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більших обсягів сільськогосподарських культур на таку ж кількість землі. 

Однак, оскільки сільськогосподарські землі часто деградують і стають 

практично непридатними для вирощування культурних рослин, виробники 

шукають більш продуктивні землі. Тому, загалом у світі кількість землі, яка 

використовувалась за сільськогосподарським призначенням протягом останніх 

50 років та на даний час є занедбаною, приблизно дорівнює кількості землі, яка 

використовується до цього часу. [215] 

У 1996 р. дослідження сільського господарства США показало, що ерозія 

ґрунтів, пов'язана в першу чергу з вирощуванням сої та кукурудзи, на 

Середньому Заході за 50 років зменшила обсяги родючого шару вдвічі. На 

даний час вплив вирощування сої на стан ґрунтів оцінюється як «швидко 

руйнуючий». Бразильський національний банк розвитку попередив, що «без 

чітко визначених технічних критеріїв» вирощування сої ґрунт на багатьох 

ділянках річки Амазонки може втратити виробничу цінність. [214] 

Виробництво сої також викликає ущільнення ґрунту та пошкодження 

землі. У Болівії, де вирощування сої зростає з 1970 р., деградація ґрунтів стала 

серйозною проблемою: спочатку сою вирощували без застосування добрив та 

вапнування, однак незабаром ґрунт потребував внесення речовин, що 

забезпечують врожайність, але завдають довкіллю ще більшої шкоди. У 

підсумку, інтенсивність втрати ґрунтом родючості вже не могла бути 

компенсована внесенням поживних речовин. У кінці 1990-х років в Болівії 

понад 100 тис. га землі, що використовувались для вирощування сої, з причини 

виснаження ґрунту були переведені у фонд пасовищ для худоби. Селяни, які 

були задіяні у сільськогосподарському виробництві, були змушені переселятись 

далі на північ та розчищати нові поля під сою, вирубуючи ліси. Таким чином, 

території з біологічною різноманітністю втрачають свою цінність, а місцеве 

населення – можливості отримувати засоби для існування. [51; 214] 

Крім того, стоки від виробництва сої можуть містити істотні рівні 

концентрації агрохімікатів та органічних речовин, що стають джерелом 
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забруднення наземної прісної води та підземних вод, та обумовлюють 

виникнення проблем зі здоров'ям людей та погіршення стану дикої природи.  

Відомий вчений-економіст Ж.-М. Коломбон у 1983 р. висловив думку 

багатьох аналітиків про те, що надмірна інтенсифікація, спеціалізація та 

концентрація сільського господарства призвела до таких трансформацій 

довкілля, які обумовили появу цілої низки негативних явищ, а саме: занедбання 

сільськогосподарських регіонів, у яких інтенсивне використання техніки стає 

невигідним; збідніння фермерів; надмірна залежність сільського господарства 

від промисловості; виникнення значних агроекологічних диспропорцій 

унаслідок споживацького ставлення до земельних ресурсів. [20; 51] 

 

 

2.3. Стан соціальної складової економічної безпеки сільського 

господарства 

 

Сільське господарство справляє визначальний вплив на розвиток 

сільських територій у регіонах. Розуміючи розвиток територій як зростання 

доступу до ресурсів, можна вважати його соціальними ознаками наступне: 

збільшення рівня добробуту, задоволення нових потреб за рахунок додаткових 

доходів, розширення доступу до освіти та охорони здоров'я, покращення стану 

середовища проживання.  

У сучасних вітчизняних умовах спостерігається значне відставання 

розвитку сільських територій за ознаками стану інфраструктури, доступу до 

послуг, рівнем добробуту та медичного обслуговування тощо. Традиційно 

сільське господарство було основою для доходів і зайнятості в сільських 

районах. Але, з багатьох причин, така економічна підтримка скоротилась при 

одночасному зростанні потреб, що призводить до низки негативних наслідків. 

Міграція сільського населення обумовлює появу занедбаних земель, розвиток 

процесів депопуляції села та невиправданої урбанізації. 
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Господарства населення відіграють важливу роль у соціально-

економічному розвитку сільських територій, оскільки, з одного боку, завдяки 

особистим інтересам і матеріальній зацікавленості забезпечують виробництво 

сільськогосподарської продукції, а з іншого – виступають у якості осередків 

збереження культури та традицій українського села. 

Оскільки всі господарства населення в межах села є тісно 

взаємопов’язаними, занедбання окремих садиб інерційно зумовлює занепад 

поселень у цілому. Так, вибуття потенційних учнів знижує затребуваність 

сільської школи, а виїзд молоді прискорює закриття об'єктів соціальної 

інфраструктури, у тому числі відпочинково-розважального сектору. Оскільки 

властивістю вказаних процесів є їх взаємне посилення, подальше скорочення 

кількості сільського населення та деградація господарств тісно пов’язані з 

погіршенням умов життя на селі. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

до 840

грн.

від

840 до

1200

грн.

понад

1200

грн.

від

480 до

840

грн.

від

840 до

1200

грн.

понад

1200

грн.

до 840

грн.

від

840 до

1200

грн.

понад

1200

грн.

до 840

грн.

від

840 до

1200

грн.

понад

1200

грн.

до 840

грн.

від

840 до

1200

грн.

понад

1200

грн.

2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік

у міських поселеннях у сільській місцевості

%

 
Рис. 2.16. Структура населення України за розподілом середньодушових 

загальних доходів у 2009-2013 рр. 

Джерело: розроблено автором на основі [175; 181]. 
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За розрахунками, здійсненими Інститутом демографії та соціальних 

досліджень НАН України, бідними є 34% сільських домогосподарств, що на 

11% перевищує відповідний показник у містах [134]. 

Середньодушові загальні доходи у сільській місцевості є нижчими, про 

що свідчить розподіл за рівнями багатства та бідності (рис. 2.16). За період 

2009-2013 рр. спостерігається обумовлене інфляційним впливом зрушення 

структури у бік групи умовного багатства. Слід зазначити, що у 2013 р. межа 

бідності досягла 1187 грн. Протягом вказаного періоду тенденція залишається 

незмінною: у групах умовно низьких доходів переважає сільське населення, у 

групі, що наближається до рівня умовного багатства – міське. У 2013 р. частка 

населення із середньодушовим доходом до 1200 грн. у міських поселеннях 

складала 9,9%, а у сільській місцевості – на 5,2% більше – 15,1%.  
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Рис. 2.17.  Динаміка чисельності сільського населення України за період 2005-

2013 р. 

Джерело: розроблено автором на основі [37]. 

 

Кількість сільського населення має тенденцію до скорочення: за обліком 

як постійного, так і наявного населення чисельність знизилась з 2005 р. на 

6,8%, в тому числі за останні 5 років – на 2,5%, при цьому відзначається 

перевищення чисельності постійного населення над наявним у сільській 

місцевості на 0,5% (рис. 2.17). Частка селян у загальній чисельності як 
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постійного, так і наявного населення скоротилась порівняно з 2005 р. на 1,1%, в 

тому числі за останні 5 років – на 0,4%, та у 2013 р. склала 31,4% та 31,1% 

відповідно. 

Кількість домогосподарств України у 2013 р. складала 17,0 млн., при 

цьому у міських поселеннях проживають 69,3% домогосподарств, з них у 

великих містах – 43,4%, у малих – 25,9%, у сільській місцевості – 30,7%.  

Коефіцієнт економічного навантаження на працюючого члена 

домогосподарства, розрахований як відношення загальної кількості членів 

домогосподарства до кількості працюючих у 2013 р. становив у великих містах 

2,01, у малих містах – 2,21, а на селі – 2,62, що перевищує показники у великих 

і малих містах на 0,61 та 0,41 відповідно.  

Аналіз розподілу домогосподарств за кількістю осіб у їх складі виявив 

тенденцію до переважання домогосподарств з 2-х та 3-х осіб у міських 

поселеннях, а з 1-ї особи та з 4-х осіб і більше – у сільській місцевості (рис. 

2.18). У 2013 р. середній розмір домогосподарств з дітьми по Україні складав 

3,69 особи, у тому числі у міських поселеннях – 3,51, а у сільській місцевості – 

на 0,62 особи більше – 4,13. Для сільської місцевості характерні більш чисельні 

домогосподарства, при цьому проживання більшої кількості одиноких 

пенсіонерів та багатодітних сімей у селі підвищує рівень соціальної 

незахищеності сільського населення. 
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Рис. 2.18. Розподіл домогосподарств за кількістю осіб у їх складі у 2013 році. 

Джерело: розроблено автором на основі [181]. 
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Рівень демографічного навантаження суттєво відрізняється за регіонами 

країни, однак оскільки структура розподілу зміщена у бік віку, старшого за 

працездатний, соціальні видатки у більшості регіонів країни вже не можуть 

розглядатися як прямі інвестиції в людський капітал. 

Існує диспропорція у статевій структурі населення, оскільки в сільській 

місцевості показник, що характеризує різницю між чисельністю жінок та 

чоловіків, завжди є нижчим у порівнянні з відповідним показником у міських 

поселеннях. При цьому посилення неофіційних міграційних потоків всередині 

країни збільшує відплив жінок фертильного віку до міста. Таке порушення 

статевого співвідношення загрожує погіршенням процесу відтворення сільської 

частини населення, крім того, розмивається відтворювальний потенціал для 

заміщення поколінь батьків поколіннями дітей. 

Загалом, процес природного скорочення чисельності сільського 

населення посилюється міграційним рухом на внутрішньо- та 

міжрегіональному рівнях, а також закордонною трудовою міграцією. 

Перспектива підвищення рівня матеріального добробуту та якості життя через 

виїзд за межі сільської території обумовлює зниження привабливості життя на 

селі, особливо для молоді. Найвищі темпи міграції селян 2000-х рр. 

відображають виїзд найбільш активної та працездатної частини населення, що 

не знаходила можливостей для реалізації свого потенціалу в сільській 

місцевості. Населення, що залишилось в селі, є переважно нездатним до 

активної міграції через відсутність фізичних можливостей та наявність 

психологічних бар’єрів. 

Поряд з тим, зростаючі можливості працевлаштування у найближчих 

міських поселеннях без зміни місця проживання є потужним фактором 

соціальної адаптації селян, не зайнятих у сільськогосподарському виробництві. 

Тимчасова рівновага в процесі насичення ринку праці в містах мешканцями сіл 

на рівні регіону поєднується з високою міжрегіональною міграцією, 

обумовленою значною міжрегіональною диспропорцією в рівні доходів 
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населення, що спонукає мігрувати мешканців регіонів з нижчим рівнем 

матеріального добробуту та якості життя.  

Безробіття сільського населення пов’язано з низкою причин. Коливання 

аграрної економіки викликають незначну кількість звільнень у період спаду, які 

компенсуються розширенням виробництва під час підйому. Оскільки у 

сільському господарстві виробляється продукція, попит на яку 

характеризується високою стійкістю, вплив економічних коливань у вигляді 

циклічного, або кон'юнктурного безробіття на рівень зайнятості у сільській 

місцевості є низьким. 

Результатом природних коливань обсягів сільськогосподарських робіт 

протягом року є сезонне безробіття. Поряд з тим, становлення класу 

економічно міцних сільських господарств населення обумовлює явище, 

підтверджене вітчизняним та світовим досвідом: сезонні роботи часто 

виконуються тимчасово найнятими безробітними міськими жителями, 

студентами або трудовими мігрантами, оскільки такі роботи мають випадковий 

характер, характеризуються низькою оплатою та здійснюються в час, коли на 

сільське населення припадає найбільше трудове навантаження у власних 

господарствах. 

Особливістю сільської місцевості є вище, порівняно з містом, панельне 

безробіття з причини відсутності бажання до працевлаштування, оскільки 

первинні потреби людей у вигляді їжі та житла в умовах життя на селі 

переважно забезпечуються навіть за відсутності заробітної плати з постійного 

місця роботи. 

Безробітними у визначенні Міжнародної організації праці (МОП) є особи 

у віці 15-70 років, зареєстровані та незареєстровані в державній службі 

зайнятості, які одночасно задовольняють трьом умовам: не мають роботи, 

активно шукали роботу або намагались організувати власну справу впродовж 

останніх чотирьох тижнів та готові приступити до роботи впродовж двох 

найближчих тижнів. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96
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Аналіз рівня безробіття у сільській місцевості виявив відсутність зв’язку 

між показником зареєстрованого безробіття та показником, визначеним за 

методикою МОП (рис. 2.19). Так, за період 2005-2013 рр. рівень 

зареєстрованого безробіття скоротився на 2,4%, незважаючи на зростання 

протягом останніх 5 років на 0,5%, та склав у 2013 р. 3,1%, при цьому 

відзначається зниження даного показника вдвічі у 2009 р. порівняно з 2008 р. 

Поряд з тим, розрахунки за методикою МОП виявляють тенденцію до 

зростання безробіття на 2,4% як з 2005 р., так і з 2009 р.; при незначних 

коливаннях показника, його рівень у 2013 р. складає 8,1%, що на 5,0% 

перевищує рівень зареєстрованого безробіття.  
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Рис. 2.19. Динаміка рівня безробіття сільського населення України за період 

2005-2013 рр. 

Джерело: розроблено автором на основі [180]. 

 

Рівень безробіття, розрахований як відношення чисельності 

зареєстрованих у державній службі зайнятості безробітних до чисельності 

населення працездатного віку, є очевидно заниженим. Крім того, слід 

враховувати, що до економічно неактивного населення за методикою МОП 

включаються не лише пенсіонери, учні, студенти та особи, що виконують 

домашні чи сімейні обов'язки, а й незайняті особи працездатного віку, які 

припинили активні пошуки роботи, тому що втратили надію її знайти. Отже, 

рівень безробіття, визначений за методикою МОП, не враховує зневірених 

людей, що насправді зберігають свою працездатність. 
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У сільській місцевості значно вищою є частка домогосподарств, у яких 

відсутні працюючі особи у всіх групах розподілу домогосподарств за кількістю 

осіб у їх складі (рис. 2.20). Якщо до складу домогосподарств з однієї особи 

входять переважно непрацюючі пенсіонери, то нестачу робочих місць 

виявляють показники у групі домогосподарств з 3-х осіб (працюючі відсутні у 

26,7% сільських домогосподарств, що на 18,8% більше, ніж у міських 

поселеннях) та з 4-х осіб і більше (працюючі відсутні у 17,1% сільських 

домогосподарств, що майже в чотири рази більше, ніж у міських поселеннях). 
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Рис. 2.20. Частка домогосподарств, у яких відсутні працюючі особи, у розподілі 

за кількістю осіб у 2013 р. 

Джерело: розроблено автором на основі [181]. 

 

Всього по Україні у 2013 р. частка домогосподарств, де є працюючі 

особи, у сільській місцевості складала 53,3%, що на 11,0% менше ніж в 

середньому по Україні, та на 15,7% – ніж у міських поселеннях. 

Неформальний сектор економіки є переважаючим місцем прикладання 

праці для кожної другої особи з числа зайнятих сільських жителів. У міських 

поселеннях така зайнятість набула меншого розповсюдження завдяки 

сприятливішій кон'юнктурі на ринку праці, при цьому сільськогосподарське 

виробництво є основним видом економічної діяльності неформального сектору 

економіки, що охоплює 64,7% усіх зайнятих у зазначеному виді діяльності.  

У розподілі за віковими групами у сільській місцевості найвищою є 

частка зайнятих у неформальному секторі віком до 24, з 50 до 59, та з 60 до 70 

років – 54,7, 49,9 та 89,7% відповідно (рис. 2.21). Поряд з тим, за іншими 
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віковими групами даний показник є також дуже високим та знаходиться на 

рівні близько 40%. Порівняння з відповідними показниками у міських 

поселеннях виявило наступне: у вікових групах до 50 років частка зайнятих у 

неформальному секторі на селі є у 3,5 рази більшою, а у групі від 50 років 

перевищення складає понад 4 рази, що обумовлено значно нижчими 

можливостями щодо офіційного працевлаштування на селі для осіб пенсійного 

віку. 

 

15,1 12,1 11,3 10,2 11,3

25,9

54,7

42,7 41,0 39,4

49,9

89,7

0

20

40

60

80

100

15-24 роки 25-29 років 30-39 років 40-49 років 50-59 років 60-70 років

у міських

поселеннях

у сільській

місцевості

%

 

Рис. 2.21. Частка населення, зайнятого у неформальному секторі економіки 

України, у розподілі за віковими групами
1
 у 2013 році 

Джерело: розроблено автором на основі [181]. 

 

Економічно активним визнається все населення від 15 до 70 років, 

зайняте та незайняте з причини безробіття. Аналіз рівня економічної активності 

виявив тенденцію до зниження даного показника у міських поселеннях та 

зростання – у сільській місцевості (рис. 2.22).  

У зв’язку з цим, перевищення даного показника, розрахованого для 

міських поселень, порівняно з відповідним показником у сільській місцевості 

на 3,6% у 2005 р. та на 3,8% у 2008 р., змінилось з 2010 р. зворотньою 

тенденцією; у 2013 р. рівень економічної активності у сільській місцевості 

склав 68,5%, що на 5,1% більше, ніж у міських поселеннях. За останні 5 років 

підвищення рівня економічної активності на селі на 6,3% поряд із збільшенням 

                                                 
1
 Розраховано до загальної кількості зайнятого населення відповідної вікової групи. 
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рівня безробіття на 2,4% за той же період обумовлює зростання кількості 

людей, які шукають роботу, що підвищує рівень соціальної напруги. 
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Рис. 2.22.  Динаміка рівня економічної активності населення України у віці  

15-70 років за період 2005-2013 р. 

Джерело: розроблено автором на основі [181]. 

 

Розвиток сільського господарства за період 2009-2013 рр. обумовив 

зростання кількості зайнятого в ньому населення на 13,5% (рис. 2.23).  
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Рис. 2.23. Динаміка кількості зайнятого населення за період 2009-2013 р.
1
 

Джерело: розроблено автором на основі [181]. 

 

Оскільки зростання кількості зайнятого населення в цілому по Україні 

становило лише 1,1%, частка населення, зайнятого у сільському господарстві, 

зросла за період на 1,9%, та у 2013 р. склала 17,5%. 

Вищі темпи зростання середньомісячної номінальної заробітної плати у 

розрахунку на одного штатного працівника у сільському господарстві 

                                                 
1
 У % наведено питому вагу зайнятих у сільському господарстві у їх загальній кількості. 
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порівняно з середнім показником по Україні призвели до зміни співвідношення 

відповідних показників. 

Так, за період з 2000 р. середній по Україні показник зріс у 14,2 раза, а у 

сільському господарстві – у 21,1 раза (рис. 2.24). Таким чином, заробітна плата 

селянина у 2000 р. була нижчою від середньої у 2,1 раза, а у 2013 р. – у 1,4 раза. 

Поряд з тим, зважаючи на сучасну інтенсифікацію сільськогосподарського 

виробництва, коли вивільняється некваліфікована робоча сила, здається 

невиправданим заниження рівня заробітної плати на селі. 
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Рис. 2.24. Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати 

працівників
1
 за період 2000-2013 р. 

Джерело: розроблено автором на основі [180]. 

 

Характерним для сільськогосподарського сектору завжди є наявність 

кількох основних джерел доходів, навіть за умови відносно не 

диверсифікованої національної економіки. Доходи, отримані від 

несільськогосподарської діяльності, забезпечують збільшення сукупних 

доходів та їх вирівнювання на окремих територіях, знижують ризики втрати 

рівня матеріального добробуту за рахунок диверсифікації джерел надходжень, а 

також можуть покращити перспективи зайнятості за рахунок розвитку 

приватного підприємництва на базі накопиченого капіталу. Такі кошти можуть 

отримуватись як безпосередньо у сільській місцевості, так і шляхом 

                                                 
1
 У середньому на 1 штатного працівника. 
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працевлаштування у місцевих міських поселеннях, а також – у вигляді 

грошових переказів – внаслідок закордонної трудової міграції.  

У рамках стратегії виживання сільських домогосподарств роль таких 

доходів зросла в контексті зниження зайнятості у формальному секторі та 

нездатності держави забезпечити достатній рівень соціальної підтримки. 

Певною мірою, поява будь-яких альтернативних або додаткових джерел доходу 

і зайнятості може забезпечити підтримку життєздатності сільських господарств, 

зменшити сільську міграцію в міста, сприяти  уповільненню надмірної або 

занадто швидкої урбанізації. Поряд з тим, зайнятість поза сільськими 

територіями проживання, особливо за кордоном, у довгостроковій перспективі 

призводить до руйнування інституту сім’ї, соціального сирітства, посилення 

еміграції. Така ситуація найбільш гостро проявляється на тих територіях, що 

розташовані поблизу українських кордонів. 

Зв’язок сільських домогосподарств з міськими або туристичними 

ринками значно підвищує рівень їхніх доходів. Крім того, наявність в складі 

домогосподарств пенсіонерів чи інших категорій, що отримують соціальне 

забезпечення, часто виступає єдиним гарантом отримання регулярних 

грошових надходжень, а соціальні виплати у сільській місцевості традиційно 

відіграють велику роль у формуванні рівня матеріального добробуту. 

У сільських домогосподарствах, де частка несільськогосподарських 

доходів у їх загальному обсязі становить більше половини, один з членів сім’ї 

має повну зайнятість переважно у промисловості, будівництві або сфері 

торгівлі та послуг. Наявність такого джерела доходу зазвичай поєднується з 

виробництвом сільськогосподарської продукції лише для домашнього 

споживання.  

