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Враховуючи, що основні продукти харчування, які споживаються населенням України, в основному 
вітчизняного походження, якісний стан ґрунтів опосередковано через продукти харчування 
впливає на здоров’я людей. Техногенно забруднені, деградовані, з низьким вмістом гумусу і 
поживних речовин ґрунти не можуть давати сталі високі врожаї сільськогосподарських культур 
належної якості. Це призводить до нераціонального харчування населення і, відповідно, викликає 
погіршення його стану здоров’я, що підтверджується проведеним аналізом медико-демографічних 
показників в Україні протягом останніх 20 років.  

Економічні збитки, зумовлені нераціональним і неповноцінним харчуванням населення, 
проявляються у формі витрат на лікування громадян, оплату листків непрацездатності, а також у 
формі недовиробленого ВВП. Підраховано, що загальні збитки, заподіяні порушенням раціону 
харчування населення, становлять близько 32 млрд грн на рік. 

Забезпечення розширеного відтворення родючості ґрунтів має стати важливим підґрунтям 
для успішної реалізації державної політики економічного і соціального розвитку країни.  
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Економічна аксіологія цивілізаційного вибору українського суспільства 
Сучасний стан розвитку українського суспільства визначається трансформаційними 

зрушеннями в усіх сферах суспільного життя. Від перших років незалежності державою 
здійснювалися не результативні реформаторські спроби перетворення колишньої тоталітарної 
системи в демократичні та ринкові інститути громадянського суспільства. Поряд з відносно 
спокійними періодами розвитку суспільства, були й такі, які відзначені бурхливими історичними 
подіями та процесами, що вносили глибокі зміни в хід національної історії. До них в Україні 
відносять події «помаранчевої революції» та особливо, «революція гідності». Наслідки їх 
соціальних змін та подальші суспільні процеси мають бути визначені в довгостроковому 
історичному період. Але із точки зору короткострокового історичного виміру, перехід до нової 
якості суспільства може мати двоїсний сценарій подій. Перший, визначається успішними 
трансформаційними перетвореннями інституційного та інноваційно-технологічного характеру, 
другий, згортанням демократичних та ринкових свобод[1, c.138]. Суть проблеми полягає в тому чи 
можливе одночасне зростання свободи і добробуту? 

Економіка України досі залишається «репресивною» і стан у ній навіть погіршився. У новому 
щорічному рейтингу країн щодо рівня економічної свободи – індексі економічної свободи 2015 
року — Україна посідає 162 місце зі 178 країн світу, а в 2014р.вона була на 155 місці[3]. 
Відбувається і значне падіння доходів населення викликане цілим комплексом причин. 

Українське суспільство визначило свій цивілізаційний вибір готовністю боротьби за нього не 
тільки європейськими стандартами економічного життя, але і морально-етичним залученням до 
цінностей європейської культури життя. Українська революція визначила свій зміст як революція 
гідності. Це поняття моральної свідомості та категорії етики використовується у законодавствах 
багатьох країн світу та у міжнародному праві, і означає особливе моральне ставлення людини до 
самої себе і ставлення до неї з боку суспільства, в якому визнається цінність особистості. В 
ключових положеннях цивілізаційної парадигми суспільств Західної цивілізації, саме людина 
виступає джерелом внутрішніх рушійних сил суспільного розвитку і для якої цінність свободи є 
основою саморозвитку і єдиним сенсом історії[2,c.47]. 

В історії економіки аксіологічний аспект дослідження економічних явищ, процесів та понять, 
розпочатий з розвідок античних філософів, був спрямований не тільки на розкриття природи 
матеріальних цінностей (блага, багатства, товару, грошей та ін.), та їх місця в господарській 
діяльності людини, але і на можливості реалізації усвідомлених суспільних цінностей в практичній 
діяльності, оцінюючи та розрізняючи їх як «цінне і нецінне» (М.Гартман).  

