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УКРАЇНИ: ТАКСОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ
У статті сформовано систему індикаторів, що комплексно характеризують сталий

розвиток аграрного сектору економіки в розрізі трьох компонент: економічної, соціальної
та екологічної. З використанням інструментарію таксономічного аналізу оцінено дина-
міку рівня сталості розвитку галузі. Визначено тенденції сталого розвитку за кожною зі
складових, виявлено його розбалансованість за окремими компонентами, встановлено
причини та джерела змін.
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УКРАИНЫ: ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ
В статье сформирована система индикаторов, комплексно характеризующих

устойчивое развитие аграрного сектора экономики в разрезе трех компонент: экономиче-
ской, социальной и экологической. С использованием инструментария таксономического
анализа осуществлена оценка динамики уровня устойчивости развития отрасли.
Определены тенденции устойчивого развития по каждой из составляющих, выявлена его
разбалансированность по отдельным компонентам, установлены причины и источники
изменений
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The article determines the system of indicators that comprehensively characterize sustainable
development of the agricultural sector in terms of 3 components: economic, social and environ-
mental ones. Dynamics of the sustainability level of agriculture is assessed using taxonomic analy-
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Постановка проблеми. Найкращим способом забезпечення умов продов-
ження життєдіяльності теперішнього і майбутніх поколінь світовим суспіль-
ством визнано сталий розвиток. Посилення глобалізаційних процесів, орієнта-
ція України на інтеграцію до європейського простору вимагають брати на себе
зобов'язання щодо дотримання принципів сталого розвитку. Аграрний сектор,
на відміну від багатьох інших галузей, попри економічну кризу демонструє
ознаки зростання, має особливий статус в національній економіці, тому тен-
денції сталості його розвитку визначатимуть загальний характер функціону-
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вання економіки. Багатофункціональність аграрного виробництва, яка визна-
ється вітчизняними економістами-аграрниками та становить основу європей-
ської аграрної політики, вимагає досягнення та підтримки збалансованості всіх
його компонент: економічного зростання, забезпечення продовольчої безпе-
ки, збереження навколишнього середовища, розвитку сільських територій.
Безальтернативність у виборі шляху поступу аграрного сектору економіки на
користь розвитку на засадах сталості проявляється дедалі очевидніше. 

Аналіз досліджень і публікацій. Зважаючи на комплексну природу аграрно-
го сектору, що поєднує характеристики економічної, соціальної та екологічної
систем, проблематиці сталого розвитку надається дедалі більшої уваги з боку
науковців. Одним з найбільш ґрунтовних досліджень є праця О.Л. Попової
[11], в якій обґрунтовано теоретико-методологічні засади економічного меха-
нізму сталого розвитку аграрної сфери. Організаційно-правові та економічні
передумови сталого розвитку, а також систему заходів з його модернізації
окреслено в монографії Л.І. Катан [5]. Питанням підвищення загального
рівня сталості агропродовольчого виробництва, обґрунтування економічних
важелів і методів його забезпечення присвячено дослідження О.В. Шубравсь-
кої [15]. Серед інших слід відзначити праці О.М. Бородіної [3], М.Й. Маліка
[8], П.Т. Саблука [13], Ю.О. Ярмоленка [16] та інших. 

Невирішені раніше частини загальної проблеми. Попри наявність значної
кількості наукових праць, присвячених даній проблемі, в них часто недо-
статньо висвітлюються кількісні аспекти сталості розвитку аграрного сектору.
Це, своєю чергою, ускладнює формування об'єктивної оцінки тенденцій,
напрямів і масштабів розвитку галузі на засадах сталості, що є необхідним для
вироблення стратегії переходу до нової моделі розвитку аграрного сектору.

Метою дослідження є виявлення тенденцій у забезпеченні сталого розвит-
ку аграрного сектору економіки України за допомогою використання інстру-
ментарію таксономічного аналізу; визначення збалансованості сталого роз-
витку за економічною, соціальною та екологічною компонентами.

