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Ключовою ідеєю статті є побудова ефективної системи соціально-економічного розвитку України на 
основі духовного стрижня і творчої активізації сільського населення, щоб наша країна зайняла гідне місце 
у світовій суспільній системі, при цьому не залишаючись на периферії світової економіки. Ця система може 
бути побудована на засадах концепції людського й соціального капіталу і зосередження зусиль на її реа-
лізації державними, громадськими та соціально-культурними інститутами в їх синергетичній взаємодії.
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Ключевой идеей статьи является построение эффективной системы социально-экономического 
развития Украины на основе духовного стержня и творческой активизации сельского населения, чтобы 
наша страна заняла достойное место в мировой общественной системе, при этом не оставаясь на пе-
риферии мировой экономики. Эта система может быть построена на основе концепции человеческого и 
социального капитала и сосредоточения усилий на ее реализации государственными, общественными и 
социально-культурными институтами в их синергетическом взаимодействии.

Ключевые слова: устойчивое развитие, сельское хозяйство, общественные отношения, институ-
циональные преобразования, социальный капитал, духовность, стержень народа, духовно-нравственные 
ценности, инновационная экономика.

The key idea of the article is the idea of building an efficient system of socio-economic development of Ukraine 
on the basis of the spiritual core and creative revitalization of the rural population that our country has taken a worthy 
place in the global social system, while not remaining on the periphery of the world economy. This system can be 
built based on the concept of human and social capital and focus on its implementation in government, public and 
socio-cultural institutions in their synergetic interaction.

Key words: sustainability, agriculture, public relations, institutional transformations, social capital, spirituality, the 
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Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. зміна світоглядних орі-
єнтирів, постулатів і спонукань до практичної 
діяльності, яка відбувається e сучасному укра-
їнському суспільстві та аграрній сфері, ого-
лює фундаментальну проблему підстав і духо-

вно-моральних орієнтирів життя суспільства і 
особистості. в українській історичній традиції 
такою підставою протягом багатьох століть 
виступали основи духовного життя народу, але 
все ж рішення проблеми ефективного функ-
ціонування економіки завжди грало не менш 
важливу роль. у даний історичний момент роз-
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роблення науково-теоретичної концепції розви-
тку аграрної сфери економіки в українському 
суспільстві у цілому об’єктивно є пріоритетним 
напрямом фундаментальних наукових дослі-
джень, які  спираються у своїй основі на духо-
вно-моральний розвиток людини, активізацію 
творчих посилів та інноваційної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. теоретико-
методологічні засади ефективності й стійкості 
сільського господарства та інституціонального 
середовища, динаміку економічних інновацій-
них процесів було розвинуто працями провід-
них науковців: в. Дементьєва, в. Полтеровича, 
с. уінтера. в аграрній сфері методологічні 
аспекти інституціонального середовища дослі-
джували і. костирко, П. саблук, М. Малік, 
о. Шпикуляк. вивченню проблем інноваційного 
розвитку аграрної сфери, інституціонального 
впливу на інноваційний розвиток сільськогос-
подарського виробництва присвятили нау-
кові праці видатні вітчизняні вчені о. Дацій та 
о. Шубравська. водночас відсутність суттєвих 
зрушень на шляху підвищення ефективності й 
стійкості сільського господарства, низька інно-
ваційна активність виробників, необхідність 
реалізації пріоритетів інноваційного розвитку 
зумовлюють подальше вивчення проблем, що 
стосуються теоретико-методологічних основ 
інституціонального регулювання; особливостей 
інституціонально-структурних трансформацій у 
сільському господарстві; розвитку концептуаль-
них засад формування інноваційної політики 
розвитку аграрної сфери.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – дослідити й узагаль-
нити позиції вчених щодо підвищення ефек-
тивності та стійкості сільського господарства, 
висвітлити і систематизувати підходи до впливу 
інституціонального середовища в напрямі інно-
ваційної економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. вивчення проблеми підвищення еко-
номічної ефективності аграрного виробництва в 
рамках культурно-історичного соціального серед-
овища сільських місцевостей і регіонів у цілому 
зумовлене і визначене неможливістю розвитку 
економіки й суспільства як таких без аграрної 
сфери, оскільки синтез невід’ємних компонентів 
суспільно-інституціонального і виробничого серед-
овища, що спирається в своїх основах на внутріш-
ній духовно-моральний потенціал, неможливий за 
недорозвиненості такого важливого і незамінного 
сектора, як сільське господарство, зі своїм особли-
вим сільським способом життя і світовідчуття. 

