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ження витрат, зростання продуктивності за раху-
нок ефективного використання робочої сили і 
капіталу, залучення значного обсягу субсидій, 
зниження податкового тягаря. Важливо відзначи-
ти, що фірми конкуруватимуть між собою. 

Створення такого птахівничого кластера в 

регіоні за участю держави дозволить охопити 
весь технологічний ланцюжок від наукової ідеї до 
кінцевого споживача, вийти на очікуваний річний 
обсяг виробництва м’яса птиці, знизити собівар-
тість продукції, отримати економічний ефект, 
інституційний ефект, екологічний ефект. 
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У статті піддано аналізу інноваційну, соціально-орієнтовану моделі та модель екологічно-

збалансованої національної економіки. Визначено, що модель інноваційного розвитку економіки 
України повинна включати заходи переходу до біоекономіки. Еволюція концепцій соціальної держави 
призвела до появи такого механізму, як соціальне партнерство. Модель екологічно-збалансованої 
економіки відповідає принципам сталого розвитку. В сучасних умовах актуальним є формування 
моделі соціобіоекономіки, засади якої запропоновані в даному дослідженні.  

Ключові слова: модель соціобіоекономіки, біоекономіка, сталий розвиток, інноваційна модель 
економіки, модель соціально-орієнтованої економіки, модель екологічно- збалансованої економіки, 
соціальне партнерство, екологічна безпека. 

Постановка проблеми. Сучасна економіка 
України характеризується як перехідна від ко-
мандно-адміністративної до ринкової системи. 
Труднощі трансформації зумовлюють необ-
хідність розробки теоретичного підґрунтя фор-

мування наукової концепції перспективної моделі 
розвитку національної економіки. Актуальність 
даного дослідження також полягає в тому, що на 
даний момент відсутня єдина стратегічна модель 
розвитку, яка б відповідала сучасним вимогам. 
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Аналіз останніх досліджень. У науковій 
літературі відсутній єдиний підхід до класифікації 
моделей національної економіки. Історичні аспек-
ти впровадження різноманітних моделей викла-
дені у працях таких вчених, як Фішер С., Дорнбуш 
Г., Макконнел К.Р., Брю С.Л., Самуельсон П., 
Мочерний С.В., Ніколенко Ю.В., Климко І.Н., 
Нестеренко В.П., Сизоненко В.О., Стеченко Д.М., 
Гринев Б.В., Бубенко П.Т., Гусев В.А. та інші. 
Питання інноваційної політики та інноваційного 
підґрунтя розвитку економіки освітлені в роботах 
Дідківської І.М., Клепко С.Ф., Нічкало Н.Г., Куді-
ної В.О., Кондратьєва М.Д., Глазьєва С.Ю., 
Нікітіної М.Г., та інших. Сучасні розробки й уточ-
нення класифікації соціально-орієнтованої моделі 
економіки належать Г. Еспіну-Андерсену, 
Н.П. Ситнiковій, С.Ю. Дефоржу, М. Базилеву, 
С.В. Калашнiкову, Т.В.Кашнiкову, Ю. Красновій, 
В. Бєсєдіній, І.Б. Орлову, Д. Юнгблюду, 
М. Стрижневий, Т.О. Ілляшенко, Н.В. Котенко та 
іншим. 

Вимагають подальшого дослідження про-
блеми, пов'язані з формуванням моделі, яка б 
дозволила перейти до соціально-орієнтованої 
економіки на принципах збалансованого (стало-
го) розвитку, враховуючи поточну ситуацію, 
пов′язану із вичерпністю природних ресурсів та 
збереженням навколишнього середовища. 

Формулювання цілей статті. Метою статті 
є аналіз існуючих моделей розвитку національних 
економік і обґрунтування пропозицій щодо побу-
дови оптимальної моделі для України. 

Виклад основного матеріалу. Роботи ба-
гатьох вчених-економістів містять дослідження та 
класифікації моделей розвитку економічних си-
стем. На нашу думку, будь-яка модель націо-
нальної економіки повинна забезпечувати зба-
лансоване зростання, враховуючи принципи ста-
лого розвитку. З такої точки зору варто розгля-
нути докладніше наступні моделі. 

