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THE ESSENCE OF ENVIRONMENTAL SAFETY IN THE AGRARIAN SECTOR
OF THE ECONOMY: THEORETICAL APPROACHES
Здійснено систематизацію підходів до визначення сутності поняття екологічної безпеки за трьома підходами:
антропоцентричним, біоцентричним та антропоцентричним із врахуванням природно6ресурсної складової. Виходя6
чи з двох парадигм екологічної безпеки (як частина національної безпеки — стан захищеності від зовнішніх і внутрішніх
екологічних загроз та ризиків; як стан екосистеми — система параметрів, критеріїв та індикаторів, що визначають
граничні значення впливу на неї) та враховуючи специфіку агросфери, екологічну безпеку в аграрному секторі слід
розуміти в триєдиному аспекті: захищеність людини, стабільність функціонування агроекосистеми та збалансованість
природокористування. Враховуючи переваги та недоліки існуючих визначень категорії "екологічна безпека", а та6
кож виходячи із специфічних особливостей сільськогосподарської галузі, запропоновано авторський підхід до ви6
значення сутності екологічної безпеки в аграрному секторі як стану агроекосистем, за якого забезпечується запобі6
гання виникненню небезпеки для здоров'я людей та деградації природних ресурсів і біорізноманіття від можливого
негативного впливу екодеструктивних чинників на навколишнє природне середовище, а також стійкість до екологі6
чних загроз й ризиків.
The author has systematized approaches to the definition of the essence of the concept of environmental safety in
three approaches: anthropocentric, biocentric and anthropocentric, taking into account the natural resource component.
Based on two paradigms of environmental safety (as part of national security — the state of protection from external and
internal environmental threats and risks; as a state of the ecosystem — a system of parameters, criteria and indicators
that determine the limit values of its impact), and taking into account the specifics of the agrosphere, environmental
safety in the agricultural sector should be understood in the three6dimensional aspect: human security, stability of
agroecosystem functioning and balance of nature use. Taking into account the advantages and disadvantages of existing
definitions of the category "environmental safety", as well as on the basis of specific features of the agricultural sector,
the author proposes his own approach to the definition of the essence of ecological safety in the agrarian sector as a state
of agroecosystems, which ensures prevention of the danger to human health and the degradation of natural resources
and biodiversity from the possible negative impact of environmental degradation factors on the environment, as well as
resistance to environmental threats and risks.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Національна екологічна політика нашої
держави нині зосереджується на досягненні
стратегічних цілей, зокрема: збереженні при$
родних комплексів та екосистем, підтриманні
їх цілісності, сталого розвитку суспільства,
підвищенні якості життя населення, забезпе$
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ченні екологічної безпеки держави тощо. За$
уважимо, що однією з найважливіших цілей
стратегії екологічної політики України є підви$
щення рівня екологічної безпеки.
На думку низки вчених [1—4], екологічна
безпека має невизначений характер, зумовле$
ний неповнотою знань про стійкість екосистем
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і наслідки її порушення. Досягти абсолютної
рівноваги між суспільством і довкіллям немож$
ливо, оскільки неодмінно виникають неперед$
бачені види кризових соціо$еколого$економі$
чних ситуацій. Тому сутність екологічної без$
пеки в аграрному секторі полягає в зниженні
антропогенного впливу на агроекосистему, за
якого буде забезпечуватися нормальна життє$
діяльність людини.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Теоретико$методичні засади забезпечення
екологічної безпеки були досліджені у науко$
вих працях О.Ф. Балацького, З.В. Герасимчук,
С.М. Ілляшенка, С.П. Іванюти, А.Б. Качинсько$
го, В.Г. Потапенка, О.В. Прокопенко, М.С. Самой$
лік, А.В. Степаненка, С.К. Харічкова, Є.В. Хло$
бистова, В.Я. Шевчука та ін. Поряд із тим, не зва$
жаючи на велику кількість наукових праць з дос$
лідження питань екологічної безпеки, наукове
обгрунтування сутності та концептуальних засад
цього поняття з урахуванням специфіки сільсько$
го господарства залишається недостатнім.
МЕТА СТАТТІ

