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Анотація. Мета. Перспективним напрямом розвитку України є модернізація аrрарного сектору, розвиток сільських 
територій шляхом використання накопичених тисячолітніх традицій та інтеграції сучасних технологій дЛЯ створення на базі 

існуючих сіл високотехнологічних соціоекокомплексів, покликаних вирішити важливі соціальні проблеми та зберегти 

прирозний потенціал та культурні традиції українського народу. В роботі запропоновано модель розвитку України як 

високотехнологічної держави на основі аграрно-будівельного кластеру. Методика. В роботі використовуються методи 
системного nідходу. Результати. Запропонована соціо-економічна, організаційно-технологічна та технічна моделі 

розвитку України як аграрної держави. Наукова новизна. На основі теорії фізичної економії, досягнень в цьому напрямку 

у](раїнських класиків світового рівня розроблена Програма розвитку України в ХХІ столітті з визначенням. місії патого 

варо.:~у , його призначення в заrальносвітовій еволюції і глобальних процесах, що відбуваються на Землі. Практична 

значи.чість. Неурядовий національний проект будівництва високотехнологічних аграрних соціоекокомплексів передбачає 

ввве.1ення значної частини населення з міст і розселення людей в соціоекокомплекси, інтегровані в природне середовшце, 

шо дозво.lЯє за.1овольнити всі потреби людини, які мають автономні джерела енергії, які продукують екологічно - чисті 

про.JУКТИ харчування і де підтримуватиметься такий спосіб життя, який привнесе рівновагу у внутрішній світ людини, 
зробить його гар~юній:ним по відношенню до навколишнього середовища. 

'КіІючові с.1ова: високотехнологічний соціоекокомплекс; будівельні екотехнології; біо -агротехнології. 
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Аннотация. Цель. Перспективным направлением развития Украины является модернизация аграрного сектора, 

развитие сельских территорий путем использования накопленных тысячелетних традиций и интеграции современных 

технологий для создания на базе существующих сел высокотехнологичных социоекокомплексов , призванных решить 

важные проблемы и сохранить природный потеiЩИал и культурные традиции украинского народа. В работе предложена 

модель развития Украины как высокотехнологического государства на основе аграрно-етроительного кластера. Методика. 

В работе используются методы системного подхода. Ре.1ультаты. Предложенная социо-экономическая, организационно

технологическая и техническая модели развития Украины как аграрного государства. f!аучная новиЗна. На основе теории 

физической экономии, достижений в этом направлении украинских классиков мирового уровня разработана Программа 

развития Украины в XXI веке с определением миссии нашего народа, его назначение в общемировой эволюции и 
глобальных процессах, происходящих на Земле. Практическая значи.мость. Неправ.ительственный национальный проект 

строительства высокотехнологичных аграрных социоекокомплексив предусматривает вывод значительной части населения 

из городов и расселения людей в социоекокомплексы, интегрированные в среду, что позволяет удовлетворить все 

потребности человека, которые имеют автономные источники энергии, которые производят экологически - чистые 

продукты IШтання и где будет поддерживаться таким образом жизни, который привнесет равновесие во внутренний ~mp 

человека, сделает его гармоничным по отношению к окружающей среде. 

Ключевые слова: высокотехнологичный социоэкокомплекс; строительные экотехнологии; биоагро технологии. 
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Abstract. The purpose. Promising direction of development of Ukraine is the modemization of the agricultural sector, the 
development of rural areas through the use of accumulated thousands of years of tradition and the integration of modem technology 
to build on the existing high-tech sat socio-eco-complexes designed to solve important proЬ!erns and to preserve the natural potential 
and cultural traditions of the Ukrainian people. In this paper we propose а model of development of Ukraiпe as а high-tech state
based agro-building cluster. Methods. We use methods of system approach. Results. The proposed socio-economic, organizational, 
technological and technical model of development ofUkraiпe as an agrarian state. Scientijic novelty. Based on the theory ofphysical 
economy, progress in this direction Ukrainian classics ofworld-class program of development ofUkraine in the XXI century with the 
defmition of the rnission of our nation, its purpose in the global evolution and global processes occurring on Earth. The practical . 
signijicance. Non-govemmental national project to build а high-tech agricultural socio-eco-complexes provides for the withdrawal 
of а large portion of the population of cities and human settlement in socio-eco-complexes integrated in the environment that can 
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satisfy all the needs of people who have independent energy sources that produce environmentally - friendly food and where it will 
be maintained in such a way life that "''ill bring balance to the inner world of man, make it harmonious mth respect to the 
environment. 

Keywords: high-tech socio-eco-complexes; construction environmental technology; agro- biotechnology. 

Bcryn 

ITepcneKTHBHHM Harrp.IIMOM po3BHTK)' YKpai:HH e 
MO)lepHi3auU! arpapHOfO CeKTOpy, Jl03BHTOK Cim.CLKHX 

TepHTopi.H Jll.JOO{OM BHKOpHCTaHIDl HaKOTIH'IeHHX 

THClf'IOIIiTHix lpa.z:(l{Uiif Ta iHTerpal.(il cyqacHIIX 

TeXHOJIOriH .1IU! CTBOpeHH.II Ha 6aJi iCH)'IO'lliX ciJI 

BHCOKOTeXHOIIOriqHHX COI.(iOeKOKOMnJieKCiB, 

TIOKJIHKaHHX BHpiliDITII Ba)I(JIIIBi COI.(iaJILHi IIp06JieMH Ta 

36epeiTB npHpommif noTeHI.(ian Ta KYJILTYPHi lpa)lHQil 

yKpai·acbKOro aapo.zzy. 