Модель інноваційного розвитку національної 
економіки. Об’єктивні зміни в суспільному еко-
номічному розвитку призвели до формування 
інноваційної моделі розвитку економіки, для якої 
характерні нові риси та пріоритети. Інноваційний 
тип розвитку економіки характеризується перене-
сенням акценту на використання принципово 
нових прогресивних технологій, переходом до 
випуску високотехнологічної продукції, ефектив-
ними організаційними і управлінськими рішення-
ми в інноваційній діяльності, що стосується як 
мікро-, так і макроекономічних процесів розвитку - 
створення технопарків, технополісів, проведення 
політики ресурсозбереження, інтелектуалізації 
всієї виробничої діяльності, всебічне використан-
ня інформаційних технологій. Важливу роль в 
житті суспільства стали відігравати галузі, що 
ґрунтуються на так званих «високих технологіях», 
а також галузі, що безпосередньо задовольняють 
потреби людей. Відбувається переоцінка людсь-

кого фактору в економіці: зростає роль творчих 
кадрів - людей, що володіють знаннями і є 
носіями нововведень в сфері організаційної, нау-
ково-технічної та екологічної культури. 
З’являються нові суспільні пріоритети: добробут, 
інтелектуалізація виробничої діяльності, викори-
стання високих та інформаційних технологій, 
екологічність. Ця модель потребує нової фінан-
сово-кредитної політики, ефективного стимулю-
вання інновацій, розвитку наукомістких та скоро-
чення природоексплуатуючих галузей - на мак-
рорівні; зміни типу підприємницької діяльності, 
активного залучення до виробництва малого та 
середнього приватного бізнесу - на макрорівні [1]. 

В Україні створено законодавче поле для 
формування інноваційної моделі економіки: зако-
ни України «Про інноваційну діяльність в Україні» 
[2], «Про пріоритетні напрями інноваційної діяль-
ності в Україні»[3], «Про наукову та науково-
технічну діяльність» [4], «Про державне регулю-
вання діяльності у сфері трансферу техно-
логій»[5], «Про спеціальний режим інноваційної 
діяльності технологічних парків» [6]. 

У відповідності із законодавством, основни-
ми напрямами для реалізації інноваційної моделі 
в національній економіці є: машинобудівний ком-
плекс (літакобудування, морський транспорт, 
пасажирський транспорт); металургійний палив-
но-енергетичний комплекс (розвиток альтерна-
тивних видів енергетики); аграрно-промисловий 
комплекс (АПК); медична та мікробіологічна про-
мисловість; нові наукові технології та створення 
науково-освітніх кластерів; легка та харчова про-
мисловість. 

Крім вищезазначеного, на нашу думку, варто 
звернути увагу на таку болючу проблему сього-
дення, як надмірне антропотехногенне наванта-
ження на навколишнє середовище. Те, що 
найближчим часом доведеться мати справу із 
виснаженням природних ресурсів, уже ні в кого 
не викликає сумнівів, розбіжності в оцінках різних 
вчених полягають лише в строках. Песимісти 
вважають, що ресурсів вистачить людству на 20-
25 років, а оптимісти – 50 років. У даному зв′язку 
все більшої актуальності в розвинутих країнах 
набуває становлення біоекономіки, що базується 
на знаннях. Серйозні досягнення в області генної 
інженерії, екологічно чистого біопалива, продукції 
мікробіологічного синтезу, що значно скорочують 
енерговитрати, кількість спожитої води та виро-
біток токсичних відходів, одержання наносистем і 
створення матеріалів на їх основі та ін. склада-
ють основу біоекономіки. Науковці покладають 
великі сподівання на те, що застосування біотех-
нологій дозволить підвищити якість та тривалість 
життя населення, покращити стан навколишнього 
середовища, досягти більшої ефективності про-
мислового, сільськогосподарського та енергодо-
бувного виробництва. 

Нові знання в галузі біотехнологій разом з 
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досягненнями інформаційних та нанотехнологій 
дають можливість для формування концепції 
біоекономіки. 

