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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Обов'язковим та взаємодоповнюючим елементом у

реалізації концепції сталого розвитку вітчизняної аграр-
ної системи господарювання є соціальна складова. Важ-
ливість урахування соціального аспекту визначається
теоретичними підходами й позитивною практикою еко-
номічного зростання значної кількості країн Західної
Європи — Німеччини, Франції, Швейцарії, Нідерландів
та інших. Саме у такій взаємодії можливим буде нове
спрямування розвитку аграрного сектора України на
засадах екологічних пріоритетів та соціально спрямо-
ваних й умотивованих механізмів їх практичного забез-
печення. Таке бачення дозволить, з одного боку, реа-
лізовувати екологічні принципи в аграрному середо-
вищі, з іншого боку, розвивати соціальну сферу в
сільській місцевості як необхідну з позицій відроджен-
ня українського села та переходу його на якісно новий
рівень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми та перспективи реалізації концепції ста-

лого розвитку суспільства в цілому та окремих секторів,
зокрема, в останні роки широко висвітлюються у пра-
цях іноземних та вітчизняних науковців. Вагомий вне-
сок у дослідження даного питання зробили О. Бороді-
на, З. Герасимчук, Б. Данилишин, С. Дорогунцов, Л. Мель-
ник, П. Олдак, В. Прадун, В. Трегобчук, О. Шубравсь-
ка, О. Віленчук, В. Русан, М. Щурик та ін. Незважаючи
на широкий перелік авторів, проблема забезпечення
сталого розвитку вітчизняного аграрного сектора оста-
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точно не вирішена, що зумовлює необхідність подаль-
ших досліджень у цьому напрямі. Особливо це стосуєть-
ся соціальних складових в екологічно збалансованому
розвитку аграрних відносин в Україні.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є окреслити складові соціальної інтег-

рації аграрного середовища в умовах сталого розвит-
ку.

ОСНОВНИЙ ВИКЛАД
Соціальні агроекологічні підходи слід реалізувати

в контексті загального усвідомлення значення біосфе-
ри як частини соціосфери. У відповідності до закону
незамінності фундаментальних факторів (В.Р. Вільямс)
лише біосфера може забезпечувати стійкість навколиш-
нього середовища й надалі ми переходимо до нової
оболонки Землі, що включає сучасні науково-інфор-
маційні складові, — закону ноосфери (В.І. Вернадсь-
кий). Виходячи з теоретичних обгрунтувань, соціальне
середовище характеризується окремими параметрами,
що формують його специфічність й пов'язані з осмис-
ленням причин взаємодії суспільства й природи; на сьо-
годні це — кооперація науки, релігії, громадської ду-
ховності, що дозволяє прогресивно розвиватися сусп-
ільству.

Важливо при цьому забезпечувати соціально-еко-
логічну рівновагу, оскільки сучасний цивілізаційний роз-
виток не може забезпечити стабільних умов існування
живому, в тому числі людині. За таких умов еволюція
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соціоприродних відносин обумовле-
на культурологічними змінами, зок-
рема це відображає система аграрно-
го господарювання (рис. 1).

Реалізація концепції сталого роз-
витку через аграрне середовище за
соціальним спрямуванням набуває
нового змісту в декількох аспектах,
які слід враховувати при формуванні
ефективних екологічних та соціаль-
но-економічних механізмів:

1) врахування особливостей сис-
теми аграрного господарювання, яка
в найбільшій мірі наближена до при-
родного середовища, задіює значну
кількість екологічних ресурсів до ос-
новних й додаткових господарських
процесів;

2)  соціальні відносини розвива-
ються в умовах сільської місцевості з
достатньо усталеними традиціями
(зокрема й господарськими), звичка-
ми, моральними устоями, що форму-
валися століттями.

У першому випадку йдеться про
перспективи підвищення значущості
та рівня природоохоронної діяль-
ності як з боку окремих аграріїв, так
і сільської громади в цілому. Окремі
аграрні товаровиробники в сьо-
годнішніх умовах потребують підви-
щення кваліфікації, перепідготовки
з питань інтегрування соціально-
екологічних аспектів у процеси гос-
подарювання. Підвищується також
значення громадської думки в прий-
нятті важливих рішень екологічно-
го спрямування. У відповідності до
зазначеного перспективи підвищен-
ня дієвості природоохоронних за-
ходів в сільській місцевості є знач-
ними. Обгрунтувати це слід на ос-
нові теоретичних підходів, згідно з
якими у соціосфері біотичні функції біосфери концеп-
туально модифікуються, наповнюються соціальним
змістом й виявляють себе в інших функціях, зокрема
управлінських. Відтворення керованої системи (біос-
фери в цілому та окремих її складових, зокрема по-
в'язаних з аграрним середовищем) залежить від
змістовності й успішної реалізації соціально-еконо-
мічних та соціально-екологічних стратегій, планів,
програм.