Po3BIITOK 6y)liBeJILHIIX eKoTeXHonoriH B noe.n;HaHHi 3 

cyqacHHMH 6io-arpOTeXHOJIOfUlMII, MO)I(YTL 

3a6e3Tie'IHTII yi<palHI.(iB ,ll;OCTYTIHIIM m<iCHHM )I(HTJIOM, 

)lOCTOKHOIO 6e3Tie'lH010 Ta KOpHCH010 po60T010 3 

3e,1emnm TeXHorrorU!MH aa 3eMJii, B rypHCTH'IHiil: Ta 

Haf~:oBiH c<\>epax; CTBOJlHTII HOBY rrpiiBa6JIIIBY Will 
loi O.lO~ i.z:leorrori10 Bi.n;HoBJieHIDl KYJILrypHoi' cna;::l!.niiHII, 

"-!.ThTHBysaHIDl 3)loposoro o6pa3y )l(ll:TT.II i cyqacaoro 

MHC.leHID! Bi.uTIOBi)lHO )l;O CBiTOBOl TeH)leHI.(il CTiifKOfO 

po3BHTK)". 

IJpo~leMH p03BHTKY arpapHOfO CeKTopy eKOHOMiKH 
YKpai'un. 

3riJHo 3 KoHCTIITYUi€10 YKpai'HH, «3eMJI.II e 

OCHOBHHM HaU:iOHaJILHHM 6araTCTBOM .. . » (cTaTT.II 14). 
Ue o6 · t'KTIIBHO rri)lTBep.!VKYf:TLC.II THM, mo cboroJJ;Hi 

arpapiiHif Cei\."TOp € O)lHi€10 3 Haii:6iJILIII 3Haqyll.{HX 

ra:r~>eH ei<oHoMiKH YKpai:HH. B Harniif Kpai'Hi, .I!Ka 

JaiDtat 0,4% 3eMHOl cyrni, 30Cepe)l;)l(eHO 6JIII3hKO 27% 
CBIToBKX 3anaciB 'lOpH03eM)'. 3a CBOi'Mli <\>i3II'lHHMH, 

Clp)l'o."TYPHHMH, MiHepanori'lHIIMII, xiMiqHIIMII, 

arpoxiMi'IHHMH BJiaCTliBOCT.IIM yY<patHCLKi 'lOpH03eMH 

BBIDKalOThC.II KpaUJ.HMH B csiTi. He)lapMa yY<pai'HCLKY 

H3.1llro BB3)1(a10TL O)lHi€10 iJ HaH)laBHiliiHX 

x.:ti6opo6ChKHX Hal.(iH. UJ,oM)' Harrp.IIMY p03BIITKY 

eKOHOMiKH 3Haqao10 Mipo10 CTIJliDl10Th j KJiiMaTH'IHi 

yyosH: si.:mocHo M'.s~I<a 3IIMa, Tenne niro, .uocTaTH.II 

riThtcicn. coiDI'IHHX .UHiB y poui, noMipaa sonoricTh, 

.lOC1"a1liR KL1LKiCTh OTia)liB CTBOp1010TL npai<TH'lHO 

i.:leal:biD YMOBH )lJI.II BHpOUJ.YBaHH.II BCiX OCHOBHHX 

CLThrocuxyrn>ryp. 
Y KpaiachiCHH .AIIK CTaHOBHTh Mai{)l(e n'.~~zy 'lacmay 

BBIT (1 7.4°o- B 2013 p.), i Ja UHM ITOKaJHIII<OM 3aHMae 

neprne Micue B €sponi. YKpai'Ha BXO)lHTh )lO 'lHCJia 

Bali6L'ThDIHX CBiTOBH.X eKCllOpTepiB IIpO)lOBOJILCTBa i 

BO.lO.li€ Be..'lH'IeJHHM llOTeHUiaJIOM )lJI.II HapOUJ.YBaHH.II 

arposHp061IHUTBa B 2013 p. .uoAA rrpo,ll,)'Kl.(ii' AI1K 
CK.lala 26.8° o eKcnopzy (17 MJip.n:. JJ:OJI.. CiliA). 

