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 АНОТАЦІЯ  

 

Купріянчик І.П. Науково-методологічні засади формування 

екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони 

навколишнього середовища». – Національний університет біоресурсів і 

природокористування  України МОН, Київ, 2020. 

В дисертації з’ясовано сутність і значення екологобезпечного 

аграрного землекористування в сільському господарстві. Враховуючи те, що, 

з одного боку, аграрне землекористування є об’єктом, на який поширюються 

функції виробничо-господарської діяльності, а з іншого – процесом 

формування та використання природних властивостей агроекосистем 

необхідним є врахування їх асиміляційного потенціалу, що визначається 

рівнем екологічної безпеки. Виходячи з цього екологобезпечне аграрне 

землекористування слід розуміти, як процес використання земель в 

аграрному секторі економіки, за якого забезпечується запобігання небезпеки 

для здоров’я людини, попередження погіршення екологічного стану 

агроекосистем та деградації земельних ресурсів, а також їх стійкість до 

екологічних загроз та ризиків. 

Обґрунтовано концептуальні положення природно-адаптаційної 

парадигми формування екологобезпечних аграрних землеволодінь і 

землекористувань, що базуються на постулатах теорій інвайронментального 

спрямування та передбачають інтерпретацію просторових, організаційно-

технологічних, соціально-економічних аспектів цього процесу шляхом 

розвитку принципів, систематизації завдань та екологічних детермінантів у 

використанні земель. Удосконалено теоретичний підхід до формування 

екологобезпечного аграрного землекористування, що базується на врахуванні 

рівня асиміляційного потенціалу окремих видів земельних угідь (рілля, 
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багаторічні насадження, пасовища тощо) та, на відміну від усталених, дає 

змогу нормувати обсяги антропогенного впливу з урахуванням властивостей 

конкретної агроекосистеми на основі обмежень у використанні земель. 

Розроблено інституціональну модель гармонізації екологічних і 

економічних інтересів суб’єктів аграрного землекористування, яка дає змогу 

підвищити ефективність управління процесом забезпечення екологічної 

безпеки в цій сфері та регулювати соціально-економічні, організаційно-

технологічні та господарські процеси використання земель за допомогою 

формальних та неформальних інститутів. Така модель передбачає 

ідентифікацію конфлікту вказаних інтересів та запровадження 

інструментарію його ліквідації через розвиток інститутів регулюючого 

впливу у сфері земельних відносин. За допомогою наукового TRID-підходу 

охарактеризовано сутність інтересів та інструментів захисту від загроз та 

ризиків екологічної безпеки аграрного землекористування в процесі 

задоволення цих інтересів. 

Запропоновано методологічний підхід до організаційно-економічного 

забезпечення екологобезпечного аграрного землекористування, що базується 

на системному підході та принципах об'єктно-орієнтованого моделювання, 

тобто розглядати цей процес на основі окремих взаємопов’язаних «модулів». 

Складовими елементами вказаного підходу є концептуальні положення, 

методичний інструментарій функціонування механізму, а також методичні 

підходи до оцінки екологічної безпеки. Такий підхід передбачає формування 

системи організації екологобезпечних аграрних землеволодінь і 

землекористувань, як впорядкованої сукупності елементів та взаємозв’язків 

між ними в процесі реалізації своїх функцій та є основою для обґрунтування 

стратегічних пріоритетів щодо протидії екодеструктивним чинникам залежно 

від рівня їх прояву та можливих загроз і ризиків екологічній безпеці. 

Для системного оцінювання рівня екологічної безпеки аграрного 

землекористування обґрунтовано необхідність застосування інтегрального 

показника, що дасть змогу комплексно врахувати сукупність різних критеріїв 
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та індикаторів, які найбільш повно характеризують екологічні ризики та 

загрози з урахування асиміляційного потенціалу агроекосистем. 

Застосування запропонованого методичного підходу шляхом ранжирування 

регіонів країни за інтегральним індексом чи окремими критеріями 

(індикаторами) екологічної безпеки аграрного землекористування дозволить 

виявити максимально чутливі до несприятливого екологічного впливу 

регіони, які передусім потребуватимуть попередження і ліквідації 

екологічних загроз і ризиків в цій сфері. 

Аналіз сучасного стану використання земель в сільському господарстві 

України дозволив виявити основні проблеми аграрного землекористування, а 

саме: екологічно необґрунтована структура агроландшафтів, зокрема через 

високий рівень розораності; зростання рівня парцеляції земель; посилення 

проявів малоземелля, вкраплень та черезсмужжя; надмірне антропогенне 

навантаження на ґрунти внаслідок збільшення посівних площ зернових та 

технічних культур за одночасного скорочення – кормових; порушення 

структури сівозмін. Своєю чергою вказані проблеми призводять до 

негативних проявів, що спричиняють загрози та ризики екологічній безпеці 

аграрного землекористування, серед основних ідентифіковано наступні: 

нестійка екологічна стабільність території, деградація земель (ерозія, 

підкислення, перезволоження, засолення ґрунтів), втрата поживних речовин 

та родючості ґрунту. 

За результатами діагностики екологічних загроз та ризиків в сфері 

використання та відтворення сільськогосподарських земель регіонів України, 

здійснено їх ранжирування за рівнем екологічної безпеки аграрного 

землекористування. Встановлено, що серед регіонів України найвищим 

рівнем екологічної безпеки аграрного землекористування характеризується 

Житомирська область (підсумкова оцінка 0,77). Дещо нижчим є показник 

екологічної безпеки у Київській (0,76) та Закарпатській (0,76), які також 

мають стійкий рівень. Інші регіони України віднесено до територій з 

критичним рівень екологічної безпеки аграрного землекористування. При 
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цьому варто зазначити, що серед всіх регіонів України за інтегральним 

індексом екологічної безпеки аграрного землекористування відсутні ті, які за 

градацією відносяться до кризового рівня. 

Запропоновано підхід до формування структури організаційно-

економічного механізму екологобезпечного аграрного землекористування, 

яку, на відміну від традиційного уявлення, систематизовано за чотирма 

взаємопов'язаними інструментальними блоками: організаційним, 

економічним, регуляторним та землевпорядним. Для кожного з названих 

інструментальних блоків виділено конкретні інструменти, які дозволяють 

забезпечити формування екологобезпечних аграрних землеволодінь і 

землекористувань відповідно до правового, просторового, екологічного та 

соціального вимірів. Враховуючи це систематизовано інструментарій 

організаційно-економічного механізму формування екологобезпечного 

аграрного землекористування диференційований відповідно до рівня його 

екологічної безпеки. Такий інструментарій передбачає вибір оптимальних 

інструментів, а також методів (технологій) їх застосування враховуючи 

територіальні особливості прояву тих чи інших загроз (ризиків) екологічній 

безпеці аграрного землекористування. 

Аргументовано доцільність створення регіональних цільових фондів 

охорони сільськогосподарських земель спрямованих на стимулювання та 

фінансування заходів щодо забезпечення екологобезпечного агарного 

землекористування. Головною ціллю створення таких фондів є 

стимулювання та фінансування заходів спрямованих на забезпечення 

екологобезпечного використання та охорони земель в сільському 

господарстві. З цією метою обґрунтовано напрями економічного 

стимулювання розвитку екологобезпечних аграрних землеволодінь і 

землекористувань, які базуються на диференціації ставок земельного 

податку, преференційних ставок мита, страхових тарифів, схем 

відшкодування кредитів, дотацій залежно від рівня екологічної безпеки 

аграрного землекористування. Реалізація визначених напрямів стимулювання 
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дасть змогу нівелювати дисбаланс між екологічними та економічними 

показниками господарської діяльності землекористувача шляхом прямого чи 

опосередкованого покриття економічних втрат внаслідок забезпечення 

належного рівня екологічної безпеки. 

Загалом реалізація обґрунтованих напрямів економічного 

стимулювання розвитку екологобезпечних аграрних землеволодінь і 

землекористувань дасть змогу нівелювати дисбаланс між екологічними та 

економічними показниками господарської діяльності землекористувача 

шляхом прямого чи опосередкованого покриття економічних втрат внаслідок 

забезпечення належного рівня екологічної безпеки. 

Запропоновано науково-методичний підхід до моделювання розвитку 

екологобезпечного аграрного землекористування, який передбачає аналіз 

критеріїв екологічної безпеки, що базується на принципах закону 

лімітуючого фактора Лібіха та оптимуму Парето. Такий підхід дав змогу 

встановити лімітуючий критерій для кожного досліджуваного регіону, який 

суттєво обмежує можливості підвищення рівня екологічної безпеки 

аграрного землекористування. При цьому оптимум Парето дає можливість 

визначити критерії, оптимізація, яких дасть максимальний ефект для 

забезпечення екологобезпечного аграрного землекористування. За 

результатами аналізу та моделювання розроблено сценарії розвитку 

екологобезпечного аграрного землекористування в розрізі регіонів України, 

що враховують трансформацію загроз та ризиків в межах того чи іншого 

критерію екологічної безпеки. 

Розроблено модель функціонування системи планування 

екологобезпечного використання та охорони сільськогосподарських земель, 

яка базується на обґрунтуванні взаємодії внутрішньогосподарської і 

державної системи планування землекористування на основі послідовної 

декомпозиції планувальних заходів, як за управлінськими рівнями 

(національний, регіональний, місцевий, локальний) так і за функціями 

управління.  Застосування інтегрованого підходу до планування аграрного 
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землекористування є одним з ключових інструментів створення 

довгострокових стійких імперативів для соціально-економічного та 

екологічного розвитку сільських територій. Основною роллю такого підходу 

є інтегрування планувальних заходів таких секторів, як сільське 

господарство, охорона довкілля та землеустрій. Це своєю чергою дає 

можливість узгодити заходи з регулювання земельних відносин і 

раціональної організації територій із заходами стратегічного та екологічного 

управління. Це своєю чергою дає можливість узгодити заходи з регулювання 

земельних відносин і раціональної організації територій із заходами 

стратегічного та екологічного управління. 

Удосконалено науково-практичні підходи до землевпорядного 

забезпечення екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань, 

що передбачають запровадження еколого-господарського зонування земель 

сільськогосподарського призначення та розвиток інституту обмежень у їх 

використанні. Таке еколого-господарського зонування дає змогу 

регламентувати режими аграрного землекористування виходячи з 

територіально-галузевих прогнозів, асиміляційного потенціалу та природних 

властивостей агроекосистем шляхом визначення обмежень у використанні 

земель. Запропоновані методичні підходи еколого-господарського зонування, 

окрім режимів землекористування, що враховують допустимі параметри, 

заборони та обмеження господарської діяльності передбачають встановлення 

обов'язків щодо вчинення певних дій в результаті цих обмежень.  

З метою оцінки негативного впливу обмежень у використанні земель 

при дотриманні вимог екологічної безпеки на ефективність 

землекористування удосконалена їх класифікація, що ґрунтується на 

розподілі за чотирма групами: заборона використання, вилучення, сервітути 

та технологічні обмеження. Для більш ширшого впровадження інституту 

обмежень у практику аграрного землекористування запропоновано 

компенсаційний механізм відшкодування збитків спричинених 

технологічними обмеженнями у використанні земель сільськогосподарського 
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призначення, що передбачає зниження податкового навантаження на 

землевласника (землекористувача) через коригування нормативної грошової 

оцінки земель сільськогосподарського призначення з урахуванням 

негативного економічного ефекту від цих обмежень. 

 

Ключові слова: аграрне землекористування, землеволодіння, 

екологічна безпека, механізм, інструменти, стимулювання, планування, 

землевпорядне забезпечення. 
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The dissertation establishes the essence and significance of environmentally 

friendly agricultural land use in agriculture. Considering that, on the one hand, 

agricultural land use is an object that is subject to the functions of production and 

economic activity, and on the other hand, the process of formation and use of the 

natural properties of agroecosystems, it is necessary to take into account their 

assimilation potential, which is determined by the level of environmental safety. 