Основні результати дослідження. Сутність поняття сталого розвитку перед-
бачає врахування 3 його складових: економічної, соціальної та екологічної.
Специфічність аграрного сектору, наявність значного взаємного впливу сіль-
ськогосподарського виробництва, навколишнього середовища та сільського
соціуму характеризують його як складну систему. Цілісну оцінку тенденцій,
що описують процеси в цих взаємозалежних компонентах, може дати лише
комплексний аналіз множини індикаторів, які найчастіше є неспівставними
через різні одиниці виміру. Зробити це дозволяє використання таксономічно-
го аналізу як способу впорядкування багатовимірної системи показників, зве-
дення їх до єдиного таксономічного показника, визначення вкладу кожної зі
складових досліджуваного явища в загальний характер його змін. Методика
застосування таксономічного аналізу для вивчення різноманітних економіч-
них процесів та алгоритм його проведення періодично розглядаються науков-
цями [6; 7; 10; 12], тому детально зупинятися на них вважаємо недоцільним,
висвітлюючи конкретно результати нашого дослідження.

З метою розрахунку кінцевого таксономічного показника було сформова-
но систему з 24 індикаторів, що характеризують тенденції сталого розвитку
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аграрного виробництва в розрізі трьох його складових (по 8 показників для
кожної). Методика проведення таксономічного аналізу вимагає розподілу
показників на фактори, збільшення яких позитивно впливає на розвиток
досліджуваного об'єкта (т.зв. стимулятори) та ті, збільшення яких впливають
на нього негативно (дестимулятори). Систему обраних для аналізу показників
(Х1–Х24) наведено в табл. 1.

Таблиця 1. Система індикаторів для розрахунку таксономічного
показника сталості розвитку аграрного сектору економіки України,

авторська розробка
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За даними, отриманими на основі інформації Держстату [14], Федерації
органічного руху України [9] та офіційної звітності про виконання бюджетів
України [4] сформовано матрицю спостережень (табл. 2).

Таблиця 2. Матриця спостережень для оцінювання сталості розвитку
аграрного сектору економіки України*

Індикатори, значення яких наведено в табл. 2, мають різні одиниці вимі-
ру, що ускладнює інтерпретацію їх сукупного впливу на сталість розвитку
агровиробництва, тому наступним етапом таксономічного аналізу є форму-
вання матриці стандартизованих показників. Стандартизація показників
використовується в багатьох статистичних методах і передбачає нормування
вихідних даних з метою набуття ними безрозмірного вигляду [2]. Приведення
показників до однакової одиниці виміру (стандартизація) здійснюється шля-
хом ділення різниці фактичного та середнього значення кожного з них на
середньоквадратичне відхилення. Розрахунки, здійснені в «Excel», дали змогу
отримати такі результати (табл. 3).

Для здійснення наступного етапу аналізу на основі отриманих даних
необхідно визначити координати точки-еталона (Р0), що включатиме екстре-