Ключовими факторами, що визначають динаміку зайнятості, є вплив 

макроекономічного середовища і структурних реформ у сільському 

господарстві, що, у свою чергу, визначають попит на робочу силу в сільському 

господарстві, рівень оплати праці у цьому секторі, попит на працівників поза 

межами сільських територій, доступу до соціальних благ, а також складність 
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переходу селян до інших виробничих чи обслуговуючих секторів як всередині 

сільської території, так і за її межами – в найближчі міські поселення. 

Теоретично, за інших рівних умов, розподіл праці між сільським 

господарством та несільськогосподарською діяльністю обумовлюється 

співвідношенням граничної вартості та тарифної ставки у вказаних секторах. 

Таким чином, бідніші домогосподарства мають більше стимулів для 

диверсифікації джерел доходу через участь у несільськогосподарській 

діяльності, оскільки гранична вартість праці в бідніших домогосподарствах є 

нижчою. Поряд з тим, різниця бар'єрів для входу в несільськогосподарський 

ринок праці лежить не у площині розподілу доходів домогосподарств, а у 

площині ресурсного розвитку регіону, що включає стан місцевої ринкової 

інфраструктури, регіональну концентрацію промисловості, віддаленість 

вигідних ринків праці, доступ до міського житла за доступними цінами та 

можливості для виїзду за межі конкретної сільської території. Крім того, 

типовим є надання переваги низькооплачуваному, але гарантованому 

працевлаштуванню перед високооплачуваною діяльністю з нижчими 

гарантіями стабільності. 

Прийняття рішень на рівні домашніх господарств визначається також 

низкою інших чинників, які можуть сприяти зростанню доступу до зайнятості в 

несільськогосподарському секторі або обмежити його. Такі фактори 

відносяться до складу побутових і включають в себе: наявність зайвої робочої 

сили, існуючу організацію виробництва, споживання, розподілу і перерозподілу 

сільськогосподарської продукції всередині та між домогосподарствами, 

формальні та неформальні соціальні зв’язки. 

Наявність у домогосподарстві дрібнотоварного сільськогосподарського 

виробництва, що функціонує на основі праці сім’ї, як правило, знижує 

мобільність робочої сили. Обмеження подальшої міграції сільських безробітних 

обумовлені великими витратами на міське житло та транспорт, високим рівнем 

безробіття серед міського населення, а також відсутністю кваліфікації 

сільського населення для несільськогосподарських робіт.  
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Значну роль у забезпеченні сільського населення продуктами харчування 

традиційно відіграють особисті підсобні господарства. В них виробляють понад 

80% спожитої картоплі, половину яєць та овочів, третину молока і молочних 

продуктів, фруктів, ягід, горіхів, винограду, м'яса та м'ясопродуктів.  

При цьому сільські домогосподарства традиційно направляють на 

харчування більшу частину сукупних витрат, ніж міські – у 2013 р. відповідно 

55% проти 51%, споживаючи більше: картоплі – в 1,5 раза, хліба і хлібних 

продуктів – в 1,3 раза, олії – на 6%, цукру – в 1,2 раза, овочів і баштанних – на 

2%. Калорійність добового раціону одного сільського жителя на 10% вища, ніж 

міського. [175] 

Загалом, в Україні зберігається високий рівень натуралізації сільських 

домогосподарств. Натуральне господарство є засобом забезпечення 

мінімального рівня споживання та матеріальних ресурсів. Крім того, воно 

виконує буферну роль, поглинаючи безробітних з інших секторів економіки, 

тимчасово зменшуючи соціальну напруженість у міських районах за рахунок 

полегшення доступу до предметів першої необхідності для більшої частини 

суспільства. Поряд з тим, у довгостроковій перспективі воно перешкоджає 

реструктуризації господарства, зберігає спрямування сільськогосподарської 

діяльності домогосподарств на власне споживання і призводить до суттєвого 

прихованого безробіття у сільській місцевості. 

При цьому відсутність необхідного інформаційного забезпечення, 

недосконала інституційна структура, поганий стан місцевої транспортної та 

телекомунікаційної інфраструктури, брак інвестиційних ресурсів та обігових 

коштів створюють перешкоди на шляху розвитку сільськогосподарського 

підприємництва, справляють негативний вплив на конкурентоспроможність 

сільських підприємств, у тому числі фермерських господарств, та обмежують 

можливості диверсифікації доходів у несільськогосподарської діяльності в 

межах сільських територій. Проблеми взаємодії та координації дрібних 

сільськогосподарських виробників пов’язані із слабким розвитком кооперації, 

недостатньою кількістю фермерських асоціацій та інших місцевих об’єднань.  
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Рівень благоустрою житла міських домогосподарств на даний час є 

значно вищим, ніж сільських: у містах водопроводом і каналізацією обладнано 

житло 91,9%, на селі – 40,5% домогосподарств; ванною або душем – відповідно 

87,7% та 33,6%; гарячим водопостачанням – 42,7% та 7,9% домогосподарств; 

централізованим газопостачанням – 84,4% та 56,2%; газовою колонкою – 19,6% 

та 9,5% домогосподарств. За типом основного джерела питної води частка 

міського населення, що отримує воду з мережі постійного водопостачання, 

становить 83,5%, а у сільській місцевості даний показник є нижчим на 53,9% та 

складає 29,6%. 

Споживчі витрати на відпочинок і культуру, освіту, зв'язок, житло, воду, 

електроенергію, газ та інші види палива, транспорт у міських 

домогосподарствах перевищують аналогічні витрати в сільських 

домогосподарствах у 2,6-1,3 раза, а на охорону здоров'я (медикаменти та 

медичні послуги), предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне 

утримання житла, одяг і взуття – на 14-5%. [180] 

У 2013 р. у структурі сукупних ресурсів сільських домогосподарств 

частка доходів від зайнятості складала близько 40%, що на 21% менше, ніж у 

міських домогосподарствах. При цьому традиційно вагомим для села 

залишається таке джерело ресурсів, як доходи від особистого підсобного 

господарства, що формують п’яту частину усіх їх надходжень. Суттєвим 

джерелом, що становить майже третину ресурсів, залишаються пенсії, стипендії 

та соціальні допомоги. 

Важливо враховувати, що недостатність офіційної інформації та 

досліджень щодо діяльності у неформальному секторі, відсутність обліку 

виробничої діяльності у межах присадибних ділянок домогосподарств 

обумовлює заниження даних щодо незареєстрованого підприємництва. 

Тимчасова міграція носить також частково прихований характер, оскільки 

міжнародні грошові перекази у межах малоінформативних банківських систем 

існують у статусі неофіційних джерел фінансових ресурсів домогосподарств. 

Наявність низьких показників соціального розвитку у розрізі регіонів 
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обумовлюється не лише низькими обсягами фінансування, а й наявністю 

великої кількості віддалених сільських районів, питомі соціальні витрати для 

яких є значно вищими. 

Нами проведено кореляційно-регресійний аналіз рівня урбанізації та 

показників соціального розвитку України в розрізі регіонів за 2013 р., масив 

ознак для якого включає наступні показники: Var1 – рівень урбанізації, 

визначений як частка міського населення у його загальній кількості, Var2 – 

індекс матеріального добробуту населення (що враховує наступні показники: 

середня заробітна плата, середня пенсія, середні сукупні витрати в розрахунку 

на умовного дорослого, співвідношення сукупних витрат та доходів, різниця 

між грошовими витратами та доходами, середній доход від особистого 

підсобного господарства, частка грошових доходів у сукупних, рівень бідності, 

глибина бідності, коефіцієнт Джині, купівельна спроможність 

середньодушового доходу, забезпеченість приватними автомобілями), Var3 – 

кількість вільних робочих місць на 1 незайнятого. Кореляція із залежною 

змінною складає: rVar1Var2=0,76 та rVar1Var3=0,47. Кореляція між незалежними 

змінними є низькою – rVar2Var3=0,34. Результати аналізу наведено в табл. 2.4. 

 

Таблиця 2.4 

Підсумки регресійного аналізу показників соціального розвитку 

Показники вільний член Var2 Var3 

Стандартизований регресійний коефіцієнт БЕТА – 0,477 0,400 

Стандартна помилка БЕТА – 0,178 0,178 

Звичайний регресійний коефіцієнт В 0,208 0,774 0,254 

Стандартна помилка В 0,099 0,288 0,113 

t-критерій Стьюдента 2,092 2,687 2,252 

p-рівень 0,04815 0,01348 0,03463 

Джерело: розроблено автором на основі (дод. М). 

 

Достовірність та надійність моделі підтверджується наступними 

показниками: множинний коефіцієнт кореляції R=0,812, коефіцієнт 

детермінації R
2
=0,659, при цьому скоригований коефіцієнт детермінації складає 

0,628; стандартна помилка оцінки S=0,086. Крім того, перевірка значимості 
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регресії із застосуванням F-критерія виявила, що F(2,22)=21,285 знаходиться у 

межах норми. Для перевірки значимості кожного коефіцієнта регресії 

розраховано значення t-критерія Стьюдента, що для даної моделі знаходяться в 

межах норми. Статистична значимість результу р<0,00001; усі показники р у 

даній моделі є нижчими за обраний рівень значимості, тому всі коефіцієнти 

даної регресії визнаються статистично значимими. 

Рівняння регресії має такий вигляд: 

y= 0,208 + 0,774x1 + 0,254x2, 

де y – рівень урбанізації, x1 – індекс матеріального добробуту населення, x2 – 

кількість вільних робочих місць на 1 незайнятого. 

Усі рівняння даної множинної регресії є високо значимими. Інтерпретація 

коефіцієнтів у рівнянні регресії матиме наступний вигляд: за умови, що інша 

факторна ознака не змінюється, підвищення індексу матеріального добробуту 

населення на 1 п. п. збільшує рівень урбанізації на 0,774 п. п., зростання на 1 п. 

п. показника кількості вільних робочих місць на 1 незайнятого підвищує рівень 

урбанізації на 0,254 п. п. Отже, аграрні регіони України на даний час 

відзначаються нижчим, порівняно з урбанізованими регіонами, рівнем 

матеріального 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 областях з вищою питомою вагою сільського 

населення відносний показник кількості вільних робочих місць є суттєво 

нижчим. 

Загалом, утвердження ринкових відносин у аграрному секторі, з одного 

боку, та відсутність дієвих соціальних реформ і належного державного 

контролю, з іншого, призвели до переважного занепаду сільських територій, за 

винятком деяких рекреаційних та приміських зон. 

Незадовільний стан соціальної інфраструктури сільських територій, 

обумовлений тривалим недофінансуванням, на даний час відзначається появою 

загроз фізичного руйнування матеріально-технічної бази об’єктів освіти, 

охорони здоров’я та культурно-побутової сфери. Технічне та побутове 
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оснащення сільських шкіл є значно гіршим, а рівень фахової підготовки 

вчителів - нижчим, ніж у місті. Реформування сільського медичного 

обслуговування призводить до збільшення віддаленості надання медичних 

послуг, при цьому виїзні форми медичного обслуговування практично не 

використовуються, а обсяги та якість профілактичних медичних заходів значно 

знизились. При дуже низькому рівні введення в експлуатацію установ культури 

форсовано старіють та зношуються їх основні фонди, зростає кількість об’єктів, 

що закриваються без можливості подальшого відновлення їх функціонування. 

У цілому, через високий рівень зношеності основних фондів фактичні втрати 

потенціалу інфраструктури сільських територій істотно перевищують офіційні 

дані.  

Важливу роль у погіршенні вітчизняної сільської інфраструктури відіграє 

відсутність продуктивної взаємодії аграрних виробників та сільських громад, 

нівелювання позицій сільського населення в якості джерела трудових ресурсів 

для крупнотоварного сільськогосподарського виробництва, що обумовлює 

ігнорування місцевими підприємствами соціальних обов’язків у межах 

селоутворюючої функції. 

Загальна деградація села підриває основи подальшого розвитку не лише 

сільського господарства, але й усього суспільства через звуження 

демографічно-відтворювальної бази, втрату культурної спадщини та 

соціального контролю на окремих територіях. 

 

Висновки до розділу 2 

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. Високий рівень сільськогосподарської 

освоєності території обумовлює надмірну розораність земельної площі. В усіх 

землях сільськогосподарського призначення найбільша частка площ 
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використовується під посіви зернових та зернобобових культур і соняшника. 

Динаміка посівних площ окремих видів продукції рослинництва виявила 

тенденцію до їх розширення в частині культур, які реалізуються на світовому 

аграрному ринку, та відобразила зниження зацікавленості виробників у 

вирощуванні рослин, що входять до складу традиційного раціону українця.  

Аналіз діяльності сільськогосподарських підприємств свідчить про 

покращення економічних показників за рахунок часткової переорієнтації 

виробництва на користь експортної складової. У галузі рослинництва 

сільськогосподарські підприємства надають перевагу нарощуванню обсягів 

таких комерційних культур, як кукурудза, соняшник, соя та ріпак, а у 

тваринництві – отримують виручку переважно від реалізації молока, яєць 

курячих та свиней на м’ясо. 

Домогосподарствам в Україні належить найвища частка у виробництві 

низькорентабельних картоплі та овочів, оскільки крупнотоварні 

сільськогосподарські підприємства не зацікавлені у поширенні видів, які не 

забезпечують високих прибутків, вимагають особливих умов обробки та не 

забезпечують такого ефекту масштабу, як зернові та олійні культури. 

Різке скорочення посівних площ після розпаду колгоспної системи 

змінилось їх поступовим розширенням, однак, якщо посіви трав, постійно 

скорочуються, посіви зернових та зернобобових помірно зростають з 

незначними коливаннями, то площі під соняшник, сою та ріпак значно зросли. 

Такі тенденції обумовлені високим рівнем рентабельності вказаних видів 

продукції рослинництва. При цьому, аналіз собівартості виявив відсутність у 

структурі матеріальних витрат на вироблену  продукцію ознак залежності від 

ступеня інтенсивності використання ґрунту, що насправді є різним для різних 

рослин і у подальшому обумовлює різницю у витратах на його відновлення. 

Загалом, зростання доходів сільськогосподарських підприємств та збільшення 

масштабів виробництва не призводить до покращення стану агроекосистем, а 

лише прискорює процеси ерозії та деградації ґрунтів, обмежує природне 

біорізноманіття. 
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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 напрямків. 

За допомогою кореляційно-регресійного аналізу виявлено, що аграрні 

регіони України на даний час відзначаються нижчим, порівняно з 

урбанізованими регіонами, рівнем матеріального добробуту населення, 

незважаючи на вищі показники забезпеченості продуктами харчування за 

рахунок присадибних ділянок. Також гіршими є характеристики ринку праці, 

оскільки, поряд із зростанням зайнятості у сільському господарстві, в регіонах з 

вищою питомою вагою сільського населення відносний показник кількості 

вільних робочих місць є суттєво нижчим. Найгострішими проблемами 

сільських територій є занепад соціальної інфраструктури, бідність, безробіття, 

відсутність мотивації до праці, а також вимирання сіл. На даний час 

відзначається активізація міграційних процесів, особливо серед сільської 

молоді, що стає основною причиною деградації українських сіл. 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.  

Основні положення цього розділу були опубліковані автором у працях 

[79; 82; 92]. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ У 

КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ СТАЛОГО СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

 

3.1. Визначення основних завдань розвитку сільського господарства 

на основі розрахунку комплексного показника економічної безпеки у 

розрізі регіонів 

 

Система показників економічної безпеки сільського господарства регіону 

має відображати реальний рівень її економічної, екологічної та соціальної 

складових, а також дозволяти виявити небезпечні тенденції в розвитку регіону 

та запобігти переходу відповідної економічної системи до катастрофічного 

стану. Оскільки на сільськогосподарську виробничу систему постійно 

впливають різні загрози, вона часто виходить з безпечного стану та опиняється 

в точках нерівноваги. Економічно безпечна система описується рівнянням з 

багатьма частково залежними змінними, вирішення якого є надскладною 

задачею. При цьому сумнівними є спроби затвердження універсальних 

порогових значень та застосування встановленого набору критеріїв до будь-

яких регіонів та часових періодів. Отже, головним завданням у ході оцінювання 

економічної безпеки є виявлення уніфікованих принципів, що конструюють її 

основу та дозволяють передбачити появу загроз, мінімізація збитків від них, а 

також визначення форм прояву економічної безпеки. 

Проведений нами аналіз рівня економічної безпеки сільського 

господарства регіонів дозволив оцінити у комплексі його економічний та 

екологічний стан, соціальну напруженість у сільській місцевості, а також 

окреслити основні групи загроз. Для розрахунку рівня економічної безпеки 

сільського господарства за 2013 р. у розрізі регіонів спочатку було застосовано 

метод головних компонент, що дозволило виявити першопричини кореляції 

ознак та змістовно їх інтерпретувати.  
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Ми зробили припущення, що обрані нами ознаки є індикаторами 

властивостей, які безпосередньо не вимірюються. Для побудови моделі 

головних компонент обрано наступні ознаки: Var1 – виручка від реалізації 

сільськогосподарської продукції на одного працівника, Var2 – рентабельність 

сільськогосподарської діяльності;  Var3-Var6 – частка виручки від реалізації 

окремих видів продукції в загальній виручці сільськогосподарських 

підприємств, у тому числі: Var3 – зернових і зернобобових, Var4 – кукурудзи, 

соняшника, сої та ріпака, Var5 – цукрових буряків, Var6 – свиней на м’ясо; крім 

того Var7 – середньомісячна заробітна плата у сільському господарстві,  Var8 – 

рівень зайнятості у сільській місцевості, Var9 – частка сільськогосподарських 

угідь у загальній площі земель регіону, Var10 – частка посівних площ у 

сільськогосподарських угіддях. Ознаки було обрано, виходячи з таких 

міркувань: 

- виробничі показники відображають переважаючі на даний час, а також 

традиційні напрями галузей рослинництва та тваринництва; 

- показники використання земель включають три основні характеристики 

землекористування регіону – посівні площі, сільськогосподарські угіддя та 

загальна площа земель; 

- з-поміж показників рентабельності та прибутковості рентабельність  

сільськогосподарської діяльності є найбільш спеціалізованим показником, 

вплив на який оперативного управління бухгалтерським обліком є 

мінімальним; 

- виручка у розрахунку на одного працюючого, середньомісячна 

заробітна плата та рівень зайнятості є показниками, що характеризують 

використання людського капіталу в сільській місцевості. 

Таким чином, обрані ознаки охоплюють набір показників виробничої 

діяльності, а також показники використання земельних ресурсів та людського 

капіталу.  

Задачею методу головних компонент є виокремлення та ідентифікація 

компонент, тобто надання їм певного змісту. В процесі компонентного аналізу 
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сумарна варіація первинних ознак перерозподіляється між компонентами з 

певними дисперсіями (дод. Н). Незважаючи на те, що замість 10-и первинних 

ознак визначається така ж кількість компонент, внесок більшості із них у 

сумарну варіацію є незначним. У даному випадку кумулятивна дисперсія трьох 

перших факторів складає 75,54%.  

Таблиця 3.1 

Підсумки моделі головних компонент  

економічної безпеки сільського господарства за 2013 р. 

 
Первинні ознаки, 

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

Інтерпретація  

змісту фактора 

1) частка 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 – частка 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 – частка посівних площ у сільськогосподарських 

угіддях (а=0,65). 

Фактор 3 – рівень 

економічної ефективності 

сільськогосподарської  

діяльності 

Джерело: розроблено автором на основі (дод. Н). 

 

З метою отримання чітких характеристик факторів часто застосовуються 

процедури їх обертання, тобто перерозподілу дисперсії. Під час побудови 

моделі головних компонент прийнято надавати перевагу ортогональному 

обертанню, оскільки при його застосуванні кожний наступний фактор 

визначається так, щоб максимізувати мінливість, яка залишається від 

попередніх факторів. Таким чином, фактори стають незалежними, тобто 

некорельованими.  

Нами було застосовано ортогональний метод «варімакс», який максимізує 

розкиданість квадратів навантажень для кожного фактора, що призводить до 
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збільшення великих та зменшення малих значень факторних навантажень. 

Оскільки, чим менше компонент навантажує ознаку, тим простішою стає її 

факторна структура, нами було отримано просту структуру окремо для кожного 

фактора. Підсумки моделі головних компонент та їх інтерпретація наведена у 

табл. 3.1. 

Слід зазначити, що знак факторного навантаження є важливим лише у 

випадку, якщо він змінюється всередині групи первинних ознак одного 

фактора. У даному випадку зміна знаку всередині першого фактора свідчить 

про різноспрямованість екологічного впливу різних напрямків виробництва. У 

ході оцінювання рівня економічної безпеки в розрізі регіонів визнається 

негативною тенденція до максимізації значення першого фактора та мінімізації 

значень другого та третього факторів. 