ArpapiiHH ce11.10p - €ll;HHa raJIY3h eKoHoMiKH, .liKa 

lOL'ThlliHJla eKCDOJYI npo.:zyKUii' i B 2014 poui (Ha 700 
M.'IH. no.TJ.). EKcnepTH CTBep~)'lOTh, mo YKpa!Ha MO)I(e 
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3a6e3IIe'lliTH TIOBHOI.(iHHIIM xapqyBaHH.s!M npH6JIH3HO 

500 MJIH oci6. 

He MeHlii B3)1(JIHBHM e Te, UJ.O rany3h CTBOp10e TaKO)I( 

i po6oqi MicQ.II. HapaJi y BiT'lii3IDlHOMY arpoceKTopi 

3a)J;UlHO 6iJihliie 14 MJIH. JTIO)leif i TiJILKH 620 TIIC.II'l 3 HIIX 

npau:1010Th y BeJIIII<IIX <\>epMepchKHX rocno.n;apcTBax -

arpOXOJI)lHHrax. IlpH l.(LOMY 3JlOCTaHIDl BHp06HHI.J,TBa 

ii:)le 3a JlaxyHOK p03liiHpeHH.11 arpOXOJT)lHHfiB i 
CKOJlO'leHH.II K.iJILKOCTi )lOMaliiHiX fOCTIO)lapCTB. >IKUJ.o Ha 

TIO'laTKY arpapHOl pe!IJopMII 3a qaciB He3aJie)I(HOl 

YKpai'HII )leKJiapysaBC.II e!~JeKTIIBHIIH po3BHTOK 

~epMepchi<HX rocno.n;apcTB Tosapaoro TIITIY (2 - 5 ra 

3eMJii), .IIKi MO)I(YTh 6yrH opraHi3osaHi Ha ocaosi 

3eMeJihHHX nai'B j pe3epBHHX 3eMeJIL, TO Ha CI.OfO)lHi BCe 

3aKiH'lHJIOCL p03BHTKOM JiaTHiiJYHJliif - 3eMJieBOJIO)liHL 

Ha 100 - 550 TIIC. ra 3eMJTi, -,D;e BHpOUJ.YIOTbC.II 

eKCTeHCliBHiciJihChKOfOCTIO)lapchKii<yJihTYPII. 

OpiemauU! seniiKHx arpoxoJI)liiHris Ha 

aapoUJ.YBaHH.II eKcnopTHoro noTeauiany 3epaa 

TexHi•mHx KYJILTYP rrpH3BO,ll,HTL .n:o 3aroc1peHH.11 

npo6neMH 3 npauesrrarnzysaHIDlM y ciJihChKiJ:i 

MicuesoCTi, a)l;)l(e BIIlpaTII npaui Ha o.n;IIH reKTap nociBis 

y 10 pa3iB Hll:)l('li, Hj)l( Ili)l 'laC o6po6iTK)' OBO'leBIIX 

KYJihTyp. IIpoMIICJIOBe BHpo6HHQTBO MeHrn 

TJ'Y,ll;03alpaTHe i MO)I(e 3a6e3Ue'IHTH po60'lHMH MiCI.(.IIMH 

IIpH 100% OXOnJieHHi yKpai'HCLI<HX 3eMeJIL BCLOfO 2 
MJIH. JI10)leil:. A ue 03Ha"'ae, mo peliiTa 12 MJIH. ceAAH 

BlpaT.IITh )l;)l(epena .uoxo.zzy. CnpiDlHH.II po3BIITKY 

arpOXOJI)lliHfiB, Ha Ill,O Hal.(iJieHa .n;ep)l(aBHa ~iHaHCOBa 

ni)llpliMKa, npHCKOJl1010Th 3HHIIl,eHH.II CLJI i ciJihChKHX 

)I(HTeJiiB. 3ri)J;HO CTaTHCTII'lHHM .[(aHHM 3a 1991 - 2012 
poKH 3 KapTH YI<pai:HH 3HHK 641 ciJihCLKHH HaceneHHii: 

nyHKT. 
€ iHrni 3acTepe)l(eHH.II Ill,o-p;o opieHTauil Ha 

eKCTeHCIIBHi cinhchKorocnoJJ;apchKi KYJihrypli. EKcnopT 

TOBapHOfO 3epHa - l.(e eKCTIOpT CHJlOBIIHH, T06TO 

DpO.IzyKT)' 3 HH3LK010 )lO)laTKOB010 BapTiCTIO, ll.{O 

eKoHoMiqao Hee<\>eKTHBHO. KpiM Toro, 3epHo e 
KYJILTYP010, UJ.O imeacHBHO BHCH3)1(ye po)liOqicTL 

rpyazy. HenpaBHJlhHe 3eMJieKopiiczysaHIDl npiiBo,D;HTh 

)J;O ep03ii' OpHHX yri,D;h, BlpaTII pO)liO'lOCTi. 3a )laHIIMII 

.uonosw CsiTOsoro 6aHKy, Ha KO~ TOHHY 
BHpo6rreHoro B YI<pai'Hi 3epHa BlpaqacrLC.II )lO 10 T 

rpyazy. A mopiqai BlpaTH B cim.cLKOMY rocno)lapcTBi 

cKJia)la10TL 6iJihme 500 MJIH T qopHo3eMy. TeMIIH epo3il 

rpyHTiB B YKpa'iHi 3JlOCTa10Th, Ill.O, B cso10 qepry, 

36inhrnye liii<i)lJIIIBIIii: BTIJIIIB Ha npiipo.n;He cepe.n;oBIIUJ.e, 

BKJIIO'Ia10'lli 3aMyJieHIDl pi'IOK, nopTOBHX aKBaTOpiif i 

BO)lOHMHIIl,, m )I(HBJI.IITh ri)lpOeJieKlpOCTaHU:ii'. Y )le.III<HX 

paH:oaax 1.(.11 rrpo6JieMa CTOITh oco6JIHBO roc-rpo: TaK, aa 

I):iB,D;eHHOMY CXO)ll Kpai'HH czyniHL epo3i'i rpyHTiB 

)J;OC.IIfJia piBIDl onycTeJI10BaHH.II. 
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Сучасна доктрина землеробства, головним 