мальні значення показників (max – для стимуляторів, min – для дестимулято-
рів). Для визначення загального коефіцієнта таксономії координати точки-
еталона будуть такими: Р0заг = (1,385; 1,587; 1,48; 0,869; 1,361; 1,366; 1,482;
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������ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
�1 201564 197936 194887 223255 252859 251439 194887 
�2 65148 65758 82948 109961 113245 132354 160516 
�3 59059 57152 56493 56247 56056 55630 52543 
�4 16682 9295 11311 16703 19086 18640 18388 
�5 60096 131332 132680 165229 159679 201217 227753 
�6 7,7 8,7 17,5 19,3 16,3 8,3 8,8 
�7 16,2 24 19,3 18,8 26 26,8 30,9 
�8 5027 4547 3876 3964 4379 5066 6055 
�9 700 625 595 535 551 483 458 
�10 2374 2619 3087 3424 3719 4004 4367 
�11 5,7 7,2 7,1 7,5 7,4 7,3 9,5 
�12 65,5 57,7 60,6 57,9 59,5 59,2 56,5 
�13 40,8 41,6 43,5 42,7 45,1 47,9 47,8 
�14 1076 1206 1422 1786 2024 2269 2476 
�15 87,1 80,8 87,3 79,2 85,6 79,8 80,2 
�16 97,9 85,9 66,9 40,1 25,6 20,5 12,9 
�17 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1 0,5 
�18 0,6 0,3 0,3 0,6 0,6 0,4 0,1 
�19 3180 230828 8568 12438 10238 10312 8451 
�20 104398 125780 96167 147151 200108 544170 172116 
�21 0,02 0,03 1 0,9 1 1,1 1,2 
�22 270 270 270 270 273 393 401 
�23 118 121 142 155 164 175 182 
�24 35 19,9 25,6 126,3 139,4 132,0 69,1 

* ����	�
��� �� ���	� [4; 9; 14]. 



1,791; 1,628; 1,374; -1,513; -1,038; 1,301; 1,349; 1,222; -1,1; -1,996; 0,952; -0,445;
2,205; 0,893; 1,527; 1,233; 1,148). Використовуючи згадану вище методику [10],
на основі цих даних для кожного фактора розраховано: віддалення між окре-
мими спостереженнями досліджуваної сукупності та вектором-еталоном,
середнє значення відстані до точки вектора-еталона, середньоквадратичне
відхилення даної відстані. Отримані дані дозволили визначити загальний кое-
фіцієнт таксономії, який відображає синтезований вплив обраних факторів на
напрями і масштаби його зміни. Динаміку значень інтегрального показника
сталого розвитку аграрного сектору наведено на рис. 1.

Таблиця 3. Матриця стандартизованих значень показників сталості
розвитку аграрного сектору економіки України*

Діапазон зміни значень розрахованого коефіцієнта – від 0 до 1; чим ближ-
че його значення до одиниці – тим вищий рівень розвитку досліджуваної
ознаки, і навпаки. Проведений аналіз показав, що тренд сталості розвитку
аграрного сектору в цілому є висхідним завдяки позитивній динаміці факто-
рів-стимуляторів, відставання від ідеального значення (одиниці) є значним,
що свідчить про загалом низький рівень сталого розвитку галузі. Найкращих
результатів було досягнуто в 2013 р., однак вже в наступному 2014 р. спостері-
гається спад до рівня 2011 року. Інформативне значення для формування оста-
точних висновків матиме динаміка не лише загального таксономічного показ-
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 Z 
�1 -0,579 -0,718 -0,835 0,251 1,385 1,331 -0,835 
�2 -1,104 -1,087 -0,602 0,16 0,253 0,792 1,587 
�3 1,48 0,504 0,166 0,04 -0,058 -0,276 -1,857 
�4 0,247 -1,665 -1,143 0,252 0,869 0,753 0,688 
�5 -1,733 -0,418 -0,393 0,207 0,105 0,872 1,361 
�6 -0,921 -0,724 1,011 1,366 0,775 -0,803 -0,704 
�7 -1,327 0,164 -0,734 -0,83 0,546 0,699 1,482 
�8 0,43 -0,205 -1,093 -0,977 -0,428 0,482 1,791 
�9 1,628 0,731 0,372 -0,345 -0,154 -0,967 -1,265 
�10 -1,374 -1,036 -0,391 0,074 0,48 0,873 1,374 
�11 -1,513 -0,167 -0,256 0,103 0,013 -0,077 1,898 
�12 2,017 -0,63 0,354 -0,562 -0,019 -0,121 -1,038 
�13 -1,196 -0,914 -0,246 -0,527 0,316 1,301 1,266 
�14 -1,257 -1,015 -0,613 0,065 0,508 0,964 1,349 
�15 1,167 -0,566 1,222 -1,006 0,755 -0,841 -0,731 
�16 1,423 1,067 0,503 -0,293 -0,723 -0,875 -1,1 
�17 1,253 0,278 0,278 0,278 0,278 -0,371 -1,996 
�18 0,952 -0,586 -0,586 0,952 0,952 -0,073 -1,61 
�19 -0,445 2,266 -0,381 -0,335 -0,361 -0,361 -0,383 
�20 -0,601 -0,464 -0,653 -0,328 0,01 2,205 -0,169 
�21 -1,449 -1,429 0,496 0,298 0,496 0,695 0,893 
�22 -0,595 -0,595 -0,595 -0,595 -0,546 1,398 1,527 
�23 -1,313 -1,193 -0,358 0,159 0,517 0,955 1,233 
�24 -0,81 -1,093 -0,986 0,902 1,148 1,009 -0,17 