Proceeding from this, ecologically safe agricultural land use should be understood 

as the process of land use in the agricultural sector of the economy, which ensures 

the prevention of danger to human health, the prevention of deterioration of the 

ecological state of agroecosystems and land degradation, as well as their resistance 

to environmental threats and risks. 

The conceptual provisions of the natural adaptation paradigm of the 

formation of ecologically safe agricultural land tenure and land use are 

substantiated, based on the postulates of the theory of the environmental direction 

and provide for the interpretation of the spatial, organizational, technological, 
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socio-economic aspects of this process through the development of principles, 

systematization of tasks and environmental determinants in land use. The 

theoretical approach to the formation of ecologically safe agricultural land use has 

been improved, based on taking into account the level of assimilation potential of 

certain types of land (arable land, perennial plantations, pastures, etc.) based on 

restrictions on land use. 

An institutional model has been developed for harmonizing the 

environmental and economic interests of subjects of agricultural land use, which 

makes it possible to increase the efficiency of managing the process of ensuring 

environmental safety in this area and to regulate the socio-economic, 

organizational, technological and economic processes of land use with the help of 

formal and informal institutions. This model assumes the identification of the 

conflict of these interests and the introduction of tools for its elimination in the 

development of institutions of regulatory impact in the field of land relations. With 

the help of the scientific TRID-approach, the essence of interests and tools of 

protection against threats and risks of ecological safety of agricultural land use in 

the process of meeting these interests are characterized. 

A methodological approach to the organizational and economic support of 

ecologically safe agricultural land use is proposed, based on a systematic approach 

and the principles of object-oriented modeling, that is, to consider this process on 

the basis of separate interconnected "modules". The constituent elements of this 

approach are conceptual provisions, methodological tools for the functioning of the 

mechanism, as well as methodological approaches to assessing environmental 

safety. This approach presupposes the formation of a system for organizing 

environmentally friendly agricultural land tenure and land use, as an ordered set of 

elements and interrelationships between them in the process of realizing their 

functions and is the basis for substantiating strategic priorities to counteract eco-

destructive factors, depending on the level of their manifestation and possible 

threats and risks to environmental safety. 
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For a systematic assessment of the level of ecological safety of agricultural 

land use, the necessity of using an integral indicator is substantiated, which will 

make it possible to comprehensively take into account a set of various criteria and 

indicators that most fully characterize environmental risks and threats, taking into 

account the assimilation potential of agroecosystems. The application of the 

proposed methodological approach by ranking the regions of the country according 

to the integral index or individual criteria (indicators) of the ecological safety of 

agricultural land use will make it possible to identify the regions that are most 

sensitive to adverse environmental impacts, which will first of all need to prevent 

and eliminate environmental threats and risks in this area. 

Analysis of the current state of land use in agriculture in Ukraine has 

revealed the main problems of agricultural land use, namely: ecologically 

unsubstantiated structure of agricultural landscapes, in particular for a high level of 

plowing; an increase in the level of parceling of land; intensification of 

manifestations of land shortage, inclusions and stripes; excessive anthropogenic 

load on soils due to an increase in the acreage of grain and industrial crops with a 

simultaneous reduction in fodder crops; violation of the structure of crop rotation. 

In turn, these problems lead to negative manifestations that cause threats and risks 

to the ecological safety of agricultural land use, among the main ones identified are 

the following: unstable ecological stability of the territory, land degradation 

(erosion, acidification, waterlogging, soil salinization), loss of nutrients and soil 

fertility. 

Based on the results of diagnostics of environmental threats and risks in the 

use and reproduction of agricultural lands in the regions of Ukraine, they were 

ranked according to the level of environmental safety of agricultural land use. It 

has been established that among the regions of Ukraine, the level of ecological 

safety of agricultural land use is characterized by the Zhytomyr region (final 

estimate 0.77). The indicator of environmental safety in Kiev (0.76) and 

Transcarpathian (0.76), which also have a stable level, is slightly lower. Other 

regions of Ukraine are classified as territories with a critical level of ecological 
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safety of agricultural land use. It should be noted that among all regions of Ukraine 

according to the integrated index of environmental safety of agricultural land use 

there are no those that are graded to crisis level. 

An approach to the formation of the structure of the organizational and 

economic mechanism of ecologically safe agricultural land use is proposed, which, 

unlike the traditional concept, is systematized according to four interrelated 

instrumental blocks: organizational, economic, regulatory and land management. 

For each of the named instrumental blocks, specific tools have been identified that 

allow the formation of environmentally friendly agricultural land tenure and land 

use in accordance with the legal, spatial, environmental and social dimension. 

Taking this into account, the toolkit of the organizational and economic 

mechanism for the formation of ecologically safe agricultural land use is 

systematized, differentiated in accordance with the level of its ecological safety. 

Such a toolkit assumes the choice of optimal tools, as well as methods 

(technologies) for their application, taking into account the territorial features of 

the manifestation of certain threats (risks) to the ecological safety of agricultural 

land use. 

The expediency of creating regional trust funds for the protection of 

agricultural lands aimed at stimulating and financing measures to ensure 

environmentally safe agricultural land use is reasoned. The main purpose of 

creating such funds is to stimulate and finance activities aimed at ensuring 

environmentally safe use and protection of land in agriculture. For this purpose, the 

directions of economic incentives for the development of environmentally friendly 

agricultural land tenure and land use are substantiated, based on the differentiation 

of land tax rates, preferential rates of duties, insurance rates, credit recovery 

schemes, subsidies depending on the level of environmental safety of agricultural 

land use. The implementation of certain directions of incentives will allow leveling 

the imbalance between the environmental and economic indicators of the economic 

activity of the land user by directly or indirectly covering economic losses as a 

result of ensuring an appropriate level of environmental safety. 
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In general, the implementation of reasonable directions of economic 

incentives for the development of environmentally friendly agricultural land tenure 

and land use will allow to level the imbalance between the environmental and 

economic indicators of the land user's economic activity by directly or indirectly 

covering economic losses as a result of ensuring an adequate level of 

environmental safety. 

A scientific and methodological approach to modeling the development of 

environmentally friendly agricultural land use is proposed, which provides for the 

analysis of environmental safety criteria based on the principles of the Liebig 

limiting factor law and Pareto optimum. This approach made it possible to 

establish a limiting criterion for each studied region, significantly limits the 

possibilities for increasing the level of environmental safety of agricultural land 

use. At the same time, the Pareto optimum makes it possible to determine the 

criteria, optimization, which will give the maximum effect to ensure ecologically 

safe agricultural land use. Based on the results of the analysis and modeling, 

scenarios for the development of environmentally friendly agricultural land use in 

the context of the regions of Ukraine have been developed, taking into account the 

transformation of threats and risks within the limits of one or another criterion of 

environmental safety. 

A model has been developed for the functioning of the system for planning 

environmentally friendly use and protection of agricultural lands, based on 

substantiating the interaction of the on-farm and state land use planning system on 

the basis of a sequential decomposition of planning measures, both by management 

levels (national, regional, local, local) and by management functions. The 

application of an integrated approach to agricultural land use planning is one of the 

key tools for creating long-term sustainable imperatives for the socio-economic 

and environmental development of rural areas. The main role of this approach is to 

integrate planning activities in sectors such as agriculture, environmental 

protection and land management. This, in turn, makes it possible to coordinate 
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measures to regulate land relations and rational organization of territories with 

measures of strategic and environmental management. 

This, in turn, makes it possible to coordinate measures to regulate land 

relations and rational organization of territories with measures of strategic and 

environmental management. Scientific and practical approaches to land 

management support of ecologically safe agricultural land tenure and land use 

have been improved, providing for the introduction of ecological and economic 

zoning of agricultural lands and the development of the institution of restrictions in 

their use. Such ecological and economic zoning makes it possible to regulate the 

modes of agricultural land use based on territorial and sectoral forecasts, 

assimilation potential and natural properties of agroecosystems by establishing 

restrictions on land use. The proposed methodological approaches to ecological 

and economic zoning, in addition to land use regimes that take into account 

permissible parameters, prohibitions and restrictions on economic activities, 

provide for the establishment of obligations to perform certain actions as a result of 

these restrictions. 

In order to assess the negative impact of restrictions in the use of land in 

compliance with the requirements of environmental safety on the efficiency of land 

use, an improved classification based on the distribution into four groups: 

prohibition of use, withdrawal, easements and technological restrictions. For a 

wider introduction of the institution of restrictions in the practice of agricultural 

land use, a compensation mechanism has been proposed to compensate for losses 

caused by technological restrictions in the use of agricultural land, which provides 

for a decrease in the tax burden on the landowner (land user) by adjusting the 

normative monetary value of agricultural land, taking into account the negative 

economic effect of these restrictions. 

 

Key words: agricultural land use, land tenure, environmental safety, 

mechanism, tools, incentives, planning, land management support. 

 



 14 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ 

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Монографії: 

1. Купріянчик І.П., Мединська Н.В. Екологобезпечне використання 

сільськогосподарських земель на регіональному рівні: монографія. К.: 

Компринт, 2015. 366 c. (Здобувачем обґрунтовано організаційно-економічні 

засади формування екологобезпечного аграрного землекористування на 

регіональному рівні). 

2. Дорош О.С., Бутенко Є.В., Купріянчик І.П. Застосування даних 

дистанційного зондування Землі при вирішенні проблем управління землями 

сільськогосподарського призначення: наук. монографія. К.: Медінформ, 

2015. 256 с. (Здобувачем систематизовано напрями інформаційного 

забезпечення  екологобезпечного використання земель 

сільськогосподарського призначення). 

 

Начальні посібники та підручники: 

3. Купріянчик І.П., Бутенко Є.В. Фотограмметрія та дистанційне 

зондування: навч. посіб. для студ. ВНЗ. К.: Медінформ, 2013. 391 c. 

(Здобувачем визначена роль фотограмметрії та дистанційного зондування у 

формуванні екологобезпечного сільськогосподарського землекористування). 

 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

4. Купріянчик І.П. Регіональні особливості землекористування та 

охорони земель Рівненщини. Вісник Львівського Національного аграрного 

університету: Економіка АПК. 2010.  №17(2). С. 604–608. 

5. Купріянчик І.П., Бутенко Є.В. Еколого-економічні підходи до 

формування сільськогосподарських землекористувань на засадах сталого 

розвитку. Вісник Львівського національного аграрного університету: 

економіка АПК. 2011. №18(2). С. 23–27. (Здобувачем обґрунтовано еколого-

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D0%86$


 15 

економічні засади формування сталих сільськогосподарських 

землекористувань). 

6. Купріянчик І.П., Бутенко Є.В. Регіональні особливості визначення 

ефективності використання сільськогосподарських земель. Науковий вісник 

НУБіП України.  2011. Вип. 163.  Ч. 3. С. 295–301. (Здобувачем 

систематизовано показники ефективності використання 

сільськогосподарських земель на регіональному рівні). 

7. Kupriyanchyk I.P. Problems of ecologically safe land use in modern 

conditions. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2012. №3-4. С. 125–130. 

8. Купріянчик І.П., Дорош О.С. Інформаційно-методичне 

забезпечення екологобезпечного використання сільськогосподарських угідь. 

Інвестиції: практика та досвід. 2012. № 5. С. 69– 70. (Здобувач обґрунтувала  

економічні та екологічні заходи формування механізму екологобезпечного 

землекористування, рівні). 

9. Бутенко Є.В., Купріянчик І.П. Аналіз ефективності використання 

земельних ресурсів із врахуванням регіональних особливостей Донецького 

регіону. Агросвіт. 2012. № 6. С. 15–16. (Здобувачем тенденції розвитку 

деградаційних процесів після реалізації проектних рішень на території 

адміністравно-територіальних одиниць Донецької області). 

