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У статті досліджено стан та перспективи відтворювання вітчизняного аграрного сектору за ступенем реалізації національної 
концепції сталого розвитку. Запропоновано застосування методологічного принципу системності щодо аграрного розвитку у векторі 
економічних, екологічних та соціальних взаємодій. Надано розгорнуту характеристику комплексної аграрної системи за структу-
рою, функціонуванням, результативністю забезпечення параметрів, перспективами вдосконалення на сучасному ринковому етапі. 
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В статье исследовано состояние и перспективы воспроизводства отечественного аграрного сектора по степени реализации 
национальной концепции устойчивого развития. Предложено применение методологического принципа системности в отноше-
нии аграрного развития в векторе экономических, экологических и социальных взаимодействий. Дана развернутая характери-
стика комплексной аграрной системы по структуре, функционированию, результативности обеспечения параметров, перспекти-
вам совершенствования на современном рыночном этапе.
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This article explores the state and prospects of playback of the domestic agricultural sector by the degree of implementation of the na-
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Постановка проблеми. Важливим напрямом про-
гресивного відтворення аграрного сектору націо-
нальної економіки є реалізація прийнятої в Україні 
концепції сталого розвитку як регуляторної моделі 
державної політики та програми її практичної реа-
лізації на рівні окремих господарюючих суб’єктів. 
Динаміка аграрних процесів у межах певних кон-
стант (фінансово-економічних, організаційних, тех-
ніко-технологічних, підприємницьких тощо) як най-
більш оптимальних на відповідному ринковому етапі 
сукупно відображає принципи сталого розвитку в 
розумінні постійності, а не статичності. Йдеться про 
доцільність розроблень таких інституційних механіз-
мів у секторальному аграрному розвитку, які ефек-
тивно поєднають заходи державного регулювання 
та ринкового саморозвитку. Такі події будуть мож-
ливими у разі збалансування інтересів суспільства, 
аграрного середовища, окремого сільськогосподар-
ського підприємства та довкілля. З позиції кристалі-
зації аграрних явищ необхідно поєднати в єдину сис-
тему економічні, екологічні та соціальні складники. 

Фактичний стан вищезазначених елементів роз-
витку аграрного сектору України значною мірою 
відзначається незбалансованістю. Зокрема, еконо-
мічні мотивації у вітчизняному аграрному госпо-
дарюванні часто реалізуються як пріоритетні на 
шкоду екологічним та соціальним. Підтвердженням 
цього є значна кількість реальних соціальних про-
блем в аграрній сфері, пов’язаних із низьким соці-
ально-культурним статусом сьогоднішнього україн-
ського села, обмеженими можливостями сільських 
мешканців щодо соціального благоустрою, творчого 
зростання та самореалізації. Невідповідним є також 
екологічний складник аграрного розвитку України, 

що знаходить підтвердження у негативних екологіч-
них явищах – забрудненнях ґрунтів, природних та 
штучно створених водойм, задіяних у системі аграр-
ного господарювання, порушеннях стану аграрних 
ландшафтів та окремих аграрних екосистем тощо. 
З огляду на виділені аспекти такий напрям дослі-
дження є актуальним для наукової дискусії з метою 
прийняття узгоджених рішень щодо напрямів онов-
лення національного аграрного розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Реа-
лізація національної доктрини сталого розвитку в 
аграрному секторі України охоплює як макро-, так 
і мікроекономічний рівень, відображається заходами 
державного та регіонального регулювання, з одного 
боку, і тактичними діями відповідних суб’єктів гос-
подарювання – з іншого. Питання, пов’язані зі ста-
новленням аграрної економіки України на засадах 
сталого розвитку, розглядаються в дослідженнях 
значної кількості авторів, які пропонують власне 
бачення вирішення ключових проблем системи аграр-
ного господарювання. Важливим напрямом є еко-
лого-економічні аспекти аграрного сталого розвитку, 
на що акцентується увага у працях О.М. Бородіної, 
М.А. Брусенко, Ю.С. Герасименко, М.В. Дубініної, 
О.Д. Гудзинського, Л.І. Катана, М.В. Калінчика, 
Ю.М. Лопатинського, Б.Й. Пасхавера, О.О. Юшке-
вича та інших. Зокрема, висуваються окремі еколого-
економічні концепції, стратегії та програми розвитку 
національного аграрного сектору [1–3], розгляда-
ються механізми досягнення необхідної ефективності 
системи аграрного господарювання як цільового орі-
єнтиру з еколого-економічних позицій на основі вико-
ристання відповідного інструментарію, зокрема в 
сучасних євроінтеграційних умовах [4–6], акценту-
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ється увага на доцільності врахування міжнародного 
досвіду щодо регулювання еколого-економічного роз-
витку аграрного сектору економіки України [7] тощо. 