* ���������� 	� 
����� [4; 9; 14]. 



ника, а й часткових – за кожною з компонент. Такі розрахунки дадуть змогу
визначити не лише загальну тенденцію розвитку досліджуваного явища, а й
виявити причини і джерела змін. Зміни значень розрахованих за аналогічною
методикою часткових інтегральних показників за трьома складовими сталого
розвитку характеризуються схожими тенденціями (рис. 2).

Рис. 1. Динаміка інтегрального показника сталого розвитку аграрного
сектору економіки за роками, авторська розробка

Рис. 2. Динаміка значень часткових інтегральних показників сталого
розвитку аграрного сектору за економічною, соціальною та

екологічною компонентами, коеф., авторська розробка

Тенденція розвитку часткових інтегральних показників сталого розвитку
в цілому співпадає з динамікою загального таксономічного коефіцієнта. Це
свідчить про те, що проблеми, які викликали зниження рівня сталості розвит-
ку аграрного сектору після 2013 р., є системними. Спад економічного розвит-
ку в цей період викликаний скороченням капітальних інвестицій в галузь,
скороченням кількості сільськогосподарських підприємств, що мало негатив-
ний вплив на обсяг валової продукції сільського господарства (скорочення
майже на чверть порівняно з найпродуктивнішим за досліджуваний часовий
відрізок 2012 роком). 
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Найбільше відставання від еталону спостерігається в соціальній сфері, в
розвитку якої спостерігаються коливання та нестабільність. Значний вплив на
таку ситуацію мають скорочення чисельності зайнятих та відповідне збіль-
шення безробіття в аграрному виробництві. Такий стан речей зумовлений
посиленням впливу та збільшенням масштабів агрохолдингів, які внаслідок
високої технологічності виробничих процесів залучають значно менше пра-
цівників з числа жителів сільської місцевості, надаючи перевагу залученню
невеликої кількості висококваліфікованих фахівців. Крім зазначеного, зни-
ження інтегрального показника соціального розвитку зумовлюється скоро-
ченням доступності отримання медичної допомоги в сільській місцевості, що
має значний вплив на відтворення людського капіталу. Все це свідчить про
пріоритетність заходів з посилення соціальної спрямованості аграрного бізне-
су.

У сфері екологічного розвитку за останні два роки було досягнуто найви-
щих показників у порівнянні з двома іншими складовими. Негативний вплив
на динаміку інтегрального показника мали лише скорочення площ рекульти-
вованих земель та видатків бюджету на екологічну реабілітацію, відтворення
та захист природного потенціалу сільського господарства. Посилення еколо-
гічної орієнтації розвитку аграрної сфери зумовлюється поступовим усвідом-
ленням залежності економічного розвитку від стану навколишнього середо-
вища та раціонального використання природних ресурсів в процесі аграрного
виробництва.