Природно, що підвищення економічної 
ефективності сільського господарства до кон-
курентоспроможного з позицій світового ринку 
рівня неможливо без удосконалення й розви-
тку головної творчої сили аграрної економіки 

україни – українського селянства (хоча термін 
«селянство» вживається дедалі рідше в засто-
суванні до сьогоднішніх реалій, але саме він 
відображає сутність і внутрішній стрижень сіль-
ських жителів) [1, с. 7]. 

розвиток сільського господарства об’єктивно 
визначений необхідністю забезпечення насе-
лення продовольством відповідної якості і 
в необхідній кількості, а також внутрішньою 
сутністю устрою української периферії, яку 
неможливо уявити без села, сільського укладу, 
сутнісних духовних рис жителів сільських місце-
востей. При цьому і забезпеченість природними 
ресурсами, родючими чорноземами, багаті істо-
ричні традиції аграрного виробництва з позицій 
здорової економічної логіки й об’єктивного реа-
лізму роблять розвиток сільського господарства 
необхідним у сучасний історичний момент роз-
витку україни.

Природно, що розвиток сільського господар-
ства на всіх рівнях необхідно здійснювати із сис-
темних (комплексних) позицій, відмовившись від 
чисто ринкових, соціально орієнтованих, еколо-
гічних та інших вузькоорієнтованих конотацій. 
При цьому економічне питання відіграє одну з 
ключових ролей серед багатьох питань удоско-
налення аграрної сфери. Проте за всієї своєї 
важливості економічний складник має бути при-
ведений до єдиного знаменника з питаннями 
соціальної трансформації, інституціоналізації 
села, формування нових ефективних інфра-
структурних ланок інформаційної економіки. 
у зв’язку із цим орієнтиром розвитку сільського 
господарства можна запропонувати еклектично 
розширену фундаментальну концепцію сталого 
розвитку сільського господарства в контексті 
загальної інституціональної та економічної сис-
теми суспільства. При цьому дану концепцію 
об’єктивно необхідно будувати виходячи з орі-
єнтовних складників: ключова роль творчого 
пробудження особистості, розвиток духовного і 
творчого начала з опорою на внутрішній духо-
вний корінь населення; вдосконалення рівня 
розвитку людського і соціального капіталу сіль-
ських місцевостей за допомогою відродження 
науки, освіти й одночасно оздоровлення част-
ково люмпенізованої сільської інтелігенції; при-
скорення інноваційного розвитку сільського 
господарства, поява і розвиток більш доскона-
лих технічних і технологічних укладів сільсько-
господарського виробництва; переозброєння і 
переоснащення діючих сільськогосподарських 
виробництв, здійснення об’єктивно необхідних 
технологічних зрушень аграрної економіки; збе-
реження та примноження природного багатства, 
необхідного не тільки для існування сьогодніш-
нього суспільства, а й з урахуванням інтересів 
майбутніх поколінь. саме ці орієнтовні напрями 
необхідно покласти за основу як у напрямах 
наукових теоретичних досліджень, так і в прак-
тичну діяльність на всіх рівнях ведення сіль-
ського господарства та сільського життя.
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саме парадигма стійкого цілісного розви-
тку в основних своїх кореневих постулатах, що 
спирається на пробудження і розвиток творчого 
складника ведення сільського господарства, 
орієнтацію на просвітництво та інвестиційну 
спрямованість у сфері формування і примно-
ження людського і соціального капіталу, зберіга-
ючи багаті традиції і звичаї українського народу 
і піклуючись про збереження природних, духо-
вних і економічних багатств для творчого роз-
витку майбутніх поколінь, є  об’єктивно клю-
човою й адекватно неминучою у проходженні 
сучасної стадії розвитку суспільства. тому най-
важливішим і неминучим для сучасної еконо-
мічної аграрної науки є формулювання ключо-
вих сутнісних основ системи сталого розвитку 
сільського господарства, в основу якої буде 
покладена сформована наукова парадигма 
інформаційного суспільства. Природно, що на 
практико-емпіричному рівні необхідно спрямо-
вувати як наукову, так і практичну діяльність у цю 
концептуальну площину, орієнтувати дослідні 
розробки на формування стійкої системи сіль-
ського господарства та сільського інституцій-
ного середовища, що засновані на примноженні 
людського капіталу та духовних стрижневих 
рис сільських місцевостей як кореневої рушій-
ної сили сучасного інформаційного суспільства, 
заснованого на постійному розширеному від-
творенні знань.