У другому випадку відображено соціально-історич-
ну сутність системи аграрного господарювання та
сільського побуту. Необхідність урахування такої скла-
дової доцільно визначити з позицій умотивованих мо-
ральних принципів й критеріїв, народної мудрості, дос-
віду попередніх поколінь.

Розвиток аграрних відносин за своєю сутністю на
сьогодні є активним процесом й включає різноспрямо-
вані взаємодії з навколишнім природним середовищем
та мотивує соціальну необхідність зазначеного. На ос-

нові проведеного нами аналізу слід виокремити такі
соціальні детермінанти екологічних взаємодій аграрно-
го та природного середовища:

— споживчі матеріальні цінності — необхідність по-
стійного відтворення агроекологічної системи з метою
забезпечення населення продуктами харчування в дос-
татній кількості та належної якості (продовольча без-
пека країни), відповідні галузі промисловості — сиро-
виною та іншими ресурсами;

— споживчі духовні цінності — виховання населен-
ня з позицій значущості навколишнього природного
середовища в цілому, зокрема в поєднанні з аграрним
господарюванням, що є чинником духовного розвитку
особистості й суспільства, подальшого зростання украї-
нської нації;

— аграрна політика виконує функції стратегічного
орієнтира, який дозволяє формувати позитивну динам-
іку розвитку аграрного сектора в економічному сере-
довищі України;
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Економічні цілі, соціальна необхідність розвитку 

аграрного середовища як компонентно- й 

функціонально складного  

Аграрна культура як методологічний інструментарій 

відображення соціально детермінованих підходів, 

вимог та бачень розвитку суспільства     

Аграрна політика відображає сукупність 

різнорівневих взаємовідносин, прийняття рішень, 

управлінських дій, перспектив прогресивного 

розвитку, зокрема екологічного    

Соціально-історичні складові розвитку сільської 
місцевості, формування аграрних відносин за 

ознаками  відповідності традиціям, устоям   

Екологічна відповідальність, сучасні екологічні 
механізми планування та ведення аграрного 

господарювання, відтворення агроекологічних циклів 

та природних процесів кругообігу    

Збалансоване ресурсне забезпечення аграрної  
системи – виробниче, інфраструктурне, соціальне, 

рекреаційне тощо   

Впровадження сучасних інформаційних комунікацій, 

інформаційних технологій, поєднання інноваційного 

й традиційного в розвитку сільської місцевості  

Якісні пріоритети як сучасні форми споживчих 

переваг та євроінтеграційних змін в аграрному секторі 
економіки України  

Рис. 1. Складові соціальної інтеграції аграрного середовища
в умовах сталого розвитку

Побудовано автором.
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— долання екологічних проблем — відображає, з
одного боку, необхідність подальшого аграрного про-
цесу в Україні на засадах оновленої культури природо-
користування, з іншого боку, є лімітуючим фактором у
підвищенні рівня добробуту та здоров'я населення, що
виявляється у скороченні тривалості життя, збільшенні
кількості генетичних та інших небезпечних порушень;

— аграрна культура є тим сучасним інструментом
вітчизняного суспільства, що буде формувати нові соц-
іальні орієнтири у практичній аграрній діяльності, утвер-
дження необхідності виховання екологічно культурно-
го фахівця на основі принципів екологічної етики, еко-
логічної педагогіки, екологічної психології, екологічної
культури суспільства в цілому.

Практичну реалізацію екологічно збалансованого
розвитку вітчизняного сільського господарства та
відтворення довкілля із соціальних позицій доцільно
забезпечити, на нашу думку, ефективним поєднанням
двох принципів (табл. 1).

1) соціальної екологічної відповідальності;
2) соціальної екологічної умотивованості.
Екологічна відповідальність суспільства в розрізі

аграрного господарювання відображає ступінь його
екологічної зрілості у прийнятті тих чи інших рішень,
зокрема управлінських. Йдеться про загальне розумін-
ня незворотності техногенних процесів, усвідомлено
спрямованого навантаження на навколишнє природне
середовище у процесі аграрних перетворень, що відоб-
ражає об'єктивний хід розвитку аграрної цивілізації.
Одночасно важливими є компенсаційні механізми по-
м'якшення взаємодії в системі "аграрне-природне" се-
редовище за рахунок окремих видів екологічно спря-
мованих соціальних переваг. Йдеться про необхідність
підвищення екологічної культури всіх, хто прямо або
опосередковано залучений до аграрної сфери — аг-
раріїв, фахових спеціалістів, чиновників, управлінсько-
го персоналу, вихователів та педагогів закладів освіти
в сільській місцевості тощо. Важливим є урахування
діяльності громадських організацій, члени яких прово-
дять розгляд нагальних екологічних проблем на добро-
вільних засадах, пропонують свою допомогу в розробці
та прийнятті екологічно виважених рішень.

