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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах фінансово�економічних криз

сільське господарство України є ключовим еле�
ментом національної економіки, але у науковій
спільноті досі відсутня система прогнозуван�
ня рівня економічної безпеки сільського гос�
подарства, яке залежить від ефективності соці�
альних, екологічних, економічних, правових та
політичних складових системи господарюван�
ня, а також вміння протистояти ендогенним та
екзогенним викликам. Для прогнозування ймо�
вірних сценаріїв економічного захисту сіль�
ського господарства України існує досить ве�
ликий спектр інструментів, серед яких доціль�
но виділити такі основні групи методів: інтуї�
тивні, формалізовані, а також ті, що засновані
на використанні нейронних мереж та елементів
штучного інтелекту. Критерієм вибору інстру�
ментів прогнозування є вибір початкових умов
(кількість факторів впливу динамічна, чи ста�
тична модель тощо), місії, цілей та завдань по�
ставлених перед науковим дослідженням, його
глибиною та рівнем обгрунтування.

Незважаючи на важливість обраної темати�
ки, у науковій літературі її не достатньо висві�
тлено.
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У статті аналізується рівень економічної безпеки сільського господарства, який залежить від ефективності соці<
альних, екологічних, економічних, правових та політичних компонентів системи управління, а також здатності ви<
тримувати ендогенні та екзогенні проблеми. Розрахунок прогнозних сценаріїв посилення економічної безпеки ук<
раїнського сільського господарства свідчить про низький вплив подвійного підвищення мінімальної заробітної пла<
ти на економічну безпеку сільського господарства. Водночас найбільш ймовірним є настання песимістичного сцена<
рію, який, як очікується, призведе до того, що цінність інтегрального показника економічної безпеки сільського гос<
подарства дорівнює нулю в 2025 році.

The article analyzes the level of economic security of agriculture, which depends on the effectiveness of the social,
ecological, economic, legal and political components of the management system, as well as the ability to withstand
endogenous and exogenous challenges. The calculation of the forecast scenarios for strengthening the economic security
of Ukrainian agriculture proved the low impact of the double increase of the minimum wage on the economic security of
agriculture. At the same time, the most probable is the onset of a pessimistic scenario, which is expected to bring the
value of the integral index of economic security of agriculture to zero in 2025.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій вка�
зує, що під час прогнозування економічного
рівня розвитку різних галузей національної еко�
номіки традиційно у більшості досліджень [1—
5] використовували інтуїтивну групу методів
(або комбінацію методів), спираючись на науко�
ву думку експертного середовища, яке форму�
валося в процесі побудови конкретного про�
гнозного сценарію. Серед відомих експертів у
побудові прогнозів різних складових економіч�
ної безпеки варто відзначити П. Саблука, В. Ме�
сель�Веселяка [6], В. Залізка [7], М. Згуровсь�
кий [8], Ю. Харазішвілі [9]. Але, на наш погляд,
такий підхід має суттєві ризики у викривленні
прогнозів у зв'язку з великою ймовірністю впли�
ву людського фактору, від якого безпосередньо
залежать остаточні прогнозні результати. З ог�
ляду на нерозвиненість статистичної бази для
використання нейромереж проводитимемо про�
гнозування сценаріїв зміцнення (послаблення)
економічної захищеності сільського господар�
ства України в умовах децентралізованого уп�
равління на основі формалізованих методів, які
базуються на використанні аналітичних виразів
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у вигляді математичних формул та економіко�
математичних моделей (екстраполяційних та
інтерполяційних).

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розрахунок прогнозних сценаріїв зміцнен�

ня економічної безпеки сільського господар�
ства України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Наведена комплексна аналітична оцінка еко�

номічного, соціального та екологічного стану
сільського господарств дозволила виявити хви�
леподібність інтегрального індексу економічної
безпеки, який знаходиться у зоні ризику — в
околі значень нижнього порогу, після якого
можливі незворотні деструктивні економічні
явища. Тому для прогнозування сценаріїв роз�
витку економічної безпеки сільського господар�
ства спочатку будемо знаходити відповідні про�
гнозні значення трьох основних субіндексів (ви�
робничого, соціального та екологічно�
го), а потім використовуватимемо ще
раз алгоритм для визначення остаточ�
ного прогнозного значення інтеграль�
ного індексу економічної безпеки
сільського господарства.