Проте за неминучості переорієнтації еконо-
мічних і суспільних відносин на базі пріоритетів, 
що висуваються сучасним постіндустріальним 
суспільством, на перший план висуваються 
адекватність і адаптивність проектів державних 
реформ і перетворень регіональних і загальноу-
країнських реалій, інституціональні передумови 
модернізації економічної системи взаємин, наці-
ональна ментальність, що включає елементи 
різної глибини, у тому числі й господарську куль-
туру [2, с. 83]. саме облік таких системних явищ, 
як національна ментальність, кореневі риси 
народу, рятівні задатки, духовні і моральні цін-
ності та традиції, надзвичайно важливий у про-
цесі трансформації економічної системи. в осо-
бливому контексті тут знаходиться економічна 
ментальність (господарська культура, інститу-
ційна природа), яка характеризується специ-
фікою свідомості населення і відображається 
у тих або інших цінностях, нормах і установках 
суспільної поведінки в питаннях економічних 
відносин. виходячи з поділу ними цінностей, 
внутрішнього світу і духовного стрижня, люди 
або приймають і сповідують, або відкидають і 
категорично не сприймають ті чи інші соціальні, 
правові та економічні норми поведінки, які дикту-
ються владою та уповноваженими колами дер-
жавних і недержавних структур. саме відмова 
від урахування національної економічної мен-
тальності, людського стрижня економічної сис-
теми, можливості негативної реакції на труднощі 
переходу до ринкових відносин, застосування 

вузько орієнтованих неокласичних чисто ринко-
вих концепцій реформаторами початку 1990-х 
років є головними і ключовими причинами про-
валу демократичних реформ і різкого економіч-
ного спаду майже в усіх галузях економіки. саме 
невдача даних реформ і перетворень, в основі 
яких лежала неокласична модель розвитку 
економіки, довела неможливість розвитку без 
ясного розуміння і детального вивчення соціо-
культурних та духовних особливостей розвитку, 
стратегічних цілей, норм і пріоритетів населення 
та історично сформованих інститутів і відносин, 
що, своєю чергою, диктує внутрішню немину-
чість модернізації української економіки, а в роз-
глянутому контексті аграрної економіки саме на 
основі склалася протягом багатьох століть наці-
ональна ментальність та господарська культура 
в застосуванні до економічних взаємин.

у рамках розгляду концепції сталого роз-
витку, однією із сутнісних характеристик якої є 
саме врахування інтересів майбутніх поколінь, 
розгляд модернізації і інноваційного розвитку є 
ключовим моментом. При цьому варто зазна-
чити, що напрями і перспективи розвитку мають 
два субстанціональних відправних вектори роз-
витку: перший (орієнтований ззовні, здійсню-
ється державною владою) – вплив управлін-
ської та адміністративної системи, виражений 
державною аграрною політикою та формами 
організації систем великого бізнесу; другий 
(внутрішній, використовує внутрішній потенціал, 
сутнісні особливості сільського населення, дух 
селянського народу) – формування на основі 
об’єктивних духовних потреб із використанням 
ціннісних орієнтирів селянського життя і науко-
вих напрацювань аграрної науки, застосову-
ючи різного роду форми об’єднань та інститу-
тів для побудови і розвитку стійкої ефективної 
системи сільського господарства. Природно, що 
ці два шляхи доповнюють один одного, є вза-
ємно спрямованими і поєднаними один з одним, 
тільки їх єдність і взаємозумовленість можуть 
вирішити накопичені проблеми, відповідати 
викликам та імперативам поточного і майбут-
нього суспільства. 

у рамках проведених державою на всіх рів-
нях заходів і програм найбільш актуальними, 
визначальними і тенденційними в аспекті ста-
лого розвитку економіки аграрної сфери сьо-
годні слід визнати: 

‒ розроблення і часткове втілення у життя 
державної програми розвитку сільського госпо-
дарства та концепції розвитку на основі інно-
ваційно проривного сценарію, яка прийшла на 
зміну національному проекту розвитку аПк;