Подальші розрахунки дозволили привести показники до 

стандартизованого вигляду, який забезпечує порівнянність значень факторів 

при їх ранжуванні в розрізі регіонів. Ранжування на основі загальної оцінки за 

сумою зважених факторів дозволяє зробити висновки щодо економічної 

безпеки сільського господарства регіону. Вищий рівень економічної безпеки 

обумовлений такими факторами: 

- незначною питомою вагою культур, що справляють руйнівний вплив на 

ґрунти, у загальній виручці від реалізації сільськогосподарської продукції (АР 

Крим, Івано-Франківська, Волинська та Закарпатська обл.); 

- високою ефективністю сільськогосподарського виробництва, що 

дозволяє забезпечувати вищі соціальні стандарти та потенційно здатне 

забезпечувати компенсацію екологічної шкоди від монокультуризації та 

руйнування ґрунтів (Волинська, Донецька, Житомирська, Київська, 

Дніпропетровська, Луганська, Херсонська, Львівська, Харківська, Хмельницька 

і Чернівецька обл.). 

Низький рівень економічної безпеки відзначається у регіонах з високою 

часткою у виручці комерційних культур, що руйнують ґрунти (Чернігівська, 

Сумська, Полтавська, Кіровоградська, Луганська, Харківська обл.). При цьому 
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спостерігається нижчий порівняно з іншими областями рівень заробітної плати 

(Чернігівська, Сумська, Одеська, Тернопільська, Житомирська, Рівненська 

обл.), зайнятості (Одеська, Полтавська, Кіровоградська, Тернопільська, 

Миколаївська обл.) та виручки на одного працівника (Чернігівська, Рівненська, 

Тернопільська обл.). (дод. Н. 2) 

Проведений аналіз засвідчив, що питання підвищення рівня економічної 

безпеки сільського господарства знаходяться переважно у площині державного 

регулювання. Покращення показників економічної діяльності підприємств є 

швидше ознакою наявності певного потенціалу підвищення економічної 

безпеки, аніж свідченням її реального зміцнення, особливо за екологічним та 

соціальним напрямами. Виходячи з парадоксальної «діалектики негативів», 

погіршення економічної ситуації може у низці випадків призводити до 

покращення екологічної складової за рахунок скорочення споживання, і 

навпаки. Саме тому політика стримування зростаючої економіки може 

призводити до загальної стабілізації соціальної та екологічної систем, а 

подальший екологічний прогрес – до покращення якості життя у тривалому 

періоді, оскільки він, на відміну від технічного, носить системний характер. 

Спеціаліст з аграрно-продовольчих проблем Л. Браун робить висновок з 

результатів досліджень, проведених Дослідницькою групою Чиказького та 

Флоридського університетів: розвиток протягом 17 століть цивілізації майя 

завершився її миттєвою руйнацією та загибеллю на піку економічного та 

культурного розвитку внаслідок так званого екологічного стресу. Загибель 

деяких інших давніх цивілізацій, що швидко – протягом століть, подвоювали 

кількість міського населення, сучасні дослідники також приписують 

екологічним факторам: вирубці лісів, змиванню орного шару ґрунту, засипанню 

полів гірським шлаком тощо. На даний час, коли міське населення подвоюється 

протягом десятиліть, а сільські території занепадають, загроза екологічного 

стресу лише посилюється. Урбанізація, що супроводжується виродженням села, 

створює ситуацію, коли системи біоенергетичного обслуговування приводяться 

до межі виснаження. Отже: «будь-яка економічна система є приреченою у разі 
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відсутності захисту біологічних систем, на яких ґрунтується світова економіка» 

[216, с. 8]. 

Донедавна завданням аграрної політики держави була максимізація 

прибутковості сільського господарства. В останні роки спостерігається перехід 

до політики, пов'язаної з ширшим спектром соціально-економічних питань 

розвитку сільських територій. Це відбувається з кількох причин. По-перше, 

усвідомлено значення сільського господарства для зайнятості сільського 

населення та забезпечення його добробуту. По-друге, загострились проблеми 

забезпечення села соціальними послугами, відсутності коштів на розбудову 

якісної інфраструктури, що на фоні появи нових можливостей покращення 

якості життя посилює розрив між сільським та міським населенням. Така 

ситуація призводить по міграції з сіл, що на новому витку приймає загрозливі 

масштаби. По-третє, існує світова тенденція визнання катастрофічних наслідків 

нехтування проблемами сільських територій, у тому числі не лише 

економічними, а й соціальними та екологічними. 

Вимоги щодо забезпечення національних інтересів у розрізі збереження 

довкілля, розвитку сільських територій та продовольчої безпеки обумовлюють 

потребу в обмеженні підприємницької діяльності сільськогосподарських 

виробників. Реалізація екологічної стратегії розвитку сільського господарства 

має здійснюватись як за допомогою економічних методів регулювання, так і 

шляхом застосування адміністративних санкцій.  

За законом ускладнення системної організації, з причини постійної зміни 

зовнішніх умов необхідність пристосування до умов середовища вимагає 

ускладнення системи.  

Так, в історії людства дефіцит ресурсів поряд з посиленням прагнень до 

відносної незалежності від умов середовища призводить до ускладнення 

організації економічних систем з врахуванням все більшої кількості факторів. У 

зв’язку з цим, сучасні вимоги до господарювання, вироблені на основі світового 

досвіду, потребують нових підходів до управління розвитком сільського 

господарства в Україні (табл. 3.2). 
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Таблиця 3.2 

  

Порівняльна характеристика засобів реалізації функцій управління  

сільським господарством у сучасних економічних умовах  

та умовах економіки сталого розвитку 

 
Засоби реалі-

зації функцій 

управління 

Сучасні економічні умови Економіка сталого розвитку 

Встановлення 

пріоритетності 

напрямків 

діяльності 

Зміна пріоритетності 

залежно від ринкової та 

політичної кон’юнктури, 

відсутність 

збалансованості всередині 

агроекологічної та 

виробничої систем 

Спрямованість на гармонізацію 

сільськогосподарського виробництва – 

забезпечення рівномірного та 

взаємодоповнюючого розвитку всіх 

напрямків діяльності, властивих для 

регіону, у рамках екологічного та 

соціального захисту села та за умови 

забезпечення продовольчої безпеки 

Реалізація 

програм 

розвитку 

 

Широкий спектр ініціатив 

на рівні країни за 

окремими пріоритетними 

напрямами 

Підтримка регіональних ініціатив щодо 

комплексних економічних, екологічних та 

соціальних перетворень на рівні регіону 

або ланцюга створення вартості 

сільськогосподарської продукції 
Організація 

взаємодії 

зацікавлених 

сторін 

Зв’язки між державними 

органами та приватним 

сектором є слабкими, а цілі 

діяльності –різноспрямо-

ваними 

Скоординована співпраця у процесах 

планування та управління реалізацією 

заходів на місцевому рівні 

Рівень 

формування 

завдань 

діяльності 

Сільськогосподарські 

підприємства під тиском 

власників, інвесторів та 

фінансових установ  

Регіональна влада, органи місцевого само-

врядування у співробітництві з приватним 

сектором шляхом досягнення домов-

леностей та прийняття спільних рішень  

Реалізація 

функції 

державного 

контролю 

Слабкий контроль з боку 

держави, недосконала 

система контрольних 

показників, недостатня 

частота вимірювань та 

досліджень, відсутність 

дієвого механізму відпо-

відальності за негативні 

наслідки діяльності  

Контроль на регіональному рівні у 

контексті потреб забезпечення розвитку 

сільських територій, державний 

екологічний моніторинг, жорсткий нагляд 

за збереженням агроеколандшафту  з 

відповідною законодавчою та 

нормативною підтримкою, чіткими 

правовими (господарськими та 

адміністративними) санкціями 

Оцінювання 

ефективності 

змін 

Оцінювання ефектів від 

перетворень чи змін у 

діяльності  відбувається у 

контексті політичних 

потреб та економічних 

(виробничих) вимог щодо 

максимізації урожайності, 

прибутковості та обсягів 

експорту продукції 

Зміни вважаються позитивними, а заходи 

– ефективними, якщо вони вирішують 

проблеми збереження агроекосистем та 

агроландшафтів, забезпечують розвиток 

сільських територій, а на рівні держави – 

спрямовані на досягнення 

самозабезпечення основними 

традиційними продуктами харчування та 

захист національних інтересів у сфері 

землекористування 

Джерело: розроблено автором. 
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Природні процеси, які підтримують виробництво продовольства, 

кругообіг поживних речовин, регулювання потоків та якості води, є виходами 

функціональних біологічних процесів. У процесі ведення сільського 

господарства зміна умов навколишнього середовища пов’язана, перш за все, зі 

змінами у природному біологічному кругообігу через втрату великої кількості 

та маси хімічних елементів, а також у водному балансі та гідрологічному 

режимі. В ході тривалого господарського використання ґрунти не лише 

втрачають свою природну родючість, але і часто піддаються повному 

руйнуванню. У вітчизняних умовах розвиток рослинництва загострив проблему 

прискореної ерозії ґрунтового покриву, особливо в гірських районах, оскільки 

на орних землях, розташованих на схилах рельєфу, інтенсивність розмиву 

ґрунтів є особливо високою. Оскільки боротьба з ерозією потребує значних 

капіталовкладень та організації планомірної комплексної роботи, реалізація 

програм протиерозійних заходів вимагає ретельного та постійного державного 

контролю. 

Поширення вирощування одних і тих самих видів рослин без сівозміни на 

великих площах підвищує їх вразливість до захворювання та сприяє 

поширенню певних видів шкідників. Агротехнічні та біологічні засоби 

боротьби з хворобами й шкідниками, а також сівозміни часто замінюються 

використанням отрутохімікатів. Застосування хімічних засобів захисту рослин 

спричиняє забруднення навколишнього середовища; це стосується і 

мінеральних добрив, які при внесенні на поля поглинаються рослинами лише 

частково. Ґрунтові і підземні води накопичують велику кількість азоту і 

фосфору, що у подальшому потрапляє до рік чи осідає у слабо проточних 

водоймах.  

Надлишок азотних добрив є особливо небезпечним при випарюванні в 

атмосферу у вигляді газоподібних сполук, а також у нітратній формі при 

споживанні готової продукції. Фосфорні добрива характеризуються низькою 

розчинністю та слабкою міграційною здатністю, однак вони також потрапляють 

у воду та є особливо небезпечними для озер, оскільки в малих водоймах 
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сполуки фосфору сприяють евтрофікації, тобто протуханню води. Через низьку 

рухливість фосфору у ґрунтах часто спостерігається їх зафосфачування. 

Найважливішою проблемою в даному контексті є порушення балансу у азотно-

фосфорно-калійному співвідношенні хімічного складу ґрунтів. Оскільки калій є 

важливим елементом живлення рослин, він вноситься у ґрунти у вигляді 

різноманітних хімічних сполук, найчастіше у вигляді хлориду калію. В 

результаті – накопичення у ґрунті іону хлору створює небезпеку для багатьох 

сільськогосподарських культур, наприклад обумовлює появу водянистості 

картоплі [12; 35; 51]. 

Оскільки мінеральні добрива та засоби захисту рослин залишаються 

відносно дорогими, застосування їх у надмірній кількості властиве 

агросекторам розвинених держав. Активна хімізація сільського господарства 

обумовила появу такого антропогенного типу ерозії ґрунтів, як хімічне 

руйнування, під час якого гумінові кислоти в складі ґрунту, вступаючи у 

взаємодію зі штучними хімікатами, утворюють нові, небезпечні і токсичні 

компоненти ґрунту. Застосування отрутохімікатів та мінеральних добрив 

змінює ґрунтоутворюючі процеси та призводить до знищення ґрунтових 

мікроорганізмів. Крім того, збільшення мінералізації ґрунтових вод сприяє 

вторинному засоленню сільськогосподарських угідь.  

Важливим є забезпечення раціонального використання відходів 

рослинної продукції, на основі яких можливо виробляти теплову та 

електроенергію, готувати компости й органічні добрива. Тенденція до 

укрупнення відгодівельних комплексів призводить до концентрації органічних 

забруднень ґрунтів, крім того, відходи боєнь, м’ясопереробних та молочних 

підприємств здатні справляти значний негативний вплив на стан водних 

ресурсів. 

Сучасне управління землекористуванням призводить до масштабних 

екологодеструктивних наслідків для землі, яке на даний час виявляється в 

обсягах еродованої ріллі, що складає третину від її загальної площі та дефіциті 

гумусу, який загалом по Україні становить близько половини від норми [124]. 
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Загроза поглиблення світової продовольчої кризи посилює інтенсифікацію та 

монокультуризацію вітчизняного аграрного виробництва.  

Стан ґрунтів можна вважати глобальною проблемою сучасності, з якою 

безпосередньо пов’язане забезпечення продовольством, тому відтворення 

родючості ґрунтів та екологізація землекористування є питанням не лише 

екологічної, продовольчої, економічної, а й національної безпеки.   

Ґрунти у сільськогосподарському виробництві мають розглядатись як 

частина новоствореної екосистеми, що функціонує за біологічними законами. 

Це обумовлено специфікою сільськогосподарського користування ґрунтами, 

результатом якого може бути зміна їхніх якісних характеристик. 

Мікроорганізми забезпечують рослини необхідними елементами мінерального 

живлення і деякими біологічно активними речовинами, а також беруть участь у 

процесі розпаду токсичних для рослин сполук. Кореневі виділення рослин у 

випадку тривалого вирощування одних і тих же культур на одних і тих же 

площах призводять до «ґрунтової втоми», коли посилюється селекція окремих 

груп мікроорганізмів та відбувається їх надмірний розвиток у ґрунтах. 

Наслідком цього при розвитку патогенних для рослин мікроорганізмів є стійкі 

захворювання рослин. [12; 35; 51] 

Відведення ґрунтам у економіці сільського господарства місця поруч із 

сировиною для обробки або основними виробничими фондами, наприклад, 

засобами механізації, є не лише помилковим, але й небезпечним у контексті 

збереження сталого відтворювального процесу. Оскільки саме склад ґрунтів, а 

не розмір земельних ділянок, є головним виробничим фактором, відповідний 

фізико-хімічний моніторинг можна вважати обумовленим виробничою 

необхідністю. 

Французький біолог Ж. Дорст вважав, що досягнення раціонального 

землекористування як фактору охорони земель є однією з проблем, від 

вирішення якої залежить майбутнє людства, адже в ході природних процесів 

утворення ґрунту його щорічний приріст складає лише 0,025-0,125 мм [215]. 
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Головними проблемами у забезпеченні раціонального землекористування в 

Україні, на наш погляд, є такі: 

- недосконала техніка, що використовується для обробітку ґрунту; 

- застосування щорічної оранки, яка підсилює взаємодію ґрунтів з 

атмосферою, обумовлює появу вітрової та водної ерозії;   

- надмірна розораність земель, залучення до обробітку малопродуктивних 

угідь, включаючи прируслові луки, пасовища та схилові землі, що також 

посилює небезпеку зсуву ґрунтів, затоплень під час повеней; 

- відсутність контролю за дотриманням науково обґрунтованих  методів 

ведення землеробства та проведенням сівозмін; 

- недостатні обсяги внесення органічних добрив; 

- невиконання природоохоронних та протиерозійних заходів; 

- виділення земель сільськогосподарського призначення під забудову при 

розширенні територій населених пунктів.  

На даний час відсутність налагодженої системи екологічного 

моніторингу, аудиту, експертизи, а також недоліки правового регулювання, що 

полягають у недостатній розробленості та наявності протиріч у відповідних 

законодавчих та нормативних актах, відсутності чіткої системи критеріїв, 

стандартів і вимог щодо агроекології, спрямованих на захист ґрунтів, а також 

низький рівень агроекологічної освіти та екологічної культури населення – усе 

це унеможливлює реалізацію завдань екологізації у тих часових межах та 

масштабах, які передбачено у рекомендаціях міжнародних організацій. Поряд з 

тим, світовий досвід дозволяє робити висновки про залежність  рівнів 

інтенсивності запровадження екотехнологій та їх ефективності, адже 

погіршення стану навколишнього середовища ускладнює подальші процеси 

відновлення та вимагає додаткових витрат на заходи з покращення 

властивостей природних ресурсів. 

Значний вплив на зниження рівня економічної безпеки сільського 

господарства справляє комплекс чинників погіршення показників її соціальної 

складової (рис. 3.1).  
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Рис. 3.1. Чинники погіршення показників соціальної складової економічної 

безпеки сільського господарства 

Джерело: розроблено автором. 
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цьому обов’язковою умовою існування системи часто є надмірність системних 

елементів. Так, будь-які економічні та демографічні процеси прагнуть 

надмірності, наслідком чого, наприклад, є урбанізація. Поряд з тим, відомо, що 

існує закон переходу надмірності системних елементів в самообмеження. Це 

означає, що в певний момент часу кількісне зростання змінюється якісним 

удосконаленням, наприклад, в економічній сфері – інтенсифікацією та, в 

подальшому, обмеженням використання природних ресурсів у виробництві. 

Історія розвитку економічних систем дозволяє зробити висновок, що їх 

стійкість значною мірою залежала від соціального стану членів суспільства. 

Соціальний добробут населення є важливим фактором економічного розвитку, 

а його рівень – ознакою стійкості економіки. Отже, забезпечення необхідного 

рівня економічної безпеки сільського господарства знаходиться у тісному 

зв’язку з проблемою зниження соціальної напруги, а також врахування 

національно-історичних та соціально-економічних особливостей розвитку 

сільських територій. 

Економіка сільських територій характеризується низьким рівнем 

диверсифікації, що обумовлює зростання безробіття та поширення явища 

міграції сільської молоді, а також, як результат, прискорює руйнацію соціальної 

інфраструктури. Проблему посилює відсутність належного фінансування 

об’єктів соціального призначення, переданих сільськогосподарськими 

підприємствами до державної та комунальної власності. 

Сформований на рівні держави стереотипний підхід до сільських 

територій як виключно бази сільськогосподарського виробництва дає підставу 

для хибних висновків про закономірність зменшення чисельності сільського 

населення через скорочення зайнятості в сільському господарстві. На цьому 

фоні відзначається незрілість громад у вирішенні завдань економічного 

розвитку, розв’язанні проблем працевлаштування, задоволення побутових та 

соціально-культурних потреб. 

На даний час частина селян прагнуть переїхати у міста або за кордон у 

пошуках роботи, однак міграція часто є вимушеною, викликаною бідністю та 
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безробіттям. У період соціалістичного господарювання нижчі статус та 

заробітна плата у сільському господарстві призводили до нестачі робочої сили 

в колгоспах, що компенсувалось залученням до окремих видів робіт школярів 

та містян. Система освіти направляла молодих фахівців через примусовий 

розподіл у сільську місцевість, де таким чином забезпечувалась потреба у 

медиках, вчителях, ветеринарах. На даний час потреба у некваліфікованій 

робочій силі різко скоротилась, поряд з тим існує дефіцит спеціалістів із 

середньою та вищою освітою. Все це призводить до погіршення життя 

сільського населення через безробіття, з одного боку, та неукомплектованість 

місцевих медичних та освітніх закладів кваліфікованими спеціалістами – з 

іншого.  

Системи для володіння, користування та передачі власності мають 

фундаментальне значення для сталого зростання, ефективного управління, а 

також благополуччя та широких економічних можливостей для селян. Однак 

проблемою залишається створення ефективних інститутів управління 

земельними ресурсами. На даний час в доходах власників земельних паїв поряд 

з пенсіями та іншими соціальних виплатами, а також коштами від реалізації 

продукції підсобного господарства, орендні платежі не мають суттєвого 

значення, враховуючи, що їх обсяг є переважно невисоким, форма розрахунків 

– товарною.  

Окремої уваги вимагає реалізація адаптивних підходів при розміщенні 

сільськогосподарського виробництва, зокрема ландшафтного підходу, що має 

застосовуватись для вирішення проблем формування раціональної структури 

агроландшафтів. Порушення екологічно-допустимих співвідношень площ ріллі, 

природних кормових, водно-болотних і лісових угідь знизило їх стійкість.  

Агроландшафти як середовище відтворення природних ресурсів та 

підтримки екологічної рівноваги є базовою складовою життєзабезпечуючих 

комплексів на сільських територіях. Однак, в Україні трактування 

агроландшафту обмежене сукупністю сільськогосподарських угідь та лісових 

насаджень. Поряд з тим, забезпечення унікальності агроландшафтів та 
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інваріантності сільських екосистем у вигляді стійкого збереження їх 

властивостей за будь-яких виробничих перетворень вимагає врахування інших 

структурних природно-побутових елементів, у тому числі осередків дикої 

природи та селянських садиб. Задоволення соціально-естетичних потреб 

сільського населення є одним із завдань розвитку сільських територій, однак 

вітчизняні агроландшафти є антропогенно переобтяженими на користь 

сільськогосподарського виробництва. При цьому обмеженість екологічної 

інфраструктури агроландшафтів у якості середовища проживання посилює 

загрози природно-техногенного характеру та зумовлює їх нестійкість з 

екосистемних позицій. 

У контексті підвищення рівня економічної безпеки сільського 

господарства висуваються нові вимоги до виробників, органів державного 

управління, фінансових інститутів та інвесторів, що діють у 

сільськогосподарському секторі, а також до населення сільських територій 

(табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

  

Вимоги до субʼєктів економічних відносин у сільськогосподарському секторі  

в контексті підвищення рівня економічної безпеки сільського господарства 

 
Сфера 

діяльності 

Вимоги до субʼєктів 

1 2 

Органи 

державного 

управління 

1) політичне сприяння розвитку сталого сільського господарства;  

2) зацікавленість у регіональних та місцевих ініціативах, сприяння 

міжвідомчій координації ініціатив та узгодженню їх реалізації на різних 

рівнях управління;  

3) забезпечення привабливих умов для інвестицій у екологічні 

агротехнології та проекти, що забезпечують захист агроландшафтів.  

