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У статті обґрунтовано переваги викорис-
тання моніторингу як інструменту управ-
ління еколого-економічною безпекою України. 
Представлено теоретичну декомпозицію 
системи моніторингу економічної безпеки 
України, в основу якої, на відміну від інших під-
ходів, покладено структурно-параметричне 
поєднання інформаційних потоків щодо 
стану, умов та ризиків їх функціонування з 
подальшою аналітичною обробкою. Запро-
понований підхід дозволить посилити нау-
кову аргументацію прийняття тактичних 
та стратегічних рішень учасниками України 
щодо забезпечення економічної безпеки в 
межах своїх компетенцій. Встановлено, що 
прикладна реалізація розробленого підходу 
має базуватись на використанні сучасних 
цифрових технологій для її автоматизації, 
що дозволить вирішити проблему спрощено 
доступу до результатів моніторингу всіх 
зацікавлених осіб. Вказані пропозиції будуть 
ефективними не тільки у площині розробки 
стратегії забезпечення економічної безпеки 
України, а також є корисними для форму-
вання суспільного сприйняття важливості 
екологізації України країни. Запропонований 
підхід є актуальним в умовах запуску ринку 
землі, оскільки відсутність ефективних 
інструментів контролю за землекористу-
вання призведе до нарощення антропоген-
ного та технологічного навантаження на 
земельні ресурси та сприятиме масштабу-
ванню економічних проблем в країні.
Ключові слова: національне господарство, 
економічна безпека, моніторинг, розвиток.

В статье обоснованы преимущества 
использования мониторинга как инстру-
мента управления эколого-экономической 

безопасностью Украины. Представлена 
теоретическая декомпозиция системы 
мониторинга экономической безопасности 
Украины, в основу которой, в отличие от 
других подходов, положено структурно-
параметрическое сочетание информаци-
онных потоков относительно состояния, 
условий и рисков их функционирования с 
последующей аналитической обработ-
кой. Предложенный подход позволит уси-
лить научную аргументацию принятия 
тактических и стратегических решений 
участниками Украины по обеспечению эко-
номической безопасности в пределах своих 
компетенций. Установлено, что приклад-
ная реализация разработанного подхода 
должна базироваться на использовании 
современных цифровых технологий для ее 
автоматизации, что позволит решить про-
блему упрощенного доступа к результатам 
мониторинга всех заинтересованных лиц. 
Указанные предложения будут эффектив-
ными не только в плоскости разработки 
стратегии обеспечения экономической без-
опасности Украины, а также полезны для 
формирования общественного восприятия 
важности экологизации Украины страны. 
Предложенный подход актуален в условиях 
запуска рынка земли, поскольку отсутствие 
эффективных инструментов контроля за 
землепользование приведет к наращиванию 
антропогенной и технологической нагрузки 
на земельные ресурсы и будет способство-
вать масштабированию экономических про-
блем в стране.
Ключевые слова: национальное хозяйство, 
экономическая безопасность, мониторинг, 
развитие.

The article substantiates the advantages of using monitoring as a tool for managing environmental and economic security of Ukraine. The theoretical 
decomposition of the economic security monitoring system of Ukraine is presented, which, unlike other approaches, is based on a structural-paramet-
ric combination of information flows on the state, conditions and risks of their operation with further analytical processing. The proposed approach will 
strengthen the scientific argumentation of tactical and strategic decisions of the participants of Ukraine to ensure economic security within their compe-
tences. It is established that the applied implementation of the developed approach should be based on the use of modern digital technologies for its 
automation, which will solve the problem of simplified access to the monitoring results of all stakeholders. These proposals will be effective not only in the 
development of a strategy for economic security of Ukraine, but also useful for the formation of public perception of the importance of greening Ukraine.  
The proposed approach is relevant in the context of the launch of the land market, as the lack of effective tools for land use control will increase the anthro-
pogenic and technological burden on land resources and contribute to the scale of economic problems in the country.
Key words: national economy, economic security, monitoring, development.

Постановка проблеми. Аналіз сучасного стану 
механізму регулювання економічної безпеки України 
на практиці можна вважати стратегічним напрямом, 
дія якого спрямована на визначення рівня еконо-
мічної безпеки України та відповідності його стану 
світовим тенденціям в регулювання аграрним сек-
тором. Даний підхід до дослідження регулювання 
економічної безпеки України передбачає виконання 
комплексу заходів, до яких належать: по-перше, 
системно-структурний аналіз, проведений для 
виявлення складових механізму регулювання та 
відносин координації та субординації між ними 
(з’ясування моделі регулювання); по-друге, функці-
ональний аналіз сучасного стану нормативно-пра-
вового забезпечення економічної безпеки України у 

напрямку визначення повноти виконуваних функцій 
та узгодженості дій; по-третє, аналіз організаційної 
будови органів регулювання аграрним виробни-
цтвом, що дає відповіді на питання її відповідності 
виконуваним функціям та моделі регулювання еко-
номічної безпеки, тобто його інституційне забез-
печення; по-четверте, аналіз впливу зовнішнього і 
внутрішнього середовища на функціонування від-
повідних управлінських структур, що мають відно-
шення до регулювання економічної безпеки України 
в сучасних ринкових умовах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В дослідженнях вітчизняних вчених, присвячених 
проблемам державного регулювання економіч-
ної безпеки України в більшій мірі досліджується 
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стан речей, що склався в даній сфері і в меншій 
мірі надаються пропозиції з її удосконалення. 
Управлінські аспекти державного регулювання еко-
номічної безпеки України розроблялися у працях 
В. Борщевського, О. Манойленка, А. Никифорова, 
В. Русана, П. Саблук, М. Скорик, А. Черепа та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. У науковій літературі немає 
єдиного підходу щодо структуризації підходів, які 
впливають на формування державної політики 
забезпечення економічної безпеки України. 