– розроблення і здійснення різноманітних 
програм розвитку різних видів сільськогоспо-
дарського виробництва, при цьому варто відзна-
чити, що багато програм лише декларуються, а 
не виконуються (їх безліч), різноспрямованість 
і вузькість сприяють тільки бюрократичному 
хаосу та тяганині [3, с. 142]; 
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– розвиток аграрної наукової та науково-
практичної діяльності державних освітніх, нау-
ково-дослідних, науково-практичних установ і 
підприємств; 

– розвиток системи аграрного державного 
планування, моніторингу і контролю ведення 
сільського господарства, розвиток інфраструк-
тури й утілення у життя соціальної політики 
[4, с. 8]; 

– підтримання прийнятного екологічного 
стану, збереження та примноження природного 
капіталу; 

– рішення проблем інституціоналізації та 
кластеризації села, формування і розвиток люд-
ського та соціального капіталу в сільській місце-
вості, збереження сільського укладу життя.

– Державні структури в сучасних умовах 
відіграють істотну роль в ефективному і ста-
лому розвитку або, навпаки, деградації, застої 
та занепаді сільського господарства. саме на 
державу об’єктивно необхідно покласти низку 
функцій, без утілення концептуального вира-
ження яких неможливий розвиток сільського 
господарства як такого. рішення вищевикла-
дених державних завдань дасть змогу орієн-
тувати сільське господарство на шлях нового 
технологічного укладу з об’єктивно централь-
ною роллю ефективного людського і соціаль-
ного капіталу на базі сучасних пріоритетів 
інформаційної економіки. 

у цьому контексті певні вимоги накладаються 
на вдосконалення та ефективне функціонування 
самих інститутів держави, на плечі яких покла-
дено завдання розроблення й утілення у життя 
аграрних перетворень і методів регулювання. 
як посилання розвитку ефективних державних 
інститутів можна запропонувати переорієнту-
вати позиції і погляди влади з вузькоконцепту-
альних формалізованих декларацій (багато в 
чому призводять до догм і помилок) на сучасні 
інноваційні креативні підходи до виконання 
своїх функцій. При цьому більший простір і поле 
діяльності варто надати молодим фахівцям, які 
об’єктивно більш сприйнятливі до постійно мін-
ливих умов і легше перебудовуються у процесі 
постійного інформаційного руху й обміну. 

за наявності відповідної необхідності (а сіль-
ське господарство україни цього гостро потре-
бує) держава надає пряму підтримку і заступни-
цтво аграрній галузі економіки. це виражається 
у прямих дотаціях і субвенціях на розвиток сіль-
ського господарства й сільської інфраструктури 
та інституціонального середовища, регіональ-
них і районних програмах та проектах розвитку 
галузі у цілому і конкретних видів виробництв, 
наданні пільгових умов кредитування та опо-
даткування, стимулюванні експорту і квотуванні 
імпорту продовольства, а також масі інших най-
різноманітніших способів впливу на керовану з 
державних позицій систему.

на жаль, у сучасній дійсності, в якій існує і 
розвивається сільське господарство, державна 

політика є не цілком ефективною, збалансо-
ваною і недостатньою, що формує кореневу 
і складну проблему, об’єктивну необхідність 
її вирішення, реформування і переорієнтації 
поглядів та інтересів на всіх рівнях утілення у 
життя грамотної і доречної у сформованих умо-
вах державної аграрної політики. 

Другим фундаментальним початком, у світлі 
якого вбачаються перспективи подальшого роз-
витку галузі та формування стійкої системи 
ведення сільського господарства і відповідних 
інститутів, що цьому сприяють, є внутрішній 
духовно-моральний стрижень сільських жите-
лів, які, незважаючи на труднощі і негаразди, у 
різні періоди свого розвитку (достатньо згадати 
останні потрясіння, пов’язані з аграрною кризою 
1990-х років, наслідки якої не подолані й донині) 
змогли не тільки зберегти стерпний рівень 
виробництва продуктів харчування, а й не 
допустили повної душевної деградації та зубо-
жіння, хоча до цього були всі передумови. саме 
на той досить високий рівень здібностей і духо-
вно-моральних якостей необхідно покласти всі 
проведені реформи і перетворення як у сфері 
виробничо-технологічної, так і у сфері соціаль-
ного розвитку, а таким є створення адекватних 
сучасним умовам інститутів. 

саме внутрішній стрижень селянства є коре-
невим моментом у відродженні конкурентоспро-
можного з позицій глобалізації та інформатиза-
ції економіки сільського господарства. саме на 
нього необхідно покласти формування принци-
пово іншого, значно більш досконалого техноло-
гічного укладу ведення сільського господарства. 
й у цьому аспекті особливу роль відіграють 
питання освіти сільських жителів, яким приділя-
ється, на жаль, занадто мало уваги як із боку 
великих гравців у сфері аграрного бізнесу, так і 
на державному рівні. 