10. Купріянчик І.П., Бутенко Є.В. До питання збереження та 

раціонального використання земельних ресурсів. Науковий вісник НУБіП 

України. 2012. Вип. 169. Ч.1. С. 132–136. (Здобувачем визначено принципи 

збереження та раціонального використання земельних ресурсів). 

11. Kupriyanchyk I.P., Sviridova L.A. Formation institution private farms 

as a component of agricultural land use. Землеустрій, кадастр і моніторинг 

земель. 2015. № 4. С. 17–23. (Здобувачем проаналізовано формування 

системи адміністрування землекористування на рівні фермерських 

господарств). 

12. Купріянчик І. П., Мединська Н. В. Забезпечення екологічної 

безпеки на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення. Агросвіт. 



 16 

2015. № 20. С. 89–93. (Здобувачем обґрунтовано напрями організаційно-

економічного забезпечення екологічної безпеки на радіоактивно забруднених 

територіях). 

 

Статті у виданнях інших держав та у наукових виданнях України, 

включених до міжнародних наукометричних баз даних: 

13. Купріянчик І.П. Концепція розвитку сімейних фермерських 

господарств в Україні з досвіду зарубіжних країн. Землеустрій, кадастр і 

моніторинг земель. 2016. № 1–2. С. 32–40. 

14. Дорош О.С., Купріянчик І.П. Роль соціально-економічної й 

інституційної складових у формуванні й функціонуванні агрохолдингів в 

Україні // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2016. № 3. С. 12–19. 

(Здобувачем обґрунтовано інституційні засади формування 

землекористувань агрохолдингів в Україні). 

15. Дорош Й.М., Купріянчик І.П. Проблемні аспекти розроблення 

проектів землеустрою щодо встановлення меж обмежень у використанні 

земель та їх режимоутворюючих об’єктів. Землеустрій, кадастр і моніторинг 

земель. 2016. № 4. С. 11–18. (Здобувачем визначені проблеми проектів 

землеустрою щодо встановлення меж обмежень у використанні земель). 

16. Дорош Й.М., Купріянчик І.П. Окремі аспекти формування та 

державної реєстрації еколого-технологічних обмежень у використанні 

земель. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2017. № 1. С. 13–20. 

(Здобувачем охарактеризовано економічні аспекти формування еколого-

технологічних обмежень у використанні земель). 

17. Дорош О.С., Буряк Р.І., Купріянчик І.П. Землевпорядний 

регламент як інструмент планування розвитку землекористування в Україні. 

Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2017. № 2. С. 20–27. (Здобувачем 

обґрунтовано роль землевпорядного регламенту у забезпеченні планування 

еколгобезпечного землекористування в Україні). 



 17 

18. Купріянчик І.П., Мельник Д. М., Салюта В.А. Інституційний 

підхід до планування розвитку системи землекористувань територій 

територіальних громад. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 16. С. 25–30. 

(Здобувачем обґрунтовано, що визначальним напрямом зміни 

інституціонального середовища розвитку системи землекористувань 

територій територіальних громад має стати системне осучаснення 

інноваційної складової). 

19. Дорош О.С., Купріянчик І.П., Мельник Д. М. Наукові підходи до 

розроблення планувальної документації на територію об’єднаної 

територіальної громади. Економіка природокористування і сталий розвиток. 

2018. № 3–4 (22 – 23). С. 42–48. (Здобувачем обґрунтовано пріоритетність 

землевпорядної та містобудівної документацій як найвпливовіших 

планувальних інструментів при формуванні землекористування громад). 

20. Kuprianchyk I., Svyrydova L. Directions for improvement of land use 

administration with consideration of environmental safety requirements. 

Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2018. № 4. С. 32–39. (Здобувачем 

обґрунтовано напрями управління землекористуванням з урахуванням вимог 

екологічної безпеки). 

21. Dorosh O., Dorosh Y., Kuprianchyk I., Butenko Ye., Kharytonenko 

R. Assessment of land resources productive potential influence on agricultural 

products gross output in Ukraine. Scientific Papers. Series “Management, 

Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”. Vol. 18. Issue 3. 

p. 107–114. (Здобувачем систематизовано складові виробничого потенціалу 

земельних ресурсів в контексті екологічної безпеки). 

22. Купріянчик І.П.,  Дорош А.Й., Салюта В.А. Фактори впливу на 

розвиток сільського зеленого туризму як малого підприємництва в Україні. 

Економіка природокористування і сталий розвиток. № 6. С. 100–106. 

(Здобувачем систематизовано фактори впливу на розвиток сільського 

зеленого туризму). 



 18 

23. Dorosh O., Fomenko V., Kupriyanchik I., Svyrydova L. Financial and 

economic mechanism as a universal instrument for transfer of land use to the 

model of sustainable development. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 

№ 2. 2019. С. 13–22. (Здобувачем систематизовано еколого-економічні 

інструменти сталого землекористування). 

24. Купріянчик І.П., Колісник Г.М. Передумови економічного 

розвитку територій з врахуванням екологічних факторів. Землеустрій, 

кадастр і моніторинг земель. №3. 2019. С. 13–22. (Здобувачем обґрунтовано 

передумови економічного розвитку територій на засадах екологобезпечного 

землекористування). 

25. Dorosh Y., Barvinskyi A., Kupriyanchyk I., Kravchenko O., Saliuta 

V. Optimization of the agricultural land structure as the basis of sustainable 

development of rural areas. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. №4. 

2019. С. 13–22. (Здобувачем обґрунтовано просторові інструменти 

оптимізації структури сільськогосподарських земель як основи сталого 

розвитку сільських територій). 

26. Купріянчик І.П. Теоретико-методологічні засади організаційно-

економічного забезпечення екологобезпечного агарного землекористування: 

[Електронний ресурс]. Ефективна економіка. 2020. № 3. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/ 

27. Купріянчик І.П. Факторний аналіз загроз та ризиків екологічної 

безпеки сільськогосподарського землекористування. Економічний дискурс. 

2020. Вип. 1. С. 24–29. 

 

Тези наукових доповідей: 

28. Купріянчик І.П., Свиридова Л.А. Напрями розвитку системи 

територіального планування землекористування сільських територій. 

Управління земельними ресурсами в контексті сталого розвитку територій: 

тези доповіді Х Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 24–26 вересня 2013 

р.). 2013. Х.: 2013. С. 114–116. (Здобувачем запропоновано напрями розвитку 



 19 

сільських територій через розроблення проектів територіального 

планування землекористування). 

29. Купріянчик І.П., Герасименко О.А. Роль землеустрою у 

формуванні ефективного сільськогосподарського землекористування. 

Землеустрій, кадастр та охорона земель в Україні: сучасний стан, 

Європейські перспективи: матеріали Міжнар. конф., присвяченої 20-річчю 

створення факультету землевпорядкування.  (м. Київ, 23–24 вересня 2016 р.). 

К.: НУБіП, 2016. С. 31-34. (Здобувачем обґрунтовано роль землеустрою у 

формуванні ефективного землекористування). 

30. Купріянчик І.П. Визначення принципів формування й 

функціонування аграрних землеволодінь та землекористувань. Проблеми 

збалансованого природокористування в агросфері: матеріали Міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Київ, 2-4 листопада 2016 р.). К.: ДІА, 2016. С. 193–195. 

31. Дорош О., Купріянчик І., Мельник Д., Салюта В. Практика 

врахування принципів та підходів при плануванні розвитку територій 

новоутворених територіальних громад. Використання й охорона земельних 

ресурсів: актуальні питання науки та практики: матеріали ІІ Міжнар. наук.-

практ. Інтернет-конф. (м. Львів, 16 травня 2018 року). Львів, 2018. С. 45–49. 

(Здобувачем обґрунтовано принципи землеустрою при плануванні розвитку 

території громад). 

32. Kupriyanchyk I. Impact of information provision on spatial 

development of territorial communities. Вплив біоекономіки на просторовий 

розвиток територій: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 14–15 

верес. 2018 р.). Київ: НУБіПУ, 2018. С. 77–79. 

33. Купріянчик І.П. Концептуальна модель формування 

екологобезпечного сільськогосподарського землекористування. Економіка 

сьогодення: актуальні питання та інноваційні аспекти: ІІ Міжнар. наук.-

практ. конф., (м. Запоріжжя, 25 квітня 2020 р.). Запоріжжя: СІЕУ, 2020. 

С. 69–71. 



 20 

34. Купріянчик І.П. Удосконалення системи фінансування 

екологобезпечного землекористування в сільському господарстві. Фінансово-

економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: 

матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 28 квітня 2020 р.). 

Тернопіль: Осадца Ю.В., 2020. С. 83–84. 



 21 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП 23 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 

ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНИХ АГРАРНИХ ЗЕМЛЕВОЛОДІНЬ І 

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАНЬ 33 

1.1. Сутність та роль екологобезпечного аграрного 

землекористування в сільському господарстві 33 

1.2. Концептуальні положення формування екологобезпечних 

аграрних землеволодінь і землекористувань 53 

1.3. Інституціональні засади забезпечення екологобезпечного 

аграрного землекористування в контексті трансформації земельних 

відносин 78 

Висновки до розділу 1 99 

РОЗДІЛ 2. НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО АГРАРНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 104 

2.1. Методологічний базис організаційно-економічного 

забезпечення екологобезпечного аграрного землекористування 104 

2.2. Науково-методичні засади функціонування системи 

екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань 122 

2.3. Методичний підхід до оцінювання рівня екологічної безпеки 

аграрного землекористування 140 

Висновки до розділу 2 157 

РОЗДІЛ 3. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОЦІНКА РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ АГРАРНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ 162 

3.1. Особливості трансформації аграрного землекористування в 

ринкових умовах господарювання 162 

3.2. Еколого-економічний аналіз ефективності аграрних 

землеволодінь і землекористувань 180 



 22 

3.3. Оцінка рівня екологічної безпеки аграрного 

землекористування в Україні 198 

Висновки до розділу 3 223 

РОЗДІЛ 4. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-

ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ 

ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО АГРАРНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 227 

4.1. Інструментарій організаційно-економічного механізму 

формування екологобезпечного аграрного землекористування 227 

4.2. Економічне стимулювання розвитку екологобезпечних 

аграрних землеволодінь і землекористувань 248 

4.3. Сценарії розвитку екологобезпечного аграрного 

землекористування 270 

Висновки до розділу 4 292 

РОЗДІЛ 5. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ЗЕМЛЕВПОРЯДНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНИХ 

АГРАРНИХ ЗЕМЛЕВОЛОДІНЬ І ЗЕМЛЕКОРИСТУВАНЬ 298 

5.1. Розвиток системи планування екологобезпечного 

використання та охорони земель сільськогосподарського призначення 298 

5.2. Науково-практичні засади еколого-господарського зонування 

земель сільськогосподарського призначення 320 

5.3. Розвиток інституту обмежень у використанні сільсько-

господарських земель в контексті забезпечення екологобезпечних 

аграрних землеволодінь і землекористувань 340 

Висновки до розділу 5 362 

ВИСНОВКИ 367 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 372 

ДОДАТКИ 412 



 23 

ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Перехід аграрного сектора економіки до ринкових 

відносин, впровадження приватної власності на землю, створення 

різноманітних форм господарювання зумовили підвищений інтерес як до 

самої землі, так і підходів щодо раціонального використання та способів її 

обробітку. Проте сучасна система організації землекористування в 

сільському господарстві не сприяє забезпеченню екологічної рівноваги в 

агроекосистемах і характеризується загрозливими тенденціями зниження 

екологічної безпечності аграрного виробництва. Наслідком цього є 

погіршення якості земель, їх забруднення, прояв деградаційних процесів 

тощо. При цьому, нині у процесі використання сільськогосподарських земель 

часто не приймаються до уваги потенційні можливості, продуктивність і 

екологічні обмеження використання земельних ресурсів, а також їх 

просторова різноманітність. З огляду на це, необхідним є подальше 

вдосконалення теоретико-методологічних засад формування 

екологобезпечних аграрних землекористувань і землеволодінь через 

ефективне функціонування системи ідентифікації екологічних загроз й 

організаційно-економічного механізму забезпечення цього процесу. 

