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Abstract: В статті розглянуто теоретико-методичні основи 
соціально-екологічного управління в сфері 
сільськогосподарського виробництва. Виходячи з переліку 
форм організації суспільства, наведено класифікацію видів 
управління та показано зв'язок соціального та екологічного 
управління. Зважаючи на цільову спрямованість функцій 
управління та характер виконуваних завдань, розподілено 
функції управління на основні, загальні та забезпечуючі. 
Здійснено розшарування функцій управління за трьома 
суспільними рівнями: державний, бізнесовий (виробничий) 
та громадський із врахуванням нового концептуального 
підходу до екологічного управління сільськогосподарським 
природокористуванням. На основі результатів дослідження 
внесено пропозиції щодо створення та функціонування 
гармонійної системи соціально-екологічного управління у 
сфері сільськогосподарського виробництва на основі 
організаційно-структурного, науково-інформаційного, 
законодавчо-нормативного та фінансово-економічного 
забезпечення. 

Keywords: соціально-екологічне управління, аграрний 
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1. Постановка проблеми 

Сталий розвиток суспільства вимагає взаємної узгодженості економічного розвитку галузей 
виробництва з екологічною ємністю біосфери та добробутом населення. Тому, соціально-екологічне 
управління є обов’язковим елементом організації діяльності людства та виробничих систем в сфері 
сільськогосподарського виробництва. Запропоновані в статті заходи по удосконаленню його 
забезпечення та розподілу управлінських функцій здатні підвищити ефективність соціальної та 
екологічної складової управління аграрним сектором. 

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Матеріали статті значною мірою ґрунтуються на вивченні та аналізі досліджень зарубіжних та 
вітчизняних вчених, серед яких: Ю.Н. Мосейкін, А.П. Гетьман, М.В. Шульга, І.А. Пашков та інші дослідники. 

3. Мета дослідження 

Обґрунтування теоретико-методичних засад соціально-екологічного управління у сільському 
господарстві. 

4. Виклад основного матеріалу 

Сучасна парадигма управління більшою мірою придатна для використання в простих системах, 
але вона не відповідає законам і принципам організації складних соціо-еколого-економічних систем. 
Управління в соціальних системах, не узгоджене із законами природи, стало причиною сучасної 
системної кризи. Зараз уже мова йде не про окремі кризи: економічну, енергетичну, технологічну, 
екологічну, а про єдину системну кризу управління глобальною системою «людина-суспільство-
природне середовище» [5]. 

Соціальне управління не є однорідним ані за змістом, ані за формою, ані за методами його 
здійснення. Воно охоплює всі сфери життя і в найширшому сенсі являє собою управління суспільством 
насамперед як системним утворенням. Відповідно загальної класифікації видів управління, соціальне 
управління є вольовим впливом одних суб’єктів управлінського впливу на свідомість і волю інших, а 
його об’єктами є соціальна організація суспільства з притаманними їй соціальною структурою і 
соціальними процесами. Екологічне управління передбачає управління в живій природі, тобто 
управління біологічними системами [2]. 

Автори вважають, що соціально-екологічне управління в аграрному секторі є сукупністю 
економічних відносин, пов’язаних із використанням, відтворенням і захистом природних систем, 
формування сталого сільськогосподарського розвитку задля задоволення людських потреб, а також 
мотивування населення до сталого природокористування.  

На основі аналізу наукових робіт провідних вчених [10,8,5] можна вважати, що об'єктом соціально-
екологічного управління в аграрному секторі стають відносини в галузі суспільства і відносини в галузі 
природного середовища, які не збігаються із законами розвитку людства. Тому суспільство має 
визначати основні напрями діяльності органів державного управління, громадських організацій та 
бізнесових структур у вирішенні завдань охорони довкілля і раціонального природокористування, 
розробляти і проводити відповідну систему заходів, спрямованих на реалізацію висунутих у галузі 
соціально-екологічного управління завдань, надати їм державно-правового забезпечення. 

Метою соціально-екологічного управління в галузі сільського господарства є: задоволення 
людських потреб, реалізація законодавства, контроль за дотриманням вимог екологічної безпеки, 
забезпечення проведення ефективних і комплексних заходів щодо охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання природних ресурсів, досягнення узгодженості дій державних і 
громадських органів при проведенні екологічних заходів, продовольче забезпечення держави якісними 
та екологічно чистими продуктами харчування, безпека навколишнього середовища [4]. 