Головними сутнісними проблемами у цьому 
контексті є серйозний рівень деградації сіль-
ської молоді, зростаюче відставання в особис-
тісних та духовних її характеристиках від міської, 
гостра потреба в освіті на рівні школи та інших 
позашкільних освітніх і просвітницьких інститу-
цій [5, с. 231]. саме криза молоді є фундамен-
тальною проблему, наслідки якої суспільство 
може відчувати протягом десятиліть, свого роду 
соціальна пастка аграрної системи взаємин в 
україні. ключовим завданням у подоланні цієї 
негативної тенденції є залучення талановитої 
частини інтелігенції несільськогосподарського 
профілю до села, створення можливостей для 
реалізації творчих посилів особистості з гідними 
умовами матеріального життя для них. 

також негативним моментом є поступова 
втрата агропромислових фахівців із високим 
рівнем професійних і духовних рис, здатних 
на високому технологічному рівні здійснювати 
гостро необхідну модернізацію сільськогос-
подарського виробництва. Даний соціальний 
прошарок, будучи не затребуваним у роки 
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аграрної кризи, поступово перейшов у найріз-
номанітніші сфери діяльності, але все ж зде-
більшого залишився у низькооплачуваному 
сільському господарстві і за належного зорі-
єнтованого підходу з боку держави і крупного 
аграрного бізнесу цілком здатний організувати 
інтенсивне і технологічно сучасне сільськогос-
подарське виробництво. 

Проте тенденційні напрями державної полі-
тики, орієнтири і прерогативи аграрних бізнес-
структур, на жаль, залишаються більшою мірою 
формально орієнтованими, з одного боку, і 
вузько вираженими чисто ринковими підхо-
дами – з іншого. При цьому, переспрямувавши 
свій сутнісний вектор і інвестиційний складник 
саме на питання ефективного використання 
наявного, формування та розвитку (за допо-
могою адекватних економічних і соціальних 
реформ та інституціональних перетворень) 
принципово нового людського і соціального 
капіталу, як держава, так і суб’єкти бізнесу отри-
мають набагато більший ефект і довгострокове 
ефективне середовище для подальшого посту-
пального розвитку. хоча формальне бюрокра-
тичне небажання з боку державного апарату 
і прагнення будь-якою ціною отримати най-
більшу віддачу, часто антисоціальними й анти-
екологічними методами з боку великих аграрних 
інвестиційних компаній, не дають змоги вийти 
на траєкторію стійкого поступального розвитку 
сільського господарства.

у контексті збереження та подальшого 
поглиблення і розвитку сутнісного внутрішнього 
стрижня, що лежить у сутнісних характеристи-
ках людського і соціального капіталу сільських 
місцевостей, є створення гідних умов зайнятості 
та дозвілля, створення адекватних інфраструк-
турних інститутів, що, своєю чергою, сприятиме 
як ефективному функціонуванню сільського 
господарства, так і дасть змогу вийти внутріш-
нім суспільним відносинам у рамках сільського 
господарства та сільської місцевості на якісно 
інший, принципово новий рівень, відповідних 
прерогатив й імперативів сучасного інформацій-
ного суспільства. 

також в особливому контексті варто виділити 
напрями і тенденції розвитку, пов’язані з інфор-
матизацією, необхідною інформаційною забез-
печеністю, прозорістю і створенням середовища 
для безперешкодного руху інформаційних пото-
ків у сільському господарстві та інститутах сіль-
ської інфраструктури. саме безперешкодний 
рух інформаційних потоків у сучасній системі 
суспільних та економічних відносин є ключовим 
напрямом, без якого неможливий конкуренто-
спроможний розвиток ні на рівні підприємств, 
ні на рівні регіонів, ні на рівні особистості, ні на 
рівні суспільства у цілому. 

на основі ефективного людського і соціаль-
ного капіталу з належним рівнем інформацій-
ного забезпечення прозорості інформаційних 
потоків, високоорганізованого інституційного 

середовища, з мінімальним рівнем трансакцій-
них витрат варто будувати систему напрямів і 
заходів розвитку сільського господарства з від-
повідною орієнтацією інвестиційного складника 
реформ і перетворень. 