постулатом яко! е «прибуток будъ-яким шляхом», 

базуt:ться на iнтенсивних методах обробiтки грунту, 
використаннi отрутохiмiкатiв, хiмiчних добрив, до 

яких додалося останнiм часом генномодифiковане 

насiння, привела до вiдходу вiд «природних» форм 

землеробства. Ведения iнтенсивного сiльського 

господарства привело до загастрения екологiчноi' 

кризи, руйнування екосистем та погiршення 

здоров'я людей. 

Майбуrт: Украi'ни- як високотехнолоriчноl 

аграрноl держави. 

Нагальна необхiднiсть збереження 

навколишнього середавища i забезпечення населения 
Землi якiсними продуктами харчування зумовлюе 

пошук та застосування нових, альтернативних 

iнтенсивним, моделей сiльськогосподарськоi' 

дiяльностi, в основi яких лежить концепцiя 

одержания високоякiсного врожаю без шкоди 

довкiллю, за рахунок вивчення и врахування 

процесiв, що вiдбуваються у природi . 

На съогоднi до альтернативних методiв 

сiльськогосподарського виробництва вiдносять: 

органiчне землеробство ; бiоiнтенсивне МIНI

землеробство; бiодинамiчне землеробство; 

- екологiчне сiльське господарство; агротехнiка з 

використавням мiкробiологiчних препаратiв i 
препаратiв на основi спорiв грибiв (ЕМ-технологii') ; 

збалансоване сiльське господарство з низькою 

ресурсомiсткiстю; точне землеро?ство; 
регенеративне сiльське господарство; агротехюка на 

основi червекомпостiв, гумiнових препаратiв i 
сидератiв; агротехнiка з використанням 

енергоiнформацiйних складових; iншi технологil, якi 

виключають використавня мiнеральних добрив. 

Залорука процвiтання людства в тому, щоб 
вкточитись в великий круговорот Природи i мудро 
його пiдтримувати. Съогоднi еднiсть матерii', енергi'i i 
iнформацi'i для дослiдникiв живих систем стае все 

бiльш очевидним . У свiдомленням цього е 
необхiднiсть розумiння землеробства, як глобалыюго 

космiчного лроцесу - трансформацi'i енергii' i 
iнформацiйних потокiв Космосу, Сонця i Землi через 
насiння рослин, грунт, оточуюче середовище в 

процесi фотосинтезу в абсолютну додаткову вартiстъ. 

Осмислення усвiдомлене застосування нових 

економiчних вiдносин, заенованих на природному 

лравi, еiСВiвалентному обмiнi, споживчiй коопер.ацi~ 
вiльних власникiв - слiввласникiв - виробниюв 1 

слраведливих методiв гослодарювання створю€ нову 

економiку - економiку iнвестування · та · peat.Iiзaцi'i 
нових iдей та проектiв, економiку iнтенсивного 

технологiчного розвитку, загального добробуту i 
розвитку людини, економiку 3-го тисячолiття. 

Украi'на за рiвнем лродовольчо'i безлеки 

(комплексним локазником, що використовусrься для 

оцiнки ступеня сприятливих умов для забезпечення 

продовольчоi' безпеки) набагато перевищуе 

9 

результати всiх iнших кра'iн свiту. Наша кра'iна може 

достоЙно вiдповiсти на три головних виклики нашого 
столiття - виробництво продуктiв харчування, запаси 

води, джерела енергi'i. 

Стратегiя розвитку аграрного сектора економiки 

Украi'ни повинна сформулювати чiтку i зрозумiлу для 
всього населения стратегiчну мету - параметри 

перспективного становища галузей аграрного сектора 

економiки i, насамперед, розвитку сiльсько'i 
мiсцевостi та продуктивно! зайнятостi 'ii жителiв. В 
Украi'нi iснуе бiля пiвсотнi державних програм, якi 

давно мали вiдповiсти на всi вищевикладенi питания. 

Проте i'x ефективнiсть з рiзних причин вкрай низька. 
Насъогоднi держава декларуе зберiгати дрiбнi 

уклади на селi i пiдтримувати дрiбних виробникiв, у 
тому числi через пiдтримку кооперацi'i домашнiх 

господарств , що допоможе малим фермерським 

господарствам вийти на середнiй рiвень виробництва 

i утримати конкуренцiю з великими агрохолдингами. 
Iснують менш розвиненi сектори 

сiльгоспвиробництва - тваринництво, садiвництво, 

овочiвництво, ягiдництво, де малi фермерськi або 

домашнi господарства складають достойну 

конкуренцiю великим агрохолдингам. 

Останнi подii', пов'язанi з анексiею Криму, 

вiйськовими дiями на Сходi Украi'ни привели до 

перемiщення значно'i кiлькостi людей, якi 

потребуютЪ облаштування i зайнятостi. Одним в 

можливих шляхiв вирiшення цiei' проблеми е 

переселения людей в сiльську мiсцевiсть 

працевлаштування в аграрному секторi економiки. 