Біоекономіка розглядається, по-перше, як 
одна із сторін економічної діяльності, що «врахо-
вує прихований позитивний вплив біологічних 
процесів та поновлюваних ресурсів на здоров’я 
населення, а також на процес економічного зрос-
тання та розвитку»; та по-друге, як частина виро-
бничого процесу, тобто як «економіка, що вико-
ристовує поновлювані біоресурси, кінцеві резуль-
тати біопроцесів і потенціал еко-промислових 
кластерів (eco-industrial clusters) з метою вироб-
ництва новітніх біопродуктів, одержання прибутку 
від їх реалізації та створення додаткових робочих 
місць» [7]. 

Отже, ми вважаємо, що модель інноваційно-
го розвитку для України повинна передбачати 
становлення біоекономіки, яке має пройти такі 
етапи: 

1. Формування наукової та ресурсної бази: а) 
створення та розвиток ефективних механізмів 
підготовки спеціалістів та наукових кадрів в обла-
сті біотехнологій, створення спільного освітнього 
простору біотехнологічного спрямування; б) фо-
рмування та реалізація перспективних науково-
дослідницьких, дослідно-конструкторських і тех-
нологічних робіт; здійснення інтеграції науки, 
промисловості, малого та середнього підприєм-
ництва на основі ринкових механізмів комерціалі-
зації об’єктів інтелектуальної власності та при 
передачі технологій; в) створення стимулюючих 
механізмів державної підтримки формування та 
розвитку нового високотехнологічного сектору - 
біоекономіки; вдосконалення нормативної право-
вої бази, що регулює виробництво та обіг проду-
кції біотехнологічних підприємств; г) стимулюван-
ня використання підприємствами технологій, що 
базуються на поновлюваних ресурсах; д) ство-
рення системи заходів, направлених на підтримку 
аграрного сектору як основної ресурсної бази 
біоекономіки. 

2. Формування конкурентоспроможного сек-
тору досліджень та розробок в області біотехно-
логій: а) комерціалізація і впровадження біотех-
нологій, скорочення розриву між дослідженнями 
та ринком; б) створення біоіндустії, розвиток аль-
тернативної енергетики; в) сприяння формуван-
ню позитивного іміджу біотехнологічної продукції 
шляхом пропаганди та популяризація біотехноло-
гій як серед виробників, так і серед споживачів; г) 
сприяння підвищенню екологічної культури насе-
лення; д) розробка заходів, що сприяють більш 
легкому входженню біопродуктів на ринок. 

3. Формування агробіокластерів на території 
України: а) розробка системи заходів в рамках 
соціального партнерства, що стимулюють ство-
рення агробіокластерів; б) вивчення існуючих 
виробничих і технологічних ланцюжків з метою 
раціонального використання біоресурсів як бази 

для створення та подальшого розвитку територі-
альних агробіокластерів. 

Модель соціально-орієнтованої національної 
економіки. Ця модель має такі відмінні риси: 
значний масштаб держсектору, соціальна спря-
мованість видатків державного бюджету, регулю-
вання зайнятості, високий рівень оподаткування 
приватного сектора і населення зі значними до-
ходами, державна підтримка малого та середньо-
го бізнесу, застосування інструментів інве-
стиційної та структурної політики. 

Теоретики соціально-ринкового господар-
ства вважали, що конкурентний порядок не може 
встановитися сам по собі, його має встановити 
держава. Для забезпечення у суспільстві 
соціальної злагоди держава через прогресивну 
систему оподаткування акумулює у бюджеті 
значні кошти, які спрямовуються на фінансування 
соціальних потреб. Ці витрати здійснюються 
відповідно до затверджених програм за такими 
напрямами, як забезпечення державних служ-
бовців, дотації і виплати незахищеним прошар-
кам населення і багатодітним родинам, стимулю-
вання різних форм заощаджень, надання пільго-
вих позичок, дотацій та поручительство держави 
для отримання цільових кредитів, підтримка пев-
ного рівня цін на окремі види товарів, дотації в 
зовнішньоторгівельній сфері тощо [8]. 