окрім того, безперечною є необхідність інно-
ваційного розвитку, оскільки відставання за рів-
нем технологічного розвитку від світових лідерів 
за низкою відносних показників сільського гос-
подарства просто колосальне. у цьому аспекті 
це інноваційна переорієнтація на принципово 
інші технологічні уклади, технологічні зрушення 
з низькоефективних і морально зношених меха-
нізованих виробництв на автоматизовані інфор-
маційно активні способи розвитку.

назрілі на сучасному етапі проблеми роз-
витку сільського господарства, які є наслідком 
кардинальних змін, що відбулися в україні в 
останні два десятиліття, диктують об’єктивну 
необхідність дещо інших перетворень, які 
враховують інституціональні традиції і засади 
села. зміна соціально-економічної системи 
відносин, політичного режиму і цінностей 
визначає його сутнісні основи необхідності 
оновлення і перетворення духовно-мораль-
ної парадигми, яка в кореневих своїх основах 
залишається незмінною, конкурентною і жит-
тєздатною незалежно від доктрин і економіч-
них умов. Проте для ефективного втілення у 
життя економічних програм і реформ, в основу 
яких необхідно покласти імперативи і пре-
рогативи принципово нової форми наукової і 
суспільної системи відносин (інформаційного 
суспільства, креативної економіки), необхідно 
враховувати цю непорушність стрижневих 
традиційних духовних цінностей українського 
народу, пристосувавши під них усі тенденційні 
перетворення. 

невдачі реформ і конкретних заходів 1990-х 
років (та й часто нашого часу) багато в чому 
пов’язані саме з відокремленням економічних 
взаємовідносин від інституційного середо-
вища, розглядом заходів щодо підвищення еко-
номічної ефективності сільського господарства 
у відриві від внутрішніх коренів і кластерних 
переорієнтацій, що відбуваються в суспільних 
відносинах у сільському господарстві і сіль-
ській місцевості. у цьому контексті ключовим 
моментом під час утілення у життя економіч-
них заходів із підвищення ефективності сіль-
ського господарства необхідно робити концеп-
туальні основи формування системи сталого 
розвитку, що в економічній своїй частині буде 
побудована на фундаментальних ефективних 
інститутах із високими інноваційними та креа-
тивними чутливостями. 

саме комплексність та системність факто-
ріального і результативного складників під час 
реалізації абстрактно сформульованих проек-
тів і програм, зміна вузькоринкових підсумкових 
критеріїв ефективності потенційних підсумків, 
як і відмова від дотаційного директивного спо-
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собу розподілу, є визначальними моментами 
у формуванні системи сталого розвитку сіль-
ського господарства. зокрема, система еко-
номічних взаємовідносин так тісно вплетена у 
цілісну соціально-моральну систему характе-
ристик особистості, в її духовний вигляд і суть, 
що так нерозривно пов’язано, з одного боку, 
з філософськими віруваннями та оцінками і, 
з іншого боку, із безпосередніми психічними 
імпульсами, із загальним світовідчуттям, що 
самостійне теоретичне його зображення неми-
нуче повинно залишатися схематичним, бути 
не вузько стилізовано елементарною формалі-
зацією економічного аналізу і прогнозу, а лише 
абстрагуванням для конкретного відокрем-
лення сфери матеріальних відносин у питан-
нях створення і розподілу вартості, і чистий, 
ізольований аналіз його свідомо і до кінця ігно-
рує його життєвий зв’язок з іншими.

При цьому підвищення економічної ефек-
тивності, інноваційна економічна система є 
першочерговими напрямами перетворень, 
але ці зміни повинні враховувати повною 
мірою соціокультурні трансформації сільського 
життя, процеси інституціоналізації та кластери-
зації сільських жителів [6, с. 71]. Перетворення 
повинні спиратися на ефективні інститути гро-
мадянського суспільства, особистісне праг-
нення населення до них, а не стати набором 
догм і декретів, а для цього необхідно сформу-
вати ефективну систему інститутів у сільській 
місцевості. При цьому дана система повинна 
якісно відрізнятися від нинішнього стану справ 
внутрішньою здатністю до генерації людського 
капіталу, характеризуватися високим рівнем 
довіри і низькими трансакціями взаємин, тобто 
високими внутрішніми адекватними власти-
востями (соціальним капіталом), які будуть 
об’єктивно модернізувати і розвивати еко-
номічну систему сільського господарства як 
галузь економіки. 