Сільсько-

господарські 

підприємства 

1) адаптація моделей організації сільськогосподарського виробництва до 

регіональних потреб розвитку сільських територій з врахуванням специфіки 

місцевих агроекосистем; 

2) забезпечення поєднання у власній діяльності комерційних та соціальних 

цінностей з метою підвищення рівня довіри сільського населення та 

збереження сільських і селищних територіальних утворень. 

Фінансові 

інститути та 

інвестори 

1) посилення роботи у регіонах та на рівні первинних виробничих ланок, 

запровадження гнучких систем фінансування та мікрокредитування;  

2) з метою диверсифікації ризиків розмежування проектів із швидкою 

окупністю та специфічних перспективних програм фінансування з 

об’єктивно обумовленим відстроченим економічним ефектом. 
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Продовження табл. 3.3 
 

1 2 

Населення 

сільських 

територій  

1) усвідомлення ролі сільськогосподарських підприємств у формуванні 

майбутнього екологічного та соціального стану села, підтримка ініціатив 

місцевих виробників, що сприяють розвитку сільських територій; 

2) врахування екологічної складової у власному виробництві продукції для 

споживання та на продаж, самоосвіта з метою покращення використання 

власних ресурсів та підвищення якості виробленої продукції; 

3) створення інститутів громадянського суспільства з метою запобігання 

забудові земель сільськогосподарського призначення, захисту якості земель, 

що здані в оренду, а також іншого впливу на діяльність місцевої влади та 

сільськогосподарських підприємств. 

Джерело: розроблено автором. 

 

Гострою залишається проблема зміни традиційної економічної поведінки 

сільськогосподарських товаровиробників, що потребує їх усвідомленого 

переходу від застосування методів та засобів виробництва, які надмірно 

поглинають сировинні ресурси та забруднюють навколишнє середовище, до 

екологоорієнтованого виробництва. Розбудова нової системи екологічно та 

соціально орієнтованих економічних відносин вимагає зміни поглядів не лише 

на рівні керівництва державними та підприємницькими структурами, але й на 

рівні населення сільських територій. 

 

 

3.2. Заходи підвищення економічної безпеки у напрямі узгодження 

цілей економічного розвитку та екологічної стабілізації сільського 

господарства 

 

Рівень економічної безпеки сільського господарства великою мірою  

визначається екологічними чинниками, серед яких виокремлюються зовнішні 

чинники, пов’язані із глобальними змінами клімату, техногенними 

катастрофами, та внутрішні – обумовлені самою господарською діяльністю. 

Тому одним з найважливіших завдань сільського господарства є організація 

виробництва на основі сталого землекористування, тобто збереження екосистем 

при оптимізації врожайності сільськогосподарських культур.  
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Стан ґрунту залежить від підтримки чотирьох основних функцій: 

перетворення вуглецю, кругообігу поживних речовин, підтримання структури 

ґрунту та регулювання обсягів пошкоджень шкідниками та хворобами. Кожна з 

цих функцій проявляється як сукупність різних біологічних процесів, що 

забезпечується різноманітністю взаємодіючих організмів під впливом 

абіотичного середовища.  

Глибокі зміни ґрунту під впливом сільськогосподарського втручання на 

фоні високого рівня взаємодії груп організмів та взаємоповʼязаності процесів у 

ґрунті обумовлюють необхідність використання комплексного підходу до 

оцінювання стану ґрунту. Природні процеси, що відбуваються в ґрунті, як у 

будь-якій складній системі, не пов'язані виключно в лінійному порядку, а 

знаходяться в мережі взаємодій, що призводять до нелінійної системи 

залежностей з випереджувальними і зворотними зв'язками. Закономірність, що 

дістала назву аксіоми емерджентності (від лат. «emergo» – з’являтись), відома 

ще з часів античності, виявляє обов’язкову наявність особливих властивостей 

цілого, що є відсутніми у його частин. Отже, ціле не дорівнює сумі елементів, 

що не поєднані системоутворюючими зв’язками, а системне ціле, сформоване з 

елементів, має інші закони функціонування та розвитку. 

На даний час в Україні оцінювання стану ґрунтів базується на 

редукціоністському підході з використанням набору конкретних незалежних 

показників фізичних, хімічних та біологічних властивостей. Цей підхід є 

популярним та має багато спільного із звичайними оцінками якості в інших 

областях, таких, як матеріалознавство. Альтернативний підхід, що склався 

протягом останніх років і заслуговує, на нашу думку, на увагу з точки зору 

забезпечення стійкості сільського господарства, базується на інтегральних 

оцінках. У цьому випадку робиться припущення, що властивості, які 

характеризують стан ґрунту, складають щось більше, ніж сума внесків з набору 

конкретних компонентів. Таким чином, визнається можливість виникнення 

нових властивостей у результаті взаємодії між різними процесами і 

властивостями. Отже, в той час як редукціоністскій підхід є доступним завдяки 
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існуванню практичних засобів оцінювання стану ґрунту, інтегрований підхід 

відображає прогрес у розумінні взаємодії між управлінськими заходами та 

здатністю ґрунту змінюватись, що свідчить про функціонування рослинництва 

в якості інтегрованої підсистеми агроекосистеми.  

У зв’язку з цим, на наш погляд, важливим є запровадження оцінювання 

ґрунтів за допомогою діагностичних тестів, що застосовуються у багатьох 

сферах виробництва у випадку складності моделювання. Діагностичні тести 

можуть стати джерелом забезпечення постійної інформації про стан, 

сполучення та конфігурацію компонентів або процесів, які мають вирішальне 

значення для загальної продуктивності ґрунтів. 

Біотичні взаємодії у ґрунті на основі екосистемних функцій виявляють 

два ключових моменти з точки зору стійкості сільського господарства. По-

перше, перекриваючий характер біотичних зв'язків обумовлює високий ступінь 

інтеграції всіх процесів, що в ньому відбуваються, тому втручання, яке 

порушує одну з функцій, неминуче змінює динаміку інших. По-друге, високий 

ступінь взаємопов'язаності на вищих рівнях ґрунтів є причиною посилення 

впливу змін від вищих рівнів до нижчих, що може мати непередбачувані 

наслідки для подальшого землеробства. 

Особливості типів ґрунтів формуються на основі природи вихідного 

матеріалу, топографії та екологічних факторів, таких як клімат і рослинність. 

Однак активне сільськогосподарське землекористування може швидко та у 

значній мірі змінити природний стан ґрунту шляхом втрати поверхневих 

горизонтів у результаті ерозії, зміни водного режиму ґрунтів за допомогою 

штучного дренажу, засолення через погану практику зрошення, втрату гумусу 

через розорювання, інтенсивну експлуатацію чи забруднення. Таким чином, 

обрані способи землекористування та управління сільськогосподарським 

виробництвом постають наразі визначальними факторами для означення 

реальної типології ґрунтів.  

Важливість пропозицій щодо способів оцінювання ґрунтів пов'язана з 

створенням нормативно-правової бази для захисту ґрунтів на національному та 
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міжнародному рівнях. Наприклад, Європейська комісія реалізує Тематичну 

стратегію охорони ґрунтів в Європі, яка визначає ерозію, зниження вмісту 

гумусу, забруднення, ущільнення, засолення, втрату біорізноманіття, 

замулення, зсуви та повені в якості основних загроз ґрунту [235]. Ця та інші 

ініціативи можуть посилити увагу до інформації про фізичний та хімічний стан 

ґрунтів, однак проблемою, на наш погляд, залишається визначення комплексу 

діагностичних показників у контексті концептуальних основ інтегрального 

оцінювання. 

З огляду на забезпечення стійкості виробничої системи, окремої уваги 

потребує дослідження стійкості ґрунту у розумінні його здатності повертатися 

до початкового стану після здійснених на нього впливів, тобто до 

самовідновлення. У низці країн було реалізовано програми відновлення ґрунтів, 

що продемонстрували можливості повернення мікробної біомаси до 

попередньої концентрації після циклу сушіння земель, самовідновлення ґрунтів 

після тривалого використання земель у якості пасовищ тощо.  

Забезпечення сталого господарювання, враховуючи динамічний характер 

змін у зовнішньому середовищі, є можливим лише за умови досягнення стійкої 

комбінації типу ґрунту, клімату й характеру агроекосистеми. Здається 

малоймовірним, і з наукової точки зору наївним припущення щодо можливості 

встановлення точних порогових значень показників, що характеризують вплив 

сільськогосподарської діяльності на стан ґрунту. Тим не менш, залежно від 

завдань оцінювань вимірювання можуть здійснюватись у двох напрямах: 

шляхом діагностичних тестувань з метою виявлення загальних характеристик 

наслідків сільськогосподарської діяльності (у тому числі впливу клімату, 

технологій землекористування та агротехніки) в регіональному масштабі або з 

використанням інструментальних методів на рівні індивідуального поля для 

підтримки оперативного прийняття рішень про внесення добрив, застосування 

пестицидів тощо.  

Очевидно, що для досягнення максимального виходу різні 

сільськогосподарські процеси активно змінюють екосистеми, включаючи 
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синтетичні ресурси, такі, як хімічні речовини та інші засоби обробки ґрунту. 

Деякі технології та речовини застосовуються не лише у якості доповнюючих, 

але й формують цілісні замінники біологічних функцій, які наразі оцінюються 

як неадекватні або неефективні щодо досягнення необхідного рівня 

виробництва. Це призводить до спотворення природного балансу екосистеми і 

може поставити під загрозу виробництво інших екологічних послуг. Втрати у 

невиробничій сфері можуть вплинути на виробників безпосередньо, але часто 

мають ефект, віддалений у просторі та часі. Витрати на відновлювальні заходи 

переважно перекладаються на господарюючих суб’єктів в інших секторах 

економіки або на державу. 

Прояви та масштаби змін, що можуть створювати потенційну небезпеку 

для стану ґрунту, пов’язані з трьома найбільш поширеними напрямами 

сільськогосподарських впливів: 

- внесення пестицидів замість біологічної боротьби зі шкідниками;  

- механічна обробка ґрунту замість біологічної регуляції його структури; 

- внесення мінеральних добрив на відміну від використання органічного 

біологічно зумовленого круговороту поживних речовин.  

Зважаючи на високий ступінь взаємозв'язку між наведеними вище 

функціями, використання енергії та хімічних продуктів з метою заміни чи 

модифікації будь-якої конкретної біологічної функції завжди матиме серйозні 

непередбачувані наслідки для інших функцій. 

Застосування гужових, а у подальшому – дизельних засобів механізації 

було одним з найважливіших кроків в історії інтенсифікації сільського 

господарства, що дозволив отримати підвищення ефективності робіт поряд з 

економією людської праці та покращення якості глибокої обробки. Тим не 

менш, протягом останніх двох десятиліть спостерігається істотне повернення 

до практики обмеженої обробки ґрунту в багатьох частинах світу, особливо в 

Північній і Південній Америці. Основними вигодами застосування обмеженої 

або навіть нульової обробки ґрунту є покращення утримання води у ґрунті, 

подальше поліпшення стану ґрунту за рахунок удобрення залишками врожаю, а 
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також зниження витрат на паливо. Найбільш очевидним ефектом є збереження 

просторової цілісності ґрунтової тканини, особливо на рівні мезо- та 

макрофауни, враховуючи, що активність її представників, наприклад, дощових 

черв’яків, забезпечує збереження ступеня проникнення вологи та сталість 

водного режиму в ґрунті.  

Довгострокові дослідження динаміки органічної складової ґрунтів 

показали, як прогресуюче зниження ґрунтового вуглецю від початку 

безперервного інтенсивного землеробства на Середньому Заході Сполучених 

Штатів понад 60 років тому можна було зупинити і навіть повернути назад 

шляхом мінімальної обробки ґрунтів [215]. За трьома з чотирьох основних 

напрямків, а саме: трансформація вуглецю, кругообіг поживних речовин і зміни 

структури ґрунту, – інтенсивна механічна обробка ґрунту показує значний 

негативний ефект, що, однак, нівелюється за рахунок додаткових витрат, які, у 

свою чергу, компенсуються інтенсифікацією виробництва 

сільськогосподарських культур. Слід, однак, зазначити, що обмежена обробка 

ґрунту також може мати негативні наслідки у вигляді надмірного розвитку 

певних шкідників чи хвороб рослин, пов’язаного зі зростанням рівня вологості. 

Існування такого роду зауважень є додатковим доказом потреби у 

комплексному підході до оцінювання ґрунтів як з точки зору виробничих 

ресурсів, так і з огляду на їх природне походження та існування у вигляді 

екологічної підсистеми із чисельними та складними взаємозв’язками. 

Закон сукупної дії чинників середовища виявив, що ефективність впливу 

кожного окремого екочинника неоднакова за різних умов та комбінацій їх 

сполучення. Тому на даний час вважається помилковою думка про те, що 

збільшення кількості елементів живлення в ґрунті завжди призводить до 

зростання врожайності. Так само вимагає уваги непередбачуваний вплив 

комбінацій негативних чинників, що може бути значно небезпечнішим, ніж 

сукупний вплив. 

Дослідження впливів широкого спектру пестицидів на конкретні групи 

ґрунтових організмів, харчові ланцюжки ґрунту та, меншою мірою, біологічні 
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процеси в ґрунті, вже дозволили виявити певні закономірності. Як і 

очікувалося, ефект сильно варіюється, залежно від типу та кількості 

пестицидів, навколишнього середовища та складу біотичних груп ґрунту. 

Однак вплив речовин, що не обмежується його цілями, у перспективі має 

руйнівні наслідки. На даний час вчені доходять висновків не лише про те, що 

нерозбірливість у застосуванні пестицидів може мати небезпечні наслідки для 

здоров'я людини та вплив на екологічні функції, а й про те, що ідея їх 

використання може виявитися економічно неефективною у практичній її 

реалізації при співставленні успіхів цільового впливу із масштабами впливу 

поза межами початкових цілей їх застосування. [124; 212; 214] 

Слід зазначити, що всі три напрямки замісної виробничої практики 

зазвичай поєднуються в технологіях органічного сільського господарства. 

Порівняльні дослідження обмінних процесів, харчових ланцюгів і функцій 

ґрунту засвідчили переваги останнього щодо забезпечення родючості ґрунтів.  

У світовій практиці завдання щодо забезпечення ефективного 

використання ґрунтів обумовлюються соціально-економічним становищем 

регіону. У країнах, де сільськогосподарське виробництво не може забезпечити 

достатньої кількості продовольства, ресурси обмежені, а фермерство є 

збитковим, ключовим завданням є пошук методів управління, що можуть бути 

реалізовані за умови обмеженої ресурсної бази, у тому числі дефіциту 

грошових коштів. На відміну від країн, що розвиваються, у розвинених країнах 

інтенсифікація сільського господарства обумовила підвищення продуктивності 

(хоча рівень віддачі часто спотворюється субсидіями), що викликало посилення 

несприятливих впливів на навколишнє середовище та здоров'я людини. Це, у 

свою чергу, призвело до пошуку можливостей побудови стійкіших систем 

сільськогосподарського виробництва на умовах зниження продуктивності та 

прибутковості. При цьому високий рівень продуктивності в сільському 

господарстві може бути збережений в більшості випадків за допомогою 

застосування відповідних методів замісної практики. 
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На даний час вважається, що за принципом «не нашкодити» будь-які 

технології, які призводять до істотного скупчення важких металів, пестицидів і 

нітратів у навколишньому середовищі (навіть якщо наслідки впливів цих 

накопичень щодо здоров'я людини або сільськогосподарського виробництва 

поки невідомі), є небажаними, тому урядами розвинених держав розроблено 

відповідні обмежуючі заходи, у тому числі фінансові санкції, спрямовані на 

зменшення або припинення їх використання. Наразі так само поширюються 

затверджені на державному рівні обмеження сільськогосподарської діяльності, 

спрямовані на запобігання ерозії ґрунтів та втраті гумусу. 

В Україні, на нашу думку, вимагає удосконалення механізм реалізації 

Законів України «Про захист рослин», «Про пестициди і агрохімікати» та «Про 

забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя населення», що є 

нормативною основою правового регулювання хімізації ґрунтів. Обов'язкова 

сертифікація пестицидів та агрохімікатів, а також регламенти використання 

відповідних технічних засобів для їх внесення мають переглядатись з 

врахуванням світових стандартів, що характеризуються посиленням 

екологічних обмежень. 

Захисту екології також сприятиме консервація малопродуктивних і 

забруднених земель та їх подальше використання з метою розширення 

територій лісів, луків та пасовищ. Важливим є дотримання правил належної 

сільськогосподарської практики щодо сівозмін, використання агрохімікатів, 

обробітку ґрунту, утримання тварин, а також впровадження принципу 

екологічної відповідальності при здійсненні бюджетної підтримки на основі 

цих правил ведення сільського господарства. Слід здійснювати виділення 

земельних ділянок високої природної цінності з багатим біорізноманіттям для 

організації господарювання у спеціальному режимі із залученням громад. 

Потребує удосконалення організація роботи з видалення залишків 

агрохімікатів на занедбаних складах, а також посилення контролю і 

відповідальності за викидання сміття та скидання забруднених вод у поверхневі 

водойми в сільській місцевості. Важливою є фінансова підтримка розширення 
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мереж водовідведення та очисних споруд, а також виробництво енергії з 

альтернативних еколого-нейтральних джерел, особливо біоенергії на основі 

сировини, яку отримують з відходів сільського господарства. В цілому, 

екологізація має забезпечити раціоналізацію агроландшафтів та підвищення 

рівня екологічної контрольованості практики агрогосподарювання та умов 

проживання на селі. 

Окремої уваги вимагає оптимізація структури земельних ресурсів з 

врахуванням їх триєдиної ролі: економічної, екологічної та соціальної. У сфері 

інтересів сільськогосподарських товаровиробників земельні ресурси наразі 

виступають переважно в якості виробничого ресурсу, отже оптимальним 

вважається максимальне використання природної родючості ґрунтів та 

взаємоузгодження структури земельних угідь із виробничими планами 

підприємств. Однак, у якості природного середовища існування, основного 

природного ресурсу та базисного компонента довкілля земельні ресурси мають 

складатися з територій із природними біоценотичними комплексами та 

мінімальним, нормованим антропогенним навантаженням. 

З точки зору визначених суспільних потреб, земельні ресурси, з одного 

боку – через використання у сільському господарстві – мають забезпечувати 

достатню кількість продуктів харчування, а з іншого – через захищені 

агроландшафти та екологічно орієнтовану практику господарювання – 

створювати сприятливі для проживання людей умови. Крім того, земельні 

ресурси є об’єктом власності та соціального статусу. 

Оскільки заходи оптимізації за окремими напрямами часто є протилежно 

спрямованими, видається складним завданням побудова комплексної системи 

оптимального землекористування. Усебічний та детальний аналіз існуючого 

використання земель має виокремити нагальні екологічні проблеми та 

визначити склад і зміст невідкладних заходів для їх усунення. 

Під екологічною оптимізацією структури земельних угідь слід розуміти 

консервацію земель із деградованими та малородючими ґрунтами, орних 

земель, інтенсивне сільськогосподарське використання яких є екологічно 
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небезпечним, а також трансформацію деградованих лукопасовищних угідь. При 

цьому родючість ґрунтів має враховуватись при економічній оптимізації: 

критерій економічної оптимальності є функціональною залежністю між даними 

про розподіл ґрунтових відмін за сільськогосподарськими угіддями та 

матрицею показників, що характеризують економічну ефективність 

використання таких відмін. 

Процедуру економічної оптимізації доцільно виконувати на базі 

заздалегідь визначеної екологічно-доцільної структури сільськогосподарських 

угідь з метою забезпечення єдності та послідовності проектних рішень. 

Важливо відзначити, що завдання виокремлення ґрунтів з агровиробничою 

однорідністю має бути замінене на виявлення особливостей, що забезпечують 

комплексність ґрунтового покриву. У подальшому, на основі природно-

сільськогосподарського районування шляхом послідовного проведення 

екологічної та економічної оптимізації стає можливим визначення 

територіальних умов, які забезпечують використання земель в еколого-

безпечному режимі з максимальним урахуванням господарських потреб. 

Нормативна база, що регулює сівозміни, вимагає удосконалення в частині 

встановлення меж сівозмін, що мають враховувати як склад ґрунтів, так і тип 

агроландшафту. Тобто, окрім забезпечення режиму польових, кормових, 

протиерозійних та інших сівозмін, слід особливу увагу приділяти розмірам та 

контурам полів. Дана проблема обумовлена тим, що на даний час в Україні 

переважає практика розмежування полів на ділянки великого розміру та 

правильної форми. Такий підхід не враховує не лише різниці у складі ґрунтів, 

що визначає терміни обробітку, режими внесення органічних добрив, 

вапнування чи гіпсування, але й вимоги щодо збереження природних 

особливостей агроландшафту. 

Закон рівнозначності чинників середовища стверджує, що всі життєво 

необхідні екочинники однаково важливі, не можна обминати чи ігнорувати 

жодного з них. Однак, у сільськогосподарській діяльності цей закон часто не 

враховувався, наприклад, коли у рільництві застосовували потужні та важкі 
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машини, їх кількаразовий щорічний тиск ущільнював ґрунт, порушуючи умови 

руху води, а отже, живлення рослин. На даний час з метою усунення цього 

явища, тобто зменшення тиску на ґрунт до прийнятного значення, машини 

обладнують великою кількістю широких коліс. 