Виходячи з переліку форм організації суспільства, правомірного говорити про наступні види 
соціального управління (рис. 1): 

– політичне управління (відносини між класами, націями та іншими соціальними групами); 
– економічне управління (управління виробництвом матеріальних благ та послуг); 
– культурне управління (управління виробництвом нематеріальних послуг та духовно-культурних 

цінностей). 
До екологічного управління віднесли: забезпечення охорони навколишнього природного 

середовища, регулювання процесів природокористування та відновлення природних об’єктів. 
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Екологічне управління є різновидом соціального управління, елементом системи суспільних 
відносин. У свою чергу, соціальне управління зводиться до впорядкування та розвитку суспільних 
відносин. Управлінський вплив здійснюється не на довкілля в цілому і не на його окремі компоненти, а 
на свідомість людей шляхом їх переконання або примусу до певної поведінки. Ці відносини виникають 
між людьми, але їх кінцевою метою є досягнення безпечного стану навколишнього природного 
середовища, впорядкування процесів природокористування [9]. 

 

 
 

Рис. 1. Класифікація видів управління 
Розроблено авторами 

 
Одночасно екологічне управління сільськогосподарським природокористуванням включає 

соціальну складову. 
Таким чином, на думку І.А. Пашкова, систему землекористування доцільно розглядати у 

тривимірній системі координат: економічної (економічні потреби використання земельних ресурсів, 
характер використання землі, ринок продуктів, розміщення виробництва, рівень інтенсифікації, 
розвиток інфраструктури тощо); соціальної (соціальні інституції землекористування і землеволодіння, 
зокрема, господарський уклад, комплекс розпоряджень та обов'язків людини щодо землі, земельний 
устрій, право власності на землю, сервітути, соціальна інфраструктура); екологічної (природно-
ресурсний потенціал, агроекологічні особливості використання ґрунтів, якість продукції, екологічний 
стан ґрунтів, екологічні обмеження) [3, С. 38]. Такий підхід доцільно застосовувати і в управлінні 
сільськогосподарським водокористуванням. 

Управління будь-яким об’єктом передбачає реалізацію цілого комплексу взаємопов’язаних видів 
діяльності в інтересах функціонування об’єкта і забезпечення бажаних напрямків його розвитку. 
Здійснюваний спеціалістами різних рангів процес складається з відособлених, але тісно 
взаємопов’язаних частин – функцій. 

Найбільш об’єктивною і методологічно обґрунтованою класифікаційною ознакою є цільова 
спрямованість функцій управління та характер виконуваних завдань. Виходячи з цього, згрупуємо 
управлінську діяльність у певні види. Умовно управлінські завдання можна уявити у вигляді трьох 
великих груп: 
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– до першої групи входять завдання, вирішення яких спрямовані на реалізацію загальнозначущих 
або публічних потреб відповідної соціально-політичної системи. Ці завдання породжують такі функції 
управління, які становлять основний зміст процесу управління; 

– до другої – ті, вирішення яких веде до утворення управлінської системи, її стабільності, 
надійності, розвитку. Вирішення цих завдань передбачає створення раціональних організаційних 
структур управління та можливостей їх удосконалення, оцінювання праці службовців та їх мотивації, 
контроль за діяльністю управлінської системи тощо. До цієї групи завдань, що логічно називають 
загальними, характеризують універсальні види діяльності суб’єктів управління; 

– третю групу завдань, яку можна назвати допоміжною, складають ті, що випливають із 
внутрішньої технології управлінської праці. Вони відображають спрямованість зусиль управлінського 
апарату на забезпечення життєво важливих потреб [1]. 

Отже, відповідно до перерахованих завдань, всі функції управління сільським господарством 
можна класифікувати на основні, загальні та забезпечуючі (рис. 2). 

