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Забезпечення   людства про до-
вольством є однією з важливих 
проблем існування світового спів-
товариства, що актуалізує необхід-
ність сталого та безпечного розвитку 
агропродовольчої сфери. У зв’язку з 
цим перед сучасною наукою постало 
завдання обґрунтування шляхів 
досягнення сталого та безпечного 
розвитку агропродовольчої сфери 
як багатогалузевого сектору еко-
номіки, певного природного та жит-
тєвого середовища, де мешкає майже 
третина населення України. Це 
завдання успішно вирішив ав торський 
колектив рецензованої монографії*. 
В ній з позицій найновіших нау-
кових досягнень економічної, гео-
графічної, філософської наук ви-
світлено світоглядні засади, теорію 
та методологію сталого розвитку і 
безпеки агропродовольчої сфери, 
розкрито економічну, екологічну, 
соціальну складові цієї сфери та 
визначено політико-управлінський 
аспект її розвитку.

Теоретичне та практичне зна-
чен ня результатів проведеного 
досліджен ня підтверджується не 
тільки його міждисциплінарним 
характером, а й участю в ньому 
відомих вчених, що представляють 
академічні наукові установи та 
провідні навчальні закла ди Білорусі, 

Казахстану, Молдови, Польщі, 
Росії та України. Таке широке 
представництво наукових шкіл 
у поєднанні з особистими пог-
лядами науковців, об’єднаних в 
єдине монографічне ціле, свідчить 
про спільність проблем, які турбують 
міжнародну наукову спільноту.

Незважаючи на різноманіття 
думок, представлених у монографії, 
її авторському колективу вдалось 
переконати читача в тому, що перехід 
агропродовольчої сфери до сталого 
розвитку забезпечить такий її якісний 
стан, при якому вплив можливих 
негативних процесів на продовольчу 
безпеку буде зведено до мінімуму. 

У монографії всебічно висвітлено 
передумови безпечного розвитку 
сільського господарства та харчової 
промисловості як основних сфер АПК 
з урахуванням трансформаційних 
перетворень, що відбуваються в цій 
складній системі. 

Аналізуючи зміст монографії, 
слід зосередити увагу фахівців на 
фундаментальних положеннях, які 
становлять її наукову новизну та 
цінність.

Автори монографії розглядають 
парадигму сталого розвитку одночасно 
як світоглядну ідеологію, наукову 
концепцію та методологію, творче 
використання яких дозволяє роз-
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в’язати актуальні економічні, еко-
логічні та соціальні проблеми.

Дієвість світоглядної парадигми 
залежить від творчого використання 
наукового інструментарію, який 
представлений в рецензованій мо-
нографії сучасними економічними 
теоріями, основоположними ідеями 
фізичної економії та соціоекономічним 
підходом.

У монографії системно розроблено 
понятійно-категоріальний апарат, 
що використовувався в процесі до-
слідження. Зокрема, подано ви-
значення агропродовольчої сфери 
як соціально-еколого-економічної 
цілісності. Доведено, що оскільки 
виробничий цикл в межах агро-
продовольчої вертикалі виходить за 
межі сільського простору, поняття 

«агропродовольча сфера» є ширшим, 
ніж поняття «аграрна сфера».

Обґрунтовано ключову роль без-
пеки агропродовольчої сфери в за-
безпеченні національної безпеки 
як захищеності життєво важливих 
інтересів людини і громадянина, 
суспільства і держави. Звідси ро-
биться висновок, що сталість та 
безпека агропродовольчої сфери 
досяжні за умови їх забезпечення на 
засадах триєдиного (економічного, 
екологічного та соціального) підходу 
(с. 748). 

Наукова обґрунтованість основ-
них положень, висновків та пропози-
цій свідчить про високий теоретичний 
рівень проведеного дослідження та 
його вагоме практичне значення.
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