Дещо менше висвітленою у науковій літературі 
є соціально-економічний складник національного 
аграрного розвитку, зокрема з позиції практичної 
реалізації інтересів мешканців сільських терито-
рій, громадських об’єднань, мотивації діяльності 
сільськогосподарських підприємств тощо. У цьому 
аспекті варто відзначити праці М.В. Крушельниць-
кого, Т.М. Булаха, Ю.М. Мельник та інших дослід-
ників, що спрямовані на обґрунтування соціально-
економічних тенденцій розвитку аграрного сектору 
України, виокремлення та аналіз проблем та обґрун-
тування шляхів їх вирішення. 

Саме на збалансування усіх трьох складників 
(економічних, соціальних, екологічних) як концеп-
туально єдиних у реалізації принципів сталого роз-
витку аграрного сектору економіки України повинні 
бути спрямовані подальші теоретико-методологічні 
та прикладні дослідження для досягнення результа-
тів доцільності, бажаності, ефективності, відтворю-
ваності в сучасній ринковій практиці. 

Метою статті є розгляд процесів формування 
сучасної аграрної системи на рівні економічних, 
соціальних, екологічних взаємодій як сучасних домі-
нант сталого розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Практика аграрного 
розвитку економіки України потребує кардинального 
вдосконалення на засадах сучасних ринкових підхо-
дів з урахуванням прогресивних світових, зокрема 

європейських, тенденцій. Важливим при цьому є 
застосування принципів системності як засобів сіль-
ськогосподарської діяльності та досягнення мети 
сталого розвитку національного аграрного сектору. 
Водночас варто формувати дієві механізми управ-
ління аграрним розвитком з урахуванням перспек-
тив загального економічного піднесення держави, 
соціальних інтересів кожного члена суспільства, від-
творення екологічних параметрів у процесі аграр-
ного господарювання на технічно прийнятному рівні. 
За таких умов варто особливу увагу акцентувати на 
науково-методологічному обґрунтуванні відповідних 
процесів та пропозиціях нестандартних рішень. 

Ми пропонуємо методологічний напрям викорис-
тання системного підходу щодо аграрного розвитку, 
відображення принципів застосування методів сис-
темного аналізу та синтезу щодо структури та функ-
ціонування аграрної соціоекологоекономічної сис-
теми на рівні її динамічного відтворення. Розвиток 
складної за структурними параметрами, інтегральної 
за функціонуванням аграрної системи доцільно роз-
глядати з позицій (табл. 1): 

1. динамічної структури, що забезпечує цілісність; 
2. різноспрямованого функціонування з одночас-

ним підтриманням процесів рівноваги; 
3. відтворення параметрів результативності 

(ефективності); 
4. самовдосконалення та цілеспрямованого управ-

ління розвитком. 
Сучасними формами підвищення дієвості системи 

аграрного господарювання в Україні у широкому 

Таблиця 1
Принципи розвитку соціоекологоекономічної аграрної системи 

Характеристика комплексної аграрної системи та її підсистем 

Економічна підсистема Екологічна підсистема Соціальна підсистема

Розвиток як підтримання структури системи – сукупність елементів, що забезпечують цілісність системи,  
підпорядкованість, потенційну здатність до перетворень