Надзвичайно важливим для аграрного сектору 

економiки е не тiльки нарощування обсягiв 

виробництва, а й розвиток сiльськоi' соцiально'i 

iнфраструктури : житла, дорiг, дитячих садкiв, шкiл, 

медичних закладiв, магазинiв, переробних 

пiдприемств, закладiв культури. В ри.нковш 
економiцi великi агрохолдинги в цьому нiЯк не 

зацiкавленi, тому потрiбна державна програма 

забезпечення розвитку сiльських територiй. 
Село е осередком збереження нацiональних 

традицiй, шанування родини та зв 'язку поколiнь, яке 

мае вирiшальний вплив на формування украi'нського 

менталiтету. Украi'на, насамперед, е аграрною 

державою, 'ii формування проходило пiд впливо~ 
процесiв, якi вiдбувалися у селах. На сучасному еташ 

перед незалежною Украi'нською державою стоi'ть 

нелегке завдання вiдродження села . 

Таким чином, модернiзацiя аграрного сектора 

економiки на основi розвитку аграрних i будiвельних 
технологiй е надзвичайно актуальними для Украi'ни. 
Модернiзацiя аграрного сектору економiки Укра'iни 

можлива на основi розвитку високотехнологiчних 
аграрних соцiоекокомплексiв, що е природною 

реакцiею на ситуацiю в Украi'нi, яка переживае 

фiнансову, соцiальну, полiтичну, екологiчну, 
енергетичну, демографiчну, житлову, продовольчу 

кризу. 

Концепцiя неурядового нацiонального проекту 
рацiонального розвитку укра'iнського народу на 
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основi природного землерабства включае, 

насамперед, будiвництво високотехнологiчних 

аграрних соцiоекокомплексiв. Бона розробпена на 

основi аналiзу тенденщи розвитку процесiв 

глобалiзацil i ролi Украlни в свiтовому розподiлi 

працi, на основi принципiв збалансованого ( стiйкого 
розвитку), характеристики сучасного 

постiидустрiалъного iнформацiйного сусшльства 

(«суспiльства знаны>), формування «нацiональноi 

ще!)), досвiду iснування на териТорii Украlни 
стародавньоi землеробськоi Трипiльськоi культури, 

досвiду iснування козацьких «зимiвникiв» 

хутiрських господарств, сучасних технологiй 

природного землеробства, вивчення свiтового 

досвiду iснування екопоселень, iнновацiйних 

енергоефехтивних, будiвельних i iнформацiйних 

технолоriй. 

Пiд термiном «високотехнологiчний аграрний 
соцiоекокомплекс» маеться на увазi створене 

соцiальне середовище, де живуть, працюють, 

вiдпочивають люди i в якому виробнича (на основi 
ви:користання високих аграрних технологiй) , наукова 

(направлена на створення iниовацiйних проектiв), 
освiтия дiяльнiсть люднии безпечно i гармонiйно 

iнrеrрована в природне середовище таким чином, що 

пiлrримуе вiльний, здоровий, всебiчний розвиток 

людНИИ i вiдповiдально вiдноситься до майбутнiх 
nоколiнь . 

Базовими принцилами створення 

функпiонування аграрних соцiоекокомплексiве : 

еколоriчнiсть, високотехнологiчнiсть, дiлова i 
соцiальна активнiсть жителiв, всебiчний розвиток 

ЛЮ.!IИНИ . 

Принцип екологiчностi означае використання 
технолопи i життедiяльностi людей в 

соцiоекокомплексiзберiгають i не руйнують природнi 
ареали рослинного та тварииного свiту, вписуються в 

природне середовище, благотворно впливають на 

навколишне середовище, матерiали конструкцiй 

будiвель i споруд е екологiчно чистими i не шкодять 
здоров 'ю людини. 

Високотехнологiчнiсть соцiоекокомплексу 

обумовлена необхiднiстю забезпечення 
ресурсозбереження, енергоефективностi, 

конкурентних переваг для забезпечення економiчноУ 

ефективностi. При цьому створюеться ефективний 

симбiоз з класичних i новiтнiх технологiй в 

сiльському господарствi, будiвництвi, ком'унальному 

господарствi, енергетицi, iнформатицi, зв'язку, освiтi, 
i iн . 

Що стосусrься аграрних технологiй, то корисно 

ознайомитись зi звiтом КомпанiУ Policy Horizons 
Canada «Метаскан 3: Новi технологii'», де йдеться про 
технологil, якi кардинально змiнять сiльське 

господарство. 

Сиетеми автоматичного контролю за допомогою 

датчикiв дзволять в реальному часi вiдстежувати 

характеристики земельних дiлянок, лiсонасаджень i 
водно! маси. Стапуть суттевим доповненням до 

автоматязованих фермам. 