Метою дослідження є узагальнення резуль$
татів існуючих наукових досліджень сутності
екологічної безпеки та визначення його еконо$
мічного змісту в аграрному секторі економіки.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Зрозуміти сутність екологічної безпеки в
аграрному секторі, а також передбачити
спільні шляхи розв'язання організаційно$еко$
номічних проблем її забезпечення можливо
завдяки визначенню основ загальної теорії без$
пеки. Актуальність формування теорії, що дає
змогу виявити весь комплекс проблем безпеки,
виникло через бажання спрогнозувати сценарії
розвитку негативних подій, розкрити їх за$
лежність від впливу тих чи інших чинників.
Загальна теорія безпеки передбачає одно$
часну реалізацію суспільством двох постулатів
забезпечення безпеки: перший охоплює цілісне
бачення суспільством всього сучасного комп$
лексу проблем безпеки, у т.ч. глобальних, що
надає змогу вибудувати повноцінний комплекс
систем забезпечення безпеки; другий базуєть$
ся на створенні загальної теоретичної бази для
приватних теорій безпеки, що уможливлює під
час виконання локальних практичних завдань
враховувати наслідки прийнятих рішень на всіх
рівнях, у т.ч. глобальному [5].
Розвиток теорії безпеки умовно можна роз$
ділити на декілька основних етапів. На першо$
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му етапі поняття безпеки обмежувалось фізич$
ним захистом людини від впливу зовнішніх при$
родних чинників та загроз тваринного світу. На
наступному етапі, що характеризується зарод$
женням людської цивілізації, перед індивідами
продовжувало домінувати завдання фізичного
виживання, проте з розвитком суспільних
відносин з'явилась потреба в безпеці самого
суспільства. Поняття безпеки розширилось і,
окрім природного (фізичного) вираження,
отримало вираження суспільне. Наступний
етап розвитку поняття безпеки обумовлено
стрімким розвитком технологій, що застосову$
ються людиною в процесі життєдіяльності. По$
няття безпеки отримує техногенне вираження.
І нарешті, сучасний етап, окрім вказаних ознак,
включає ще одну, нову ознаку — екологічну [6,
с. 18—19].
Отже, еволюція перелічених загроз безпеці
як індивіда, так і суспільства загалом у підсум$
ку призводить до виникнення екологічних за$
гроз та формує таке поняття, як "екологічна
безпека". Проте думки різних вчених щодо
дефініції цього поняття різняться, тому нині
існує декілька різних підходів до трактування
його сутності.
Перший підхід (парадигма) визначає понят$
тя "екологічна безпека" як багатоаспектний
стан об'єкта в зовнішньому середовищі. Тобто
в основу поняття "екологічна безпека", згідно
з цією парадигмою вкладається повна від$
сутність небезпеки або її регулювання на прий$
нятному рівні для індивіда чи суспільства. На
нашу думку, трактування поняття "екологічна
безпека" через його протилежність "еколо$
гічній небезпеці" не дає змогу відобразити в
визначенні ті важливі ознаки, які неодмінно
повинні бути названі для повного розуміння
цього явища. З іншого боку, ігнорувати понят$
тя "небезпека" не потрібно, оскільки проведен$
ня етимологічного аналізу самого слова "небез$
пека" забезпечить формування вкрай важливих
висновків. Насамперед, небезпека тісно коре$
люється з імовірністю здійснення негативного
впливу на природу або суспільство, яку по$
трібно враховувати для забезпечення концепції
сталого розвитку. Така ймовірність має чітко
визначений напрям у бік певного об'єкта, який
потребує забезпечення належного рівня безпе$
ки. Внаслідок настання події, що має негатив$
ний вплив на об'єкт, відбувається збільшення
розміру збитків та погіршуються первинний
стан об'єкта, його властивості та характерис$
тики [6, с. 21].
Таке тлумачення безпеки (повна відсутність
небезпеки) використовується у доволі вузько$
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му значенні. Це спричинено
Екологічна безпека як частина національної безпеки, стан захищеності від
відсутністю у реальному світі
зовнішніх і внутрішніх екологічних загроз та ризиків
ситуацій, за яких імовірність на$
Парадигма № 1
стання негативної події (небез$
пеки) рівна нулю. Тому для за$
Стан екологічної безпеки аграрного сектора