Своєю чергою, розвиток аграрного сектора економіки характеризується 

трансформацією системи сільськогосподарського землекористування та 

високим рівнем антропогенного впливу на стан земельних ресурсів, умови 

проживання населення і сукупну цінність сільських територій. Це потребує 

запровадження відповідного організаційно-економічного інструментарію 

планування, фінансування, організації та контролю за використанням земель 

з метою формування екологобезпечного аграрного землекористування. 

Дослідження питань організації системи землекористування знайшли 

своє відображення у наукових працях багатьох вітчизняних учених, зокрема: 

І.К. Бистрякова, В.М. Будзяка, Д.С. Добряка, Й.М. Дороша, Ш.І. Ібатулліна, 
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А.Г. Мартина, Л.Я. Новаковського, М.Г. Ступеня, А.М. Третяка та ін. 

Напрями розв’язання екологічних проблем використання земель 

сільськогосподарського призначення розглянуто в роботах З.Ф. Бриндзі, 

Г.Д. Гуцуляка, О.С. Дорош, Т.О. Євсюкова, О.І. Коваліва, В.М. Кривовa, 

А.Я. Сохнича, Р.М. Ступеня, А.М. Сундука, О.В. Ходаківської, О.І. Фурдичка 

та ін. Теоретико-методичним засадам організації екологобезпечного 

аграрного землекористування як чиннику підвищення еколого-економічної 

ефективності сільськогосподарського виробництва присвячено праці 

О.М. Бородіної, О.Д. Гнаткович, О.С. Будзяк, С.М. Рогач, О.І. Шкуратова та 

інших дослідників. Їх наукові праці послужили теоретико-методологічною 

базою дослідження і надали змогу виявити низку проблем у теорії та 

практиці формування екологобезпечного аграрного землекористування. 

Однак, незважаючи на значний обсяг теоретичних і методологічних 

досліджень, низка питань щодо забезпечення ефективного функціонування 

організаційно-економічного механізму формування екологобезпечного 

аграрного землекористування в Україні досі залишаються 

малоопрацьованими. Недостатньо дієвою залишається система еколого-

економічного та нормативно-правового регулювання землеустрою внаслідок 

неефективної дії регуляторів, що в поєднанні з недостовірною діагностикою 

знижує результативність системи забезпечення екологічної безпеки аграрних 

землеволодінь і землекористувань. Ці обставини та відсутність системного 

підходу до розв’язання організаційно-економічних та землевпорядних 

проблем формування екологобезпечного аграрного землекористування й 

обумовили актуальність теми дисертації. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано в межах науково-дослідної роботи 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

«Новітня концепція створення цифрового Атласу вартості земель України – 

інструменту регулювання ринкових земельних відносин і просторового 

розвитку» (ДР № 0118U000291, 2018-2020 рр.), де здобувачем здійснено 
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комплексну еколого-економічну оцінку земель на державному і 

регіональному рівнях та обґрунтовано методичні засади оцінювання рівня 

екологічної безпеки аграрного землекористування, а також науково-

дослідних робіт Інституту землекористування НААН України: «Розробити 

науково-прикладні засади удосконалення системи землеустрою в Україні» 

(ДР № 0118U007117, 2019-2020 рр.), відповідно до якої обґрунтовано 

інструментарій землевпорядного забезпечення формування 

екологобезпечного аграрного землекористування та «Розробити науково-

методичні засади землеустрою недержавних сільськогосподарських 

підприємств» (ДР № 0118U007110, 2019-2020 рр.), у межах якої автором 

обґрунтовано екологічні критерії та індикатори формування аграрних 

землекористувань. 

Мета й завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

обґрунтування теоретико-методологічних підходів та науково-практичних 

рекомендацій щодо формування екологобезпечних аграрних землеволодінь і 

землекористувань. 

Для досягнення мети в дисертаційній роботі були поставлені й 

виконані такі завдання: 

 з’ясувати сутність і значення екологобезпечного аграрного 

землекористування в сільському господарстві та уточнити понятійно-

категоріальний апарат за темою дослідження; 

 обґрунтувати концептуальні положення природно-адаптаційної 

парадигми формування екологобезпечних аграрних землеволодінь і 

землекористувань; 

 розробити інституціональну модель гармонізації екологічних і 

економічних інтересів суб’єктів аграрного землекористування; 

 запропонувати методологічний підхід до організаційно-економічного 

забезпечення екологобезпечного аграрного землекористування; 

 удосконалити методичний підхід до оцінки рівня екологічної 

безпеки аграрного землекористування; 
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 проаналізувати сучасний стан та виявити основні проблеми 

землекористування в сільському господарстві України; 

 здійснити діагностику та оцінити рівень екологічної безпеки 

аграрного землекористування в регіонах України; 

 удосконалити інструментарій організаційно-економічного механізму 

формування екологобезпечного аграрного землекористування; 

 обґрунтувати напрями економічного стимулювання розвитку 

екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань; 

 запропонувати науково-методичний підхід до моделювання розвитку 

екологобезпечного аграрного землекористування; 

 розробити модель функціонування системи планування 

екологобезпечного використання й охорони сільськогосподарських земель; 

 удосконалити науково-практичні підходи до землевпорядного 

забезпечення екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань. 

Об’єктом дослідження є процес формування екологобезпечних 

аграрних землеволодінь і землекористувань. 

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методологічних, 

науково-методичних і практичних основ організаційно-економічного 

забезпечення екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань. 

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою 

дисертаційного дослідження є фундаментальні положення економічної 

теорії, економіки землекористування та концепції сталого розвитку, що 

висвітлені у працях вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем 

землекористування. Для виконання поставлених у роботі завдань 

використовувались такі методи досліджень: системно-структурний (для 

дослідження сутності та ролі екологобезпечного аграрного 

землекористування в сільському господарстві); TRID-метод (для 

характеристики інтересів та інструментів захисту від загроз та ризиків 

екологічної безпеки аграрного землекористування); факторного аналізу (для 

формування факторної моделі взаємодії загроз та ризиків екологічної безпеки 
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аграрного землекористування); економіко-статистичний, групувань, 

кореляційного та порівняльного аналізу (з метою обробки статистичних 

даних під час аналізу сучасного стану та проблем землекористування в 

сільському господарстві України); експертних оцінювань, індикаторного, 

економетричного та кластерного аналізу (для оцінювання рівня екологічної 

безпеки аграрного землекористування); структурно-функціонального аналізу 

(для удосконалення організаційно-економічного механізму формування 

екологобезпечного аграрного землекористування); економіко-математичного 

моделювання (для моделювання розвитку екологобезпечного аграрного 

землекористування з урахуванням принципів лімітуючого фактора Лібіха та 

оптимуму Парето); розрахунково-конструктивний та експериментальний 

(для обґрунтування напрямів розвитку та шляхів підвищення ефективності 

землевпорядного забезпечення екологобезпечного аграрного 

землекористування); абстрактно-логічний (для узагальнення та 

формулювання висновків) тощо. 

Інформаційну основу дослідження становлять вітчизняні та міжнародні 

законодавчі й нормативні акти у сфері землеустрою, економіки 

землекористування, матеріали і звіти Державної служби статистки України, 

Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, 

ДУ «Інститут охорони ґрунтів України», вітчизняних аграрних підприємств, 

а також методичні рекомендації наукових установ, інші літературні джерела, 

матеріали власних досліджень. 

Наукова новизна отриманих результатів визначається особистим 

внеском автора у розв’язання актуальної наукової проблеми в галузі 

економіки природокористування, що полягає в поглибленні теоретико-

методологічних засад та обґрунтуванні практичних напрямів організаційно-

економічного забезпечення екологобезпечного аграрного землекористування. 
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Найвагомішими результатами, що визначають наукову новизну дослідження, 

є: 

вперше: 

 обґрунтовано концептуальні положення природно-адаптаційної 

парадигми формування екологобезпечних аграрних землеволодінь і 

землекористувань, що базуються на постулатах теорій інвайронментального 

спрямування та передбачають інтерпретацію просторових, організаційно-

технологічних, соціально-економічних аспектів цього процесу шляхом 

розвитку принципів, систематизації завдань та екологічних детермінантів у 

використанні земель; 

 запропоновано методологічний підхід до організаційно-

економічного забезпечення екологобезпечного аграрного землекористування, 

складовими елементами якого є концептуальні положення, методичний 

інструментарій функціонування механізму, а також методичний підхід до 

оцінки екологічної безпеки, що є основою для обґрунтування стратегічних 

пріоритетів залежно від рівня та можливих загроз і ризиків цій безпеці; 

 запропоновано компенсаційний механізм відшкодування збитків 

спричинених технологічними обмеженнями у використанні земель 

сільськогосподарського призначення, що передбачає зниження податкового 

навантаження на землевласника (землекористувача) через коригування 

нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення з 

урахуванням негативного економічного ефекту від цих обмежень; 

удосконалено: 

 теоретичний підхід до формування екологобезпечного аграрного 

землекористування, що базується на врахуванні рівня асиміляційного 

потенціалу окремих видів земельних угідь (рілля, багаторічні насадження, 

пасовища тощо) та, на відміну від усталених, дає змогу нормувати обсяги 

антропогенного впливу з урахуванням властивостей конкретної 

агроекосистеми на основі обмежень у використанні земель; 
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 методичний підхід до оцінювання рівня екологічної безпеки 

аграрного землекористування, який, на відміну від існуючих, на основі 

комплексного аналізу сукупності критеріїв та індикаторів, а також їх 

нормування відповідно до оптимальних значень дає змогу визначити 

можливості захисту від екологічних загроз та ризиків землекористування з 

урахування асиміляційного потенціалу агроекосистем; 

 підхід до формування структури організаційно-економічного 

механізму екологобезпечного аграрного землекористування, яку, на відміну 

від традиційного уявлення, систематизовано за чотирма взаємопов'язаними 

інструментальними блоками: організаційним, економічним, регуляторним та 

землевпорядним; 

 модель функціонування системи планування екологобезпечного 

використання та охорони сільськогосподарських земель, яка базуються на 

обґрунтуванні взаємодії внутрішньогосподарської і державної системи 

планування землекористування та дає можливість узгодити заходи з 

регулювання земельних відносин і раціональної організації територій із 

заходами стратегічного та екологічного управління; 

 науково-практичні підходи до землевпорядного забезпечення 

екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань, що 

передбачають запровадження еколого-господарського зонування земель 

сільськогосподарського призначення та розвитку інституту обмежень у їх 

використанні; 

набули подальшого розвитку: 

 змістовне визначення сутності екологобезпечного аграрного 

землекористування як процесу використання земель в аграрному секторі 

економіки, за якого забезпечується запобігання небезпеки для здоров’я 

людини, попередження погіршення екологічного стану агроекосистем та 

деградації земельних ресурсів, а також їх стійкість до екологічних загроз та 

ризиків; 
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 інституціональна модель гармонізації екологічних і економічних 

інтересів суб’єктів аграрного землекористування, яка передбачає 

ідентифікацію конфлікту цих інтересів та запровадження інструментарію 

його ліквідації через розвиток формальних і неформальних інститутів 

регулюючого впливу у сфері земельних відносин; 

 напрями економічного стимулювання розвитку екологобезпечних 

аграрних землеволодінь і землекористувань, які базуються на диференціації 

ставок земельного податку, преференційних ставок мита, страхових тарифів, 

схем відшкодування кредитів, дотацій залежно від рівня екологічної безпеки 

аграрного землекористування; 

 методичні підходи до еколого-господарського зонування земель 

сільськогосподарського призначення, що дають змогу регламентувати 

режими аграрного землекористування виходячи з територіально-галузевих 

прогнозів, асиміляційного потенціалу та природних властивостей 

агроекосистем шляхом визначення обмежень у використанні земель, а також 

встановленні допустимих параметрів господарської діяльності та обов'язків 

щодо вчинення певних дій в результаті цих обмежень. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

розроблені теоретичні та методичні положення логічно доведено до рівня 

конкретних пропозицій, придатних для впровадження в практику під час 

формування екологобезпечного аграрного землекористування. Деякі 

практичні пропозиції можуть бути використані для розробки заходів із 

підвищення еколого-економічної ефективності використання земель 

сільськогосподарського призначення. 