]() 

Завдяки телемеханiчному обладнанню механiчнi 

пристроi, наприклад трактори, зможуть попереджати 

водiя про поломку до того, як вона трапиться. 
Тварини будуть носити пристроi (нашийники, 

хомуrи, чiпи, тоща), що дозволяють 'вiдслiдковувати 

i передавати iнформацiю про ix бiометричнi 

показники в режимi реального часу. Датчики врожаю 

зможуть визначати необхiдну кiлькiсть органiчних 

добрив i стан урожаю. Iнформацiя передаватиметься 

до вiдповiдного обладнання. Датчики, якi 

вiдстежують стан iнфраструктури будуть 

використовуватися для того, щоб монiторити 

технiчний стан житлових та громадських будiвель, 

мостiв, промислових майданчикiв, на фермах та 

iнших iнфраструктурних об'ектах. У поеднаниi з 
iнтелектуалъними мережами такi датчики зможуть 

передавати iнформацiю вiдразу ре_монтним бригадам 
або роботам. 

У майбутньому вченi створять абсолютно новi 

niдвнди i модифiкацiУ сiльськогосподарських тварин i 
рослин, в розрахунку на бiльш якiсне задоволення 

потреб людини. На вiдмiну вiд генетично 

модифiкованоi, генетично вирощена iжа буде 
створюватися «з нуnя>> . Мясо in vitro можиа 

перекласти як штучне м'ясо , м'ясо в тюбику або 

пробiрцi, тобто м'ясо, яке нiколи не було частиною 

тварини. На съогоднi м'ясо in vitro вироблясrься 
тiльки в експериментальних цiлях. 

Контроль використання ресурсiв за допомогою 

технологil автоматизацil дозволить економити 

матерiалънi ресурси - насiння, мiнерали, добр_ива i 
гербiциди. У статкування зможе попереднЪО 

обчислювати площу, на якiй будуть 
використовуватися вищеперелiченi ресурси, 

«розумiтю>, яка продуктивнiсть у тiй чи iншiй 

частинi поля. 

Селективне розведения з використанням 

цифрових технологiй буде наступним поколiнням 
селективного разведения. Кiнцевий результат буде 

пiддаватися кiлькiсному аналiзу i за результатами 
аналiзу будуть пропонуватися тi чи iншi змiни. 

Для пiдвищення ефективностi працi будуть 

використовуватись сiльськогосподарськi роботи 

(agbot - вiд англ. agricultural robots), якi можуть 

застосовуватись в рiзних цiлях: для автоматизацii 

сiльськогосподарських процесiв, таких як збiр 

врожаю або фруктiв, орання, догляд за грунтом, 
прополка, посадка, зрошення i т.п 

Точне землерабство засноване на спостереженнi 

та реагуваннi на вiдмiнностi (неоднорiдностi) в 

рамках однiеl дiлянки землi. Для вiдстеження цих 

неоднорiдностей викориотовуються новiтнi 

технологii, такi як знiмки iз супутникiв i спецiальнi 
датчики . Точне землерабство дозволяе визначати 

nроблемнi дiлянки поля i вносити добрива не по всiй 

площi поля, а тiльки там, де це потрiбно. Точне 

землерабство доиомагае фермерам збiлъшити 

врожайнiсть i економити ресурси. Точне 

землеробство , а також геолокацiйнi погоднi данi та 
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датчики - · це крок до створения автоматязованих 
теХнологiй з прийнятrя рацiоналъНих рiшенъ у 

сiлъсъкому господарствi. 

РобоТизованi фсрМи - це об'еднания десяткiв або 

сотенъ сiлъсъкогосподарсъких роботiв, а також тисяч 

мiкроскопiчиих датчшсiв, якi зможутъ монirорити, 

прогнозуВати, вирощувати i збирати врожай з 

мiнiМалъною участю люднни. Подiбнi експерименти 
вже проводятъся, але в невеликих масштабах. 

Закритi екологiчнi системи, що не заЛежать вiд 

зовнiшнiх змiн, зможуть переробпяти вiдходн в 
кисенъ, 'iжу i воду. Це допо'Може пiдтрнмувати 

iснувания усерединi ' сиСтеми. У певеликих 
масштабах подiбнi сиетеми вже використовуютъся, 'ix 
повномасштабне застосувания обмежуетъся 

технологiчннми фа.IсrОрами. 

СИНrетична бiологiя означае бiологiчне 

програмуваннi на основi стаНдартизованих шаблонiв. 

Мета технологii' - створяти (або вiдновнти) штучиi 

бiологiчнi системи, якi зможутъ обробляти 

iнформацiю, управпяти властивостями, створювати 

матерiали i структури, виробляти енергiю, 

забезпечувати харчувания, а також пiдтримувати i 
nокращувати здоров'я людини i стан навколишнього 
середовища. 

Вертикальне сiлъсъке господарство, вертикалънi 

ферми, як рiзновид мiсъкого сiлъсъкого господарства, 

можутъ вирощувати рослини або живi органiзми в 

спецiалъних хмарочосах, з використавням тепличних 

технологiй та енергоефективного освiтления. 

Переваги: можливiстъ виробляти продукцiю цiлий 

рiк, незалежнiсть вiд погодних умов, знижения 

транспортних витрат. 

Bci цi технологi1, як би вони футуристично не 

виrлядали, розробляютъся вже съогоднi i будутъ 

впроваджуватись в найближчi десять рокiв. 