В основі екологічної умотивованості знаходяться як
матеріальні, так і духовні цінності суспільства в цілому
та кожного суб'єкта аграрного господарювання зокре-
ма. Це дозволить сформувати нові підходи до викорис-
тання природного середовища як такого, частиною яко-
го є сама людина, відповідно ступінь відповідальності
за окремі екологічні дії буде зростати. Пом'якшення
тиску суспільства на довкілля і зміни в самому суспіль-
стві дадуть можливість практично реалізувати правило
соціально-екологічної рівноваги на рівні відновлення
аграрного середовища.

Особливе місце в реформуванні аграрних відносин
на сьогоднішньому етапі розвитку аграрного сектора
економіки України повинна зайняти оновлена культура
як соціальний феномен — каталізатор людської актив-
ності, інтерактивна складова формування нової систе-
ми суспільних екологічних цінностей, ідеалів, підвищен-
ня творчого потенціалу та ін.

Аграрна культура за своєю сутністю є достатньо
багатогранною, оскільки включає різноманітні суспільні
явища та процеси, які, з одного боку, відображають
сільський уклад життя, любов до природи в різних її
виявах, з іншого боку, знаходить своє вираження у
формі використання загальних матеріальних й духов-
них благ, одночасно пов'язаних із розвитком аграрно-
го середовища в цілому та особистості, зокрема інфра-
структура сільської місцевості, складові професійної й
загальної трудової зайнятості, заклади освіти, культу-
ри, торгівлі, сфера дозвілля тощо (рис. 2).

У сучасних умовах розвитку сільської місцевості в
Україні як соціальної основи аграрного середовища
існує значна кількість проблем, які слід розглядати в
декількох аспектах, пов'язаних із використанням ре-
сурсів:

— по-перше, недостатнього ресурсного забезпечен-
ня — йдеться про недосконалу інфраструктуру, обме-
женість транспортного сполучення, інформаційних ко-
мунікацій, нераціональне використання енергетичних
ресурсів тощо;

— по-друге, необхідності ресурсного розширення
— значні можливості має сфера надання послуг як для
мешканців села через заклади торгівлі, культури, осві-

Екологічна відповідальність Екологічна умотивованість 

Доцільність 
   Необхідність удосконалення взаємодії аграрного й 

природного середовища з урахуванням зниження 

природно-ресурсного потенціалу (що встановлено й 

науково обґрунтовано) та перспективами відтворення 
аграрної цивілізації  

   Необхідність створення комунікаційних зв’язків та 

нових екологічних пріоритетів,  екологічних цінностей 

на засадах суспільної свідомості та самосвідомості  

Сьогоднішній стан 
   Законодавчо-нормативне, технічне  регулювання 

відповідності аграрної діяльності встановленим 
екологічним вимогам та нормативам. Існування 

відхилень зі сторони окремих суб’єктів аграрного 

господарювання у формі негативних екологічних дій 

та відповідних наслідків – забруднень, загрозливих 

екологічних ситуацій тощо   

   Недостатнє інформування населення про реальний 

екологічний стан та існуючі соціально-економічні 
проблеми в системі аграрного господарювання, 

нечітко окреслені перспективи подальшого розвитку 

породжують необізнаність та пасивність у прийнятті 
рішень   

Перспективи 

   Планування (моделювання) розвитку екологічно 

безпечного аграрного господарювання на основі 
дієвості національної стратегії сталого розвитку, 

регіональних програм, планів екологічного 

відродження депресивних територій  

   Посилення матеріальної та духовної зацікавленості 
суспільства в удосконаленні системи аграрного 

господарювання. Підвищення мотивів професійної 
діяльності та зайнятості сільського населення, 

зменшення рівня трудової міграції  

 

Таблиця 1. Порівняльна характеристика соціальних принципів "зацікавленості"
в розвитку аграрного господарювання
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ти, так і самими жителями, зокрема
у формі сільського туризму, ресто-
ранного бізнесу та інших сфер до-
даткової трудової діяльності;

— по-третє, важливості збалан-
сування у використанні тих чи інших
видів ресурсів у формах заощадли-
вості, повернення, відтворення,
оновлення, що дозволить знайти
нові соціальні резерви у практичній
реалізації концепції сталого розвит-
ку.