Соціальна спрямованість політики нашої 
держави визначена Конституцією України, в якій 
її визнано як пріоритетний напрям і проголошено 
людину, її життя, честь і гідність найвищою 
соціальною цінністю. Основним обов’язком дер-
жави є утвердження й забезпечення прав і сво-
бод людини. Конкретизація цього положення 
знаходить своє відображення у статтях 46, 48, 49, 
у яких визначається право громадян на достатній 
життєвий рівень для себе і для своєї сім’ї, на 
охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне 
страхування, а також право громадян на соціаль-
ний захист за віком, у випадку хвороби, ін-
валідності, втрати годувальника та в інших 
випадках, передбачених законом. В Конституції 
України наводяться найзагальніші риси завдань 
соціальної держави [9]. 

Однак, у практичному плані наша країна ще 
далеко від реалізації цілей соціальної держави. 
Функції, зміст і принципи функціонування 
соціальної держави з’ясовані не в повній мірі. На 
жаль, сучасна соціальна політика представляє 
собою комплекс заходів як реакції уряду на кри-
зову ситуацію, що виникає під впливом еко-
номічних факторів. Головна увага зосереджуєть-
ся на окремих ланках соціальної сфери: пенсіях, 
грошових допомогах, індексації, мінімальних 
соціальних стандартах. Таким чином, соціальна 
політика втрачає комплексність та адресність, 
знижується її ефективність [10]. 

Еволюція концепції соціальної держави при-
звела до появи нових соціальних механізмів, 
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таких, як наприклад, соціальне партнерство, яке 
характеризується на практиці взаємодією держа-
ви, бізнесу та суспільства з метою досягнення 
соціально-значущих цілей (підвищення добробу-
ту, економічного зростання на принципах ста-
лості, збереження навколишнього середовища 
тощо). 

На жаль, на сучасному етапі в транзитивній 
економіці України поки що не сформована цілісна 
модель соціальної держави. В цілому, спо-
стерігається тяжіння до консервативних методів 
соціального захисту та посилення регулятивної і 
контрольної функцій держави. 

Модель екологічно збалансованої націо-
нальної економіки. Сталий (збалансований) ро-
звиток у сучасному світі стає одним із національ-
них пріоритетів через надзвичайне загострення 
соціо-екологічних проблем. Модель екологічно-
збалансованої економіки грунтується на: підви-
щенні ролі екологічної освіти, екологічного вихо-
вання, загальної та екологічної культури; фор-
муванні конкурентного ринкового середовища, 
що спонукатиме суб'єктів господарювання до 
ефективного використання природного капіталу;  
спрямованості центральної і місцевої влади на 
збереження й відтворення природного капіталу; 
формуванні громадянського суспільства, що спо-
нукатиме владу до збереження природного 
капіталу, забезпеченні належної якості природно-
го довкілля; економічному механізмі екологічно 
збалансованого природокористування [11].  

За даними українських вчених, обсяг при-
родного капіталу України становить біля 658,1 
млрд. доларів США. Найбільшу частку цього 
капіталу становлять мінерально-сировинні ресур-
си (95-96%) і лише 4% забезпечують сільськогос-
подарське виробництво продуктів харчування. 
Ефективність використання природного капіталу 
досить низька і дорівнює ефективності його вико-
ристання в країнах, що розвиваються. Вкрай не-
ефективним є землекористування. У такій ситу-
ації потрібно шукати резерви екологічно збалан-
сованого природокористування на основі збере-
ження ресурсно-екологічних ніш екосоціосистем 
України [12]. 

Серед регіональних пріоритетів, що зумо-
влюють швидкий перехід національної економіки 
на модель екологічно збалансованого розвитку, 
Гринів Л. виділяє такі: створення раціональної 
регіональної структури економіки, на основі про-
ведення соціоекологічного районування, та кри-
теріїв ресурсо-екологічної безпеки і просторових 
вимог екологічно збалансованого розвитку; фор-
мування соціоекологічних програм розвитку тери-
торій, що передбачають реалізацію системи за-
ходів по їх екологічно збалансованому природо-
користуванню; вдосконалення територіальних 
пропорцій розвитку економіки завдяки ефек-
тивнішому використанню внутрішньорегіональних 
можливостей ресурсів природного та людського 

потенціалу; перепрофілювання та реконструкція 
промислових комплексів; розробка допустимих 
параметрів господарської діяльності у межах 
локальних територій; створення системи за-
побігання шкідливого впливу природокористу-
вання на довкілля та виникнення надзвичайних 
ситуацій, техно- і антропогенних аварій та ката-
строф; визначення еталонних територій для 
першочергового відпрацювання регіональних 
схем детоксикації довкілля в індустріальних 
східних регіонах України [13]. 