Концепція сталого розвитку передбачає забезпечення економічного зро-
стання у поєднанні з соціальною та екологічною спрямованістю виробництва.
З метою визначення сфери, яка найбільш істотно впливає на значення таксо-
номічного коефіцієнта, побудовано багатофакторну регресійну модель, що
відображає вплив часткових показників за кожною з компонент на загальний
інтегральний показник сталого розвитку аграрного сектору (у даній моделі
коефіцієнт кореляції становив 0,99, коефіцієнт детермінації – 0,99): 

(1)

де у – загальний інтегральний показник сталого розвитку аграрного сектору
(результативна ознака); хекон – частковий інтегральний показник економічно-

го розвитку аграрного сектору; хсоц – частковий інтегральний показник соці-

ального розвитку аграрного сектору; хекол – частковий інтегральний показник

екологічного розвитку аграрного сектору.
Значення коефіцієнтів регресійної моделі свідчать, що визначені фактори

чинять майже рівнозначний вплив на динаміку загального індикатора, що
вимагає дотримання пропорційності розвитку всіх трьох складових. Саме такі
підходи пропонуються в проекті Стратегії розвитку аграрного сектору еконо-
міки України до 2020 року [1], в якій декларується збалансованість досягнен-
ня економічних інтересів, розвитку сільських територій та збереження при-
родних ресурсів і довкілля. Однак проведений аналіз засвідчив відсутність
такої збалансованості у розвитку даних компонент (рис. 3). 

Рівномірність розвитку зазначених складових спостерігалась в 2009 та
2011 рр., в останні два роки можна констатувати посилення розриву в динамі-
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ці показників, що характеризують економічне, соціальне та екологічне стано-
вище в аграрному секторі економіки. Вираженою є спрямованість на подо-
лання екологічних проблем та розвиток виробництва органічної продукції, в
той час як розвиток соціальної сфери демонструє відставання. 

Рис. 3. Ступінь збалансованості розвитку економічної, соціальної та
екологічної компонент сталого розвитку аграрного сектору економіки

за роками, авторська розробка

Висновки. Результати проведеного дослідження доводять, що в сучасних
умовах сталий розвиток аграрного сектору економіки може відбуватись лише
за умов пропорційного і гармонійного розвитку взаємопов'язаних складових:
економічної, соціальної та екологічної. Оцінювання тенденцій такої взаємодії
за допомогою інструментів таксономічного аналізу дозволило зробити вис-
новки, що внаслідок останніх змін в економічній та політичній сферах почи-
нає нівелюватися позитивна динаміка, що до цього була притаманна загаль-
ному інтегральному індикатору сталого розвитку аграрного сектору націо-
нальної економіки. Аналіз синтезованого впливу 24 факторів, згрупованих за
окремими компонентами, показав, що потенціал сталого розвитку досліджу-
ваної галузі реалізований лише наполовину. Визначено, що стримуючими
чинниками в економічній сфері є скорочення обсягів інвестування та чисель-
ності суб'єктів господарювання в галузі, що призвело до зниження валової
продукції сільського господарства; в соціальній сфері – високий рівень безро-
біття та породжені цією обставиною низький рівень доходів і несприятливі
соціально-побутові умови проживання сільського населення; в екологічній
сфері – недостатнє фінансування екологічних програм та скорочення заходів
з відновлення продуктивності земель сільськогосподарського призначення.
Оцінювання ступеня збалансованості трьох компонент, які визначають сталий
розвиток аграрного сектору, виявило недостатній розвиток соціальної складо-
вої, що стримує розвиток людського капіталу – найважливішого фактору
виробництва в будь-якій сфері. Отримані результати доводять необхідність
пропорційного врахування економічного, екологічного та соціального векто-
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рів при формуванні моделі розвитку аграрної сектору. Такий підхід забезпе-
чить отримання синергетичного ефекту в усіх сферах та загального гармоній-
ного зростання галузі. Зазначене потребує розробки конкретної стратегії та
механізмів реалізації концепції сталого розвитку аграрного сектору України,
що має стати предметом подальших досліджень.
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