Науково-методичні підходи автора до оцінювання рівня екологічної 

безпеки аграрного землекористування були використані у практичній 

діяльності Головного управління Держгеокадастру у Київській області. 

Результати наукових досліджень щодо землевпорядного забезпечення 

організації екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань 

використовуються у діяльності ВГО «Спілка землевпорядників України» при 
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реалізації природоохоронних заходів та в процесі громадського контролю за 

використанням та охороною земель (довідка № 01-20 від 06.10.2020 р.). 

Інформаційні та аналітичні матеріали автора були використані в науковій та 

експериментальний діяльності Інституту землекористування НААН України 

(довідка № 01/10 від 15.10.2020 р.), а також науково-дослідній роботі ДУ 

«Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН 

України» (довідка № 01-11/225 від 15.10.2019 р.). 

Теоретичні результати та практичні рекомендації дисертаційного 

дослідження задіяно в навчальному процесі Національного університету 

біоресурсів і природокористування України, зокрема під час підготовки 

лекційних курсів та розроблення навчально-методичних рекомендацій для 

проведення семінарських і практичних занять із дисциплін «Раціональне 

використання та охорона земель» та «Управління земельними ресурсами». 

Особистий внесок здобувача. Теоретичні обґрунтування, практичні 

рекомендації, висновки та пропозиції, отримані за результатами проведених 

досліджень, розроблено здобувачем самостійно. Наукові результати 

дисертації є внеском у розвиток науки у сфері економіки 

природокористування та охорони навколишнього природного середовища. 

Дисертація не містить матеріалів кандидатської дисертації. З наукових праць, 

опублікованих у співавторстві, використано лише ті положення, які є 

результатом особистих досліджень. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення й результати 

дисертації доповідались і обговорювались на конференціях, круглих столах 

та форумах, серед яких: «Управління земельними ресурсами в контексті 

сталого розвитку територій» (м. Харків, 2013 р.), «Збалансоване 

природокористування: традиції та інновації» (м. Київ, 2014 р.), «Землеустрій, 

кадастр та охорона земель в Україні: сучасний стан, Європейські 

перспективи» (м. Київ, 2016 р.), «Проблеми збалансованого 

природокористування в агросфері» (м. Київ, 2016 р.), «Використання й 

охорона земельних ресурсів: актуальні питання науки та практики» (м. Львів, 
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2018 р.), «Вплив біоекономіки на просторовий розвиток територій» (м. Київ, 

2018 р.), «Просторовий розвиток територій: традиції та інновації» (м. Київ, 

2019 р.), «Економіка сьогодення: актуальні питання та інноваційні аспекти» 

(м. Запоріжжя, 2020 р.), «Фінансово-економічний розвиток України в умовах 

трансформаційних перетворень» (м. Львів, 2020 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації опубліковано у 34 наукових 

працях, з яких 2 колективні монографії, посібник, 9 статей у наукових 

фахових виданнях України, 14 статей у наукових фахових виданнях України, 

включених до міжнародних наукометричних баз даних, стаття у науковому 

виданні іншої держави, 7 тез наукових доповідей. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій, 

вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 438 сторінок. Робота містить 42 

рисунки та 62 таблиці. Список використаних джерел налічує 375 

найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНИХ 

АГРАРНИХ ЗЕМЛЕВОЛОДІНЬ І ЗЕМЛЕКОРИСТУВАНЬ 

 

 

1.1. Сутність та роль екологобезпечного аграрного 

землекористування в сільському господарстві 

 

Соціально-економічна безпека будь-якої країни в сучасному світі 

визначається, насамперед, продовольчою безпекою, в зв'язку з чим проблема 

відтворення ресурсів агросфери та сталого розвитку аграрного сектора 

економіки в цілому є вагомою ланкою державної політики. При цьому в 

процесі забезпечення сталого розвитку сільського господарства важливу роль 

відіграє система землекористування. Адже земля є головною складовою і 

базисом довкілля, що містить територію, педосферу, ландшафт, атмосферу, 

флору, копалини, води тощо. Земля формує базис для розвитку рослинництва 

та, відповідно, реалізує функцію задоволення суспільно-харчових потреб, що 

свідчить про ведення і розвиток галузі сільського господарства, передусім, 

завдяки землекористуванню [244; 317]. Під час ведення 

сільськогосподарської діяльності земельні ресурси є, передусім, надбанням 

природи, водночас формуючи внутрішню складову виробничого процесу, а 

також його узагальнюючі аспекти. З огляду на це, земельні ресурси 

виступають основним засобом виробництва в агросфері та фізичною 

основою для отримуваної сільгосппродукції, а також є елементом природних 

продуктивних сил. 

Землекористування через призму засобів виробництва передбачає 

споживання властивостей земельних ресурсів, які за умов суспільного 

виробництва є водночас засобом, предметом і знаряддям праці. За таких 

умов, щоб земельні ресурси використовувалися в якості предмету праці, 

потрібно володіти певною територією для реалізації такої можливості, тобто 
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водночас використовувати їх в якості засобу праці. З огляду на зазначене, 

взаємозв’язок відображення земельного ресурсу через призму двох аспектів 

його використання вбачається неподільним [48]. 

За нинішніх реалій розвитку економічних відносин, що відзначаються 

трансформацією соціально-економічних зв’язків, інституту права власності, 

виробничих структур, виняткової уваги потребує подальше поліпшення 

відносин у сфері землекористування. При цьому використання земельних 

ресурсів як основного засобу аграрного виробництва та розміщення 

продуктивних сил сільських територій має базуватись на формальних 

інститутах та регламентувати земельні відносини в правах суб'єкта 

господарювання володіти, користуватися і розпоряджатися землею, а також 

його обов'язках забезпечувати охорону та відтворення  земель, збереження їх 

родючості, дотримуватися екологічних норм і стандартів в сфері аграрного 

землекористування. Тому аграрна політика повинна формуватися з 

урахуванням вимог щодо екологобезпечного використання земель 

сільськогосподарського призначення, відтворення родючості ґрунтів, 

запобігання їх деградації та погіршення якісних характеристик. 

Вагомий вплив на формування аграрного землекористування зумовило 

виникнення права приватної власності на землі сільськогосподарські. Це 

спричинено тим, що до складу земельної площі одного 

сільськогосподарського підприємства замість єдиного юридично 

оформленого землекористування стали входити землі власників земельних 

паїв. Одноосібні власники, в свою чергу, не бажають проводити заходи щодо 

охорони та раціональної організації землекористування, зокрема на 

розміщення лісосмуг та меліорацію земель. В результаті інститут приватної 

власності на землю значно знизив державну політику в сфері збереження 

земельних ресурсів [65]. 

Натомість система переходу господарської діяльності до 

екологобезпечного аграрного землекористування передбачає здійснення 

відтворювальних заходів в процесі використання земельних ресурсів. 
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Сутність відтворення земель в структурі землекористування виявляється 

через систему: держава-земля-землевласник-земля-землекористувач [58]. 

Слід зауважити, що вказані взаємозв’язки є обопільними. Дещо вужче 

розуміння цих взаємовідносин розкривається через такі зв’язки – на рівні 

держави встановлюються територіально-просторові межі сільгоспугідь та 

формуються структура й інструменти контролю шляхом визначення низки 

норм і прав для перепаювання угідь населенню. Власник земельної ділянки, 

який погоджується з умовами цільового землекористування, стає учасником 

економічних відносин, зокрема стає платником податків [40]. Варто 

зазначити, що власник і користувач певної земельної ділянки може бути 

однією людиною. Власник земельної ділянки, маючи право володіння та 

розпорядження цією ділянкою, може здавати її на правах оренди 

користувачеві, та одержувати рентний дохід. Тоді як землекористувач, 

користуючись земельною ділянкою в якості економічного ресурсу, сплачує 

визначений розмір рентних платежів. Зауважимо, що відтворення земель є 

тим етапом, на якому здійснюється удосконалення умов господарювання 

через призму якісних його характеристик, що згодом сприяє зростанню 

ефективності землекористування. 

Виходячи з цього, а також парадигми землекористування, що 

опирається на критерії екологічної безпеки, в ринкових умовах 

господарювання, система земельних відносин має базуватися на поняттях 

«землеволодіння» і «землекористування». Адже, одним із основних завдань 

землеустрою є реалізація політики держави щодо науково обґрунтованого 

перерозподілу земель та формування раціональної системи землеволодінь і 

землекористувань [293]. При цьому одним з принципів землеустрою є 

забезпечення пріоритету саме сільськогосподарського землеволодіння і 

землекористування [290]. 

В процесі ринкових трансформацій ці поняття зазнали змін чи 

доповнень, а в деяких інтерпретаціях навіть нового змісту. І якщо з поняттям 

«землеволодіння» під яким прийнято розуміти володіння ділянкою землі 
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юридичною або фізичною особою на правових підставах, що обумовлюють 

відповідні права та обов'язки власника [77], то поняття «землекористування» 

трактується неоднозначно, як в наукових працях так і в окремих нормативно-

правових актах. 

На нашу думку, вдале визначення цьому поняттю в своїй монографії 

[203] дали Л.Я. Новаковський та М.А. Олещенко де землекористування вони 

розуміють, як «систему користування землею, регламентовану 

законодавством для різних категорій земель, власників землі та 

землекористувачів». Цікавий підхід до визначення пропонує А.М. Третяк, під 

землекористуванням він розуміє «процес використання людиною 

інтегрального потенціалу території на ділянці геопростору, в якому 

ключовими моментами є: процес залучення землі до господарської 

діяльності, процес її відтворення та процес охорони» [282, с. 45]. Схоже 

визначення (однак вже з урахування сільськогосподарської галузі) дають 

О.В. Ульянченко та П.М. Матвєєв, що під сільськогосподарським 

землекористуванням розуміють «процес використання людиною 

(суспільством) інтегрального потенціалу території, який включає всі ресурси 

на відповідній ділянці геопростору, є складовою частиною суспільно-

територіального комплексу регіонального рівня і веде до ускладнення його 

структури, що знаходить своє проявлення у процесі регулювання земельних 

відносин» [292]. 

У науковому плані важливим є те, що в трактуванні поняття 

землекористування є інформація про об'єкт і предмет земельних відносин, 

тобто землекористування виступає як природний базис господарської 

діяльності та власне процесом господарського використання землі. 

Загалом, сільськогосподарське землекористування – це система 

користування землею для потреб сільського господарства, який повинен 

спиратися на природні закони землеробства і бути регламентованим на 

законодавчому рівні. Вважаючи поняття сільськогосподарського та 

аграрного виробництва практично тотожними притримуємося думки, що 
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стосовно термінів «землеволодіння» та «землекористування» варто 

застосовувати прикметник саме «аграрне». Адже термін «аграрне» 

асоціюється з землею, тобто її використанням і пов'язаний безпосередньо з 

обробітком землі, насамперед у рільництві [4]. Виходячи з цього система 

«аграрних землеволодінь і землекористувань» розглядається, як сукупність 

взаємопов’язаних соціальних, економічних, екологічних чинників щодо 

землекористування, як процесу використання земель в сільському 

господарстві у безпосередньому зв’язку землекористувача і землевласника. 