Модель екологічно-збалансованої економіки 
найкраще відповідає принципам сталого розвит-
ку. Вирішення соціально-екологічних проблем 
позитивно впливає на якість та тривалість життя 
населення, дає можливість перейти до економіч-
ного зростання без шкоди інтересам майбутніх 
поколінь.   

В Україні затверджена Концепція сталого ро-
звитку населених пунктів, яка визначає основні 
напрями державної політики щодо забезпечення 
сталого розвитку населених пунктів, правові  та 
економічні шляхи їх реалізації [14]. Зокрема, в 
даному нормативно-правовому акті зазначено, 
що основними причинами, що перешкоджають 
забезпеченню збалансованому сталого розвитку 
населених пунктів, є нестабільність соціально-
економічних умов у державі на перехідному етапі, 
відсутність науково обгрунтованої, чітко визначе-
ної стратегії її сталого розвитку, ефективного 
реформування економіки та  її  державного регу-
лювання, недосконалість законодавчого і норма-
тивного забезпечення  формування адекватного 
умовам ринку фінансового, правового, інфор-
маційно-комунікаційного простору, недоско-
налість правових, організаційних, економічних 
засад діяльності органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування, фізичних і 
юридичних осіб щодо формування повноцінного 
життєвого середовища [14].  

Проаналізувавши існуючі моделі розвитку 
економіки, приходимо до висновку, що в сучасних 
умовах соціо-еколого-економічної кризи варто 
сформувати нову, певною мірою комбіновану, 
модель соціобіоекономіки, яка грунтується на  
таких засадах: 

-перенесення акценту на використання 
принципово нових прогресивних технологій, пе-
рехід до випуску високотехнологічної продукції;  

-впровадження ефективних організаційних та 
управлінських рішень в інноваційній діяльності 
(створення технопарків, технополісів, агробіотех-
нологічних кластерів); 

-проведення політики ресурсозбереження, 
перехід на поновлювані джерела енергії, вклю-
чаючи біомасу, стимулювання суб'єктів господа-
рювання до застосування ресурсоощадних, еко-
логічно безпечних технологій, заснованих на ви-
користанні відновлюваних ресурсів; 

- реалізація масштабних науково-технічних 
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проектів, які базуються на створенні біотехно-
логічної продукції в рамках розвитку біоекономіки; 

- всебічне використання інформаційних тех-
нологій; 

- спрямування соціальної політики держави 
на підвищення якості  життя, соціальних стан-
дартів, які враховують екологічні нормативи щодо 
безпеки продуктів харчування, води, повітря 
тощо; 

- розвиток екологізації виробництва та ринку 
екологічно чистої продукції; 

- формування нової системи взаємодії бізне-
су, держави і суспільства - соціального партнер-
ства, яке направлене на розвиток біоекономіки. 

Висновки. Аналіз сучасних концепцій еко-
номічних моделей може служити Україні орієнти-
ром для формування власної моделі національ-
ної економіки, котра повинна враховувати спе-
цифічні особливості та умови, що притаманні 
саме їй (географічне розташування, природні 
ресурси, людський та виробничо-технологічний 
потенціал, традиції та менталітет суспільства). 
На нашу думку, найкраще відповідає вимогам 
сьогодення комбінована модель національної 
економіки, яка має риси інноваційної, еколого-
збалансованої, соціально-орієнтованої моделі та 
передбачає розвиток біоекономіки на засадах 
соціального партнерства.  
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ли развития национальной экономики. 
В статье проанализировано инновационную, социально-ориентированную модели и модель 

экологически-сбалансированной национальной экономики. Установлено, что модель инновационно-
го развития должна включать меры по переходу к биоэкономике. Эволюция концепций социального 
государства привела к появлению такого механизма, как социальное партнерство. Модель эколо-
гически сбалансированной экономики соответствует принципам устойчивого развития. В совре-
менных условиях целесообразно сформировать модель  социобиоэкономики, основы которой пред-
ложены  в данном исследовании. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ  
ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 

 
Л. І. Сахарнацька, м.н.с., Закарпатський регіональний Центр соціально-економічних і 