Сучасні уявлення про раціональну обробку ґрунтів знайшли своє 

відображення у технологіях, що мінімізують механічне навантаження на ґрунт. 

Отже, головним принципом, що покладений в основу ефективних та 

прогресивних способів обробки, є полегшення машин та механізмів, а також 

зменшення частоти повторної обробки ґрунту. Це відбувається, перш за все, за 

рахунок розпушування плоскорізами без перегортання шару або 

пророблювання лунок свердлильними агрегатами, навішеними на крокуючий 

механізм.  

Законодавство України висуває особливі вимоги до використання земель 

сільськогосподарського призначення в розрізі охорони ґрунтів. Встановлення 

показників інтенсивності використання земель відбувається з використанням 

даних агрохімічної паспортизації, виходячи з якої обмежується або 

забороняється вирощування певних сільськогосподарських культур, 

визначається перелік технологій та окремих агротехнічних операцій залежно 

від конкретних територій. Законом «Про охорону земель» встановлюють 

вимоги до власників і землекористувачів, в тому числі орендарів, щодо 

дотримання земельного та природоохоронного законодавства України, у тому 

числі: підвищення родючості ґрунтів, застосування екоголобезпечних обробітку 

і техніки, запобігання безповоротній втраті гумусу, забезпечення захисту 

земель від ерозії, виснаження, осолонцювання, підкислення, перезволоження, 

заростання бур’янами, а також ліквідації наслідків екологонебезпечного 

впливу. Крім того, затверджена проектна документація з землеустрою 

встановлює такі конфігурації земельних ділянок та черезсмужжя, які не 

створюють перешкод для здійснення природоохоронних заходів. [63] 

Поряд з тим, хоча Земельний кодекс передбачає відшкодування втрат 

сільськогосподарського виробництва, завданих погіршенням якості земель, 
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однак існуюча система надання паїв в оренду та оцінювання грунтів не може 

забезпечити виконання цього зобов’язання у повному обсязі [70]. Відсутність 

відповідальності за стан ґрунтів, у свою чергу, посилює тенденції до 

вирощування монокультур. У 2012 році вказана проблема знайшла своє 

відображення у дорученні прем’єр-міністра України міністру аграрної політики 

та продовольства щодо посилення контролю над використанням земель для 

вирощування технічних культур з метою недопущення виснаження ґрунтів. На 

рівні Уряду за поданням Міністерства екології та природних ресурсів України 

було піднято питання варварської експлуатації ріллі, що виснажує землі до 

такої міри, коли її подальша експлуатація вимагатиме витрат на відновлення 

значно вищих, ніж поточні доходи від її використання.  

У ході запровадження системи штрафів за порушення технології сівозмін, 

яка, у свою чергу, має забезпечуватись відповідною нормативною базою, слід 

використовувати досвід ЄС, де існує широкий діапазон покарань: від 

позбавлення дотацій у розмірі 450 євро на 1 га до позбавлення права власності. 

Поряд з тим, досвід економічно розвинених країн свідчить про зміщення 

акцентів у просуванні екологізації сільськогосподарського виробництва від 

обмежуючих заходів на рівні державного регулювання до усвідомлення вигод 

від інтенсивного використання ресурсозберігаючих та природоохоронних 

технологій – на рівні підприємств. У результаті досліджень Вашингтонського 

Інституту світових ресурсів було виявлено закономірності збільшення економії 

коштів за рахунок запровадження технологій переробки відходів 

сільськогосподарського виробництва та екологічно орієнтованого використання 

природних ресурсів, а також зростання конкурентоспроможності та 

привабливості для споживача тієї продукції, що виготовлена із застосуванням 

екотехнологій. [212; 214; 215] 

Випуск екологічно безпечної продукції забезпечує компаніям зміцнення 

позицій на світовому аграрному ринку та сприяє залученню потенційних 

інвесторів. Це, у свою чергу, стимулює науково-дослідні роботи щодо 

поліпшення продукції, сприяє пошуку ефективних засобів виробництва і 
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технологій, які б відповідали екологічним та економічним вимогам. Найбільш 

перспективним є сектор виробництва та продажу органічного продовольства, у 

якому не застосовуються ГМО, а при вирощуванні не вносяться мінеральні 

добрива, пестициди, гормони та антибіотики. У 2011 р. Президент України у 

виступі на засіданні Генеральної асамблеї ООН заявив про плани збільшення 

експорту доступних за ціною органічних продуктів харчування. Поряд з тим, 

розвиток вітчизняного органічного сільського господарства не дозволяє на 

даний час забезпечити передові позиції України у даному ринковому сегменті, 

що відповідало б її ключовій ролі у сфері постачання традиційної 

сільськогосподарської продукції на світовий ринок.  

З початку становлення вітчизняного ринку органічної 

сільськогосподарської продукції головною експортною позицією для трейдерів 

є товари зернової групи, що визначає географію експорту, коли компанії з країн 

з високим платоспроможним попитом, переважно ЄС та Північної Америки, 

закуповують в Україні органічну сировину з метою виробництва кінцевої 

продукції на власній території. Попит на вітчизняну органічну сировину 

залишається стабільним, що, перш за все, обумовлюється низьким рівнем 

відпускних цін. Важливо, що, з точки зору експорту, відсутність в Україні 

власного законодавства, яке регулює органічний ринок, є несуттєвою, оскільки 

головною умовою успішних продажів органічної сільськогосподарської 

продукції є її сертифікація у відповідності до органічних стандартів, проведена 

сертифікуючою структурою, яка себе зарекомендувала на міжнародному рівні.  

На даний час діє перелік сертифікуючих органів, що мають високий 

ступінь довіри в ЄС. Їх клієнти отримують преференції при ввезенні органічної 

продукції, які полягають, наприклад, у відсутності процедури оформлення 

дозволу на імпорт. Однак, окрім здійснення сертифікації щодо відповідності 

специфічним органічним стандартам, виробники продукції, яка поставляється 

до європейських країн, мають забезпечувати її відповідність базовим 

нормативам, встановленим на всі продукти харчування. Крім того, переробні 

підприємства мають відповідати вимогам системи управління безпекою 
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харчових продуктів, у той час як в Україні процедуру підтвердження 

відповідності пройшла лише незначна кількість переробних підприємств. 

Таким чином, виробники органічної сільськогосподарської продукції 

знаходяться у складніших умовах щодо дозвільного забезпечення відносно 

виробників традиційної продукції, а участь у переробці передбачає розширення 

переліку технологічних вимог, дотримання яких для вітчизняних підприємств є 

складним з точки зору фінансового та організаційного забезпечення.  

Поряд з тим, відсутність діючих норм внутрішнього законодавства, що 

регулюють відносини у даному спеціалізованому секторі, суттєво знижує 

рівень економічної безпеки підприємств, які займаються органічним 

виробництвом. Оскільки внутрішній ринок розглядається багатьма 

виробниками як перспективний, набуває поширення недобросовісна 

конкуренція у вигляді постачання крупними підприємствами на ринок 

продукції, виробленої традиційним способом, з проведенням подальшого 

«органічного» маркування. При цьому в ході вирощування такої продукції не 

виключається внесення мінеральних добрив, гормонів чи антибіотиків. 

Захистити  добросовісних виробників, підвищити рівень їх економічної безпеки 

та продовольчої безпеки держави мають норми Закону України «Про 

виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини», 

підтримані на практиці дієвими механізмами сертифікації виробництва та 

періодичної перевірки споживчих якостей органічної продукції на відповідність 

стандартам. 

На міжнародному рівні Продовольча та сільськогосподарська організація 

(ФАО) та Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) разом з міжурядовим 

органом, який встановлює стандарти для всіх продуктів, випустили міжнародні 

керівні принципи з виробництва, переробки, маркування та збуту харчових 

продуктів, вироблених із застосуванням органічних методів з метою 

визначення орієнтирів для виробників і захисту споживачів від обману та 

шахрайства. [228] 
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Нормативні акти ЄС для екологічного сільського господарства містять 

приписи для виробників та переробників щодо процесу виробництва та 

речовин, які при цьому можуть використовуватись. Органічними тут 

вважаються ті продукти, що вироблені, зберігаються, обробляються та 

продаються у відповідності з точними технічними характеристиками, 

вказаними у стандартах, та сертифіковані як органічні органом з сертифікації. 

Після того, як орган з сертифікації підтвердив відповідність органічним 

стандартам, продукт може бути позначений спеціальною міткою, що вказує на 

гарантію дотримання принципів органічного сільського господарства у 

виробництві всіх істотних елементів кінцевої продукції. На даний час 

нормативними документами повністю розмежовано стандарти органічного та 

неорганічного сільського господарства. Не зазначені у так званих «позитивних 

списках» речовини не можуть застосовуватись у органічному виробництві, а 

продукт може бути маркований як «біо» або «еко» лише у випадку, якщо частка 

так званих еко-складників становить щонайменше 95%. 

Важливо відзначити, що органічний ярлик присвоюється процесу 

виробництва, гарантуючи, що продукт був вироблений та зберігався в 

екологічно безпечний спосіб. Отже, мова йде про відповідність вимогам самого 

процесу органічного виробництва, а не якості продукту. Поряд з тим, еко-

продукти, як і традиційні, підлягають загальним нормативним приписам щодо 

продуктів харчування та кормів і перевіряються шляхом застосування 

механізмів контролю.  

Країни-члени ЄС самостійно приймають рішення щодо системи 

контролю еко-продуктів на базі державних установ або приватної системи під 

контролем держави. Витрати на здійснення контролю несуть підприємства, які 

підлягають обстеженню, при цьому вивчаються переважно технологічні 

процеси та частково – кінцева продукція. У випадку виявлення порушень або за 

наявності обґрунтованої підозри здійснюється аналіз проб ґрунтів, рослин і 

залишків сировини та кінцевої продукції. Такий контроль передбачає облік усіх 
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технологічних процесів усередині органічного господарства та джерел 

надходження кормів чи іншої продукції ззовні. 

Уряди, що використовують міжнародні нормативні акти в ході здійснення 

програм органічного сільського господарства, часто включають додаткові 

правила чи конкретизують уже існуючі з метою врахування національних 

потреб. Більшість національних стандартів (наприклад, країн ЄС, Японії, 

Аргентини, Індії, Тунісу, США) є юридично обов'язковими. У деяких країнах 

(наприклад, у Німеччині), розробляються більш жорсткі власні стандарти у 

відповідь на конкретні вимоги споживачів.  

Сертифіковані органічні продукти, як правило, є дорожчими, ніж їхні 

традиційні аналоги, ціни на які можуть у подальшому знижуватись за рахунок 

інтенсифікації неорганічного сільського господарства. При цьому виробництво 

органічної продукції є обмеженим, питомі витрати порівняно з неорганічним 

виробництвом є вищими через більшу кількість праці на одиницю продукції, 

крім того невеликі розміри та різноманітність форм органічних ферм не можуть 

забезпечити ефект масштабу. У ході переробки та транспортування виникають 

додаткові витрати на відокремлення органічної продукції від неорганічної. 

Маркетинг та ланцюги розподілу органічних продуктів є відносно 

неефективними, а відповідні питомі витрати вищими через відносно невеликі 

обсяги продажів. 

У подальшому, оскільки попит на органічні продукти харчування та іншу 

продукцію має тенденцію до зростання, технологічні інновації та економія від 

масштабу мають знизити витрати виробництва, переробки, розподілу та збуту 

для органічних продуктів. Крім того, на наш погляд, оцінювання економічних 

ефектів у галузі, що орієнтована на довгострокову перспективу, вимагає 

комплексного підходу з урахуванням низки додаткових факторів соціального та 

екологічного характеру. Ціни на натуральні продукти включають в себе не 

тільки вартість їхнього виробництва, але й низка інших факторів, що не 

враховуються в ціні звичайних продуктів, таких, як покращення екологічної 
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складової сільськогосподарського виробництва та забезпечення захисту від 

забруднень, що у подальшому дозволить уникнути витрат на їх усунення.  

Підвищення цін на органічні продукти компенсує низьку фінансову 

віддачу певних періодів у сівозмінах, які необхідні для створення родючості 

ґрунтів, дотримання вищих стандартів утримання тварин тощо. Однак, у 

подальшому це дозволяє економити на заходах щодо відновлення ґрунтів, 

сприяє розвитку сільських територій шляхом створення додаткових робочих 

місць і забезпечення справедливої оплати праці, попереджає ризики для 

здоров'я фермерів через неправильне поводження з пестицидами та дозволяє 

уникнути майбутніх медичних витрат тощо. 

У низці країн, що розвиваються, існують сільськогосподарські системи, 

які повністю відповідають вимогам органічного сільського господарства, однак 

вони не є сертифікованими. Таке господарство за намірами належить до 

органічної сільськогосподарської практики, однак за відсутності юридичного 

статусу воно є нестійкою системою, до якої ззовні можуть надходити 

синтетичні або забруднені ресурси, а стан ґрунтів може погіршуватись через 

відсутність культури їх захисту та збереження родючості. 

Існування поза сертифікацією та формальними ринковими системами 

обумовлене способом реалізації продукції на так званих сільськогосподарських 

ринках. З цієї причини продаж відбувається за ціною на рівні аналогів, 

вироблених у спосіб, що не гарантує екологічної чистоти продукту. Однак 

навіть у таких випадках органічні виробники часто отримують додаткові 

доходи за рахунок зростання продуктивності агроекосистеми та економію при 

обмеженні закупівлі зовнішніх ресурсів. 

У розвинених країнах органічна продукція, що не проходить 

сертифікацію, часто продається безпосередньо споживачам через місцеві спілки 

виробників, фермерські ринки та за схемою «від воріт ферми». Такі форми 

продажу дозволяють виробникові виявляти потреби споживачів та швидко 

реагувати на них, змінюючи структуру виробництва, а споживачам –

спостерігати процес виробництва та економити на транспортних витратах з 
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доставки продукції. Однак у даному разі навіть ті органічні продукти, що не 

сертифікуються, зазвичай характеризуються вищою ціною, ніж їхні звичайні 

аналоги відповідно до готовності споживачів сплачувати вищу ціну. 

В Україні понад 95% від всієї вітчизняної органічної продукції 

поставляється на міжнародний ринок, однак точні обсяги експорту наразі не 

можуть бути встановлені через відсутність у митній статистиці спеціального 

обліку органічного продовольства. Розвиток органічного землеробства в 

Україні розпочався у кінці 1990-х років за рахунок крупних міжнародних 

підприємств, які через іноземні сертифікаційні органи здійснювали «органічну» 

сертифікацію земель збанкрутілих сільськогосподарських підприємств. Таким 

чином було налагоджено виробництво фуражного зерна для потреб 

європейського тваринництва, оскільки тогочасні світові тенденції щодо 

розвитку органічного скотарства та свинарства обумовили появу попиту на 

органічні зернові низької якості. Відсутність порядку ведення обліку щодо 

розширення «органічних» земельних угідь та закритість діяльності 

міжнародних корпорацій призводить до викривлення реальної картини 

розвитку органічного землеробства в Україні, оскільки дані щодо відповідно 

сертифікованих земель на даний час можуть бути значно заниженими.  

Серед проблем виробництва вітчизняної органічної 

сільськогосподарської сировини можна виокремити деякі найважливіші. 

Відсутність відповідної маркетингової стратегії призводить до заниження ціни 

на вирощену продукцію навіть за наявності повного пакету сертифікаційних 

документів. Оскільки органічна продукція зазвичай поступається звичайній за 

якісними показниками та товарним виглядом, органічне зерно часто продається 

за ціною фуражного, у той час як ціни на кондиційне органічне зерно є вищими 

за ціни на традиційні аналоги в середньому на 20%.  

Крім того, жорсткі умови користування кредитами вимагають від 

виробників здійснення швидких продажів, обмежуючи можливості пошуку 

зацікавлених в органічній продукції покупців з найвищою пропозицією ціни. 
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Особливістю роздрібної торгівлі на європейському ринку є використання 

круп лише в якості сировини для виробництва муки, пластівців чи мюслів. 

Таким чином, крупи не можуть продаватись кінцевому споживачу у 

розфасованому, але не переробленому вигляді. Відсутність фінансових 

можливостей для інвестування у технології глибокої переробки з відповідним 

устаткуванням, що гарантує високі стандарти якості, змушує вітчизняних 

виробників експортувати зерно у вигляді сировини або первинно переробленої, 

тобто очищеної, висушеної чи замороженої продукції. Крім того, європейські 

виробники, бажаючи окупити устаткування, забезпечити робочі місця та 

створити додану вартість у процесі глибокої переробки, зацікавлені у ввезенні 

не переробленої сировини за низькими цінами. Головними напрямами 

вирішення даних проблем є:  

- запровадження програми державної підтримки підприємств даного 

сектору та забезпечення адаптації норм і процедур сертифікації органічної 

сільськогосподарської продукції; 

- популяризація «органічного» харчування та відповідне розширення 

ринку збуту всередині країни; 

- збільшення експорту за рахунок розвитку торгових зв’язків у напрямку 

країн СНД та Азії, оскільки ці ринки характеризуються найвищими темпами 

зростання.  

Органічне сільське господарство має набути повноцінного розвитку в 

якості окремого інноваційного напряму. Великі площі чорнозему в Україні 

забезпечують високий потенціал розширення органічного землеробства. На 

даний час частка вітчизняних угідь під органічним господарством, 

сертифікованим Міжнародною федерацією органічного сільськогосподарського 

руху (ІFОАМ), становить 0,8%. Поряд з тим, за оцінками експертів, відносно 

екологічно чистими в Україні є земельні ділянки площею 8 млн. га, отже частка 

угідь, на яких може здійснюватись органічне виробництво, складає близько 1/5 

частини від їх загальної площі. 
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Органічне сільське господарство в різних його формах має давню 

традицію. Так, в 1924 році було запроваджено біологічно-динамічний спосіб 

ведення господарства. Наразі основною ідеєю органічного сільського 

господарства є врахування закономірностей природного середовища (дод. П). У 

цьому контексті сільськогосподарське підприємство сприймається як організм 

зі складовими: людина, тварина, рослина, земля, – метою якого є  досягнення 

закритого кругообігу поживних речовин на підприємстві. При цьому у 

тваринництві створюються власні бази кормів та застосовуються такі методи 

вирощування тварин, що є природними для кожного виду, а у рослинництві 

забезпечується збереження родючості ґрунтів. 

Діяльність у сфері органічного сільського господарства має певні 

особливості, серед яких: забезпечення збереження родючості ґрунтів через 

управління вмістом гумусу, різноманітність сівозміни із застосуванням 

багатьох проміжних культур, відмова від використання хімічно-синтетичних 

регуляторів росту та засобів захисту рослин, обмеження кількості худоби на 

одиницю площі, відгодівля тварин кормами власного виробництва або 

обмежене придбання кормів, а також переважна відмова від антибіотиків. 

Захист рослин забезпечується за рахунок вирощування стійкіших сортів у 

відповідній сівозміні, а також застосування корисних комах, птахів та інших 

організмів і механічної боротьби з бур’янами методом зрубування та 

прополювання. Органічний спосіб виробництва передбачає збільшення ручної 

праці в ході сільськогосподарської обробки та, відповідно, сприяє підвищенню 

рівня зайнятості на селі. 

Замість мінеральних добрив, що швидко розщеплюються, застосовується 

органічно зв’язаний азот переважно у формі компостів, а також натуральні 

засоби удобрення повільної дії. З цією метою використовуються рослини-

сидерати, серед яких у вітчизняних умовах поширення набувають люпин та 

гірчиця. Їх тимчасово вирощують на незайнятих ділянках ґрунту – восени, 

після збирання врожаю та навесні, перед висаджуванням овочевих культур, з 

метою покращення структури ґрунту, запобігання вивітрюванню та вимиванню 
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з нього корисних речовин, збагачення ґрунту азотом та пригнічення росту 

бур’янів. Скошування сидератів до появи у них насіння дозволяє отримати 

біологічний матеріал, що збільшує вміст гумусу та мінеральних елементів у 

ґрунті. Така технологія не лише дозволяє підвищити родючість ґрунту, але й 

забезпечує його розпушування без застосування важкої механізації. 

Головною перевагою органічного сільського господарства є його 

стійкість у довгостроковій перспективі. Багато змін, що спостерігаються в 

навколишньому середовищі, є довгостроковими, та такими, що відбуваються 

повільно. Виробник органічної продукції у досягненні високої родючості 

ґрунтів, вирішенні проблем зі шкідниками тощо покладається на встановлення 

екологічного балансу, а економічний ефект сільськогосподарських інтервенцій 

в агроекосистеми носить середньо- та довгостроковий характер. 

Оскільки вибуття з ґрунту поживних речовин під час вирощування 

агрокультур компенсується за рахунок відходів виробництва, приховані 

витрати сільського господарства на навколишнє середовище з точки деградації 

природних ресурсів знижуються. У багатьох сільськогосподарських регіонах 

забруднення підземних вод через міграцію речовин, які містяться у 

синтетичних добривах і пестицидах, вимагає переходу до органічного 

сільського господарства, що, наприклад, було реалізовано у вигляді державних 

програм у найбільш забруднених регіонах Франції та Німеччини. При цьому 

підвищення щільності структури ґрунту за рахунок збільшення біорізноманіття 

сприяє покращенню якості природної очистки води.  