безпечення практичної значу$
щості використовується широке
захищеність
збалансованість
стабільність
значення поняття безпеки, що
функціонування
людини
природокористування
формується внаслідок безпосе$
агроекосистем
редньої взаємодії суспільства
або інших соціальних об'єктів з
Парадигма № 2
явищами навколишнього при$
родного середовища, які нега$ Екологічна безпека як стан агроекосистеми, система параметрів, критеріїв
та індикаторів, що визначають граничні значення впливу на неї
тивно і деструктивно впливають
на об'єкти. Протидія негатив$
ним ефектам цих шкідливих Рис. 1. Парадигми екологічної безпеки в аграрному секторі
впливів забезпечує стабільний
як основа формування системи її забезпечення
стан благополуччя, підтримує
Джерело: сформовано на основі [5; 6].
сталий процес функціонування
індивідів та соціальних об'єктів, підтримуючи внутрішніх і зовнішніх впливів, негативних про$
показники їх життєдіяльності на рівні, вище від цесів, що становлять загрози здоров'ю люди$
ни, біологічному різноманіттю і сталому функ$
критичних значень.
Тому доволі часто екологічну безпеку ото$ ціонуванню екологічних систем та виживання
тожнюють з поняттям захищеності, тобто зі людства загалом [7]. Відомий еколог М.Ф. Рей$
станом, за якого унеможливлюється виникнен$ мерс дає визначення екологічної безпеки як
ня потенційних небезпек відповідного об'єкта сукупності дій, стану і процесів, які прямо або
чи принаймні значно знижуються їх негативні побічно не спричиняють життєво важливих
наслідки. До того ж стан захищеності дося$ втрат, що наносяться довкіллю, людині як інди$
гається за умови вжиття відповідних активних віду і суспільству [8].
Проблема екологічної безпеки, на думку
та результативних заходів. У такому разі пара$
дигма безпеки (захищеності) передбачає про$ вченого, грунтується на усвідомленні взаємо$
тидію небезпекам, тобто своєчасну ідентифіка$ залежності людства і природи; на визнанні не$
цію та комплекс заходів із запобігання екодес$ обхідності вироблення превентивних екологі$
чних заборон на забруднення природних
труктивним проявам цієї небезпеки.
З іншого боку, процес забезпечення еколо$ об'єктів; на розумінні обов'язковості створен$
гічної безпеки передбачає створення складної ня соціально$економічного механізму взає$
системної організації. З огляду на це, поняття модії суспільства і природи: "природа — товар
"екологічна безпека" може розглядатися як — гроші — природа"; на визнанні пріоритету
система параметрів щодо запобігання, усунен$ екологічної безпеки організації будь$яких
ня та ліквідація екологічних загроз, ризиків і видів діяльності [8, с. 311].
Автори наукової праці Е.Г. Дегодюк та С.Е. Де$
небезпек. Розуміння цього детерміновано у
спосіб включення екологічної безпеки як скла$ годюк, що присвячена еколого$техногенній
дової в концепцію національної безпеки (рис. безпеці, наголошують, що в сучасному су$
спільстві екологічна безпека переважає над
1).
Зважаючи на обидві парадигми екологічної усіма іншими видами безпеки, адже більшість
безпеки в аграрному секторі, її слід розуміти в порушень в екологічній сфері зумовлено саме
триєдиному аспекті: захищеність людини, техногенним втручанням людини у природу, з
стабільність функціонування агроекосистеми поступовим і незворотним перетворенням біос$
та збалансованість природокористування. фери на техносферу [9].
Нині екологічна безпека як соціальне яви$
Світовою спільнотою екологічна безпека роз$
глядається як відсутність загрози для довкіл$ ще є складним об'єктом комплексного вивчен$
ля, що виражається в його "перетворенні лю$ ня і має різне трактування залежно від обра$
диною", яке стало середовищем її проживан$ них підходів. Залежно від характеру взаємодії
ня, де дотримується захищеність життєво важ$ довкілля і суспільства на сьогодні виділяють
ливих інтересів громадян, суспільства, держа$ такі напрями дослідження проблем екологічної
ви, а також ресурсів і космічного простору від безпеки: техногенно$екологічний (Г.О. Білявсь$
Передплатний індекс 21847
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Таблиця 1. Систематизація підходів до визначення сутності поняття екологічна безпека