Метою статті є дослідження переваг викорис-
тання моніторингу як інструменту управління еко-
номічною безпекою України.

Виклад основного матеріалу. Вітчизняний 
аграрний сектор з точки зору екологізації своєї діяль-
ності перебуває на початковому етапі розвитку та не 
дотримується балансу між економічним розвитком 
та екологічною безпекою. Це, в свою чергу, створює 
перешкоди на шляху до рівноправної та успішної інте-
грації в аграрний простір країн Європейського Союзу.

Критично-прикладне осмислення зарубіж-
ної практики забезпечення економічної безпеки 
аграрного сектора дозволило зробити висновок, 
що вона сукупності взаємоузгоджених і взаємо-
доповнюючих механізмів, дія яких спрямована на 
всеохоплюючу підтримку (пряму та непряму) еко-
логізації всіх видів економічної діяльності та орга-
нізацію системного моніторингу встановлених еко-
номічних вимог. Свою ефективність довели кілька 
підходів до організації такого моніторингу, зокрема: 
використання сукупності простих кількісних показ-
ників, що характеризують складові еколого–еконо-
мічної безпеки та легко порівнюються з подібними 
показниками в інших країнах; прості у розрахунку 
індикатори економічної безпеки, але для їх спів-
ставлення необхідним є корегування; індикатори, 
методика розрахунку яких враховує специфіку та 
вимоги окремої країни (для порівняння потрібне 
експертне опрацювання отриманих результатів). 
Оцінка отриманих результатів за всіма окресле-
ними підходами здійснюється у розрізі поточного 
стану, виконання цільових показників, задово-
лення інтересів бізнесу, держави, суспільства. 

Отримані результати були взяті за основу для 
обґрунтування науково-прикладних рекомендацій 
щодо модернізації підходів до формування нор-
мативно-правових та організаційно-економічних 
підстав дотримання економічних вимог аграрним 
сектором при здійсненні своєї економічно-господар-
ської діяльності. На рис. 1 наведено графічне пред-
ставлення вихідні положення змісту та структура 
системи моніторингу економічної безпеки України.

Відзначено, що вибір варіативності показників, 
що характеризують кожен з окреслених напрямів 
залежить від їх статистичної доступності, національ-
ної специфіки та умов ведення України. Групування 
показників та їх наповнення може бути розширено 

відповідно до появи нових завдань, цілей та викли-
ків забезпечення економічної безпеки. 

Запропонований підхід вирізняється включен-
ням до його структури таких важливих груп показ-
ників: здоров’я та рівня життя сільського населення; 
показників, що характеризують антропогенне та 
технологічне навантаження на навколишнє сере-
довище у розрізі різних типів аграрних підприємств 
(агрохолдинги, фермерські господарства, індивіду-
альні господарства). Саме такий підхід дозволяє 
генерувати необхідний інформаційний масив даних 
для всіх груп стейкхолдерів для прийняття тактич-
них та стратегічних рішень щодо забезпечення еко-
номічної безпеки в межах своїх компетенцій. 

Оперативна інформація у розрізі наведених 
груп показників слугуватиме інформаційною осно-
вою для розробки стратегії забезпечення еконо-
мічної безпеки України, дозволить ідентифікувати 
проблемні питання та зосередити увагу на пошуку 
резервів раціоналізації використання природних 
ресурсів задля їх збереження для майбутніх поко-
лінь без зниження економічних результатів, спри-
ятиме інноватизації України. Також запропонова-
ний підхід є актуальним в умовах запуску ринку 
землі, оскільки відсутність ефективних інстру-
ментів контролю за землекористування призведе 
до нарощення антропогенного та технологічного 
навантаження на земельні ресурси та сприятиме 
масштабуванню економічних проблем в країні.

Прикладна реалізація розробленого підходу має 
базуватись на використанні сучасних цифрових тех-
нологій для її автоматизації, що дозволить вирішити 
проблему спрощено доступу до результатів моні-
торингу всіх зацікавлених осіб. Вказані пропозиції 
будуть ефективними не тільки у площині розробки 
стратегії забезпечення економічної безпеки України, 
а також є корисними для формування суспільного 
сприйняття важливості екологізації України країни. 

Висновки. За результатами системного моні-
торингу стану економічної безпеки України було 
ідентифіковано низку проблем, зумовлених специ-
фічними умовами нестабільного внутрішнього та 
зовнішнього середовища, які слід враховувати при 
формуванні стратегічних орієнтирів забезпечення 
економічної безпеки України. При аналізі зовнішніх 
факторів, які впливають на еколого-економічну без-
пеку господарюючих суб’єктів, виокремлено макро-
економічні, регіональні, видові та ринкові чинники 
регулювання. Даний підхід дає можливість оцінити 
на різних рівнях тенденції функціонування України 
та сучасний стан його економічної безпеки, а також 
спрогнозувати подальший його розвиток в ринко-
вих умовах. Внутрішнє середовище формується 
відповідно до технології та організації виробництва, 
його інфраструктури, рівня розвитку економіки та 
менеджменту виробництва, кваліфікаційного рівня 
трудового потенціалу, корпоративної культури, мен-
талітету власників тощо.
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Рис. 1. Графічна формалізація структури системи моніторингу економічної безпеки України 

Джерело: розроблено автором
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