Органічне сільське господарство знижує потребу у невідновлюваних 

джерелах енергії за рахунок зменшення застосування агрохімічних засобів (які 

виробляються із використанням великих кількостей викопного палива), а також 

сприяє пом'якшенню парникового ефекту завдяки підвищенню здатності ґрунту 

поглинати вуглець, наприклад, за рахунок мінімальної обробки ґрунту, 

повернення рослинних залишків у ґрунт, використання покривних культур. 

Крім того, такий спосіб господарювання забезпечує збереження 

біорізноманіття на всіх рівнях. На генному рівні, у вигляді традиційних та 
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адаптованих сортів і порід, забезпечується підвищення стійкості до хвороб та 

місцевих кліматичних стресів. На рівні видів відбувається оптимізація 

комбінацій рослин і тварин для харчового та енергетичного кругообігу. На рівні 

екосистем, завдяки розвитку органічного землеробства без застосування 

пестицидів, збільшується різноманітність харчового ланцюга, а також 

зберігаються місця для розвитку дикої флори та фауни. При цьому у 

землеробстві розширюються можливості використання природного запилення 

та боротьби зі шкідниками. 

Нижча порівняно з традиційним продуктивність органічного сільського 

господарства видається загрозливою з точки зору продовольчої безпеки. Поряд 

з тим, позитивною є тенденція до збільшення видового різноманіття 

агроекосистеми, що підвищує рівень диверсифікації виробництва та знижає 

ймовірність неурожаїв за всіма видами одночасно, демонструючи більшу 

стійкість системи в умовах кліматичних стресів. Крім того, закордонний досвід 

свідчить про зниження продуктивності при запровадженні органічних методів 

на територіях традиційного господарювання, однак на місцях, де надмірна 

експлуатація ресурсів скоротила природний потенціал агросистем, наприклад,  

під час «зеленої революції», при значному підвищенні рівня екологічної 

складової економічної безпеки сільського господарства за рахунок 

застосування органічного способу господарювання показники врожайності 

залишаються майже незмінними. 

Поряд з тим, визнаючи роль органічного руху в якості вищого орієнтиру 

екологізації сільського господарства, зазначимо, що розбудова нової системи 

сільського господарства на основі радикальних екотехнологій, коли повністю 

забороняється використання хімічних добрив та пестицидів, є питанням 

віддаленої перспективи. На даний час при запровадженні нових підходів до 

господарювання, центральною, на нашу думку, має стати концепція сталого 

сільського господарства, реалізація якої (рис. 3.2) забезпечить зміцнення 

економічної безпеки сільського господарства. 
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Рис. 3.2. Схема впровадження програми зміцнення економічної безпеки шляхом 

формування сталого сільського господарства  

Джерело: розроблено автором. 
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Рис. 3.3. Напрями забезпечення економічної ефективності сільського 

господарства в умовах зростання екологічних обмежень  

Джерело: розроблено автором. 
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самодостатності регіонів України. За сталого сільського господарства мають 

використовуватись ті методи, що вважаються найбільш ефективними у 

забезпеченні розвитку агроекосистем (рис. 3.3). Діяльність підприємств має 

спрямовуватись на виробництво продуктів харчування із мінімальними 

впливами на природні ресурси за рахунок технологій виробництва, що мають 

довгострокову перспективу. Випуск продовольства має відповідати потребам 

регіону, харчовим звичкам населення та культурним особливостям його побуту. 

Отже, структура випуску продукції повинна змінюватись у напряму 

посилення виробничої складової, орієнтованої на місцевий попит.  

З одного боку, виробники мають сприяти формуванню місцевого попиту 

на дорожчі та якісніші продукти харчування, а з іншого – вирощування 

продукції має базуватись на принципі гнучкості  виробництва, тобто виробничі 

плани мають враховувати особливості місцевого попиту та коригуватись з 

врахуванням змін уподобань місцевих споживачів.  

На популяризацію сільськогосподарської продукції з вищими 

показниками якості та споживчої цінності повинні спрямовуватись 

маркетингові та рекламні заходи. Крім того, за державної підтримки 

необхідним є створення програм освітнього характеру та їх поширення у 

засобах масової інформації. В рамках реалізації проектів екологізації 

сільськогосподарського виробництва такі програми мають сприяти 

формуванню суспільної думки щодо важливості здорового харчування. При 

цьому, усунення надмірної залежності від зовнішніх ринків за рахунок 

виробництва частини продукції відповідно до місцевих потреб, забезпечить для 

сільськогосподарських підприємств сектор стабільного попиту та підвищить 

рівень продовольчої безпеки в регіонах. 

Підтримка вітчизняної селекційної роботи передбачає сприяння 

поширенню виведених для місцевих умов сортів, у яких висока урожайність, 

стійкість до хвороб та можливість тривалого зберігання забезпечується без 

втрати споживчих якостей. Економія хімічних добрив та інсектицидів 

досягається шляхом організації комплексної системи заходів боротьби зі 

шкідниками рослин та живлення ґрунтів з використанням природних методів. 
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Принципи соціальної справедливості та охорони навколишнього 

середовища мають стати основою державного захисту ґрунтів. Запобіганню 

недобросовісній конкуренції на сільськогосподарському ринку сприятиме 

унеможливлення неправомірного використання земель та застосування методів, 

що не відповідають вимогам раціонального господарювання і призводять до 

виснажування ґрунтів. Крім того, усунення цінових диспропорцій шляхом 

обмеження посередників сприяє утворенню конкурентної структури ринку та 

забезпечує збереження відповідності ціни якості продукції на рівні роздрібної 

торгівлі. 

Розвиток обслуговуючого інформаційного сектору покращить доступ 

виробників до інформації про сучасні методи та прийоми ведення сільського 

господарства та інших консультаційних послуг. Крім того, це дасть можливість 

забезпечити маркетингову гнучкість виробників шляхом їх наближення до 

споживачів, з одного боку, шляхом виявлення особливостей місцевого попиту, 

а з іншого – через інформування споживачів про умови вирощування продуктів 

харчування. 

Стратегічне планування діяльності сільськогосподарських товаровиро-

бників має здійснюватись із врахування екологічного фактора, а головним 

економічним критерієм має бути не максимізація прибутків, а досягнення 

стабільного розвитку через збалансоване природокористування, коли зростання 

матеріального виробництва в будь-якому регіоні не порушує сталість 

екологічної складової агросистем. Передбачається, що, окрім виробничого та 

фінансового планування, будь-яке сільськогосподарське підприємство повинно 

мати стратегію захисту водних ресурсів та управління земельними ресурсами, 

які зменшують ерозію ґрунту. Взявши на озброєння сучасні технології, та 

враховуючи досвід минулих років, сільськогосподарське виробництво здатне 

забезпечити збереження ґрунтів та інших ресурсів та виробляти ті обсяги 

продуктів харчування, які будуть достатніми для задоволення поточних і 

майбутніх потреб населення. 
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3.3. Удосконалення державної політики регулювання 

сільськогосподарського виробництва та розвитку сільських територій як 

чинник зміцнення економічної безпеки 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 (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Вплив сталого сільського господарства на основні індикатори прогресу 

Характеристики змін за 

основними напрямами 

Оцінка наслідків за індикаторами прогресу
1
 

Забезпечення 

продовольчої 

безпеки 

Захист 

навколишнього 

середовища 

Зростання 

економічних 

можливостей 

Соціальний 

розвиток та 

охорона 

здоров’я 

Зростання кількості дрібних 

та середніх виробників 
+ 0 + + 

Запровадження обмежень на 

вирощування монокультур 
– + – 0 

Скорочення площ орних 

земель, збереження 

природних ландшафтів 

– + – + 

Застосування у 

виробничому процесі 

методів сталого сільського 

господарства 

0 + – + 

Скорочення відходів та 

підвищення ефективності 

використання води 

+ + + + 

Зростання потреби у 

додатковій робочій силі
2
  

0 0 + + 

Зменшення обсягів 

шкідливих речовин у 

продуктах харчування 
3
 

+ 0 0 + 

«+» – вплив переважно позитивний, «–» – вплив переважно негативний, «0» – вплив майже 

відсутній 

Джерело: розроблено автором. 

                                                 
1
 Оцінювання стосується  початкових ефектів та  не враховує наслідки у віддаленій перспективі, оскільки 

гармонізація виробничої агроекосистеми та розвиток сталого сільського господарства у подальшому має 

призводити до позитивних ефектів за всіма напрямами. 
2
 За рахунок збільшення обсягів ручної праці в ході екологізації рослинництва та гуманізації норм утримання 

тварин. 
3
 За рахунок зниження рівня хімізації виробництва 
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Пріоритетами у зовнішній політиці державного регулювання має бути 

здійснення політики розумного протекціонізму, створення умов для залучення 

у сферу сільського господарства іноземних інвестицій, а також заохочення 

експорту в частині, що не загрожує екологічній та продовольчій безпеці. 

Протекціоністські заходи, субсидії та стандарти розвинених країн, а 

також обмеження, обумовлені діючими правилами міжнародної торгівлі, що 

створюють загрози для просування органічної продукції, вимагають 

адекватного реагування з боку уряду. Важливими завданнями є допомога 

експортерам у питаннях відповідності стандартам, придбання та використання 

відповідних технологій, а також запровадження обов’язкової сертифікації 

виробництва сільськогосподарської продукції за системою Належної 

сільськогосподарської практики та міжнародними стандартами ISO: 9000 

(якості), 14000 (охорони навколишнього середовища), 22000 (безпеки продуктів 

харчування), 26000 (соціальної відповідальності). 

Біокліматичний потенціал України є досить високим, однак за деякими 

напрямами сільськогосподарського виробництва вітчизняні природні умови не 

можуть сприяти забезпеченню вищих порівняно з іноземними країнами 

показників. Отже, державне стимулювання сільськогосподарського 

виробництва певною мірою є об’єктивно обумовленим.  

Державний протекціонізм, спрямований на підтримку та розвиток 

вітчизняного сільського господарства, має, у першу чергу, проявлятись в 

обмеженні імпортної залежності за основними видами продукції продовольчого 

кошика. Входження до СОТ обмежує країни-члени організації у можливості 

здійснення таких заходів для скорочення частки імпорту на вітчизняному ринку 

виробників продовольства, як квотування та жорстке тарифне регулювання.  

Поряд з тим, держава має сприяти полегшенню умов виробництва та 

торгівлі для тих груп вітчизняних виробників, що змушені конкурувати з 

імпортерами, які з низки причин пропонують товари за демпінговими цінами. 

Серед таких причин: 
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- сприятливіші порівняно з вітчизняними природно-кліматичні умови 

вирощування;  

- нижчий рівень життя в країні походження продукції, що зменшує 

собівартість у частині оплати праці; 

- значна державна підтримка, як, наприклад, для виробників м’яса у 

деяких західноєвропейських країнах. 

Окремої уваги потребує зерновий баланс країни. На даний час одним з 

головних показників, що характеризують позитивні тенденції розвитку 

сільського господарства, вважається зростання експорту зернових. Поряд з тим, 

дана динаміка приховує непрямі наслідки у вигляді зниження потенціалу 

розвитку тваринництва, скорочення поголів’я великої рогатої худоби, за якими 

– втрачені можливості щодо збільшення кількості працюючих, відповідного 

зростання платоспроможного попиту та відрахувань до бюджету. Виходячи з 

потреб м’ясної підгалузі, отримання у якості кормів 3,8 т зерна забезпечує 

виробництво близько 5 т м’яса [193]. Отже, відносне оцінювання міжнародної 

торгівлі сільськогосподарською продукцією свідчить про часткове повернення 

експортних зернових у вигляді імпортного м’яса, що характеризується, однак, 

вищим масштабом цін. 

Сільське господарство та продовольчий ринок не можуть регулюватись за 

рахунок внутрішніх важелів, оскільки попит на продовольство 

характеризується низькою еластичністю, що властива загалом сільському 

господарству як економічно консервативній галузі. Поряд з тим, ціни на ринку 

продовольства є надзвичайно еластичними та піддаються значним коливанням, 

що підтверджується ринковими економічними теоріями. Іншою особливістю, 

яка вимагає державного втручання є те, що сільськогосподарське виробництво 

стало досить капіталомістким, однак фондовіддача, в силу біологічної природи 

виробництва, його територіальної розкиданості та залежності від погодних 

умов, є низькою. Таке протиріччя може бути усунуте лише шляхом 

запровадження заходів державної підтримки. 
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Ув’язування продовольчої безпеки з економічною безпекою сільського 

господарства залежить від прийнятого на рівні держави бачення щодо ступеня 

закритості національної економіки у випадку настання окремих критичних чи 

катастрофічних ситуацій. Розвиток сільськогосподарського виробництва у 

напрямку підвищення рівня закритості національної продовольчої системи, на 

наш погляд, вимагає вирішення наступних завдань:  

- підвищення рівня самозабезпечення за рахунок раціонального 

виробництва на основі ефективного використання ресурсів; 

- створення національних стратегічних запасів на випадок кризи; 

- підтримка властивих країні традиційних напрямів 

сільськогосподарського виробництва та промислів; 

- закріплення в раціоні харчування населення продуктів, що відповідають 

кліматичним умовам країни; 

- диверсифікація джерел сільськогосподарської продукції; 

- стабілізація імпортних поставок на основі двосторонніх угод; 

- розвиток довгострокового співробітництва з країнами, що займають 

передові позиції за обсягами виробництва стратегічно важливих для країни 

видів сільськогосподарської продукції з метою стабілізації зв’язків на 

світовому ринку, що базуються на багатосторонніх угодах та системі 

міжнародних недоторканих запасів. 

Питання забезпечення на державному рівні стійкості сільського 

господарства є невирішеним, однак світовий досвід свідчить про потребу у 

зміні пріоритетів внутрішнього управління у бік таких виробничих факторів, як 

природні ресурси та сільське населення. При цьому мають ураховуватись 

культурні та соціальні особливості розвитку сільських територій та 

забезпечуватись економічна життєздатність селянських родин, тобто 

домогосподарств, що діють на присадибних ділянках.  

Незважаючи на велику різноманітність біофізичних та соціально-

економічних умов, метою розбудови сталого сільського господарства 

вважається збереження продуктивності та прибутковості без погіршення стану 
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ґрунтів. Існують обережніші твердження, що враховують особливості 

практичної реалізації такої мети, згідно з якими можемо стверджувати, що 

стабільність системи сільськогосподарського виробництва забезпечується 

досягненням компромісу між оптимізацією однієї функції екосистеми 

(наприклад, задоволення потреби у продуктах харчування для кожного) та 

іншою (наприклад, якість води, зв'язування вуглецю). Така ситуація може 

вважатись прийнятною за умови об’єктивного оцінювання умов виробництва у 

кожному регіоні, у тому числі погодних умов, специфіки природного 

агроландшафту та соціальних особливостей. 

Дотримання принципу сталого сільського господарства, що полягає у  

забезпеченні економічної ефективності при збереженні соціальної 

справедливості [215], вимагає поєднання традиційних методів з останніми 

технологічними досягненнями, що у результаті дозволяє отримувати 

продукцію, яка відповідає стандартам безпеки харчових продуктів, у необхідній 

кількості. Цей принцип засновано на твердженні про право кожного мати 

доступ до безпечної та поживної їжі для підтримки здорового способу життя. 

З метою покращення стану природного середовища у сільському 

господарстві слід переглянути систему економічних та фінансових важелів 

державного впливу, серед яких: ліцензування окремих видів 

сільськогосподарської діяльності; екологічне нормування; державне 

фінансування заходів з охорони природи та створення екологічних фондів; 

платежі за користування та вилучення природних ресурсів; фінансові санкції за 

забруднення довкілля; економічне стимулювання зниження рівня забруднення; 

кредитування на пільгових умовах проектів, що забезпечують реалізацію 

екологічних робіт та впровадження екологічно чистих технологій; екологічне 

страхування; пільгове оподаткування підприємств, що впроваджують 

безвідхідні технології та одержують чисту сільськогосподарську продукцію; 

право на продаж екологічно чистої продукції за підвищеними цінами. Окремої 

уваги вимагає встановлення обґрунтованої плати за користування ресурсами, на 
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базі якої мають розраховуватись суми штрафів за застосування агротехнологій, 

які не відповідають екологічним вимогам.  

Серед головних недоліків вітчизняної державної аграрної політики у 

сфері екологізації слід виділити наступні: недостатня роль екологічної 

складової в економічній стратегії; слабке екологічне управління; 

недосконалість законодавства; відсутність комплексної системи державного 

екологічного моніторингу; низький рівень фінансування та слабка інноваційна 

активність, а також недостатній рівень уваги до екологічної культури 

сільськогосподарських виробників та сільського населення.  

Зміни останніх часів свідчать про втрату сільським господарством як 

адміністративної, так і економічної керованості. У даному контексті державна 

підтримка зміцнення економічної безпеки сільського господарства, на нашу 

думку, має включати заходи за наступними напрямами: 

- удосконалення системи ціноутворення, відмова від неефективних 

субсидій, поліпшення та розширення сфери застосування системи оцінювання 

природних ресурсів у грошовому виразі, досягнення пріоритетності 

природоохоронного фактору у розрахунку податків та штрафів; 

- переорієнтація політики державних закупівель у контексті сприяння 

виробництву екологічної продукції та використання таких методів 

господарювання, які відповідають принципам сталого розвитку; 

- спрямування державних інвестицій у природний капітал з метою його 

відновлення, підтримки та, у деяких випадках, збільшення його обсягів; 

- запровадження цільової державної підтримки досліджень та розробок, 

пов’язаних зі створенням екологічно чистих технологій та нових методів 

агротехніки; 

- забезпечення узгодженості між цілями економічної стратегії та цілями у 

соціальній сфері щодо розвитку сільських територій, підвищення якості та 

рівня життя сільського населення. 

Нагальною потребою є чітке визначення прав власності на природні 

ресурси, удосконалення правового механізму здійснення повноважень держави 



 174 

в якості власника природних ресурсів в інтересах всього суспільства, адекватна 

оцінка економічної вартості природних ресурсів та екосистемних послуг. 

Доцільним можна вважати широке застосування у сільському господарстві 

екологічної сертифікації, оцінювання та звітності. Державні заходи сприяння 

інвестиційно-інноваційній політиці в сільському господарстві мають слугувати 

стимулом для здійснення екологічно орієнтованих капіталовкладень, а також 

активізації розвитку екологічно чистого сільськогосподарського виробництва 

та ринку органічних продуктів харчування.  

Необхідною є розробка пакету законодавчих та нормативних документів, 

що визначать засади діяльності в умовах сталого сільського господарства 

відповідно до базових вимог та стандартів на основі регламентів Належної 

сільськогосподарської практики, прийнятої ЄС. 

Вітчизняні законодавчі норми, що регулюють діяльність 

сільськогосподарських підприємств, на даний час переважно декларують 

підтримку принципів вільного підприємництва, що у сфері, яка одночасно 

охоплює питання продовольчої та екологічної безпеки, є неприпустимим. Так, у 

Законі України «Про державну підтримку сільського господарства України» 

відсутні норми, згідно з якими виконання базових екологічних вимог щодо 

сільськогосподарської практики було б обов'язковою умовою надання 

виробникам державної фінансової допомоги в рамках державних цільових 

програм [61]. У той же час, в рамках Спільної аграрної політики ЄС набула 

поширення схема організаційно-економічного механізму фінансової допомоги, 

що має назву «екологічно обумовлені взаємні зобов’язання» [235]. 

Гостро стоїть питання нормативного забезпечення дотримання 

екологічних стандартів, у тому числі визначення переліку та граничних значень 

екологічних показників, процедури оцінювання виробничої діяльності за 

даними показниками, встановлення чітких меж відповідальності, а також 

розробка механізму накладання стягнень. Доробки вимагає законодавче 

забезпечення адміністративної та господарської відповідальності за порушення 

екологічних норм у сільськогосподарському виробництві, у тому числі 
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допущення деградації ґрунтів, недотримання режиму сівозмін, неналежне 

зберігання органічних добрив.  

Окремим напрямком державної підтримки має стати діяльність 

сільськогосподарських підприємств, що включає заходи соціально-

екологічного спрямування. Так, Закон України «Про державну підтримку 

сільського господарства України» має бути доповнений розділом, що 

включатиме умови отримання державного фінансування на цілі 

агроекологічного господарювання. Передбачаючи компенсації за обмеження 

виробництва на користь екологічних цілей, слід законодавчо визначити перелік 

агроекологічних програм, до яких може бути включено такі: стабілізація 

агроекосистеми, підтримка природного середовища агроландшафтів, органічне 

сільське господарство, консервація деградованих малопродуктивних земель 

сільськогосподарського призначення, створення культурних пасовищ і 

стимулювання лісонасадження на цих землях тощо.  

Як свідчить світова практика, у подоланні соціально-економічного 

занепаду села значну роль можуть відігравати несільськогосподарські види 

діяльності, перш за все такі, що не вимагають державних капіталовкладень, а 

можуть здійснюватись з використанням приватного житлового фонду та 

існуючих сільських територій. Закони України «Про туризм» та «Про особисте 

селянське господарство» надали право власникам селянських садиб 

здійснювати послуги в сфері сільського зеленого туризму [64]. Для 

екологічного маркування сільських осель уведено програму «Зелена садиба». 

Особливістю туризму на селі є організація обслуговування, а саме: проживання, 

харчування, отримання інформаційних послуг щодо ознайомлення з місцевою 

культурою та традиціями, – з використанням майна особистого господарства та 

продуктів харчування власного виробництва. 