ефективна економічна система має у своїх 
сутнісних рисах базуватися на широкомасш-
табному внутрішньому шарі ефективних взає-
мовідносин у рамках аграрної економіки. тобто 
в основу підвищення економічної ефективності 
сільського господарства необхідно покласти 
принципово більш досконалу систему інсти-
тутів, ніж наявна, з високим рівнем якості 
економічних інтересів. саме формування 
ефективного інституціонального середовища, 
адекватних глобальних технологічних перетво-
рень інститутів виступає сутнісною основою і 
генеральним напрямом підвищення економіч-
ної ефективності та стійкості сільського госпо-
дарства, створення принципово більш доско-
налої системи агропромислового виробництва. 
При цьому необхідно приділити увагу не тільки 
кількісним і якісним критеріям кінцевого про-
дукту галузі, а й якісним характеристикам самої 
системи, її внутрішньої сутності, можливості 
творчої генерації принципово нової і засвоєнню 

наявної інформації і технологій. При цьому 
елементарні одиниці структури необхідно роз-
глядати в їх складній і багатогранній взаємодії, 
приділивши питанню економічної ефективності 
і сталого відтворення ресурсоорієнтованої сис-
теми підвищену увагу.

ключовими інституціональними складни-
ками формування системи з належним рівнем 
економічної ефективності сільського госпо-
дарства з позицій концепції сталого розвитку 
та інноваційної орієнтації інвестицій і творчих 
посилів діяльності є такі блоки: 

– ефективні інститути держави, грамотна й 
адекватна державна аграрна політика; 

– виробнича і споживча кооперація; 
– розвиток соціального і людського капі-

талу за допомогою освіти й примноження духо-
вних цінностей; 

– інституціоналізація, кластеризація і соці-
алізація села; 

– зміна ролі і переорієнтація інтересів 
аграрного бізнесу; 

– створення умов для залучення інвестицій 
у сільське господарство; 

– зміна технологічного укладу сільського 
господарства; 

– необхідний і достатній рівень доданої 
вартості, отриманий у результаті відновлення 
еквівалентності обміну і паритетності ціноутво-
рення.

своєю чергою, зміна ролі аграрного бізнесу 
є об’єктивною тенденцією, без утілення у життя 
якої проблематично уявити розвиток сіль-
ського господарство, оскільки нині він перебу-
ває в інертному і безперспективному стані, не 
даючи змоги не тільки домагатися системного 
корінного поліпшення, а й утілення у життя 
навіть примітивних формальних чисто ринко-
вих завдань і орієнтирів. що стосується того, як 
був створений цей бізнес у 1990-ті роки (при-
чому не тільки аграрний), то доречним буде 
навести фразу к. Маркса: «Первинний капітал 
виливає кров і бруд з усіх своїх пор – з голови 
до п’ят». це красномовно свідчить про необ-
хідність розвитку підприємництва в сільському 
господарстві і ринкових відносин, які перебува-
ють у несформованому вигляді й є вкрай нее-
фективними. 

ключовою тенденцією розвитку сільського 
господарства і сільського інституціонального 
середовища є формування стійкої системи від-
носин щодо створення, збереження і примно-
ження соціального і людського капіталу, духо-
вно-моральних цінностей, адже тільки духовно 
розвинена й освічена особистість, забезпечена 
необхідними умовами вільного доступу до 
інформації та ефективними інститутами для 
взаємодії, здатна органічно розвивати сільське 
господарство та економіку країни у цілому. При 
цьому ключовим є надання свободи для твор-
чої реалізації духовно-морального потенціалу 
народу, не забуваючи про необхідний рівень 
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матеріального добробуту, порівнянного зі сві-
товими лідерами. 

розвиток економічних і соціальних відносин 
повинен бути покладений на  творчу синергію 
людини і природи, тобто з творчо активним під-
ходом як у питаннях наукового пізнання, так і в 
практичних діях.

колишні теорії висували на передній план 
виробничі моменти, фізичне екстенсивне 
нарощування продуктивних сил, розподільні 
концепції, що являють собою концентрування 
і замикання людини в обмежених сферах. 
ця ідеологія рідко виходить за межі рішення 
поверхневих економічних завдань та  орга-
нічно нездатна відповідати об’єктивним імпе-
ративам, що висуваються сучасною інформа-
ційною економікою. 