З огляду на особливості задоволення потреб в процесі аграрного 

землекористування розрізняють низку теоретичних підходів до розуміння 

його сутності, зокрема суспільний, економічний, екологічний, географічний, 

правовий, соціальний, агрономічний, технічний тощо [18; 24; 149]. Усі з 

перелічених підходів мають власне трактування та визначають відповідні 

низки функціональної приналежності згідно із напрямом їх використання. 

Приміром, географічний підхід щодо використання земель передбачає 

встановлення функціонально-споживацьких показників з огляду на фізичні 

характеристики земель, економічний – передбачає використання земель з 

позиції їх дохідності (для власника чи користувача), суспільний – має на меті 

визначення фіскальних інструментів, правовий – нормативно-правових форм 

та систем ведення господарської діяльності щодо використання земель тощо. 

Зважаючи на здійснені розвідки, найоптимальнішим можна вважати 

екологічну концепцію, яка передбачає зосередження на охоронно-

відтворювальних функціях землі під час ведення сільськогосподарської 

діяльності. Забезпечення екологічної складової у процесі аграрного 

землекористування є визначальною складовою політики держави, адже 

найбільший рівень забруднення навколишнього природного середовища, так 

само як і низка інших антропогенних впливів на довкілля, спостерігається, 

передусім, внаслідок втручання людини, що слід максимально скоротити. З 

огляду на такий стан речей, багато як світових так і вітчизняних державних 
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орієнтирів передбачають формування екологобезпечного аграрного 

землекористування [149]. 

Потреба у системі регулювання та контролю за виконанням визначених 

умов у сфері землеохорони та охорони навколишнього природного 

середовища загалом спричинена доволі значним рівнем несприятливого 

впливу на довкілля, а саме на: атмосферу, біорізноманіття, земельні та водні 

ресурси тощо, а також ймовірними негативними ефектами для суспільства та 

природи. Так, виникнення несприятливих впливів екологічного характеру в 

аграрному землекористуванні зумовлено розповсюдженням монокультури та 

«ґрунтовтомами». Зокрема, порушення стійкості агроекосистем відбувається 

через дію несприятливих техногенно-антропогенних впливів, які погано 

позначаються на екологічних характеристиках цих систем [309]. 

Екодестабілізуюча дія певних означених чинників в агарній сфері на 

людей, флору та фауну, відображається з огляду на рівень упорядкування 

агроекоситсем. На молекулярно-генетичному рівні ключовим негативним 

аспектом є можливі мутації, які виникатимуть внаслідок людської діяльності 

в аграрній сфері. Так само вагомим є вплив техніко-технологічного чинника 

в процесі ведення сільського господарства на стан агроекосистем, зокрема 

збільшення щільності ґрунту, його забруднення тощо. 

З огляду на означені небезпеки й можливі ризики, забезпечення 

екобезпеки у сфері використання земель можливо гарантувати у разі 

ліквідації загроз несприятливого та ризикованого впливу на землі. Так, 

система управління земельними ресурсами в сільському господарстві 

функціонує з метою скорочення чи повної ліквідації впливів несприятливого 

характеру (рис. 1.1). 

В управлінській структурі у сфері земельних відносин, передусім, 

вагомим є територіально-просторовий аспект формування екологобезпечного 

аграрного землекористування. Розв’язання майже кожного екологічного 

проблемного аспекту у сфері землекористування повинне відбуватися з 

огляду на врахування територіально-просторового розміщення земельних 
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ділянок, їх розмірів та меж. Реалізація задач та ухвалення рішень в 

управлінській сфері щодо системи регулювання землекористування є доволі 

багатогранними та розмаїтими за своєю функціональною спрямованістю. 

Частина таких управлінських дій забезпечують покращення якісного стану 

довкілля в межах усієї країни у контексті дотримання цільових орієнтирів 

державних програм сталого розвитку. Інша частина цих управлінських дій 

орієнтовані на регіональний рівень, приміром, передбачають реабілітацією 

радіоактивно забруднених територій. Не менш вагомими є управлінські дії, 

які орієнтовані на упорядкування у сфері землекористування на місцевому 

рівні (визначена земельна ділянка, розташована у конкретному місці 

проживання чи роботи людей). 
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Рис. 1.1. Основні чинники небезпечного впливу на землі 

сільськогосподарського призначення 

Джерело: сформовано автором. 

 

Водночас, з-поміж задач екології виділяють реалізацію встановлених 

вимог щодо збалансованої роботи екосистем та врахування ймовірних її 

реакцій на вплив людської та господарської діяльності на стан 

навколишнього природного середовища [109, с. 74]. У такому разі сталість 

агроекосистем забезпечуватиметься адекватною концесією обсягів отриманої 
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сільгосппродукції, її якісних характеристик, кількості використаного 

ресурсного забезпечення та дозволених потенційних порушень у стані 

довкілля. 

Таким чином, забезпечення господарювання будь-якої виробничої 

сфери має базуватися не тільки на дослідженні економічних доктрин, а й на 

вивченні та врахуванні законів природи. Визначені заходи із охорони 

довкілля мусять збалансовуватися із функціонуванням агроекосистем. 

Розуміння таких механізмів взаємодії, екологічних особливостей та потреб 

довкілля надає змогу виявити та попередити можливі несприятливі впливи на 

нього, а також завчасно ухвалювати необхідні природоохоронні рішення [8; 

17; 60]. Тож, аграрне землекористування має базуватись на неодмінному 

визначенні низки лімітів екологічного спрямування щодо обсягів можливого 

дозволеного впливу господарсько-виробничих структур на природні 

комплекси, що надасть змогу забезпечити збереження навколишнього 

природного середовища, у т.ч. й земельних ресурсів, зважаючи на екологічні 

результати функціонування сільськогосподарської галузі, а також 

попередити можливі несприятливі наслідки. 

Тож, істотна кількість ймовірних екологічно-суспільних небезпек, які 

виникають через надмірне аграрне землекористування, об’єктивно спонукає 

до вирішення питань забезпечення екобезпеки. Надзвичайно важливим та 

дієвим інструментом забезпечення сталого розвитку сільських територій, на 

нашу думку, є формування системи екологобезпечного аграрного 

землекористування, що повинно стати цільовим орієнтиром для забезпечення 

належного рівня життєдіяльності людей та стану агроекосистем (рис. 1.2). 

Вважаємо, що екологобезпечне аграрне землекористування повинно 

забезпечувати, насамперед, безпечне ведення дозволеного виду 

господарської діяльності. Фактично йдеться про спроможність протидіяти 

впливу несприятливих екологічних чинників, у т.ч. природні катаклізми, а 

також спроможність запобігти чи мінімізувати виробничі спади. Водночас, 

збалансований розвиток у контексті розвитку сільських територій передбачає 
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захист визначених обсягів особливо цінних сільгоспугідь або, у випадку їх 

скорочення, підтримання (нарощення) обсягів виробництва 

сільгосппродукції, ресурсного потенціалу земель. 
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Рис. 1.2. Роль екологобезпечного аграрного землекористування в 

забезпечення сталого розвитку сільських територій 

Джерело: адаптовано автором за [70; 318]. 

 

Отже, сталий розвиток сільських територій в ринкових умовах 

господарювання неможливий без формування екологобезпечного аграрного 

землекористування. В цілому зміст системи екологобезпечного аграрного 
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землекористування повинен передбачати збалансований розподіл та 

ефективність використання земель у структурі загальної агроекологічної 

системи, підтримку, охорону (профілактика деградаційних процесів) та 

покращення первинних якостей сільгоспземель (збільшення рівня ґрунтової 

родючості). 

Збагнути значення екологобезпечного аграрного землекористування, а 

також визначити шляхи розв’язання проблем та систематизувати напрями 

його формування можна на основі використання загальних положень 

безпекової теорії. Нагальність утворення теорії, яка дозволятиме визначити 

повну сукупність проблемних безпекових аспектів, сформувалася внаслідок 

зацікавленості прогнозною діяльністю у площині несприятливих подій та 

виявленням ступеня впливовості на них певних чинників. З метою 

визначення прикладної вагомості застосовують розлоге тлумачення сутності 

безпеки, що виникає у результаті прямої взаємодії суспільно-соціальних 

об’єктів та природних чинників внаслідок несприятливого та руйнівного 

впливу останніх. Опірність деструктивним наслідкам вказаних негативних 

впливів забезпечує сталий добробут і процес діяльності людини та 

соціальних об’єктів, зберігаючи параметри їх функціонування на відмітках 

вищих, аніж критичні [68]. 

У цьому зв’язку, екологічну безпеку нерідко вживають у значенні 

захищеності, розуміючи її як стан, згідно якого гальмується поява 

прихованих небезпек певного об’єкта або ж істотно скорочуються їх 

несприятливі ефекти. Окрім того, захищеність передбачає реалізацію 

визначених ініціативних та дієвих заходів. Тож, положення теорії безпеки 

орієнтовані на опір загрозам, або інакше – на вчасне виявлення потенційних 

небезпек та реалізацію системи заходів щодо попередження негативних 

екологічних індикацій таких загроз [105]. З метою забезпечення 

екологобезпечного аграрного землекористування необхідним є 

запровадження низки заходів щодо організації безпечних режимів процесу 

використання земель, що враховують біологічні особливості ґрунтів та 
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рослин, а також природно-кліматичні умови територій [312]. Також 

необхідною умовою забезпечення захисту земель сільськогосподарського 

призначення від можливих екологічних загроз та ризиків обов’язковим є 

дотримання вимог щодо раціональної організації земельних угідь та 

структури посівних площ. Питання забезпечення екологічної безпеки 

передбачає, що організація аграрного землекористування має враховувати всі 

чинники, що впливають на стан земель і довкілля, а також на сталий 

розвиток агроекосистем в цілому [110, с. 167]. 

Наступний етап розвитку поняття безпеки обумовлено стрімким 

розвитком технологій, що застосовуються людиною в процесі 

життєдіяльності, в якому поняття безпеки отримує техногенне вираження. І 

нарешті, сучасний етап, окрім вказаних ознак, включає ще одну, нову ознаку 

– екологічну [3; 6]. Таким чином, еволюція окреслених загроз для безпечного 

функціонування та життєдіяльності окремої людини та суспільства в цілому 

зрештою спричинює появу екологічних загроз в сфері землекористування та 

формує таке поняття, як «екологобезпечне аграрне землекористування». 

Водночас, погляди низки науковців щодо формулювання даного 

визначення доволі розмаїті, що призвело до розрізненості підходів стосовно 

тлумачення змістовного наповнення цього терміну. Крім того, забезпечення 

процесу екологобезпечного землекористування передбачає врахування низки 

інших понять, які так чи інакше пов'язані з цією категорією, зокрема: 

«раціональне землекористування», «екологічно збалансоване 

землекористування», «стале землекористування», «збалансоване 

землекористування» тощо. Також варто відмітити вживання низки, на нашу 

думку, «синонімів» терміну землекористування, а саме: 

«землевикористання», «використання земель», «використання земельних 

ресурсів». 

Наприклад, у своїй роботі О.С. Будзяк [22] дає визначення поняттю 

екологобезпечне використання земель, як «територіально-просторове 

використання землі у балансокруговому процесі взаємовідносин земля-
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користувач, у межах ємності екосистем, за умов, які гарантують стан їх 

захищеності та недопущення незворотних екологічних процесів на землі». 

Л.Є. Купінець та О.В. Жавнерчик [149] визначають екологічну безпеку 

аграрного землекористування, як «процес при якому забезпечується 

мінімізація впливу контрольованих небезпек (антропогенні, природно-

деструктивні: ерозії, карст тощо) та стійкість до неконтрольованих 

(екстремальні природні процеси і явища, техногенно-аварійні) зі 

збереженням спроможності агроекосистем до відновлення». 