Наступним базовими принципами створения i 
функцiонувания аграрних соцiоекокомплексiве 

дiлова i соцiалъна активнiстъ жителiв, всебiчний 

розвиток людини, що означае створения умов для 

стимулювания пiдприемництва, ефективного 

використания ре.сурсiв i актив.но1 життевоi: позицi1, 

розвитку людини, як в професiйному так i в 

особистiсному планi на базi передсвих освiтнiх 

технологiй. 

Масштаб соцiоекокомплексiвi опrималъне число 

жителiв повиннi забезпечувати умови при яких всi 

жителi знають один одного i при цъому кожен 

усвiдомлюе, що може впливати на розвиток 

соцiоекокомплексу. Згiдно з паявними даними верхня 

межа тако1 групи складае, приблизно, 500 чоловiк, а 
опrимальна чиселънiсть складае 300 чоловiк. 

ВраХ.овуючи середнiй склад ciм'l 3 - 4 чол. 
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оптимальна кiлъкiсть iнднвiдуалъiiИХ житлових 

будiвелъ в соцiоекокомплексi м о же складати 70 - 1 о о· 

шт. 

Безпечна iитеграцiя в природне середовище 

соцiоекокомплексу базуетъся на вивченнi 

ефективному використаннi iснуючих прИродних 

механiзмiв. При цъому маеться на увазi, що людина е 

частиною природи i i"i партнером. НаСтупною 

особливiстю е багатократие використания 

матерiалъних ресурсiв замiсть одноразового 

використания, характерного для · суспiльства 

споживания. В соцiоекокомnлексi прiоритет 

вiддаетъся напрямам: а) . енергозберiгаючим 
технологiям; б) використавню поновлюваних джерел 

енергii' (бiомаса, воденъ, бiогаз, сонячна енергiя, вiтер 

i т.д. ) замiсть видобувних джерел; в) компостуванню 

органiчних l!iдходiв, якi таким чином повертаютъся 

землi i згодом ефективно використовуються; г) 

забезпеченню переробки неорганiчних вiдходiв, якi 

може проводяти екокомnлекс для знижения 

шкiдливо'i дi'i на навколишне середовище; д) 

застосуванню матерiалiв, конструкцiй, приладiв i 
iнженерного устаткувания, що завдае мiнiмалъно1 дil 

навколишньому середовшцу при i:x утилiзацi1 в кiнцi 
життевого циклу. 

Як уже зазначалось , в основi створения 

бiосистеми, ведения сiльського господарства в 

соцiоекокомплексi лежить концепцiя бiофiльностi i 
метод органiчного ( природного) землерабства 

(пермакулътури). Метод природного землерабства в 

сiлъському господарствi унiкалъний тим , що 

заснований на створеннi екосистеми по · типу 
природних спiвтовариств. У застосуваннi до 

соцiоекокомплексу це означае створения стiйкоi:, 

частково замкнуто! екосистеми, бiопотенцiал яко! 

буде достатньо великий, щоб без збитку для само! 

сиетеми повнiстю забезпечнти населения продуктами 

харчувания i iншими орrанiчними матерiалами. У 
соцiоекокомплексах використовуватимутъся 

альтернативнi екстенсивним системам ведения 

землерабства i сiлъського господарства. Велике 

значения в цъому планi мае прийнятrя в 2013 р. 

прийнято Закону У краlни «Про виробництво та обiг 

органiчно1 сiлъськогосподарсъкоi' продукцi1 та 

сиро вини» . 

При · проектуваннi соцiоекокомплексiв 

використовуетъся концепцiя створения екобудiвелъ з 

урахуваниям стадiй i:x повного життевого циклу 

(видобуток матерiалiв, будiвництво, експлуатацiя, 

утилiзацiя) i наступних вимог: 
а) проведения обов'язкового геоекомонiторингу 

для вибору спрнятливо1 територii: будiвництва, де 

вiдсутнi шкiдливi зовнiшнi дil (шумове забруднения, 
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повiтряне забруднення, забруднення . грунту, 

пiдземних вод, геопатогеннi зони i iн.); 

б) комфортабелънiсть i упорядкованiсть житла, 

в~онщ1ня санiтарних норм за доступними цiнами, як 

при будiвництвi , так i в подальшiй експлуатацil; 
в) скорочення витрат на споживання . енергil i 

iншщ ресурсiв за рахунок використання ресурсо- i 
енергоефеiсrИВНИХ технологiй; 

г) мiнiмiзацiя шкiдливоl дii: на людину 

навколишне середовmце за рахунок використання 

екологiчно безпечиих вiдновлюваних органiчних 

матерiалiв (дерево, очерет~ конопля, солома), 

мiсцевих матерiалiв (глина, rрунтобетон) 

маловiдхiдних технологiй; 

д) аудит (при введеннi в експлуатацiю) i 

монiторИI:П' (у стадi! експлуатацii) технiчного стану, 

показннкiв комфортностi, енерrоефеiсrивностi, 

екологiчних параметрiв будннку. 