Значні перспективи ми пов'язує-
мо з розвитком інформаційних ко-
мунікацій як основи нових підходів
до удосконалення аграрного сере-
довища. Йдеться про необхідність
розширення інформаційно-комуні-
каційних зв'язків у системі аграрно-
го господарювання — налагоджен-
ня ділових фінансових та бізнес-
контактів, торгових потоків, зокре-
ма ефективного збутову сільсько-
господарської продукції та сирови-
ни тощо.

Сучасні інформаційні техно-
логії, зокрема інтернет-ресурси є
важливими й у іншому спрямуванні
— інноваційному розвитку соціаль-
ної сфери сільської місцевості, що
дозволить сільській молоді та лю-
дям працездатного віку відчути "по-
зитиви" сучасних глобалізаційних
процесів, які не залежать від конк-
ретного місця проживання. Це,
відповідно, сприятиме вирішенню
таких необхідних завдань для від-
родження українського села, підви-
щення його суспільної значущості
як активізація трудової діяльності,
насамперед за рахунок аграрної як
основної, так і доповнюючих видів
— комерційної роботи, розробки
бізнес-проектів, соціальної й екологічної реклами, ба-
гатогранної реалізації професійного й творчого потен-
ціалу сільського населення, зниження трудової міграції
до великих міст, за кордон тощо, що, у свою чергу, доз-
волить суттєво підвищити трудовий потенціал аграрно-
го сектора економіки України.

Перспективи сталого розвитку вітчизняної системи
аграрного господарювання доцільно пов'язати також з
новим суспільним баченням категорії "якість" як інди-
катора соціальної необхідності й екологічної доскона-
лості. Якість відображає відповідність соціально-куль-
турним, етичним, естетичним потребам населення,
свідчить про соціально-економічний розвиток держави
та прогресивні соціальні пріоритети. Якість є одночас-
но метою і засобом реалізації відповідних принципів,
за розповсюдженістю в аграрному середовищі вона
охоплює сферу виробництва сільськогосподарської
продукції й продовольчої сировини, надання послуг, по-
бутові умови. Зазначене корелює із загальним правом

населення України на якісні та безпечні харчові продук-
ти, питну воду, чисте довкілля, сприятливе життєве се-
редовище.

Чітко відслідковується необхідність формування
дієвих важелів удосконалення загальної ситуації на рівні
вітчизняного аграрного сектора та його подальшого
соціального розвитку в контексті одержання якісного й
безпечного аграрного продукту. Нормативно-правови-
ми актами в Україні встановлено обов'язкові для вико-
нання всіма суб'єктами господарювання, зокрема аграр-
ного, вимоги до параметрів якості, безпеки, відповід-
ності нормам й правилам. Таке завдання потребує но-
вих підходів та різностороннього бачення якісних пріо-
ритетів в аграрній сфері, оптимальне поєднання різних
складових дозволить отримати комплексний соціально-
економічний та екологічний результат.

Стратегічними цілями й тактичними діями щодо
управління якістю в системі аграрного господарюван-
ня, на нашу думку, слід визначити такі:
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Рис. 2. Соціальні складові удосконалення культури
аграрних відносин

Побудовано автором.
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— підвищення рівня якості аграрного продукту як су-
купно сформованого, технічно забезпеченого у відповід-
ності до нормативно регламентованих суспільних вимог;

— суттєве розширення сфери надання послуг у
сільській місцевості, зокрема екологічного спрямуван-
ня в різних формах з одночасним створенням нових
робочих місць;

— забезпечення конкурентоспроможності аграрної
продукції / послуг як на внутрішньому, так і на зовнішніх
ринках;

— зростання інвестиційної привабливості системи
вітчизняного аграрного сектора повинно базуватись на
показниках стабільності та взаємовигідних партнерсь-
ких відносин;

— суттєве підвищення рівня доходів та якості жит-
тя сільського населення, зростання привабливості
сільської місцевості й сільського побуту за оновленими
соціальними показниками.