 

  
Рис. 2. Класифікація функцій управління сільським господарством 

Розроблено М.В.Бесчастною 
 
Новий концептуальний підхід до екологічного управління сільськогосподарським 

природокористуванням вимагає розшарування функцій управління за трьома суспільними рівнями: 
державним, бізнесовим (виробничим) та громадським (табл. 1). 
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відтворення основних природних засобів – земельних та водних ресурсів, що забезпечується 
виконанням наведених вище функцій.  
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Таблиця 1. Функції суб’єктів екологічного управління сільськогосподарським 
природокористуванням 

Державний Бізнесовий Громадський 

– контроль за дотриманням вимог щодо 
використання добрив та агрохімікатів; 
– забезпечення дотримання сівозмін; 
– контроль за умовами переробки, 
зберігання продукції; 
– контроль якості продукції; 
– контроль кількісних та якісних 
характеристик ґрунтів, водних об’єктів, 
ведення кадастрів, землеустрою; 
– контроль щодо належного утримання 
сільськогосподарських тварин; 
– забезпечення та здійснення 
природоохоронних заходів; 
– економічне стимулювання раціонального 
природокористування. 

– ведення аграрного 
паспорта підприємства; 
– аналіз якості продукції; 
– утилізація відходів 
виробництва; 
– дотримання належних 
умов переробки, зберігання 
продукції; 
– контроль кількісних та 
якісних характеристик 
ґрунтів, водних об’єктів, 
ведення кадастрів, 
землеустрою; 
– здійснення природо-
охоронних заходів. 

– дотримання вимог 
належного ведення 
підсобного господарства; 
– участь зацікавлених 
представників 
громадськості; 
– діяльність неурядових 
громадських організації; 
– здійснення та участь у 
природоохоронних заходах; 
– контроль землевласників 
за використанням 
земельних ділянок 
орендарями. 

Розроблено Л.М. Сокол 
 
Соціально-екологічне управління в аграрному секторі потребує науково-інформаційного, 

організаційно-структурного, законодавчо-нормативного та фінансово-економічного забезпечення 
(рис.3). 

 

 
Рис. 3. Забезпечення соціально-економічного управління в аграрному секторі 

Розроблено Л.М. Сокол 
 
Науково-інформаційне забезпечення в реалізації ідей сталого розвитку має вирішальне значення. 

Достовірна і повна інформація – необхідна умова розробки та прийняття відповідних управлінських 
рішень у галузі раціоналізації та екологізації сільськогосподарського виробництва. Тому удосконалення 
потребує система державного статистичного спостереження та моніторингу, аудиту, експертизи 
природних об’єктів. Таке управління має здійснюватися на новому інформаційно-технологічному рівні 
через створення державних аналітично-інформаційних комплексів [6]. 

Це забезпечується веденням обліку природних ресурсів, земельного і водного кадастру, 
землеустрою та екологічного районування. Вони складають науково-інформаційну базу для 
удосконалення системи управління ресурсами, ведення системи реєстрації та визначення прав власності 
на земле– і водокористування, раціональної організації сільськогосподарського господарювання з метою 
найефективнішого ведення агровиробництва в умовах ринкової економіки. 

Крім того, інформаційні ресурси мають бути загальнодоступними, як того вимагає сучасне світове 
законодавство та законодавство країни, для налагодження діалогу між органами державної влади, 
бізнес-структурами, науковою сферою, громадськістю тощо. З цією метою варто забезпечити створення 
відділів зв’язку з громадськістю при всіх управлінських структурах. 
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Обов’язковою функцією державних органів управління щодо соціально-економічного розвитку 
аграрного сектора має бути організація інформаційно-консультаційних послуг агровиробникам з 
відповідних питань, що передбачають поширення знань та інформації від того, де вони є до того, хто їх 
потребує з метою впровадження досягнень аграрної науки у сільськогосподарське виробництво і 
підвищення професійного рівня суб’єктів соціально-екологічного управління в аграрному секторі. 
Суспільно-корисні або загальні дорадчі послуги надаються сільськогосподарським виробникам і 
населенню з метою пропаганди державної аграрної політики, досягнень науково-технічного прогресу 
тощо.  

Інституційна та функціональна модернізація соціально-економічного управління потребують 
чималої професійної переорієнтації управлінських органів, відповідальних за прийняття рішень. 
Необхідно створити систему професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та оцінки 
компетенції як державних службовців, так і бізнесових та громадських суб’єктів управління. 