Складна системоутворювальна оди-
ниця, що містить окремі структури 
та показники їх вияву (організаційні, 
компонентні, управлінські, логістичні 
тощо), акумулює науково-технічний 
потенціал

Елементарна, часова або просто-
рова постійність окремих параметрів 
підсистеми, основних біотичних та 
абіотичних складників, супроводжу-
вальних технічних, технологічних та 
інших елементів 

Єдність багатокомпонентних суспіль-
них форм та їх виявів через політичні, 
соціально-економічні, екологічні еле-
менти, культурні цінності, особистісні 
здійснення та самореалізацію членів 
аграрної спільноти тощо 

Розвиток як процес функціонування системи – зміни, взаємодії, перетворення, трансформації з одночасною рівновагою 
та динамічною рівновагою підсистем 

Процесні реакції на рівні окремих 
суб’єктів господарювання як відповідь 
на дію внутрішніх і зовнішніх ринко-
вих чинників – попит, виробництво, 
торгівля, споживання, міжнародна 
економічна діяльність; реалізація 
економічної та суспільної доцільності, 
необхідності, достатності аграрної 
діяльності 

Перетворення окремого природного 
ресурсу в елемент економічної діяль-
ності підприємства – промислового, 
аграрного; формування нових інте-
граційних еколого-технічних, еко-
лого-технологічних господарюючих 
елементів; трансформації природних 
екосистем та утворення комплексних 
структур 

Зміни соціально-економічних завдань 
та перспектив розвитку національної 
економіки та суспільства, ринкових 
форм та методів соціальної реалізації, 
урізноманітнення споживчих вимог 
та переваг; виникнення нових форм 
соціальної достатності та мотиваційної 
задоволеності агроекологічним серед-
овищем 

Розвиток як результативність системи – відтворення окремих параметрів, складників системи в «режимі»  
саморозвитку або управління, ефективність інтегральних процесів

Реалізація економічного потенціалу 
окремих суб’єктів господарювання, 
регіонів, територій та отримання 
оптимального соціально-економічного 
ефекту; усунення суперечностей між 
системою та зовнішнім середовищем у 
процесі аграрного виробництва 

Збереження стійкості екосистем та 
інших природних угрупувань з одно-
часними оновленнями на основі само-
відтворення та дієвих управлінських 
рішень; інтеграційного перебігу проце-
сів саморозвитку та керованого розви-
тку агроекологічними процесами 

Формування нового рівня соціально-
економічних показників розвитку 
держави; впровадження соціально 
орієнтованих концепцій державного 
управління у сфері аграрної еконо-
міки, культури, освіти, гуманітарного 
розвитку сільської місцевості 

Розвиток та перспективи вдосконалення системи – збалансування соціальних, економічних, екологічних процесів  
у одиничній реалізації та інтегральній єдності

Ринкова самоорганізація аграрної еко-
номічної системи у поєднанні із дер-
жавним регулюванням; впровадження 
принципів раціонального ресурсовико-
ристання – технічних, технологічних, 
екологічних, інформаційних, інтелек-
туальних тощо

Ефективна природоохоронна діяль-
ність у єдності з екологічними цін-
ностями, господарською доцільністю 
аграрного виробництва; збалансоване 
використання природних ресурсів; 
відтворення природного біорозмаїття, 
природних екосистем – від елементар-
них до глобальних 

Досягнення якісно нового стану 
комплексної системи за параметрами 
соціальними, економічними, еколо-
гічними; забезпечення рівня ком-
фортності життєдіяльності людини, 
добробуту, сприятливого соціального 
клімату, виходу на нові показники 
соціального забезпечення 