АНТРОПОЦЕНТРИЧНИЙ З
УРАХУВАННЯМ
ПРИРОДНО-РЕСУРСНОЇ СКЛАДОВОЇ

АНТРОПОЦЕНТРИЧНИЙ

Підхід
1

Автор
2
Економічна
енциклопедія
Екологічний
енциклопедичний
словник
С.І. Дорогунцов,
А.М. Федорищева
О.Я. Лазор
С.М. Ілляшенко,
О.В. Прокопенко

засіб цілеспрямованого регулювання взаємодії господарської діяльності і навколишнього
природного середовища
стан захищеності як людини зокрема, так і суспільства та держави загалом від загроз із боку
антропогенної діяльності людини, природних катаклізмів та явищ техногенного характеру
стан навколишнього середовища, який забезпечує умови функціонування, відтворення та розвитку
нинішнього та прийдешніх поколінь людей на певному рівні

О.М. Хімич

складова національної безпеки, стан захищеності людини, суспільства і держави від загроз із боку
небезпечних природних об’єктів, забруднених унаслідок аварій, катастроф, господарської
діяльності, природних явищ, надзвичайних ситуацій природно-техногенного характеру

В.Н. Жукинський

ситуація, за якої відсутня загроза збитку навколишньому для людини природному середовищу і
екологічним ресурсам, порушення стійкості і руйнування екологічних систем певних територій
унаслідок можливого впливу антропогенних чинників

В.Я. Шевчук,
Ю.М. Саталкін,
Г.О. Білявський

регульований стан навколишнього середовища, за якого, згідно з чинним законодавством, нормами
та нормативами забезпечується запобігання погіршенню екологічного стану та виникненню
небезпеки для здоров’я людей

З.В. Герасимчук

ступінь адекватності екологічних умов завданням збереження здоров’я населення і забезпечення
стійкого соціально-економічного розвитку, а також здатність інститутів влади створити механізм
забезпечення екологічних інтересів громадян, збереження відтворюваної основи життя – природи,
природних ресурсів
стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави у процесі
взаємодії суспільства і природи від загроз з боку природних об’єктів, загроз, зумовлених
знищенням, пошкодженням та виснаженням природних ресурсів
логічний результат еволюції проблеми охорони навколишнього середовища
складова глобальної та національної безпеки, під якою розуміють: об’єкт, один з основних
принципів екологічного права, інститут права і законодавства, а також правого регулювання; стан
розвитку суспільних відносин та стан навколишнього середовища, за якого забезпечується захист
інтересів, життя та здоров’я людини від шкідливого впливу; сукупність заходів, передбачених
чинним законодавством
складова національної безпеки, що передбачає певний стан розвитку продуктивних сил і
нормативно-правових відносин у суспільстві, що здатний забезпечувати стале відтворення
природно-ресурсного потенціалу, сприятливі екологічні умови для життєдіяльності населення
стан захищеності життєво важливих інтересів держави (людини, суспільства) від реальних чи
потенційних загроз, що створюються антропогенними чи природними впливами на навколишнє
середовище
один з основних принципів природокористування та охорони навколишнього середовища, критерій
оцінки будь-якої екологічно значущої діяльності
стан, за якого всі складові навколишнього природного оточення є оптимальними для нормального
функціонування і розвитку людської цивілізації, чи коли діяльність людини здійснюється в режимі
мінімізації шкідливих впливів на довкілля
тип динамічної рівноваги системи «довкілля – населення – економіка» регіону, за якого існує
запобігання виникненню екодеструктивних чинників, захищеність від їх дії людини,
навколишнього середовища та природних ресурсів, зберігаються їх властивості та відновна
здатність у поточному та майбутніх періодах
стан захищеності довкілля від порушення його екологічної рівноваги
комплексний стан певних властивостей довкілля, які створені цілеспрямованою діяльністю людей,
з урахуванням обгрунтованих допустимих навантажень антропогенних чинників на навколишнє
середовище і негативних змін, що відбулися в ньому

Г.П. Сєров
О.В. Кодолова
С.М. Романко

Є.В. Хлобистов
Н.М. Анрєєва,
С.К. Харічков
М.М. Бринчук

БІОЦЕНТРИЧНИЙ

Тлумачення поняття
3
стан навколишнього середовища у межах світового господарства, у країні загалом та в окремих
регіонах і на підприємствах, що не загрожує здоров’ю населення у процесі праці та життєдіяльності
стан захищеності від екологічних загроз має бути властивим різноманітним об’єктам і суб’єктам,
які в цілому складають населення і національне надбання

А.В. Толстоухов,
М.І. Хилько
О.А. Олексюк

Ю.С. Шемшученко
О.С. Заржицький

Джерело: сформовано на основі [1; 11—30].