Враховуючи, що майбутне розвитку людства за 

суспiльством знань, то в соцiоекокомплексi разом з 

агротехнологiями рqзвивасrъся, перш за все, 

iнформацiйна економiка, в якiй велика частипа 

валового внутрiшнього продукту забезпечусrься 

дiяльнiстю по виробництву, обробцi, зберiганню ·i · 

розповсюдженню iнформацil i знань. Тут виходить на 

перший план робота з iнформацiйним nродуктом: 

програмування, створення книг, консалтинг 

навчання, розробка i впровадження ноу-хцу i iн. 

Завдю<И iнтенсивному iнформацiйному обмiну 

новим методам науксвих дослiджень, модельним 

уявленням, самi соцiоекокомплекси стануть 

ЧИНIIИ1<аМИ просування науки iнновацiйних 

технологiй. 

Бiля n'яти рокiв назад органiзувався широкий 

загал з числа науковцiв, громадських та полiтичних 

дiяtliв, бiзнесменiв, яких об'еднала робота зi 

створення Концеnцil рацiонального розвитку 

укра!нського народу на основi природного 

землеробства. 

Пpoeicr передбачае виведення значноl частинн 

населеf!Ня з мiст розселения люде~ в 

соцiоекокомплекси, iнтегрованi в природне 

середовmце, що дозволяе задовольнити всi потреби 
людиНи', 'якi · мають автономнi джерела енергil, якi 

продукують екологiчно - чистi продуiсrи харчування 

i де пiдтримуВатиметься такий спосiб життя, . який 

привнесе рiвновагу у внутрiшнiй свiт людини, 

• зробитъ його rармонiйним по вiдношенню до 

навколишнього середовиЩа. Це можливо досягти 

шляхом вiдновщ:ння традицiйного житла, народно! 

культури, органiчного землеробства, новiтнiх 

технологiчних · досяrнень iнформацiйного 

суспiльства. 

'" '"' 

На сьогоднiшюи день зусиллями ентузiастiв i 

послiдовникiв iдel вiдкрито Центри природноrо 

(органiчного) землерабства в мiстах Yкpai:I,IИ- Киi:в, 

Днiпропетровськ, Полтава, Житомир, _.М.иколаlв, 

Мелiтополь; «Центр екологiчноl культури» у м. 

Запорiжжя; «Украi:нсъкий нацiональний центр 

екологiчио! архiтектури i зеленого будiвництва>> в 

Днiпропетровську; створено Громадсъку раду дriЯ 

коордннацi1 дiй з розвитку природного з~млеробств~. 

За цей nepioд органiзовано i проведено 11 

мiжнародних наукових конференцiй: у Киевi, 

Житомирi, Полтавi, Мелiтоnолi, Днiлропетровсъку, 

Алуштi, Свiтлогiрське (Прлтавська обл . .). 

У перiод з листопада 2011(>- по травень 2012р. 

проведено Всеукра!нсЬкий ,конкурс на кращi 

студентськi роботи з розвитку природного 

землеробства, пiдсумки якого були успiшно 

niдведенi в Полтавськiй державнiй аграрнiй акадщil. 

Проведена робота на сьогоднiшнiй день об'еднала 

бiльше двох тисяч вчених в Укра!нi та за кордоном, 

лiдерiв укра1нсъко1 дiаспори, про цю роботу 

проiнформованi керiвники держави та полiтичних 

партiй в Укра!нi, краlнах €вропи, Пiвнiчно1 та 

Пiвденно1 Америки, Австралil. 

На основi тeopii фiзично! економi!, досягнень в 

цьому напрямку укра!нських класикiв свiтового рiвня . 
-С. Подолинського, 1. Овсинського, В. Вернадськог~, 

М. Руденка, Ф. Моргуна та багатьох iнших видатних 

вчених, можлива пiдготовка Програми розвитку 

Украlни в XXI столiттi з визначенням мicil нашого 

народу, йогq призна~ення в загальносвiтовiй 

еволюцil i глебальних процесах, що вiдбуваються на 
Землi. 

Висвовки 

1. Сучасна доiсrрнна землеробства, головним 

nостулатом яко! е «прибуток будь-яким шляхом», 

базуеться на iнтенсивних методах обробiтки грунту, 

використаннi отрутохiмiкатiв , хiмiчних добрив, до 

яких додалося останнiм часом генномодифiковане 

насiння, привела до вiдходу· вiд «природних» форм 

землеробства. ВедеНflя iнтенсивного сiльського 

господарства привело до загострення екологiчноl 

криз и, руйнування · екосистем та погiршення 

здоров'я людей. Стрiмко погiршуються умови життя 

сiльського населения Укра!ни, що веде до 

загострення соцiально1 папруги -в суспiльствi . 

2. Розвиток будiвельних екотехнологiй в 

поеднаннi з сучасними бiо-агротехнологiями, 

створення високотехнологiчних аграрних 

соцiоекокомплексiв можуть забезпечити укра!нцiв · 
деступним якiсним житлом, достойною безnечною та 

кориеною роботою з зелеmrми технологiями на землi, 
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в туристичнiй та науковiй сферах; створити нову 

привабливу для молодi iдеолоriю вiдновлення 

культурно! спадrцини, . культивування здорового 

образу життя i сучасноrо мислення вiдповiдно до 
свiтовоl тенде1щil стiйкого розвитку. 

3. Запропонованi принципи трансформацil 

технолоriчноrо та соцiальноrо сiльськоrо 
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