Джерело: побудовано автором.
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розумінні на основі запропонованого рівнозначного 
поєднання економічних, соціальних та екологіч-
них складників є забезпечення процесів аграрного 
виробництва, підприємництва, розвитку сільських 
територій тощо на новому рівні за виявами макси-
мальної економічної ефективності, соціальної при-
йнятності, екологічної відтворюваності. Першоос-
новою такого підходу мають бути структурні зміни 
окремих аграрних систем, що містять природні, тех-
нічні, економічні, соціальні та комбіновані підсис-
теми, трансформації їхніх функціональних параме-
трів на основі оновлення підходів до використання 
природних ресурсів та їх ефективного перетворення 
в економічні, підприємницькі та соціальні ресурси. 
Прикладом у цьому аспекті може бути прогресив-
ний розвиток аграрного складника у значній кіль-
кості економічно розвинених європейських країн, 
зокрема Швейцарії, Нідерландах, Німеччині, Фран-
ції, Польщі та інших, у яких аграрні підприємства 
як структурні суб’єкти господарювання є досить 
збалансованими за економічними, екологічними та 
соціальними параметрами, мають особливі режими в 
системі державного регулювання, відповідні префе-
ренції, страхові поліси та іншу підтримку. 

Сьогодні варто виокремити три групи сільсько-
господарських товаровиробників, такі як 1) великі 
підприємства (агрохолдинги); 2) середні та малі під-
приємства, фермерські господарства; 3) господарства 
населення. Такий розподіл є визначальним із пози-
цій неоднакового рівня економічних доходів і різного 
впливу на екологічну та соціальну ситуацію на селі. 
Зокрема, відстає екологічний складник у структурі 
сукупної аграрної системи, а також на рівні малих 
підприємств та домогосподарств населення. Аргумен-
том до зазначеного є те, що аграрний сектор, будучи 
елементом природокористування, здійснює в Укра-
їні третину усіх забруднювальних викидів. Це визна-
чає високу актуальність питань екологізації вітчиз-
няного аграрного виробництва та функціонування 
аграрних підприємств за принципами еколого-еко-
номічного збалансування. Водночас варто відзначити 
окремі позитивні процеси, зокрема, сьогодні при-
скорено зростає частка сільськогосподарських під-
приємств України, випереджаючи приріст основних 
параметрів домогосподарств населення. Позитивом є 
те, що це дає змогу підвищувати якісні параметри 
аграрного господарювання на рівні великих підпри-
ємств (зокрема, відношення до екологічних регла-
ментів щодо забруднюючих речовин, можливостей 
формування агроландшафтів за екологічними пара-
метрами з обов’язковою часткою природних комп-
лексів у структурі агроекосистеми тощо). 

Наявними є стримувальні фактори щодо соці-
ального складника, зокрема, рівень оплати праці в 
аграрному секторі відстає від середньоукраїнського. 
І хоча цей розрив і скорочується останніми роками, 
заробітна плата в сільському господарстві залиша-
ється однією з найнижчих серед видів економічної 
діяльності. Інший приклад: якщо раніше сільсько-
господарські підприємства як системоутворювальні 
елементи життя сільської місцевості спрямовували 
значний обсяг коштів на його соціальний благоу-
стрій, то сьогодні такі дії обмежені, як наслідок – 
соціально-культурний рівень є низьким і потребує 
радикальних змін. 

Розглянуті вище структурні елементи та їх пере-
творення корелюють із важливістю вдосконалення 
процесів функціонування комплексних аграрних 
систем на основі прогресивних змін, трансформа-
цій. Йдеться про необхідність кардинальних змін 

у галузевому розвитку аграрного сектору України 
(зокрема, в землеробстві, рослинництві, тваринни-
цтві та деяких інших сферах аграрного виробни-
цтва) на основі науково обґрунтованих підходів. Для 
прикладу –поєднання інтенсивних та екстенсивних 
циклів у сучасному трактуванні, насамперед у формі 
альтернативного (органічного) сільського господарю-
вання як доповнювального до узвичаєного аграрного 
виробництва (табл. 2). 