кий, Е.Г. Дегодюк, А.Б. Корчинський, О.Я. Ла$
зор, Ю.М. Саталкін, О.М. Хімич, Є.В. Хлобис$
тов, В.Я. Шевчук та ін.); природничий (А.В. Ко$
лодова, М.Ф. Реймерс, А.В. Толстоухов, М.І. Хи$
лько та ін.), еколого$економічний (Н.М. Анрє$
єва, Л.М. Грановська, З.В. Герасимчук, С.І. До$
рогунцов, С.М. Ілляшенко, О.В. Прокопенко,
С.К. Харічков та ін.), еколого$правовий (О.С.
Заржицький, С.М. Романко, Г.П. Сєров, Ю.С.
Шемшученко та ін.). Зауважимо, що під час
розгляду питання екологічної безпеки вчені
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надають важливого значення збалансованості
еколого$економічних інтересів у процесі роз$
витку соціально$економічних систем шляхом
зменшення антропогенного впливу на навко$
лишнє природне середовище.
Стосовно свого об'єкта дослідження (лю$
дини, суспільства, держави, довкілля) еколо$
гічна безпека як категорія в науковій і мето$
дичній літературі на сьогодні має різне тлума$
чення: як статична характеристика (рівень за$
хищеності інтересів об'єктів безпеки чи пев$
Передплатний індекс 21847
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ний стан об'єктів безпеки, за якого вони здатні
протидіяти загрозам і небезпекам); як динам$
ічна характеристика (процес, дія), що забез$
печує екологічний баланс у навколишньому
природному середовищі та не призводить до
втрат (збитків), що наносяться довкіллю і лю$
дині; як достатність системи заходів запобі$
гання загрозам і подолання небезпек; як скла$
дова національної безпеки. На нашу думку,
такі трактування екологічної безпеки так чи
інакше різнопланово характеризують об'єкти
цього поняття залежно від спрямованості їх
застосування. Тому їх можна сприймати як
сукупні атрибути екологічної безпеки неза$
лежно від соціального рівня організації об'єк$
та — людини, суспільства, територіальної гро$
мади чи держави.
З погляду національної безпеки екологічна
безпека розуміється законодавством (Закон
України "Про охорону навколишнього природ$
ного середовища" [10]) як стан навколишнього
природного середовища, за якого забезпе$
чується попередження погіршення екологічної
обстановки та виникнення небезпеки для здо$
ров'я людей. Якщо це визначення екстраполю$
вати на сільське господарство, то екологічну
безпеку можна розуміти як стан об'єктів агро$
сфери, за якого вони, а також їх продукція, не
є джерелом загроз безпеки населення та не чи$
нять негативний вплив на навколишнє природ$
не середовище.
Загалом, аналіз та систематизація наукових
тлумачень поняття екологічної безпеки (табл.
1), за критерієм об'єктів екологічної безпеки,
дають змогу виокремити три групи їх визначень
вченими залежно від суб'єкта, які принципово
відрізняються підходом, закладеним в основу
такого тлумачення: антропоцентричний, де
суб'єктом екологічної безпеки є людина; ант$
ропоцентричний з урахуванням природно$ре$
сурсної складової; біоцентричний, де суб'єктом
є екосистема.
На нашу думку, розбіжність підходів до виз$
начення сутності терміна "екологічна безпека"
зумовлено відсутністю чітко сформульованої
концепції її забезпечення, а також недостатнім
нормативно$правовим забезпеченням цього
процесу. Отже, визначення поняття екологіч$
ної безпеки постійно трансформується, існуючі
дефініції є нестійкими, часто переглядаються,
конкретизуються, деталізуються. Окрім того,
в повному обсязі не визначено складові, що
спричиняють екологічну небезпеку, зокрема
екологічні загрози та ризики.
Зважаючи на переваги та недоліки існуючих
визначень сутності категорії "екологічна без$
Передплатний індекс 21847