Окрім господарів, що надають послуги з сільського зеленого туризму, до 

обслуговування туристів додатково залучаються ті члени сільських громад, що 

задіяні у сфері ремесел, овочівництва, садівництва, бджільництва, 

тваринництва, особливо – конярства. Організаційну та методичну допомогу 
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жителям сіл в даному процесі мають надавати сільські, селищні, міські, районні 

ради, що несуть безпосередню відповідальність за сталий розвиток підзвітних 

їм територій.  

Вітчизняна туристично-рекреаційна сфера характеризується високим 

потенціалом, що обумовлено наявністю історично-культурних осередків на 

екологічно чистих територіях. Так, близько 15% площі України становлять 

курорти, зони відпочинку, гірські та приморські ландшафти, придніпровські 

зелені зони, поряд із якими існують музеї, церкви, інші архітектурні та 

археологічні пам’ятки, а також етнографічні об’єкти, де збережено національні 

традиції та фольклор. Понад 500 населених пунктів мають унікальну історико-

культурну спадщину; під охороною держави знаходиться близько 30 

національних і регіональних парків; перелік вітчизняних природних 

лікувальних ресурсів складає понад 400 джерел мінеральних вод та 100 

родовищ цілющих грязей, властивості окремих з них визнано унікальними. 

[157] 

Крім історико-культурних об’єктів, потенційно привабливими в сільській 

місцевості є хліборобство як етнографічне явище, поєднане з ритуалами та 

святами, а також народна архітектура, промисли, ремесла, українське 

національне вбрання та національна кухня. 

На даний час відсутність належного регулювання та підтримки 

внутрішнього туристичного ринку в Україні свідчить про певний скептицизм 

щодо потенціалу сільського туризму для забезпечення надійних 

альтернативних доходів. Однак, наприклад, у Великобританії кількість робочих 

місць та внесок у ВВП сфери туризму в сільській місцевості перевищує 

відповідні показники у сільському господарстві. 

Розвиток сільського туризму забезпечить зростання добробуту та 

диверсифікацію доходів сільських домогосподарств, скоротить рівень міграції з 

сільської місцевості, розширить спектр туристичних послуг в Україні, 

збільшить надходження до місцевих бюджетів та обсяги внутрішніх і зовнішніх 

інвестицій до сільських регіонів. Крім того, ґендерна та вікова проблеми 
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працевлаштування на селі можуть частково вирішуватись за рахунок залучення 

жінок, які не можуть знайти роботу в традиційному сільському господарстві, та 

молоді, що започатковуватиме власну справу в сфері сільського туризму. 

З огляду на це, особливої уваги вимагає прийняття Закону України «Про 

сільський зелений туризм» з метою надання правового статусу та 

упорядкування відповідної сфери у розрізі реалізації державної політики 

України щодо розвитку сільських територій. [158] 

Іноземна законодавча практика передбачає такі види легалізації 

сільського туризму як: створення спеціального законодавства (Угорщина, 

Румунія), встановлення нормативів та санітарно-гігієнічних вимог (Австрія, 

Німеччина, Польща) або регулювання через асоціації сільського туризму 

(Франція, Ірландія). 

У світі розрізняють такі форми організації сільського туризму як: 

фермерський, екологічний, зелений, етнографічний, дачний та агротуризм. 

Згідно з Європейським стандартом ISO/FDIS 18513:2003 «Послуги туристичні. 

Готелі та інші типи розміщення туристів. Термінологія» для позначення місць 

перебування туристів застосовують такі поняття як: сільський чи фермерський 

будинок, агроготель, дача. [162] 

Зважаючи на актуальність питань розвитку сільських територій, у тому 

числі й у прибережних та інших рекреаційних зонах, та позитивну роль, що 

може відігравати у вирішенні економічних та демографічних проблем села 

сільський туризм, вважаємо за необхідне об’єднання на законодавчому рівні 

різних видів туристичних послуг, що надаються в усіх формах сільських садиб 

на будь-яких територіях поняттям послуг сільського туризму. Подальше 

диференціювання за напрямами діяльності дозволяє визначити права, обов’язки 

та нормувати діяльність господарів сільських садиб з різним правовим 

статусом, а також забезпечити відповідний захист споживачів, однак державні 

програми соціально-економічного розвитку мають враховувати безперечно 

позитивну роль будь-якої з форм сільського туризму щодо розширення сфери 
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зайнятості сільського населення, розвитку соціальної інфраструктури села, а 

також покращення благоустрою сільських осель та вулиць.  

У світі розвиток сільського зеленого туризму розглядається як невід'ємна 

складова комплексного соціально-економічного розвитку села. З огляду на те, 

що зелений туризм є засобом утримання населення в слаборозвинутих регіонах, 

у багатьох країнах він розглядається як один із важливих напрямів у політиці 

розвитку села. Крім того, завдяки сільському туризму розширюються 

можливості щодо джерел фінансування та способів збереження природи, тому в 

багатьох країнах розвиток цього виду туризму став головним напрямом у 

програмах охорони та відтворення сільських ландшафтів. 

У Франції, Великобританії, Німеччині, Голландії, Ірландії, Іспанії 

залучення до діяльності у сфері зеленого туризму заохочується на 

національному рівні, тому за популярністю відпочинок у сільській місцевості в 

цих країнах наразі посідає друге місце після морського узбережжя. [162] 

Окремі особливості сільського туристичного ринку заслуговують на 

увагу в контексті реалізації програми розвитку вітчизняного сільського 

зеленого туризму. Так, з метою підтримки німецького села було запроваджено 

концепцію розвитку периферійних регіонів, у результаті чого на даний час тут 

переважають пропозиції дешевого відпочинку на природі, без дорогої 

інфраструктури, але з наданням комфортних умов проживання. 

Польські та угорські селяни, що надають туристичні послуги, не 

підпадають під дію закону, який регулює господарську діяльність, тому не 

сплачують податок на додану вартість, а іноді – й податок на доходи фізичних 

осіб. Реєстраційні записи відпочивальників у спеціальному журналі та договір 

на надання послуг є основою для виникнення цивільної відповідальності та 

відшкодування вартості заподіяних збитків у разі невиконання або неналежного 

виконання умов договору, а також заподіяння шкоди. Крім того, існують 

спеціальні пільги та переваги, що надаються на конкурсних засадах, для 

угорських сімейних господарств, які займаються діяльністю у сфері сільського 

туризму, якщо вони розміщуються на території сільських поселень в 
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економічно слаборозвинутих, визнаних депресивними, регіонах. Матеріальна 

підтримка у формі кредитів у разі успішної реалізації проекту поверненню не 

підлягає. 

З огляду на поширену серед вітчизняних підприємців схильність до 

ведення господарської діяльності з порушеннями правил обліку або взагалі за 

відсутності реєстрації, суттєво відзначити найбільш актуальні для закордонного 

туриста питання, серед яких: легальність надання послуг відпочинку у сфері 

сільського туризму, наявність особистої відповідальності за якість прийому, а 

також авторитетність організації, яка є посередником при здійсненні поїздки. 

[71; 135; 162] 

Найбільшими перешкодами на шляху розвитку туризму в сільській 

місцевості традиційно вважається транспортна віддаленість осередків 

відпочинку, занедбаний стан доріг у регіонах, відсутність рекреаційної 

облаштованості відповідно до запитів сучасних туристів, низький рівень 

надання послуг, нестача цілісних пропозицій з комплексом туристичних 

продуктів, обмежені можливості щодо медичного обслуговування туристів у 

разі потреби, відсутність активної маркетингової діяльності, недостатнє 

методичне забезпечення власників садиб. Крім того, слід відзначити високий 

рівень конкуренції з боку сусідніх країн, які пропонують кращу інфраструктуру 

та сполучення. 

Стратегічними завданнями розвитку сільського зеленого туризму в 

Україні є наступні: 

- створення національного туристичного продукту, що є 

конкурентоспроможним як на внутрішньому, так і на світовому ринках завдяки 

здатності максимально задовольнити потреби співвітчизників та іноземних 

туристів, 

- розширення внутрішнього туризму та постійне зростання обсягів 

в’їзного туризму,  
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- забезпечення комплексного розвитку туристичних центрів та 

рекреаційних зон з урахуванням соціально-економічних інтересів населення 

відповідних територій. 

Серед завдань, що вимагають вирішення з метою сприяння розвитку 

сільського туризму, на наш погляд, найважливішими є:  

- прийняття методичної нормативно-правової бази у контексті 

регламентації особливих організаційних умов надання послуг з сільського 

зеленого туризму в межах особистого селянського господарства;  

- поширення добровільної категоризації житла, передбаченого для 

розміщення відпочиваючих; впровадження програми пільгового 

довгострокового кредитування сільського населення на розвиток сільського 

туризму;  

- формування цілісної системи естетичних та споживацьких 

характеристик з метою ідентифікації українського сільського туризму;  

- залучення інформаційних технологій з метою популяризації 

вітчизняного сільського туризму за кордоном, формування клієнтських баз, 

запровадження системи бронювання місць проживання.  

Залишається невирішеним питання впровадження системи підготовки 

профільних фахівців, навчання та перекваліфікації сільських господарів і 

незайнятого сільського населення. Необхідним є створення мережі центрів, що 

діють на постійній основі з метою профільного навчання, консультування та 

супроводу зацікавлених осіб. Окремої уваги потребує навчання власників 

сільських туристичних садиб прийомам обслуговування та іноземним мовам. 

З огляду на потребу вдосконалення державного регулювання питань 

розвитку сільських територій, проблемою є відсутність повної та достовірної 

інформації щодо стану та зміни окремих складових рівня життя сільського 

населення. Переписи у господарствах та суцільні обстеження соціально-

економічного стану сільських населених пунктів являють собою періодичний 

аналіз окремих складових рівня життя сільських жителів, а тому не дозволяють 

у повній мірі дослідити ефективність витрат на розвиток сільських територій та 
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відстежити взаємозв’язки соціальних показників. Значна частина відомостей 

щодо рівня соціально-економічного розвитку села є відомчою статистикою, яка 

не використовується для аналізу рівня життя селян. Існує потреба зміни 

періодичного збору інформації систематичним дослідженням рівня життя 

сільських жителів, включаючи кількісні та якісні показники, описові, 

об’єктивні та суб’єктивні дані. 

Вирішенню завдань підвищення об’єктивності оцінювання, на наш 

погляд, сприятиме запровадження моніторингу рівня життя сільського 

населення на регіональному рівні, в якому забезпечується єдність 

спостереження, контролю, оцінювання, аналізу та прогнозування змін. 

Оскільки у подальшому кількість питань соціально-економічного розвитку 

сільських територій, що вирішуватимуться на регіональному рівні, має 

зростати, підвищується актуальність своєчасного інформаційного забезпечення 

рішень, що стають прерогативою місцевих органів влади. Дані обстежень 

можуть також використовуватись у якості бази для оперативного аналізу 

результатів виконання управлінських функцій щодо розвитку села з метою 

оцінювання наслідків прийнятих рішень та визначення їх комплексного впливу. 

Подальше поточне коригування дій дозволить покращити динаміку показників 

та підвищити ефективність програм та заходів, що реалізуються на місцевому 

рівні. 

У ході організації регіонального моніторингу важливо, на нашу думку, 

враховувати сформований згідно із сучасними науковими поглядами підхід 

щодо єдності та взаємозв’язку економічної сфери сільськогосподарського 

виробництва, стану довкілля та соціального розвитку села, що має знаходити 

своє відображення у забезпеченні збору інформації з дотриманням 

комплексного підходу, на принципах системності, регулярності та однорідності 

показників. 

На даний час важливим залишається питання забезпечення незалежності 

та відкритості регіонального моніторингу. Це дасть можливість не лише 

об’єктивно, поза адміністративним тиском виявляти зрушення щодо рівня 
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життя сільського населення, але й забезпечить доступність результатів 

досліджень для зацікавлених представників громадськості, сприяючи 

налагодженню діалогу між керуючою та керованою системами. 

Дотримання вказаних принципів моніторингу має забезпечити 

достовірність інформації та універсальність її аналітичних характеристик, що є 

важливим на всіх етапах місцевого управління: оцінювання проблем, 

постановка задач, прийняття управлінських рішень, визначення методів 

управління, напрямів і заходів зі стабілізації та покращення рівня життя 

сільського населення регіону. При цьому виникають додаткові можливості для 

оперативного керівництва та прийняття управлінських рішень у локальних 

ситуаціях. Повноцінність оцінювання, аналізу та прогнозування на базі 

регіональних моніторингів має забезпечуватись розподілом показників за двома 

напрямами: по-перше, обсяги та результати використання ресурсів, по-друге, 

ефективність та адекватність заходів відповідно до цілей управління. 

При цьому оцінювання соціально-економічних процесів має відбуватись 

у розрізі територій сільських та селищних рад, довідкова інформація з яких має 

містити дані з наступних напрямків: 

- фінансові показники, що характеризують бюджетні витрати, податкові 

надходження, субвенції, інвестиції, благодійні внески, гранти, у тому числі 

загалом, за напрямами та на одного жителя; 

- виробничі показники щодо кількості підприємств та суб’єктів 

підприємницької діяльності, а також характеристик сільськогосподарської та 

соціальної сфери; 

- показники економічної активності населення (чисельність зайнятих, у 

тому числі у сільському господарстві та в особистому підсобному господарстві, 

кількість офіційно зареєстрованих безробітних та непрацюючих, їх частка у 

загальній чисельності населення працездатного віку); 

- показники житлового фонду та земельних відносин, забезпеченості 

закладами освіти та охорони здоров’я, соціальною інфраструктурою. 
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Дослідження діяльності господарств населення, на наш погляд, має 

здійснюватись у контексті проблем розвитку сільських територій з 

використанням системного підходу на основі моніторингу їх діяльності за 

напрямами: 

- спеціалізація та диверсифікація виробництва сільськогосподарської 

продукції залежно від розташування та розмірів земельних ділянок, 

- вплив ринкової інфраструктури на їх функціонування, 

- способи організації діяльності та взаємодії з іншими суб'єктами 

господарювання, 

- вплив на економічний, соціальний, екологічний розвиток сільських 

територій та збереження агроландшафтів, 

- стратегічна роль та спрямованість функціонування. 

Уваги вимагає вивчення соціально-економічних наслідків реалізованих 

програм та заходів, які знаходять своє відображення у окремих групах 

показників, а саме: демографічних (щодо природного та механічного приросту 

населення, смертності, народжуваності, тривалості життя, вікового складу, 

шлюбної ситуації), матеріальних (щодо купівельної спроможності населення, 

диференціації доходів, рівня та глибини бідності), соціальних (щодо 

захворюваності, самогубств, злочинності, безробіття з причин антисоціальної 

поведінки). 

На відміну від узагальнених оцінювань регіонального соціально-

економічного розвитку, збір та обробка інформації у розрізі конкретних 

адміністративно-територіальних одиниць дозволить підвищити ефективність 

вирішення проблем сільського населення. Для порівняльного аналізу 

характеристик життєвого рівня селян, на наш погляд, може використовуватись 

підхід щодо обрання за базу порівняння середніх регіональних показників. Це 

забезпечить диференціацію між селами за кожним окремим аспектом та 

виявить проблеми, що вимагають першочергової уваги. Кінцевою метою 

заходів, розроблених на базі відповідного аналізу, має бути вирівнювання 

можливостей задоволення потреб жителів сільських територій регіону. 



 184 

Загалом, виходячи з потреби на рівні держави та регіонів здійснювати 

контроль за продовольчою та екологічною безпекою, а також економічним та 

соціальним розвитком, нами розроблено комплекс відповідних показників, що 

визначаються рівнем економічної безпеки сільського господарства або 

знаходяться у сфері його впливу (табл. 3.5).  

.  

Таблиця 3.5 

 

Показники вимірювання рівня розвитку сільського господарства за основними 

індикаторами прогресу 

 

Індикатори 

прогресу 

Вимірювання на рівні держави Вимірювання на місцевому рівні 

Об’єкт 

вимірювання 
Основні показники 

Об’єкт 

вимірювання 
Основні показники 

1 2 3 4 5 

Забезпече-

ння продо-

вольчої 

безпеки 

вироблені та 

ввезені 

продукти 

харчування  

- обсяг випуску, 

- частка імпорту, у 

тому числі сировини, 

- кількість випадків 

виявлених 

небезпечних або 

недоброякісних 

продуктів, 

- енергетична 

цінність спожитої 

продукції та вміст 

поживних речовин, 

- показники якості за 

видами виробленої 

та ввезеної продукції 

недостатнє 

харчування та 

переїдання, 

захворював-

ність з причини 

недобро-

якісного 

харчування 

- кількість дітей у 

віці понад 5 років, 

що відстають у вазі 

та зрості, 

- середній індекс 

маси тіла, 

- кількість хворих з 

причини 

недоброякісного 

харчування 

Захист 

навко-

лишнього 

середовища 

стан ґрунтів, 

продуктив-

ність викидів 

парникових 

газів, 

ефективність 

використання 

води 

(«врожайність 

краплі») 

 - динаміка вмісту 

гумусу у ґрунтах, 

- рівень 

розорюваності 

земель, 

- обсяг парникових 

викидів на тону 

виробленої 

продукції, 

- випуск продукції на 

1 м3 використаної 

води 

обсяги та 

якість ґрунтів 

та води  (у 

тому числі: 

осад, поживні 

речовини, 

бактерії)  

- показники якості 

води та ґрунту за 

вмістом речовин: 

рівень патогенних 

вірусів, азоту та 

фосфору, концен-

трація кишкової 

палички, 

- площі земель, 

втрачених через 

ерозію, 

- рівень 

забезпеченості 

питною водою 
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Продовження табл. 3.5 
 

1 2 3 4 5 

Зростання 

економічних 

можли-

востей 

доходи 

сільсько-

господарських 

виробників 

- рентабельність 

виробництва, 

- продуктивність 

праці 

розподіл 

багатства у 

сільській 

місцевості 

- коефіцієнт Джині, 

- доходи на одного 

жителя села, 

- середній розмір 

посівних площ та 

поголів’я у 

домогосподарствах 

Соціальний 

розвиток та 

охорона 

здоров’я 

матеріальний 

добробут, 

зайнятість та 

стан здоров’я 

селян 

- рівень бідності, 

- глибина бідності, 

- рівень безробіття, 

- коефіцієнт 

економічного 

навантаження у 

селянських 

домогосподарствах, 

- коефіцієнти 

народжуваності та 

смертності, 

- тривалість життя 

на селі 

якість життя 

селян, рівень 

забезпечення 

послугами та 

інфра-

структура 

- сальдо міграції, 

- рівень економічної 

активності, 

- частка незайнятих у 

розрізі причин, 

- кількість шкіл, 

- кількість лікарів, 

середнього медичного 

персоналу та 

лікарняних ліжок на 

10 тис. населення 

Джерело: розроблено автором. 

 

У посиленні взаємодії різних рівнів влади та сільського населення, а 

також розвиток інститутів громадянського суспільства суттєву роль може 

відіграти проведення періодичних соціологічних досліджень щодо вивчення 

думки сільського населення стосовно змін, що відбуваються внаслідок 

проведених заходів. Поряд зі статистичними відомостями такі дослідження 

забезпечують об’єктивність оцінювання розвитку сільських територій та 

виваженість і високу ефективність відповідних управлінських рішень.  

Серед пріоритетних напрямів державної політики, спрямованої на 

забезпечення стійкого підвищення рівня та якості життя сільського населення 

має бути  впорядкування цільових програм державного стимулювання розвитку 

сільських територій України з метою гарантування забезпечення їх належного 

фінансування, а також  встановлення конкретних пріоритетів та адресних 

заходів демографічної політики за окремими сільськими регіонами. 
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Необхідним є посилення контролю в системі державного цільового 

замовлення на підготовку фахівців відповідно до потреб аграрного сектора та 

сільської соціальної інфраструктури. 

Стимулювання диверсифікації сільської економіки сприятиме зростанню 

зайнятості населення, включаючи розвиток індивідуальної підприємницької 

діяльності, малого й середнього бізнесу в несільськогосподарській діяльності. 

З метою покращення умов життя на селі необхідним є запровадження 

заходів заохочення інвестування сільськогосподарськими підприємствами у 

розвиток місцевої комунальної та транспортної інфраструктури, соціальної 

сфери сільських населених пунктів. Крім того, в ході сприяння розвитку 

індивідуального житлового будівництва важливим є розширення можливостей 

житлового кредитування, передусім пільгового – для молодіжного житлового 

будівництва. 

Від початку вивільненням селян з аграрного сектора у процесі реформ і 

до сучасного етапу укрупнення приватних виробників, розвиток сільського 

ринку праці обумовлює виникнення нових завдань, серед яких: 

-  оптимальне поєднання інтересів дрібного, середньо- та 

крупнотоварного виробництва; 

- подолання цінового диспаритету між сільськогосподарською та 

промисловою продукцією, особливо між сільським господарством і 

переробною промисловістю; 

- створення умов для відтворення робочої сили та зростання 

платоспроможного попиту населення, підвищення рівня матеріального 

добробуту сільського населення, що є основою поліпшення демографічної 

ситуації та розвитку трудового потенціалу; 

- підвищення рівня самоорганізації сільського населення, зайнятого в 

особистих підсобних господарствах, а також тих селян, які можуть 

скористатися правом самостійного господарювання на вилученому із орендного 

землекористування земельному паї; 



 187 

- створення ефективної системи збуту продукції, виробленої дрібними 

сільськогосподарськими товаровиробниками, поліпшення умов реалізації 

селянами продукції особистих підсобних господарств;  

- підтримка розвитку особистих підсобних господарств як форми 

самозайнятості сільського населення;  

- підтримка підприємницької діяльності селянських домогосподарств, до 

складу яких входять молоді сім’ї.  