Сьогодні в сільському господарстві України пере-
важає культура максимальної економічної прибутко-
вості, насамперед за рахунок процесів інтенсифікації 
на протидію екологічним та соціальним цінностям. 
Ми пропонуємо інші підходи, комбіновані за похо-
дженням, які, з одного боку, забезпечать необхід-
ний рівень продуктивності аграрної системи на рівні 
окремого господарства, з іншого – поєднають еко-
номічні, екологічні, соціальні показники та макси-
мально збалансують їх у єдине ціле. 

Незважаючи на переважання у діяльності окре-
мих вітчизняних господарств інтенсивних шляхів 
розвитку, наприклад у рослинництві у формі виро-
щування зернових, зернобобових чи кормових куль-
тур на значних територіях (що характерно, для 
великих господарств, зокрема агрохолдингів або 
фермерських господарств), або обмеженого в кіль-
кісному вимірі виробництва овочів, плодів, ягід та 
інших культур, зокрема у формі органічного вироб-
ництва, сукупна продуктивність аграрної системи 
на макрорівні (окремого великого господарства або 
об’єднань на регіональному рівні) буде збережена. 
Крім того, запропонована «комбінована» культура 
рослинного виробництва є досить прогресивною, 
оскільки дає змогу, з одного боку, забезпечити у кіль-
кісному еквіваленті харчові та промислові потреби в 
тих чи інших сільськогосподарських культурах, а з 
іншого – підвищує якісні параметри як для спожи-
вача продукту, так і для довкілля за рахунок орга-
нічного виробництва без застосування (або з суттє-
вим обмеженням) хімічних синтетичних речовин. 
Такі зміни аграрного господарювання у структурно-
функціональному забезпеченні також будуть мати 
позитивні екологічні та соціальні наслідки, зокрема, 
будуть виконуватися важливі соціальні завдання – 
забезпечення населення України якісною та еколо-
гічно безпечною харчовою продукцією, збереження 
агроекологічних ландшафтів та природних комплек-
сів на екологічно високому рівні. Щодо останнього 
йдеться також про потенційні можливості диверси-
фікації економічної діяльності на таких територіях 
та доповнювального розвитку аграрного (зеленого, 
екологічного) туризму, приватного відпочинку на 
базі окремих приватних садиб тощо. 

Водночас необхідним є державне регулювання 
процесів розвитку інтенсивних технологій та альтер-
нативних форм ведення системи сільського господа-
рювання на основі відповідних концепцій, доктрин, 
програм, різнорівневих заходів щодо організації 
аграрного виробництва, використання сучасних 
методів раціонального використання та відтворення 
ресурсів незалежно від форм господарювання тощо. 
Щодо перспектив піднесення в Україні альтернатив-
них методів аграрного господарювання варто відзна-
чити, що прибутковість біологічно орієнтованого рос-
линництва та тваринництва є невисокою, як засвідчує 
світова практика, крім того, екологічне відновлення 
основних виробничих процесів вимагає додаткових 
затрат і капіталовкладень. Саме тому на цьому рівні 
мають «спрацювати» загальнодержавні інтереси 
щодо аграрних перспектив України як сучасної сіль-
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ськогосподарської держави, конкурентоспроможної 
на європейському та світовому ринках. 

Йдеться про важливість поєднання інтересів у 
різних аграрних сферах України – виробничій, під-
приємницькій, соціальній, екологічній, що відо-
бражає ключові принципи концепції сталого розви-
тку, такі як забезпечення економічної ефективності 
аграрного виробництва, збереження продуктивності 
природних екосистем, формування високих екологіч-
них та соціальних стандартів. Поряд із цим запропо-
новані дії будуть практичним відображенням впро-
вадження концепції сталого розвитку в аграрному 
секторі України як сучасної управлінської, інно-
ваційно-інвестиційної, екологічно орієнтованої та 
морально-етичної за соціальним змістом та мотиву-
ванням програми функціонування суб’єктів аграр-
ного господарювання. 