за всіх протиріч розвитку україни, її абсо-
лютної свободи поглядів на практиці часто ми 
бачимо пригнічення і рабство свого ж народу, 
саме у нас є рятівне прагнення до звільнення 
творчої енергії і побудови на її основі майбут-
нього постіндустріального суспільства. 

український народ повинен вступити на 
рятівний шлях духовного самовдосконалення 
і самодисципліни, зберігаючи свою самобут-
ність і перетворившись на справжнього госпо-
даря своїх природних багатств і творця нової 
сталої соціально-економічної системи. 

Моральні ідеали суспільство виховує за 
допомогою вдосконалення і самовдоскона-
лення кожного з його членів, що є непорушною 
основою, і як тільки ця основа розхитається, 
тоді це загрожує втратою сенсу існування 
людини, а потім і розвалом країни.

саме творча активізація, відхід від бюрокра-
тичної системи, опора на моральні ідеали та 
духовні цінності дадуть змогу сформувати стійку 
соціально-економічну систему в нашій країні. 

При цьому сучасний менеджмент поступово 
переорієнтовує погляди з виробничих і фінан-
сових орієнтирів та показників ведення бізнесу 
на інформаційні, що стимулюють творчу актив-
ність і духовну діяльність. 

актуальними й архіважливими питаннями для 
україни є питання розвитку наукових положень, 
принципово відмінних від наявних догм і апріор-
них установок, формування унікальної теорії люд-
ського капіталу і на її основі стійкого функціону-
вання соціально-економічної системи українського 
суспільства, практичної реалізації цих концепцій. 

Природно, що формування і розвиток прин-
ципово нової стійкої і ефективної соціально-
економічної системи в україні можуть бути 
основані лише на багатому духовному досвіді, 
моральних ідеалах різних поколінь вітчизня-
ного суспільства, пробудженні творчої актив-
ності та морально-духовного вдосконаленні 
особистості. 

тільки відмова від неефективних концепцій 
теперішніх українських управлінців, їх пере-
орієнтація на людиноорієнтовану ресурсну 
концепцію управління сформують гідну еко-
номіку й ефективно функціонуючі громадські 
інститути. 

Головним вихідним моментом розвитку 
україни є її народ із тією багатовіковою істо-
рією, яка їм прожита, з усіма незліченними 
стражданнями і бідами. через них він і виніс 
ту велику моральність, якою володіє. еконо-
мічний прогрес має спиратися на моральний 
ідеал суспільства, йти в ногу з прогресом соці-
альним. Побудова стійкої соціально-економіч-
ної системи в україні повинна досягатися без 
перелому моральних ідеалів, при цьому самі ці 
цінності повинні зберігатися і примножуватися, 
і тільки на основі духовної сили можливе фор-
мування системи сталого економічно ефектив-
ного сільського господарства.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Підсумовуючи ключові положення наукового 
дослідження, необхідно констатувати переорі-
єнтацію економічної науки з чисто економічних 
позицій у русло інституціональних взаємин, 
соціальної філософії і духовного розвитку. 
При цьому економічне питання стає більш 
еклектичним у науковому розумінні, і для його 
вирішення пропонується використовувати все 
більше розмаїття поглядів і позицій. у сутності 
своїй проведене дослідження можна підсуму-
вати основними ключовими підсумковими орі-
єнтирами, які поставлені і вирішені у внутріш-
ній своїй сутності. 

При цьому об’єктивним напрямом стало 
окреслення сутнісних рис наукової концепції 
сталого розвитку в рамках глобальних змін у 
руслі інформаційної економіки та технологіч-
них зрушень. тут підкреслюється, що метою 
майбутнього справедливого суспільства пови-
нно бути не тільки зростання продуктивності 
праці, економічної ефективності реального 
сектору, не постійне зростання виробництва і 
споживання, а підтримання оптимального рівня 
продуктивності, виробництва і споживання 
виходячи з обмежень, що накладаються інтер-
есами поточного суспільства, майбутніх поко-
лінь і реальними ресурсами, освоєння яких не 
повинно викликати екологічної катастрофи. 

в аспекті формування ефективного люд-
ського і соціального капіталу з належним рів-
нем інформаційного забезпечення прозорості 
інформаційних потоків, високоорганізованої 
інституціонального середовища, з мінімальним 
рівнем трансакційних витрат варто будувати 
систему напрямів і заходів розвитку сільського 
господарства з відповідною орієнтацією інвес-
тиційного складника реформ і перетворень.
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