Представник вчених агроекологів О.Л. Головіна визначає сутність 

поняття «збалансоване землекористування», під яким вона розуміє «систему 

земельних відносин, за якої досягається рівновага між економічним 

зростанням суб’єктів господарювання і екологічною стійкістю систем 

навколишнього природного середовища та забезпечується покращення 

якісного стану земельних ресурсів» [47]. І.А. Пашков  розглядає 

збалансоване землекористування «як таку систему відносин суспільного 

розвитку, при якій досягається оптимальне співвідношення між економічним 

зростанням, нормалізацією якісного стану земельних ресурсів, задоволенням 

матеріальних і духовних потреб населення» [212]. 

І.В. Власенко «еколого-безпечне землекористування» в широкому 

розумінні трактує, як екологічне оздоровлення земельних ресурсів при 

одночасному забезпеченні продовольчої безпеки [39]. С.А. Ткачук визначає 

раціональне використання землі «як найбільш ефективний з точки зору 

задоволення потреб суспільства варіант її цільового використання, 

організований найбільш ефективним для конкретних умов простору і часу 

способом у відповідності до об’єктивно існуючих принципів взаємодії 

суспільства і природи». При цьому автор підкреслює, що ефективне 

землекористування визначає раціональність використання землі [281, с. 12-

14]. 

Р.Б. Таратула трактує екологобезпечне сільськогосподарське 

землекористування в широкому розумiннi, «як екологічне оздоровлення 
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навколишнього середовища при одночасному забезпеченні продовольчої 

безпеки». У вузькому розумiннi екологобезпечне сільськогосподарське 

землекористування вона визначає, «як poзробку й впровадження системи 

технологічних, економічних i правових заходів щодо економічно вигідного 

використання сільськогосподарських земель, збереження й відтворення 

їхньoгo продуктивного потенціалу» [279]. 

Сьогодні вчені, які досліджують питання «екологобезпечного 

землекористування», більше уваги приділяють його екологічній складовій 

[146, с. 140-141; 207; 283, с. 92-93]. Однак, сам термін землекористування 

передбачає, що основною метою цього процесу є отримання суспільного 

ефекту, що без врахування економічної складовою є неможливиим. Тому 

дослідження сучасної господарської діяльності аграрних землеволодінь і 

землекористувань мають базуватися на вивченні критеріїв максимально 

можливого соціально-економічного ефекту за умов  дотримання екологічних 

вимог. 

На нашу думку, розбіжність підходів до визначення сутності поняття 

«екологобезпечного аграрного землекористування» зумовлено відсутністю 

чітко сформульованої концепції його формування, а також недостатнім 

організаційно-економічним забезпеченням цього процесу. 

Оскільки в сільському господарстві від організації аграрних 

землеволодінь і землекористувань залежить антропогенний вплив на 

агроекосистему, то саме вони розглядаються у цьому аспекті як суб’єкти та 

об’єкти цієї агроекосистеми [182]. Окрім того, взаємозалежність подібного 

суб’єкта та агроекосистеми, що проявляється, приміром, через асиміляційний 

потенціал, відображає наступну ієрархічну сходинку. У поняття 

асиміляційного потенціалу слід вкладати спроможність агроекосистем за 

наявності антропогенного впливу регенерувати власні природні якості, не 

потребуючи при цьому збільшення видатків на їх відтворення [301]. Тому 

екологічно безпечними вважається такі аграрні землеволодіння і 

землекористування, які дають змогу організувати сільськогосподарську 
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діяльність таким чином, що агроекосистема зазнає втрат у обсягах, менших, 

аніж асиміляційний потенціал території. 

Однак сутність екологічної безпеки аграрних землеволодінь і 

землекористувань полягає також і у врахуванні негативного впливу 

агроекосистеми, до якої вони належать, на їх господарську діяльність. Таким 

чином, варто відзначити багатогранність та непростий характер окресленого 

поняття, адже, окрім визначення відповідного стану, за якого забезпечується 

збереження зацікавлень суб’єктів екобезпеки в сільському господарстві, 

передбачається спроможність протидії потенційним небезпекам, 

максимальне зменшення їх впливу на рівень екобезпеки та відповідна реакція 

у контексті трансформації екологічної політики держави з огляду на певні 

чинники. 

Рівень деградації і забруднення агроекосистем можливо оцінити 

виходячи з розміру екологічних витрат внаслідок негативних впливів. Такі 

втрати можливо оцінити через визначення втрат на ліквідацію економічних 

збитків, пов’язаних з природокористуванням. Відповідно економічний 

збиток визначається за величиною витрат на усунення негативних наслідків 

впливу порушення екосистем [302]. Стосовно аграрного землекористування 

забезпечення екологічної безпеки передбачає оптимізацію організації 

землекористування та процесу використання земель на основі екологічних 

обмежень забруднення довкілля і сільськогосподарської продукції. Перш за 

все, відповідно до екологічних обмежень визначаються можливості 

експлуатації природних ресурсів та врахування особливостей агроекосистем 

(природно-кліматичні умови, водні ресурси, рельєф місцевості, структура 

земельних угідь та ґрунтів, рівень ерозії земель тощо) для вирішення 

проблем забезпечення продовольчої безпеки. На їх основі здійснюється 

екологічно збалансована експлуатація агроекосистем через формування 

екологобезпечних землекористувань, що передбачають оптимізацію 

господарської діяльності аграрних товаровиробників з урахуванням 

екологічних обмежень. 
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На сьогодні статтею 50 Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» встановлено визначення поняття екологічної 

безпеки: «Екологічна безпека – це є такий стан навколишнього природного 

середовища, при якому забезпечується попередження погіршення 

екологічної обстановки та виникнення небезпеки для здоров'я людей» [233]. 

При цьому, цією ж статтею регламентовано, що екологічна безпека 

гарантується усім громадянам України шляхом здійснення широкого 

комплексу заходів. 

Проектуючи вимоги екологічної безпеки на формування 

сільськогосподарського землекористування, у першу чергу треба зазначити, 

що Законом України «Про охорону земель» встановлено, що одним з 

основних принципів державної політики у сфері охорони земель є «пріоритет 

вимог екологічної безпеки у використанні землі як просторового базису, 

природного ресурсу і основного засобу виробництва» [232]. Також, з метою 

забезпечення екологічної безпеки громадян України здійснюється 

нормування та стандартизація у галузі охорони земель та відтворення 

родючості ґрунтів [321]. 

Трактування змістовної сутності поняття «екологобезпечного 

аграрного землекористування» вбачається доцільним через розуміння його як 

становища безпечності життєво необхідних суспільно-особистісних інтересів 

та довкілля відповідних сільських територій, спрямоване на захист від 

можливих та потенційних загроз і ризиків, спричинених недотриманням 

регламентів аграрного землекористування. Поняття екологічної безпечності 

через призму економічної доктринальної приналежності варто розуміти як 

упорядковану систему взаємин між суб’єктами господарювання та жителями 

відповідної території щодо раціонального використання природних ресурсів і 

забезпечення якісного стану довкілля. Окремі напрями впливу та взаємодії 

екологічної та економічної складових безпеки аграрного землекористування 

подано на рис. 1.3. 
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техногенного впливу 

Економічний 
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здоров’ю та 

життю людини 

Екологічні витрати землекористувачів (землевласників) 

– витрати, спричинені впливом забруднення довкілля на 

господарські об’єкти (збитки від втрати якості довкілля та 

витрати на її відновлення, страхування й заходи захисту 

об’єктів від несприятливих природних впливів, аварій 

тощо); 

– витрати, спричинені необхідністю компенсації збитків 

третій стороні (виплати й штрафи за антропогенний 

вплив, витрати на підвищення рівня екологічної 

безпечності власного виробництва) 

Зниження рівня 

суспільного 

добробуту 

Рис. 1.3. Напрями впливу взаємодії екологічної та економічної 

складових безпеки аграрного землекористування 

Джерело: сформовано автором на основі [8; 11; 47; 131; 293]. 

 

Питання оцінки екологічної безпеки аграрного землекористування 

варто вивчати винятково з огляду на концептуальні домінанти такої безпеки, 

де визначальним орієнтиром є якісні характеристики агроекосистем, які 

забезпечуються дотриманням її ключової функції – можливості самостійного 

відтворення й відновлення. У цьому зв’язку, найбільш доцільно 

використовувати вплив антропогенного навантаження аграрного 

землекористування на біосферу та його рівень, що врешті решт 

відображається на відтворювальній здатності агроекосистеми. 

Зважаючи на переваги та недоліки існуючих визначень сутності 

категорії «землекористування», враховуючи різноманітні концепції 

взаємозв’язку економічного розвитку та екологічної безпеки довкілля 
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(сталості, збалансованості, раціональності тощо), а також з огляду на 

специфічні особливості сільськогосподарської галузі, пропонуємо власний 

підхід до визначення сутності екологобезпечного аграрного 

землекористування як процесу використання земель в аграрному секторі 

економіки, за якого забезпечується запобігання небезпеки для здоров’я 

людини, попередження погіршення екологічного стану агроекосистем та 

деградації земельних ресурсів, а також їх стійкість до екологічних загроз та 

ризиків. 

Виходячи з наведеного визначення процес екологобезпечного 

аграрного землекористування обов’язково передбачає формування 

екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань, тобто таких, 

які дають змогу гарантувати екологічну безпеку за своїми просторовими 

(розміщення, площа, конфігурація, структура та склад угідь) та 

господарськими (технології, техніка, засоби виробництва тощо) 

параметрами, при цьому забезпечивши максимальну ефективність 

виробництва. Виходячи з цього впорядкування існуючих землеволодінь і 

землекористувань в напрямі гарантування екологічної безпеки має 

розглядатися не ізольовано, а в загальній системі аграрного 

землекористування, так як формування нового господарюючого суб’єкта  

може зачіпати низку інших господарств чи власників земель. 

Аналізуючи міжнародний досвід у сфері екологічної безпеки аграрного 

землекористування виявлено, що в розвинених країнах світу при розробці 

господарського механізму використання земель реалізація інструменту 

контролю покладається на державу, яка наділена законотворчо-розпорядчою, 

організаційно-виконавчою функціями [335; 372]. Тобто, держава має змогу 

створювати необхідний законодавчий базис із зазначенням позицій стосовно 

функціональних обов’язків, які здійснюватимуть органи контролю, 

визначених норм та вимог щодо забезпечення екологічної безпеки аграрного 

землекористування, фінансово-адміністративної відповідальності у разі їх 

недотримання, фіскального контролю тощо. 
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Передусім, держава виходить з того, що збалансованого 

землекористування та землеохорони можна досягти тільки завдяки 

забезпеченню і дотриманню відповідних умов ведення господарської 

діяльності. Так, багато світових країн застосовують та залучають до 

виробничого процесу відповідні техніко-технологічні заходи, які не завдають 

шкоди землям та агробіоценозам, а також фахових спеціалістів тощо. 

Допомагає формуванню такої ситуації і безпосередній контроль відповідних 

органів, а також обов’язковість визначеної у законодавчому порядку 

відповідальності за порушення визначених агроекологічних норм. Суттєві 

вимоги висуваються щодо фахових знань та умінь землевласників та 

землекористувачів [19, с. 52]. 

Загалом, згідно провідних світових практик, комплексне використання 

вказаного нормативно-технічного та організаційно-економічного 

інструментарію за умови існування необхідної матеріально-технічної бази та 

реалізації дієвої регуляторної діяльності з боку держави, дозволяє 

забезпечити ефективність ведення сільськогосподарської діяльності завдяки 

збалансованого використання земель та їх охорони. 