пека", а також з огляду на специфічні особли$
вості сільськогосподарської галузі, пропонує$
мо власний підхід до визначення сутності еко$
логічної безпеки в аграрному секторі як стану
агроекосистем, за якого забезпечується запо$
бігання виникненню небезпеки для здоров'я
людини та деградації природних ресурсів і біо$
різноманіття від можливого негативного впли$
ву екодеструктивних чинників на навколишнє
природне середовище, а також стійкість до еко$
логічних загроз, ризиків.
У сучасній науці виокремлюють кілька рів$
нів екодеструктивних чинників: поява зони ри$
зику — ймовірність виникнення стану, здатно$
го породити небезпеку; загроза — можлива
небезпека; небезпека — реальна ймовірність
завдання шкоди [4; 29; 30]. Оцінювання стану
агроекосистеми та впливу на неї екодеструк$
тивних чинників здійснюється в площині най$
важливіших процесів, що протікають в агроеко$
системі, виробничій діяльності сільськогоспо$
дарського товаровиробника і впливають на здо$
ров'я людини.
Стосовно поняття "забезпечення екологіч$
ної безпеки", то на сьогодні визначення його
сутності розглядається в чотирьох аспектах: як
складова частина системи охорони довкілля; як
діяльність, тотожна охороні довкілля і раціо$
нального природокористування; як діяльність,
спрямована на підтримку раціонального при$
родокористування та охорону довкілля; як
принцип охорони довкілля і раціонального при$
родокористування. Деякі вчені часто ототож$
нюють категорії "екологічна безпека" та "за$
безпечення екологічної безпеки", розглядаю$
чи їх як процес. Тому категорія "екологічна
безпека" в її змістовному аспекті відображає
структуру, яка формується з низки взаємопо$
в'язаних у площині одного процесу понять, і
процес цей — забезпечення екологічної безпе$
ки, що репрезентує діяльність держави, юри$
дичних і фізичних осіб, громадських органі$
зацій, об'єднань та інших суб'єктів, спрямова$
на на створення умов екологічно безпечного
розвитку, гарантій захищеності навколишньо$
го природного середовища від можливих
зовнішніх і внутрішніх екологічної загроз, ри$
зиків і небезпек [31]. Відтак, процес забезпе$
чення екологічної безпеки в аграрному секторі
повинен бути спрямований на збереження оп$
тимального стану агроекосистем та захисту
життя і здоров'я людини. Саме в такому підході
виражаються соціальні, економічні, органі$
заційні передумови формування дієвої систе$
ми забезпечення екологічної безпеки агросфе$
ри.
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ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Формування системи екологічної безпеки в
аграрному секторі є взаємопов'язаним зі станом
економічного потенціалу галузі. Однак слід виз$
нати відсутність практичної дієвості традицій$
ної системи управління екологічною безпекою
без взаємодії екологічних та економічних ас$
пектів. Рівень економічних показників певною
мірою зумовлює повноту і ефективність заходів
із запобігання екологічним загрозам та ризикам,
і навпаки, деградаційні процеси в екосистемах
формують несприятливі умови життєдіяльності
людей, виснажують природно$ресурсний потен$
ціал і тим самим погіршують економіку. На нашу
думку, процес забезпечення екологічної безпе$
ки насамперед передбачає відносини організа$
ційного та економічного характеру. До того ж,
такі відносини повинні сприяти стабільному роз$
витку держави, еколого$економічній ефектив$
ності у всіх сферах життєдіяльності суспільства,
створенню умов для сталого економічного зро$
стання. Тому дуже важливо розглядати еколо$
гічну безпеку через призму її організаційно$еко$
номічного забезпечення. Загалом, організацій$
но$економічне забезпечення екологічної безпе$
ки в аграрному секторі — це процес формуван$
ня й реалізації системного керуючого впливу
суб'єктів екологічної безпеки на об'єкти, спря$
мований на запобігання екологічним загрозам,
ризикам і небезпекам в аграрному секторі та
захист від їх прояву шляхом використання
відповідних конкретному екологічному стану
агроекосистем організаційно$економічних
інструментів, заходів і засобів.
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