Висновки. На основі проведеного дослідження 
стану та перспектив відтворювання вітчизняного 
аграрного господарювання за вимірами сталого роз-
витку доцільно сформувати сучасні методологічні 
підходи, що базуються на принципах системності, та 
практично відобразити їх у формі прийнятних мето-
дик трансформаційних змін комплексної аграрної 
системи, спрямувати розвиток вітчизняного аграр-
ного середовища в русло рівнозначності економіч-
них, екологічних, соціальних параметрів. Важливою 
є узгодженість принципів розвитку соціоекологое-
кономічної аграрної системи за структурними вимі-
рами, функціональними процесами спрямованих 
трансформацій, результативністю та подальшим удо-
сконаленням на основі збалансування державного 
регулювання, управління та ринкового самороз-
витку. Наслідком впровадження запропонованих під-
ходів буде вихід аграрного сектору економіки Укра-
їни на новий рівень, формування високої галузевої 
культури землеробства, рослинництва, тваринництва 
у їх взаємодії, підвищення загального рівня еконо-
мічної ефективності сільського господарювання та 
підприємницьких ініціатив з боку окремих ринкових 
суб’єктів, обов’язковий екологічний супровід усіх 
процесів вітчизняного аграрного господарювання, 
посилення уваги до соціального складника у підне-
сенні сільської місцевості, підвищення рівня соці-

ального благополуччя сільського населення тощо. 
Подальші наукові дослідження варто спрямувати в 
русло методології конкретизації розвитку економіч-
них, екологічних, соціальних підсистем у комплек-
сній аграрній системі. 
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Таблиця 2
Домінанти поєднання інтенсивних та екстенсивних шляхів розвитку аграрної виробничої системи 

Програми інтенсивного розвитку аграрної системи Програми екстенсивного розвитку аграрної системи

Землеробство 

Використання земельних угідь з метою отримування 
максимально можливого врожаю сільськогосподарських 
культур, впровадження сучасних систем обробітку ґрунту, 
зокрема зяблевого, підготовки ґрунтів до подальшого 
використання, збалансоване застосування мінеральних 
добрив, пестицидів та інших хімічних речовин 

Застосування способів раціонального (за якісними параме-
трами) використання землі з метою розвитку органічного 
рослинництва, підтримування регламентованого рівня 
чистоти (фізичної, механічної, біологічної) та безпечності 
ґрунтів, підвищення родючості ґрунтів, використання 
чистих парів та інших форм «відпочинку» земельних угідь 
тощо 

Рослинництво 

Вирощування високопродуктивних сортів та гібридів куль-
турних рослин (як економічно ефективних) – зернових, 
зернобобових, технічних, плодоовочевих, винограду тощо 
з метою одержання стабільно високих урожаїв продукції; 
урахування біотичних, абіотичних та антропогенних фак-
торів середовища; дотримання правил сівозмін у культурі 
рослинництва на рівні окремих господарств 

Впровадження органічного рослинництва як альтерна-
тивної та екологічної форми ведення системи аграрного 
господарювання, в межах якої мінімізується використання 
синтетичних хімічних речовин; перевага надається «зеле-
ним» добривам, органічним регуляторам аграрних проце-
сів, механічним способам обробітку ґрунту; впровадження 
селекційно адаптованих до регіональних умов розвитку 
сортів рослин тощо 

Тваринництво 

Масове розведення і використання сільськогосподарських 
тварин в умовах великих господарств. Розвиток в Україні 
на засадах інтенсифікації скотарства, вівчарства, сви-
нарства, конярства, птахівництва, звірівництва та інших 
галузей, продукція яких має продовольче, промислово-тех-
нічне значення 

Розвиток в Україні альтернативних видів тваринництва, 
зокрема птахівництва, кролівництва, козівництва, вівчар-
ства, частково великої рогатої худоби тощо, в умовах 
фермерських господарств та домогосподарств населення за 
умов високих стандартів утримування тварин та одер-
жання якісної й безпечної продукції