гуманітарних досліджень НАН України 
 

В статті проаналізовано стан та перспективні напрями господарської діяльності особистих 
селянських господарств України. Визначено основні тенденції виробництва сільськогосподарської 
продукції особистими селянськими господарствами на загальній основі агропромислового комплек-
су України. 
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Постановка проблеми. Таким чином, що 

перехід до ринкової економіки на етапах приват-
ної власності та широкий розвиток підприєм-
ництва передбачає групову перебудову та ре-
структуризацію агропромислового виробництва, 
застосування різних організаційно-правових 
форм господарювання. Тому одним з основних 
питань є вивчення виробничої діяльності, 
пов’язаної з веденням особистого селянського 
господарства, яке лежить в основі селянського 
укладу як усталеного порядку в аграрних відно-
синах, побуті, родині та сільському соціумі.  

На сучасному рівні значну роль у вироб-
ництві аграрної продукції в Україні відіграють 
особисті селянські господарства населення. Ак-
туальність розгляду питань підвищення ефектив-
ності їх функціонування пов’язується з необ-
хідністю збереження виробничого потенціалу 
села, сприяння самозабезпеченню сільського 
населення продуктами харчування, насичення 
внутрішніх аграрних ринків та підтримки продо-
вольчої безпеки держави.  

На нашу думку, структура тенденцій зміни й 
визначення перспектив подальшого розвитку 
особистих селянських господарств (ОСГ) насе-
лення набувають особливо важливого значення 
за умов нестабільної економічної ситуації та спа-
ду виробництва в суспільному секторі сільського 
господарства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Варто зазначити, що на сьогоднішній день в 
структурних змінах у сільськогосподарському 
виробництві певною мірою зросла питома вага 
продукції, що виробляється у приватному секторі, 
а саме – в особистих селянських господарствах, 
тому виникає питання оцінювання трансформацій 
в аспекті визначення значущості функціонування 
та розвитку особистих селянських господарств у 
системі економічних відносин в агропромислово-
му виробництві.  

У наукових працях таких як: П.І. Гайдуцького, 
О.Д. Гудзинського, В.В. Зіновчука, М.Д. Кондра-

тьєва, П.М. Макаренка, Л.Ю. Мельника, 
В.Я. Месель-Веселяка, О.М. Онищенко, П.Т. Саб-
лука, О.В. Чаянова, О.М. Шпичака, В.В. Юрчиши-
на й ін. досліджуються умови функціонування 
особистих селянських господарств та їх вплив на 
агропромисловий сектор економіки. Але у су-
часних наукових працях науковців недостатньо 
висвітлена проблематика оцінки функціонування 
особистих селянських господарств та перспектив 
подальшого розвитку.  

Постановка завдання: Метою даного до-
слідження є обґрунтування напрямів підвищення 
ефективності функціонування особистих селян-
ських господарств у ринкових умовах. 

Виклад основного матеріалу. Перспективи 
розвитку особистих селянських господарств 
визначаються змістом державної політики у сфері 
сільського господарства. У свою чергу ця політи-
ка формується з урахуванням стратегічних 
пріоритетів і поточних завдань розвитку суспіль-
ства та економіки, традицій і уподобань населен-
ня, можливостей внутрішнього та зовнішнього 
середовища. [6, с 48]  

За значмо, що на перспективу сектор осо-
бистих селянських господарств зазнаватиме 
істотних змін, особливо це зачепить тих із них, які 
приєднали до своїх земельних ділянок належні їх 
членам земельні частки. З часом існуюча тен-
денція до розширення цього сектору зміниться на 
тенденцію до його звуження. Певна частина з тих 
особистих селянських господарств, які вилучили 
земельні частки і господарюють самостійно, 
зуміють організувати ефективну господарську 
діяльність, розширять землекористування за 
рахунок оренди або купівлі земельних часток 
(земельних ділянок), а відтак поступово перетво-
ряться на ефективні фермерські чи приватні гос-
подарства. Ще якась частина таких особистих 
селянських господарств, не витримавши конку-
ренції із сільськогосподарськими підприємствами 
(включаючи фермерські господарства), стане на 
шлях об'єднання зусиль з метою організації 