При цьому усі статистичні значен�
ня також будуть нормованими від 0
("погано") до 1 ("добре"), а елементи
відповідних прогнозних числових рядів
будуть розраховані залежно від вибра�
ної функції у часовому інтервалі за ос�
танні 12 років за допомогою сплайн�
функцій, які на відміну від інших апрок�
симантів (див. наприклад, [10]), не по�
требують обчислення скалярних зна�

чень імовірності виникнення
події для дискретного розпо�
ділу. Натомість у запропоно�
ваній методиці прогнозуван�
ня економічної безпеки сіль�
ського господарства викори�
стовуватиметься неперервна
кусково�поліноміальна функ�
ція L, що визначається у за�
гальному вигляді за такою
формулою:

 L = f(t) = а0+а1t+
а2t+…+аnt

n (n =1,2,3…) (1).
По суті використовувати�

мемо для прогнозування ма�
тематичну теорію наближен�
ня функцій поліномами, яка
передбачає визначення ряду
понять (табл. 1).

Таким чином, розраховуватимемо три кла�
сичних вектори прогнозування: песимістичний,
реалістичний та оптимістичний.

Спочатку розглянемо прогноз виробничої
складової економічної безпеки сільського гос�
подарства. Для цього утворюємо функцію af ,
яку задаємо табличним способом (див. рис. 5а),
яку наближаємо сплайном La, який копіює
опуклість початкової функції і проходить на
найменшій відстані від неї, на тому ж часовому
відрізку [a, b] — часовий інтервал від 2005 до
2016 рр.

Зазначене дозволяє візуалізувати наступний
песимістичний пргноз (рис. 1) за допомогою
сплану La1 = 0,0001x3 � 0,005x2 + 0,0497x + 0,245.

Представлена візуалізація виробничої ком�
поненти економічної безпеки сільського госпо�
дарства дозволяє стверджувати, що незважа�
ючи на рекордні врожаї окремих сільськогос�
подарських культур відповідний інтегральний
індекс не виходитиме за окіл нижнього поро�

Рис. 1. Песимістичний прогноз виробничої безпеки
Джерело: розраховано автором.

Таблиця 1. Основні математичні поняття, що використовуються
під час прогнозування економічної безпеки сільського

господарства

Джерело: систематизовано автором на основі [11, 12].
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гового значення (пунктирна лінія), що загро�
жує стагнацією сільського господарства.

Разом з тим варто зазначити, що песимі�
стичний прогноз соціальної та екологічної без�
пеки (вага яких становить, відповідно, близько
0,35 і 0,2) мають набагато швидшу динаміку по�
гіршення їх інтегральних показників, значення
яких наближаються до абсолютного мінімуму
(Lб1 = 0,0002x3 � 0,0074x2 + 0,0645x + 0,2421, Lв1.=
�0,0002x2 + 0,0013x + 0,1652).

Деталізуючи процес прогнозування вироб�
ничої складової економічної безпеки сільсько�
го господарства, варто зазначити, що під час
формування сплайну La1 було також викорис�
тано економічну модель часткової рівноваги
для аграрного сектору AGMEMOD [13], яка на
основі програмних засобів програм GAMS і
GAMS Tree була реалізована в результаті
співпраці економічного факультету НУБіП
України та Німецько�українського агрополі�
тичного діалогу і містить більше тисячі рівнянь
для оцінки та моделювання ендогенних пара�

метрів (282 функції параметрів ринків, оціне�
них методом найменших квадратів, 800 рівнянь
рівноваги ринків продуктів і використання
землі, коефіцієнти переробки продуктів), але не
враховано параметри, пов'язані виробництвом
добрив, техніки й інших можливі фактори оцін�
ки прогнозних сценаріїв розвитку сільськогос�
подарського виробництва [13—15].

За аналогією з AGMEMOD сформуємо про�
міжний прогноз щодо формування цінової пол�
ітики на основні експортоорієнтовані сільсько�
господарські напрями.

Аналогічно розраховуємо реалістичний та
песимістичний прогнози.

Як видно з рисунка, інерційність розвитку
сільського господарства дозволить лише 2025
році досягнути рівня нижного оптимального зна�
чення, представленого в гомеостатичному плато.

Сповільнююь розвиток сільськогосподарсь�
кого виробництва невирішені проблеми з анек�
сією Автономної республіки Крим та військовим
конфліктом у Донецькій та Луганській областях,

Рис. 2. Песимістичний прогноз соціальної та екологічної безпеки

Джерело: розраховано автором.