Аграрне середовище за своєю сутністю є достат-
ньо складним з погляду забезпечення, управління та
відтворення якісних параметрів (рис. 3). Пояснити це
можна виходячи із особливостей структури та функ-
ціонування вітчизняних аграрних підприємств як
суб'єктів господарювання, взаємозалежності значної
кількості параметрів розвитку соціальних відносин у
сільській місцевості. По-перше, процес формування
сукупного аграрного продукту здійснюється під впли-
вом значної кількості контрольованих та неконтро-
льованих (об'єктивно та суб'єктивно) чинників, що зу-
мовлено поєднанням організаційних, соціальних, тех-
ногенних й природних елементів. По-друге, недо-
сконалою у вітчизняному аграрному секторі є систе-
ма метрологічного регулювання, стандартизованого
забезпечення та нормування показників якості аграр-
ної продукції. Це впливає на розвиток міжнародної
торгівлі, адже комерційний успіх окремого підприє-

Рис. 3. Перспективні параметри формування "соціальної якості"
в аграрному середовищі

Побудовано автором.
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мства на зовнішньому ринку значною мірою залежить
від того, наскільки продукція або послуги технічно ре-
гулюються у відповідності до діючих норм, стан-
дартів, систем управління якістю та безпечністю, зок-
рема екологічною. По-третє, соціальне середовище
в сільській місцевості формується на основі держав-
ного забезпечення окремих соціально необхідних
закладів охорони здоров'я, закладів освіти, культу-
ри, ситуативного поєднання матеріальних та мораль-
них цінностей сільської громади, індивідуальних мож-
ливостей сільських мешканців у створенні етнічного
побутового середовища та життєвого простору в ціло-
му.

Одночасно важливим є розроблення місцевих про-
грам сталого розвитку, збалансованого природокори-
стування у просторово й територіально визначених ме-
жах, дієвість таких процесів значно посилиться у випад-
ку сприйняття їх сільською громадою як соціально не-
обхідних.

Одним із аспектів підвищення соціальної відпо-
відальності в системі розвитку аграрних відносин в Ук-
раїні є колективне розуміння необхідності посилення
вимог, оціночних критеріїв (у різних формах та із зас-
тосуванням сучасних дієвих механізмів управління)
щодо якості та безпечності сільськогосподарської про-
дукції, відповідність якої на сьогодні не завжди підтвер-
джується або в окремих випадках навіть не контро-
люється. Йдеться про необхідність удосконалення со-
ціальних підходів щодо забезпечення якісних пара-
метрів за такими спрямуваннями:

— виробництво "масової" аграрної продукції
прийнятного рівня якості та безпечності з метою но-
вих підходів до реалізації продовольчої безпеки краї-
ни не лише у кількісному еквіваленті фізіологічних
норм харчування, але й за якісними показниками, що
дозволить суттєво знизити рівень аліментарно-залеж-
них захворювань й покращити індивідуальне здоро-
в'я людини як важливу складову здоров'я нації. До-
повненням до зазначеного є необхідність формуван-
ня нової культури харчування населення України на
основі соціальної значущості якості та безпеки хар-
чування;

— аграрне виробництво та розширення ринкових
пропозицій вітчизняної екологічно чистої / органічної
продукції як більш досконалої з позицій споживчих пе-
реваг, що дозволить використовувати її для дитячого
харчування, для харчування дорослого населення за
цільовим призначенням — дієтичного, загальнооздо-
ровчого, лікувально-профілактичного. Система органі-
чного аграрного господарювання буде одночасно ви-
конувати важливі екологічні завдання — відтворювати
аграрні ландшафти в екологічно збалансованому спря-
муванні, наближувати їх до природних екосистем, адже
використання хімічних токсичних речовин суттєво об-
межено за рахунок застосування добрив та інших за-
собів природного походження;

— підвищення соціально-економічних стимулів для
вдосконалення вітчизняної системи аграрного госпо-
дарювання за якісними як сукупно пріоритетними напря-
мами з урахуванням підприємницьких потреб та одно-
часною реалізацією культурних та загальнонаціональ-
них цінностей. Посилення дієвості державного управ-

лінського впливу, механізмів державного регулювання,
зокрема стратегічного планування, цілі та засоби якого
є ключовою складовою державної аграрної політики.
Розширення використання регіональних важелів у фор-
муванні дієвих способів реалізації концепції сталого
розвитку, посилення регіонального підходу з обгрунту-
ванням інституціональних особливостей окремих сіль-
ськогосподарських регіонів.

На основі проведеного дослідження доцільно зро-
бити висновок щодо важливості формування нових
соціальних підходів до системи регулювання різнос-
прямованих процесів у аграрному середовищі з ура-
хуванням соціально інтегрованих принципів екологі-
чного управління різних складових аграрного наван-
таження на довкілля. Перспективи соціальної реалі-
зації національної концепції сталого розвитку Украї-
ни щодо аграрного сектора економіки слід розгля-
дати з позицій нового розуміння використання ре-
сурсів — природних, інформаційних, комунікаційних
тощо, ефективного поєднання різних механізмів у
системі агроекологічного управління з метою збалан-
сування економічних цілей, соціальних потреб та еко-
логічної відповідальності.
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