Важливим є започаткування освітньо-навчальних процесів із питань соціально-екологічного 
управління шляхом створення національної програми інформатизації суспільства, проведення семінарів, 
створення циклу телевізійних фільмів і передач, підготовку та впровадження у навчальний процес 
відповідних посібників та курсів лекцій. У формальній освіті це – вища освіта, дистанційна освіта, 
перекваліфікація та короткотермінове навчання (тренінги, стажування тощо). У неформальній освіті 
(просвіта) це – самоосвіта, участь у діяльності громадських організацій, асоціацій, зібрань. 

Соціально-екологічне управління ґрунтується на нормах права. Цілі екологічного управління 
можуть бути досягнуті лише у випадку, коли воно підкріплене реальною силою. Тому невід’ємною 
умовою його існування є наявність правових норм, що встановлюють правила поведінки, повноваження 
органів, які їх реалізують, відповідальність за порушення законодавства. За допомогою правових норм 
розкривається зміст управління, його складові частини [7]. 

Економічний механізм соціально-екологічного управління в аграрному секторі потребує 
удосконалення складових діючого фінансово-економічного забезпечення. 

Економічне стимулювання передбачає фінансове заохочення працівників сільськогосподарської 
галузі виробництва; мотивацію праці; надання на пільгових умовах позик для реалізації 
природоохоронних проектів; використання природних ресурсів під заставу; надання пільг при 
оподаткуванні заходів з раціоналізації використання природних ресурсів; субсидування і дотування 
перспективних еколого-обмежувальних проектів у виробництві. 

Обмежувальний механізм повинен ґрунтуватися на соціальній відповідальності суб’єктів 
управління та мати обов’язковий та жорсткий характер при встановленні штрафних санкції за 
неефективне використання природних ресурсів та порушення природоохоронного законодавства, при 
встановленні екологічних зборів за забруднення природних об’єктів, що при необхідності буде 
супроводжуватися тимчасовою забороною використання земельних та водних об'єктів чи їх 
відчуженням та іншими видами покарання. 

Нагальною лишається необхідність перегляду нормативів плати і розмірів платежів за скиди 
забруднюючих речовин у водні об’єкти та розміщення відходів з метою їх збільшення, щоб уникнути 
ситуації “сплатити дешевше”. 

Доцільно збільшити нормативи плати та розміри платежів за використання та спеціальне 
використання природних ресурсів за рентним механізмом (особливо щодо водних ресурсів). 

Екоресурсні платежі в Україні є основною складовою економічного механізму, але проблемним 
питанням лишається їх розподіл. Так, за оцінкою експертів, природоохоронна частка таких платежів 
становить лише 5–10%. 

У ринкових умовах необхідними кроками є: утворення ринку прав на забруднення природи, 
торгівля ліцензіями; фінансово-кредитний механізм природокористування; екологічне страхування, 
управління ризиками; ринок землі: іпотека, кредити, аукціони, ринок водних об’єктів; формування 
цільових екологічних фондів, наповнення місцевих бюджетів. 

Міжбюджетні відносини щодо розподілу екологічних зборів також потребують удосконалення. 
Варто збільшити частку відрахувань до місцевих фондів охорони навколишнього середовища. Це дасть 
змогу підвищити зацікавленість органів місцевого самоврядування у вилученні із суб’єктів-забрудників 
платежів за скиди та розміщення відходів. І, у свою чергу, вплине на зміну розмірів плати щодо 
регіонального та диференціального розподілу. Саме тут важливе значення має збільшення чи 
розширення діапазону показників коефіцієнта індексації для розрахунку розмірів екологічних платежів. 

Ефективним буде скорочення кількості фондів охорони навколишнього природного середовища. 
Це допоможе уникнути розпорошення екологічних зборів і більш цілеспрямовано та ефективно їх 
використовувати.  

Сучасний економічний механізм природокористуванням перебуває на стадії реформування, 
потребує удосконалення інструментів та важелів впливу на реалізацію природоохоронних проектів 
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Висновки та перспективи подальших досліджень 

Згідно принципів сталого розвитку кожен суб’єкт господарювання є складною соціо-еколого-
економічною системою, що першочергово передбачає збереження довкілля і середовища проживання 
людства. Таким чином, економічний розвиток повинен керуватися нормативами соціального та 
екологічного розвитку. Саме тому методичні аспекти соціально-екологічного розвитку в аграрному 
секторі потребують удосконалення та забезпечення, що є основою для подальших наукових досліджень. 
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