Вплив господарств населення на розвиток сільських територій є, з одного 

боку, суб'єктивно зацікавленим, оскільки селяни в якості живого ядра сільських 

поселень діють, виходячи з власної матеріальної зацікавленості. З іншого боку, 

господарства населення є важливим чинником розвитку 

сільськогосподарського виробництва та, відповідно, покращення соціально-

економічного стану села. Отримані в результаті виробничої діяльності кошти 

підвищують рівень матеріального добробуту селян та створюють потенціал для 

розширення домогосподарств.  

Ті фактори, що перешкоджають розвитку приватного фермерського 

сектора, а саме: неефективно функціонуючі фінансові ринки, низька 

транспортна доступність та відсутність інформаційного забезпечення, так само 

обмежують можливості розвитку несільськогосподарського виробництва та 

обслуговування у сільській місцевості, який охоплює відносно більш 

кваліфіковані та спеціалізовані робочі місця. 

Найбільше значення для мотивації селян до вирощування 

сільськогосподарських культур і відгодівлі тварин має державне регулювання 

закупівельних цін та розвиток інфраструктури, що включає такі елементи як: 

закупівельно-заготівельні організації, посередники та переробні підприємства, 

аграрні біржі, торгові доми, дорадчі фірми, сервісні центри, виставки-ярмарки 

тощо. Крім того, важливими є організаційно-забезпечувальні складові процесу 

реалізації продукції, що включають такі елементи як: шляхи сполучення, 

доступність транспортних перевезень, місця зберігання сільськогосподарської 

продукції на ринках гуртової або роздрібної реалізації кінцевим споживачам. 
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Оскільки результати діяльності сільськогосподарських підприємств 

суттєво впливають на рівень розвитку сільських територій, на сільські громади 

має бути покладено зобов'язання щодо нагляду за збереженням екологічних 

ресурсів сільських територій та виявлення нераціонального, небезпечного з 

точки зору екологічних показників використання земельних паїв, зданих в 

оренду. Це потребує, в свою чергу, усвідомлення сільським населенням 

важливості охорони ґрунтів та агроландшафтів як важливих активів розвитку 

села. 

У контексті розвитку сільських територій екологізація 

сільськогосподарського виробництва забезпечує збереження найважливіших 

активів сільських громад. Збалансована агроекосистема покращує умови 

життєдіяльності сільського населення, крім того, привабливі агроландшафти є 

вагомим фактором соціально-економічного розвитку сільських громад, у тому 

числі поширення сільського туризму. Виробництво екологічно чистої 

продукції, особливо специфічної для певної місцевості, приваблює на сільські 

території покупців і туристів, а екологічна безпека аграрного виробництва 

унеможливлює виникнення природно-техногенних катастроф, забруднення 

питної води, отруєння сільського населення тощо. 

Важливим напрямом екологізації є дотримання екологічних норм в 

умовах домогосподарств, тобто підвищення вимог до селянських садиб як 

елементів сільського середовища та пейзажу. Оскільки саме в них 

спостерігається найбільш тісний зв'язок між виробництвом і середовищем 

проживання насамперед самих сільських родин, а також туристів, належною 

можна вважати таку сільськогосподарську практику домогосподарств, що 

забезпечує дотримання екологічних норм при вирощуванні продукції, а також 

чистоти і порядку в господарстві. 

На даний час спостерігається ігнорування специфічних потреб сільських 

територій у всіх напрямах державної політики: регіональному, регуляторному, 

соціальному, бюджетному. При цьому відтік коштів з сільських територій, 

посилений дією неконтрольованих ринкових структур, призвів до фінансового 
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"знекровлення" села. Так, середні та малі сільськогосподарські 

товаровиробники втрачають позиції у зв’язку з монополізацією продовольчого 

ланцюга інтегрованими структурами та посередниками, у тому числі 

зернотрейдерами та перекупниками, а місцеві бюджети недоотримують кошти 

через недосконалість податкової та бюджетної систем, практику реєстрації в 

містах суб’єктів господарювання на селі. 

Підвищення рівня економічної безпеки може бути забезпечено шляхом 

створення умов для реалізації багатофункціональності сільського господарства 

і села в інтересах суспільства (табл. 3.6).  

Таблиця 3.6  

 

Пропозиції щодо підвищення рівня економічної безпеки сільського 

господарства в контексті розвитку сільських територій 
 

Цілі Завдання Заходи 

1 2 3 

Підвищення 

конкуренто-

здатності 

сільського 

господарства 

1) проведення 

реструкту-

ризації, 

2) сприяння 

розвитку, 

3) запровад-

ження інновацій 

техніко-технологічне оновлення та нарощування 

людського капіталу, інтегрування сільськогосподар-

ських товаровиробників до інших ланок агропродо-

вольчого ланцюга, впровадження стандартів безпеки 

ЄС щодо сільськогосподарської продукції, розповсюд-

ження інноваційного досвіду, підтримка становлення 

молодих фермерів, розвиток кооперації. 

Вдосконалення 

системи 

управління 

сільськими 

територіями 

посилення ролі 

сільських громад 

у плануванні та 

впровадженні 

заходів розвитку 

сільських 

територій 

реформування державного управління розвитком 

сільських територій з урахуванням керівних принципів 

ЄС, створення фондів для реалізацій ініціатив сільсь-

ких територіальних громад, розмежування функціо-

нальних повноважень щодо регулювання агропромис-

лового виробництва та територіального розвитку, вдос-

коналення міжбюджетних відносин з метою збільше-

ння фінансування сільського соціального сектору, 

сприяння державно-приватному партнерству для 

територіального розвитку та залучення інвестицій. 

Захист 

навколишнього 

середовища та 

збереження 

ландшафту 

сільських 

територій 

1) раціоналізація 

структури 

агроландшафтів 

з розширенням 

елементів при-

родного каркасу, 

2) покращення 

захисту ґрунтів, 

3) піднесення 

агроекологіч-

ного іміджу 

виведення з активного обробітку непридатних для 

сільськогосподарського використання земель, 

запровадження відповідальності за порушення правил 

належної сільськогосподарської практики, розробка 

рекомендацій щодо зниження впливу аграрного вироб-

ництва на довкілля, посилення контролю за відходами 

сільськогосподарського виробництва, створення спеці-

ального режиму використання цінних земель, поперед-

ження та елімінація ерозійних процесів та деградації у 

землекористуванні, відновлення полезахисних лісо-

насаджень, підтримка альтернативної енергетики. 
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Продовження табл. 3.6 
 

1 2 3 

Диверсифікація 

економіки 

сільських 

територій 

створення умов 

для розвитку 

різних видів 

економічної 

діяльності та 

господарських 

формувань 

підвищення ефективності використання природно-

ресурсного та людського капіталів і спрямування 

доданої вартості від господарської діяльності на розви-

ток територій, створення пільгових умов для стимулю-

вання збільшення робочих місць в несільськогоподар-

ських сферах діяльності, підтримка мікропідприємни-

цтва, розвиток сільського зеленого туризму, покращен-

ня наповнення місцевих бюджетів шляхом вдосконале-

ння реєстраційної, податкової та бюджетної систем. 

Покращення 

якості життя 

сільського 

населення 

 

1) підвищення 

рівня надання 

медичних, 

комунально-

побутових і 

соціально-

культурних 

послуг, 

2) розвиток 

соціальної 

інфраструктури 

впровадження на сільських територіях соціальних 

стандартів і нормативів, покращення медичного 

обслуговування, розвиток транспортного сполучення 

та зв’язку, удосконалення інженерної та соціальної 

інфраструктури, забезпечення послуг культурного 

дозвілля, розширення об’єктів фізичної культури та 

спорту, збереження та відновлення культурної та 

історичної спадщини, заохочення до роботи та прожи-

вання на селі молодих фахівців у галузі сільського 

господарства, освіти, охорони здоров’я, культури, 

житлово-комунального та побутового обслуговування. 

Джерело: розроблено автором. 

 

Це передбачає формування диверсифікованої сільської економіки, 

конкурентоспроможного багатогалузевого та різноукладного сільського 

господарства, а також збереження сприятливих агроландшафтів та покращення 

якості середовища проживання на основі нарощування людського, соціального 

капіталів та розвитку партнерства держави, підприємств і громад. 

Розширення сфери економічної діяльності за рахунок появи нових 

напрямків виробництва товарів та послуг дозволить підвищити рівень 

матеріального добробуту сільського населення, а також сприятиме 

уповільненню депопуляції та нормалізації демографічної ситуації, покращенню 

надання  медичних, комунально-побутових і соціально-культурних послуг. 

Зростання кількості малих та середніх підприємств у сфері 

несільськогосподарського виробництва також сприятиме зменшенню частки 

населення з загальними доходами нижче прожиткового мінімуму та зростанню  

частки працевлаштованої молоді в економіці сільських територій. Важливим 

питанням є поширення інновацій шляхом розповсюдження наукових знань та 
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інноваційного досвіду, а також проведення заходів, спрямованих на підтримку 

знань та покращення людського потенціалу через професійне навчання. 

Розвитку сільського господарства та сільських територій у цілому 

сприятиме створення системи надання дорадчих послуг сільськогосподарським 

товаровиробникам і сільським територіальним громадам. Уваги вимагає 

підтримка становлення молодих фермерів, а також, за окремою програмою, – 

груп товаровиробників, що об’єднують особисті селянські господарства, малі та 

середні фермерські господарства шляхом розвитку сільськогосподарської 

обслуговуючої та кредитної кооперації. Має бути забезпечено здійснення 

ідентифікації особистих селянських господарств, що працюють в режимі 

сімейних ферм, з метою підвищення зайнятості працездатного населення у 

формальному секторі сільської економіки. Поширення співпраці господарств 

населення у формі галузевих кооперативів, асоціацій та інших об'єднань, що 

створюються, як правило, у межах району, сприятиме забезпеченню 

системності розвитку сільських територій. 

Завдання зниження масштабу сільськогосподарської діяльності вимагає 

розвитку мікрофінансування та появи доступних кредитів. Наразі навіть для 

великих сільськогосподарських підприємств, що ведуть господарство у 

традиційний спосіб, можливості щодо залучення кредитів обмежуються з таких 

причин, як: 

- високі ризики фінансових втрат виробників через неврожаї або 

несприятливу цінову кон’юнктуру на аграрному ринку, що відображається на 

розмірах кредитних ставок; 

- недосконалість механізму страхового захисту сільськогосподарсього 

виробництва та відповідних кредитних операцій; 

- відсутність чітких критеріїв платоспроможності позичальників, 

обумовлена специфікою освоєння фінансових ресурсів; 

- залежність фінансового стану позичальників від бюджетних 

компенсацій. 
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Перед невеликими сільськогосподарськими виробниками гостро стоїть 

проблема відсутності ліквідної застави на суму, що відповідає потребі у 

залучених коштах. У зв’язку з цим постає питання створення механізму 

використання у якості застави права користування землею через задіяння 

особливих інституцій, до яких можна віднести земельні банки. Важливо, що 

наявність ринку землі, де реалізуються права власності та купівлі-продажу, є не 

лише необов’язковим, але небезпечним з точки зору потенційних загроз 

утворення надвеликих власників землі. У свою чергу, роль латифундій у 

забезпеченні економічної безпеки сільського господарства є швидше 

негативною, оскільки їх діяльність загрожує згортанням соціальних програм, 

поглибленням проблем забезпечення працевлаштування та матеріального 

добробуту сільського населення, а також руйнуванням сприятливого життєвого 

середовища в сільській місцевості. Поряд з тим, механізм реалізації права 

користування землею здатен вивести ставлення сільськогосподарських 

виробників до землі на якісно новий рівень щодо ефективності використання та 

прагнення зберегти та покращити якість ґрунтів. 

Серед завдань поліпшення фінансового забезпечення 

сільськогосподарських виробників є гарантування рівнодоступності державної 

підтримки, оскільки на даний час для дрібних підприємств, фермерських 

господарств та приватних підприємців доступ до бюджетних коштів є 

обмеженим.  

Важливим способом розв’язання проблеми дефіциту коштів є поширення 

кредитних кооперативів та спілок, основними перевагами яких є можливість 

отримання коштів для тих позичальників, для яких кредити комерційних банків 

є недоступними (дорогими, складними в оформленні або такими, що 

потребують надмірних ліквідних застав). На даний час вітчизняні спілки не 

лише не об’єднані в національну систему, але й майже не надають послуг 

підприємствам агросектору через законодавчі обмеження, а їх процентні ставки 

за кредитами все ще залишаються занадто високими для невеликих 

сільськогосподарських виробників. 
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Створення власної кооперативної системи кредитного обслуговування 

сільського господарства сприяє зменшенню їх залежності від комерційних 

банків. Сільська кредитна кооперація забезпечує фінансову основу для 

розвитку підприємництва, а, отже, є фактором створення багатоукладної 

економіки сільських територій. Загалом, кооперація у сільському господарстві 

розвинених країн бере початок саме з сільських кредитних кас. У подальшому, 

розвиток селянських господарств за рахунок доступних кредитів сприяв 

залученню до кооперативного сектору виробничо-переробної, 

постачальницько-збутової, агросервісної, консалтингової діяльності, тому 

сучасні європейські фермери переважно є членами кількох кооперативів.  

На даний час у більшості економічно розвинених країн 

сільськогосподарські кооперативи є найбільш масовою формою організації 

економічної взаємодії невеликих підприємств та фермерів, а кооперативний рух 

у таких країнах, як Швеція, Данія, Норвегія, Фінляндія, Нідерланди, Японія, 

охоплює майже все сільське населення. У сучасній структурі 

сільськогосподарської кооперації можна виділити об'єднання з переробки та 

збуту продукції, забезпечення засобами виробництва, кредитування, 

виробничого обслуговування, а також кооперативи у сфері виробництва. 

Стабільно висока частка кооперативного сектора у виробництві продовольчої 

продукції обумовлена тим, що лише в рамках таких об’єднань фермери можуть 

швидко реагувати на зміни вимог споживачів та забезпечувати вдосконалення 

виробничої бази у напрямку переходу до глибокої переробки сировини на 

основі безвідходних технологій.  

На даний час для кооперативного руху характерні тенденції до 

диверсифікації діяльності кооперативів різних видів, до поглиблення зв'язків 

між ними, поєднання в рамках однієї кооперативної організації кількох функцій 

з економічного обслуговування фермерських господарств. Розвиваючи 

технології переробки та збут сільськогосподарської продукції, забезпечуючи 

виробниче постачання фермерських господарств, кооперативи сприяють 

створенню сучасної інфраструктури продовольчої сфери, що включає не тільки 
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харчову промисловість, але і механізоване транспортне та складське 

господарство. Діяльність з виробничого обслуговування фермерів здійснюють 

не лише збутові та постачальницькі кооперативи, а й кооперативи, що 

здійснюють широку консультаційно-інформаційну діяльність на базі 

використання розгалуженої мережі установ і служб, пов'язаних з науково-

дослідною роботою, впровадженням досягнень науки у виробничу практику. 

Незважаючи на різноманіття організаційних форм сільськогосподарської 

кооперації у світі, її основою є індивідуальне членство у первинних 

кооперативах, які з метою підвищення ефективності діяльності та захисту своїх 

інтересів об'єднуються в союзи й асоціації. У практиці більшості країн ці 

об'єднання утворюються за галузевим, територіальним чи територіально-

галузевим принципом.  

У даному контексті у вітчизняних умовах завданням державної політики 

зміцнення економічної безпеки сільського господарства є створення 

відповідного інституційного середовища, що вимагає перегляду організаційно-

економічних механізмів, фінансового та інформаційного забезпечення розвитку 

сільських територій. Зміни у системі управління сільськими територіями 

мають, перш за все, активізувати ініціативність та посилити відповідальність 

сільських територіальних громад. Необхідним є розмежування функцій 

управління між виробничою та соціальною сферами на рівні органів державної 

влади, місцевого самоврядування, громадських, професійних та 

міжпрофесійних об’єднань, а також інших органів самоорганізації суб’єктів 

господарювання та сільського населення. 

 

Висновки до розділу 3 

Складові економічної безпеки сільського господарства, виявлені на 

основі побудови моделі головних компонент, містять показники, що 

характеризують, по-перше, рівень екологічного навантаження на територію 

регіону внаслідок сільськогосподарської діяльності, по-друге, рівень 
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соціального розвитку в зоні сільськогосподарського виробництва, та, по-третє, 

рівень економічної ефективності сільськогосподарської діяльності. 

Ранжування 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 підвищення економічної безпеки, аніж 

свідченням її реального зміцнення, особливо за екологічним та соціальним 

напрямами. 

Необхідність зміцнення економічної безпеки сільського господарства 

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 виробничої 

агроекосистеми дозволить у подальшому забезпечити економічний ефект у 

межах таких індикаторів прогресу як забезпечення продовольчої безпеки та 

зростання економічних можливостей. 

Зміцнення економічної безпеки сільського господарства в контексті 

економіки сталого розвитку висуває нові вимоги до суб’єктів економічного 

процесу, а саме: політичне сприяння розвитку сталого сільського господарства, 

підтримка регіональних та місцевих ініціатив, забезпечення привабливих умов 

для інвестицій у екологічні агротехнології та проекти, що забезпечують захист 

агроландшафтів – з боку органів державного управління; адаптація 

виробництва до регіональних потреб розвитку з врахуванням специфіки 

місцевих агроекосистем, поєднання комерційних та соціальних цінностей – у 
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діяльності сільськогосподарських підприємств; посилення роботи у регіонах, 

запровадження гнучких систем фінансування та мікрокредитування, підтримка 

перспективних програм фінансування з об’єктивно обумовленим відстроченим 

економічним ефектом – з боку фінансових інститутів та інвесторів; підтримка 

ініціатив місцевих виробників, що сприяють розвитку сільських територій, 

врахування екологічної складової у власному виробництві, створення 

інститутів громадянського суспільства – з боку населення сільських територій. 

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. Заходи оптимізації земельних 

ресурсів, що є протилежно спрямованими за напрямами виробничої та 

екологічної доцільності, потребують упорядкування в рамках комплексної 

системи оптимального землекористування. 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. 

Зміцнення економічної безпеки сільського господарства має 

забезпечуватись державною політикою регулювання сільськогосподарського 

виробництва та розвитку сільських територій. Цілями державного регулювання 

у сільському господарстві мають бути: удосконалення системи ціноутворення, 

поліпшення та розширення сфери застосування системи оцінювання природних 
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ресурсів у грошовому виразі, досягнення пріоритетності природоохоронного 

фактору у розрахунку податків та штрафів, переорієнтація політики державних 

закупівель з метою сприяння виробництву екологічної продукції та 

використання методів господарювання, які відповідають принципам сталого 

розвитку, спрямування державних інвестицій у природний капітал з метою його 

відновлення.  

Крім того, важливим є забезпечення узгодженості між цілями 

економічної стратегії та цілями у соціальній сфері щодо розвитку сільських 

територій, підвищення якості та рівня життя сільського населення, створення 

умов для реалізації багатофункціональності сільського господарства і села в 

інтересах суспільства та покращення якості середовища проживання на основі 

нарощування людського, соціального капіталів та розвитку партнерства 

держави, підприємств і громад. У контексті зміцнення економічної безпеки 

сільського господарства цілями державної політики розвитку сільських 

територій мають бути: посилення ролі сільських громад у плануванні та 

запровадженні заходів розвитку цих територій з метою вдосконалення системи 

управління, захист навколишнього середовища та збереження ландшафту, 

створення умов для розвитку різних видів економічної діяльності та 

господарських формувань у рамках диверсифікації економіки сільських 

територій, розвиток соціальної інфраструктури, підвищення рівня надання 

медичних, комунально-побутових і соціально-культурних послуг з метою 

покращення якості життя сільського населення. 

Основні положення цього розділу були опубліковані автором у працях 

[78; 81; 83; 84; 85; 87; 89; 90]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Вивчення наукових джерел з проблеми оцінювання та забезпечення 

економічної безпеки сільського господарства виявило, що сучасні наукові 

інтереси переважно лежать у площині дослідження економічної безпеки 

підприємств або АПК в цілому. Поряд з тим, прискорене виснаження 

природних ресурсів, та відповідне посилення світових тенденцій до екологізації 

виробництва і впровадження принципів економіки сталого розвитку, вимагає 

докладного вивчення стану економічної безпеки сільського господарства як 

тісно пов’язаної з природними ресурсами виробничої системи, властивості та 

впливи якої виходять за межі окремих підприємств та суттєво відрізняються від 

інших галузей АПК. 

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 фактора; нераціональне використання земельних угідь; 

втрата людського потенціалу через деградацію сільських територій; відплив 
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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 напрямків. За допомогою кореляційно-регресійного 

аналізу виявлено, що аграрні регіони України на даний час відзначаються 

нижчим, порівняно з урбанізованими регіонами, рівнем матеріального 

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 
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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 підвищення 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 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 
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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 врахуванням 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 
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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. 

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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