Рис. 3. Допоміжний прогноз щодо ціноутворення на основну сільськогосподарську продукцію
на період до 2025 р. (USD/т)

Джерело: сформовано автором на основі [13, с. 45; 14; 15].
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що негативно впливають на донорів та
інвесторів, які готові активно розвива�
ти національну економіку. Однак за
сприятливих природньо�кліматичних
умов виробнича компонента суттєво
зміцнюватиме економічну безпеку
сільського господарства за рахунок ек�
спорту рослинницьокої продукції та
розвитку органічного землеробства, що
в комплексі з несільськогосподарською
(у першу чергу сфера сільського туриз�
му) позитивно вплине на соціально�еко�
логічну ситуації в країні (рис. 5).

На нашу думку, саме успішність реа�
лізації виробничої складової економіки
сільських територій гарантуватиме соц�
іальну та екологічну безпеки, оскільки в умовах
децентралізації влади новоутворені територіальні
громади зможуть розраховувати на централізова�
ну державну підтримку лише у випадку виникнен�
ня форс�мажорних обставин. У більшості ви�
падків, соціальна та екологічна інфраструктура
розвиватимуться за рахунок місцевих бюджетів,
які наповнюватимуться в основному шляхом
підвищення частки доданої вартості у сільськогос�
подарському товаровиробництві.

Досягнення оптимістичного сценарію є ма�
лоймовірним, оскільки вимагає виконання усіх
умов, які були закладені у запропонованій еко�
номіко�математичній моделі. Зокрема повинні
бути зафіксовані до 2025 року фінансово�еко�
номічні, політичні та природньо�кліматичні
умови. Також протягом 2018 року має припи�
нитися військовий конфлікт і забезпечитися
світовою спільнотою фінансування на віднов�
лення Донеччини та Луганщини. При цьому за�
лучення додаткових інвестицій у національну
економіку країни має спрямовуватися на ство�
рення так званого середнього класу та покра�
щення благоустрою сільських жителів.

Песимістичний сценарій полягає в тому, що
значення інтегрального індексу економічної
безпеки сільського господарства знаходити�
муться в межах першого концентричного кола,

радіусом якого є нижній поріг гомеостатично�
го плато. Така ситуація ризикує переродитися
в хронічну і за 10—20 років сільське господар�
ство України має вилику ймовірність до само�
знищення, оскільки агрохолдинги "вижмуть" із
земель сільськогосподарського призначення
усі ресурси і за правилами ринкової економіки
мігруватимуть на інші території (подібний
досвід був в Аргентині, Бразилії, США).

З огляду на те, що сьогодні майже полови�
на валюти надходить від сільського господар�
ства, то така ситуація ризикує викликати де�
фолт країни.

Системний аналіз прогнозованих даних
дозволяє отримати реалістичний сценарій роз�
витку сільського господарства, що в умовах
кризових явищ має позитивні характеристики,
але в сприятливих умовах сповільнює позитивні
соціоекологічні наслідки.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Таким чином, системний аналіз передумов

щодо розвитку сільського господарства в Україні
вказує на те, що без комплексних змін, які зап�
ропоновані в статті найбільш ймовірним є настан�
ня песимістичного сценарію, в результаті кого оч�
ікується, що, в 2025 році значення інтегрального
індексу економічної безпеки сільського госпо�

Рис. 4. Реалістичний прогноз виробничої безпеки
Джерело: розраховано автором.

Джерело: розраховано автором.
Рис. 5. Реалістичний прогноз соціальної та екологічної безпеки
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дарства стрімко наближатиметься до
нульової позначки, після якої відбу�
ватимуться незворотні деструктивні
явища, які не підлягатимуть держав�
ному регулюванню, що загрожує не
лише економічній, але й національній
безпеці України.

У наведених прогнозах не було
помічено стратегічний вплив подвійно�
го збільшення мінімальної зарплати на
економічну безпеку сільського госпо�
дарства, оскільки зарплата має над�
низьку частку у собівартості продукції
сільськогосподарського виробництва,
що взаємопов'язані.

Проведені розрахунки дозволя�
ють спрогнозувати тенденції соці�
ально�економічного розвитку сіль�
ських територій, серед яких
найбільш реалістичним варіантом
розвитку є зміцнення економічної
безпеки сільського господарства
України за рахунок зменшення
рівня виплат тіньової заробітної
плати, але цей варіант має суттєвий
ризик, пов'язаний із скороченням
(близько 0,5 млн робочих місць), що
може знівелювати усі позитивні на�
слідки від проведених нововведень.
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