Аксіологічний дискурс господарської сфери сучасних суспільств визнає певну ентропію 
сталої системи цінностей, які раніше забезпечували розвиток суспільства.Це потребує пошуку 
нового конструктивного підходу до проблеми співвідношення економіки та науки про цінності. 
Результати досліджень всесвітнього огляду цінностей (World Values Survey), як науково-
дослідницького проекту за допомогою якого аналізуються цінності та переконання людей, їх зміни 
та вплив на політичний та економічний розвиток країн світу, визначають певні передумови якісних 
змін цінностей сучасних суспільств. Серед них:) рівень економічного капіталу, який робить 
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виживання гарантованим для всіх; 2) рівень соціального капіталу (довіру, толерантність) — 
універсальне і рівне ставлення до інших людей; 3) рівень культурного капіталу — поширення 
цінностей автономії індивіда, рівноправності (відсутності страху перед владою), активної особистої 
участі у покращенні навколишнього світу, цінностей гармонії (відмова від хижацького ставлення до 
світу, стурбованість екологією, бідністю, високі моральні стандарти).  

Таким чином, діяльність людини в економічній сфері, стимульована визначеними цінностями 
і відповідними їм інститутами, становлення яких відбувається в українському суспільстві, 
відповідає завданням європейського вибору для якого проблема органічного поєднання 
економічного стану суспільства від його цінностних основ є запорукою добробуту та мирного 
життя. 
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ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 
Угода про асоціацію між Україною та ЄС за рівнем своєї амбітності виходить далеко за рамки 

подібних угод, укладених Євросоюзом свого часу з країнами Центральної та Східної Європи, та 
закладає нову філософію відносин між Україною та ЄС— перехід від принципів партнерства та 
співробітництва на якісно новий рівень — до політичної асоціації та економічної інтеграції. Угода 
про асоціацію також слугуватиме стратегічним орієнтиром системних соціально-економічних 
реформ в Україні з метою подальшого наближення до стандартів ЄС. 

Українській стороні вдалося забезпечити врахування в Угоді про асоціацію національних 
інтересів із принципових питань переговорів: визнання з боку ЄС європейських прагнень та 
європейської ідентичності України, перспектив запровадження безвізового режиму, ключових із 
точки зору українських товаровиробників положень у контексті створення зони вільної торгівлі між 
Україною та ЄС. Частина проекту Угоди про асоціацію, що стосується економічного та 
секторального співробітництва, охоплює найбільшу кількість сфер — 30 — від енергетики та 
транспорту до культури й туризму. До головних результатів переговорного процесу в рамках 
«секторальної» частини Угоди про асоціацію належить закріплення домо вленості щодо 
формування додатків до тих розділів Угоди про асоціацію Україна — ЄС, у яких містяться 
посилання на наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу. 
Додатки фактично передбачають графіки адаптації із визначенням переліку актів законодавства 
ЄС та часових періодів імплементації їх положень в українське законодавство. Такий підхід 
відображає прагнення забезпечити максимально глибоку економічну інтеграцію України до 
внутрішнього ринку ЄС. Окрім того, така деталізація зобов'язань щодо адаптації законодавства є 
основною доданою вартістю, що відрізняє Угоду про асоціацію від Угоди про партнерство та 
співробітництво.  

Як зазначено в проекті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, метою створення зони 
вільної торгівлі між Україною та ЄС є формування спільного економічного простору України та ЄС 
у рамках поступової економічної інтеграції до спільного Європейського ринку шляхом поетапної 
реалізації чотирьох свобод – вільного руху товарів,послуг, капіталу та робочої сили. Виділяють 
декілька передумов для вступу України до ЄС. 

По-перше, ЄС виявляє зацікавленість в зміцненні, збільшенні обсягів та прозорості 
торговельно-економічних відносин. Після вступу України до СОТ, ЄС розпочато переговори з 
Україною щодо створення Зони вільної торгівлі Україна − ЄС. Адже ЄС надає можливість 
додатково надати Україні офіційні зобов’язання щодо зняття всіх експортних обмежень для 
Євросоюзу. Євросоюз передбачає, що Україна також усуне всі обмеження свободи 
транзитутенергоносіїв. Такі кроки з боку України є певними намірами майбутнього створення ЗВТ 
між Україною та ЄС. Питання створення ЗВТ є важливим пунктом майбутньої Посиленої угоди 