Порушення екологічних вимог та нормативів в сфері аграрного 

землекористування спричиняє закриття програми державної підтримки для 

«порушника-землекористувача». Зокрема, у США при порушенні 

екологічних норм, правил та інших вимог землекористувачами вони 

позбавляються можливості отримання державних пільг (кредитів, грантів, 

субсидій тощо) [355]. Зокрема, щорічні екологічні збитки в аграрному 

секторі США оцінюються у межах 10–20 млрд дол., у т.ч. на відшкодування 

завданих збитків ґрунтовим і водним ресурсам припадає 60–80% [333]. 

Забезпечення екологічної безпеки аграрного землекористування у всіх 

розвинених європейських країнах є одним з найбільш важливих комплексів 

природоохоронних та землевпорядних заходів, що за останні роки став 

основним важелем земельної політики держав. Зокрема, планування 

екологічних аспектів аграрного землекористування здійснюється на 
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перспективу з метою задоволення суспільних інтересів, формування сталого 

виробництва, охорони природних ресурсів на основі державних, 

регіональних і муніципальних планів використання і охорони земель. 

Планування землекористування сільських територій в розвинених 

європейських країнах базується на Спільній аграрній політиці Європейського 

союзу (САП), яка прийнята в 1957 році і до теперішнього часу поетапно 

коригується і вдосконалюється [365]. 

Зважаючи на розбіжності, які мають місце не лише безпосередньо на 

місцях, а й загалом в агросфері різних європейських країн, САП орієнтується 

на розповсюдження вказаних стратегічних цілей шляхом використання 

чотирирівневої системи планування, а саме: перший рівень передбачає 

реалізацію планової діяльності на рівні Європейського Союзу, другий – на 

рівні кожної із країн-членів ЄС; третій – регіональний рівень; та четвертий – 

на рівні автономних територіальних утворень [256]. Нині здійснюється етап 

виконання САП на період 2014–2020 рр., у процесі розробки якого подекуди 

відбулися функціональні трансформації, зокрема дещо змінено задачі та 

обов’язки у розрізі управлінських рівнів щодо подальшого розвитку 

сільських територій. 

Так, на найвищому управлінському рівні відбувається розробка 

стратегічних цілей, потім – відповідних програм розвитку, після чого система 

управління переходить до чергових рівнів, де забезпечується максимально 

екологічно обґрунтовану організацію використання земель сільських 

територій та їх охорони. Реалізація такого ланцюга управлінських дій сприяє 

усуненню прогалин, які могли виникнути на підготовчих етапах ЄСП, що 

відзначалися занадто детальними роз’ясненнями, істотно більшими, аніж 

того вимагала процедура, наприклад, фінансування, призводячи у підсумку 

розтягування та виконанню непотрібної роботи не лише безпосередньо 

процесу планування та організації землекористування, а й загальному 

управлінському процесу і, відповідно, пристосуванню та модернізації 

програм у ході їх виконання [109]. 
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З-поміж основних важелів, які зазначено у САП, варто виокремити 

субсидування екологоорієнтованих землекористувачів, що забезпечує 

дотримання принципів із охорони довкілля. Головною метою САП є 

виробництво органічної якісної як сировини, так і готової продукції поряд із 

дотриманням відповідного стану угідь, агробіоценозів та довкілля в цілому 

шляхом скерованості усіх суб’єктів агровиробництва у процесі їх діяльності 

на природоресурсне відтворення. Тобто, серед основних задач розвитку та 

поліпшення САП виділяють імплементацію домінант ефективного 

управління та збалансованого природокористування у ході реалізації 

агровиробництва [113]. 

Типовим взірцем можна назвати Програму розвитку сільських 

територій Австрії на 2014-2020 роки [123]. Розробка відповідних заходів 

щодо розвитку сільських територій разом із рекомендаціями стосовно 

розвитку сільської інфраструктури, охорони довкілля, містить поради, які 

стосуються збалансованого землекористування, покращення якісних та 

екологоорієнтованих характеристик земель тощо. Тому, сільські території, з 

огляду на вказану Програму, виступають водночас у ролі об’єкта та ресурсу, 

що використовується заразом у якості засобу виробництва готової 

сільгосппродукції, кормової та сировинно-переробної бази. Тобто, сутність 

Програми орієнтовано на охорону, дотримання якісного стану і визначених 

обсягів сільгоспугідь, рівня родючості, поліпшення аграрного 

землекористування тощо. 

Великий перелік країн-лідерів світу вже кілька десятиліть здійснюють 

реалізацію низки заходів з охорони навколишнього природного середовища, 

зокрема і охорони земель, за ринковими принципами раціонального 

землекористування, що безумовно впливає на процес забезпечення сталого 

розвитку країни в цілому. Враховуючи європейський досвід організації 

аграрного землекористування, варто відмітити, що цей процес здійснюється 

не лише силами самих землекористувачів (землевласників), а й шляхом 

реалізації фінансових програм державної підтримки землевпорядкування та 
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розвитку сільських територій [113]. 

Наприклад, уряд Німеччини щорічно виділяє десятки мільярдів євро з 

державного бюджету на реалізацію заходів в межах програми «Поліпшення 

довкілля та ландшафтів», включаючи землеустрій сільських територій. Окрім 

цього, Європейським аграрним фондом розвитку сільських районів 

виділяються кошти на землевпорядкування  сільських територіях Німеччини 

[324]. 

Загалом, формування екологобезпечних аграрних землеволодінь і 

землекористувань в Україні має ґрунтуватись на принципах САП, що 

підтверджується успішною реалізацію екологічних заходів в сфері 

землеустрою в країнах ЄС. Це, своєю чергою, дасть змогу імплементувати 

позитивний досвід у вітчизняну земельну практику та політику, а також 

сформувати пріоритетні напрями розвитку екологобезпечного аграрного 

землекористування, що забезпечить зацікавленість землекористувачів в 

екологічно орієнтованих технологія господарювання та збереженні 

агроекосистем. 

 

1.2. Концептуальні положення формування екологобезпечних 

аграрних землеволодінь і землекористувань 

 

Існуюче природно-ресурсне забезпечення та умови існування 

суспільства, тісно переплітаються між собою та формують низку 

взаємозалежних компонент. Трансформації, які трапляються у будь-якій із 

цих компонент (неважливо чи це з боку довкілля, чи зі сторони суб’єктів 

господарювання), призводять до певних перетворень і в решті компонент, а 

також мають суттєвий вплив на роботу та розвиток продуктивних сил, тобто, 

водночас, і на перспективи економічного розвитку країни, з огляду на те, 

наскільки вдало людство зможе попередити чи відвернути можливі 

несприятливі ефекти таких трансформацій. 

Відомо, що агроекосистемам властивою є відносна стійкість до 
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зовнішніх і внутрішніх впливів, певна пластичність, циклічність і 

ритмічність процесів, збалансованість природних процесів. Проте певні види 

діяльності можуть призводити до змін стану природних ресурсів і впливати 

на результативність інших видів діяльності [294]. Наприклад, внаслідок 

техногенного забруднення земель зменшується рівень урожайності 

сільськогосподарської галузі, відбувається засмічення водоймищ, що 

призводить до незадоволення рибогосподарських потреб. Таким чином, 

спостерігаються наслідки впливу зовнішніх чинників через попередній вплив 

забруднюючих джерел. 

Як вдало зауважує Н.В. Зіновчук [118], у самоорганізованих системах, 

до яких належать екологічна, економічна й соціальна, завжди діють чинники 

першого, другого і n-порядку. Тобто кожен екодеструктивний чинник може 

зумовлювати виникнення наступних екологічних, економічних або 

соціальних проблем. Зокрема, негативні екологічні наслідки, поряд із 

суттєвішими проявами екологічної розбалансованості, спричиняють також 

появу низки соціально-економічних питань. Водночас, негативні соціальні 

наслідки посилюють економічні проблеми, які, своєю чергою, викликають 

нові соціально-екологічні питання. Тож, досліджуючи імовірність настання 

загроз чи ризиків екологічної безпеки аграрного землекористування, які 

сприятимуть можуть спричинити екологічні небезпеки, варто враховувати 

мультиплікаційні та синергетичні ефекти. 

Слід зауважити, що на вираження загроз і ризиків екобезпеки теж 

впливає розбалансованість та низька ефективність роботи певних складових 

економічної системи. Наприклад, через мізерні інвестиції у 

сільськогосподарській галузі досі використовується застаріла техніка, що 

своїм наслідком має надмірне ущільнення ґрунту, недотримання 

технологічних операцій із використання мінеральних добрив та хімічного 

обробітку сільськогосподарських культур, та насамкінець, до забруднення 

довкілля [25].  
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Виходячи з проведених досліджень та посилаючись на результати 

розглянутих чинників екодеструктивного впливу на рівень екологічної 

безпеки аграрного землекористування, визначено найвагоміші загрози та 

ризики [2; 341; 357]. Сукупність цих загроз (ризиків) можна зобразити у 

вигляді математичної множини факторів F = {f1, f2, f3, fn}. З метою 

систематизації загроз та ризиків, спричинених екодеструктивними 

чинниками, які виникають в процесі аграрного землекористування і можуть 

спричинити екологічну небезпеку, за рівнем їх прояву складено факторні 

моделі у вигляді матриць прямої взаємодії цих загроз та ризиків в результаті 

інтенсивного застосування засобів хімізації та мінеральних добрив 

(табл. 1.1), а також функціонування системи нераціонального 

землекористування та порушення сівозмін (табл. 1.2). 

Таблиця 1.1 

Факторна модель взаємодії загроз (ризиків) екологічної безпеки 

аграрного землекористування в результаті інтенсивного застосування 

засобів хімізації та мінеральних добрив* 

F 1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Сума 

активу 

1 - 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 18 

2 2 - 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

3 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

4 1 2 2 - 1 1 1 2 2 1 2 2 17 

5 1 2 2 1 - 2 2 2 2 2 2 1 19 

6 1 1 1 1 1 - 1 2 2 1 1 1 13 

7 1 1 1 1 1 2 - 2 2 1 1 1 14 

8 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 2 12 

9 1 1 1 1 1 1 1 2 - 1 1 1 12 

10 2 2 2 2 2 2 1 1 1 - 1 2 18 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 11 

12 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 - 15 

Сума 

пасиву 
13 15 15 14 14 16 13 16 17 13 14 14 - 

Джерело: авторські  розрахунки. 

*Сукупність факторів (екологічних загроз та ризиків екологічної безпеки аграрного землекористування в 

результаті інтенсивного застосування засобів хімізації та мінеральних добрив): F1 – забруднення ґрунтів; F2 

– деградація агроекосистем; F3 – загибель с.-г. культур, флори та фауни; F4 – погіршення властивостей та 

втрата родючості ґрунту; F5 – забруднення селітебних територій; F6 – погіршення здоров'я людини; F7 – 

прояв токсикозів у людини; F8 – зміни у генотипі людини; F9 – збільшення витрат у сфері соціального 

страхування та охорони здоров'я; F10 – збільшення витрат на відновлення екологічної рівноваги; F11 – 

втрата прибутку внаслідок погіршення якості продукції; F12 – втрата прибутку внаслідок зменшення 

урожайності. 
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Числа матриці 1 та 2 відображають інтенсивність впливу, тобто 1 

свідчить про незначний рівень інтенсивності впливу, а 2 – про високий 

рівень. Сумарне значення активу відповідного чинника демонструє рівень 

інтенсивності його впливу на низку інших факторів та визначається шляхом 

додавання усіх показників рядка. Тоді як сумарне значення пасиву 

відображає обернену ситуацію, тобто рівень інтенсивності впливу на 

визначений чинник іншими факторами та визначається шляхом додавання 

усіх показників у стовпчику [318]. 

Таблиця 1.2 

Факторна модель взаємодії загроз (ризиків) екологічної безпеки 

аграрного землекористування в результаті нераціонального 

використання земельних угідь та порушення сівозмін* 

F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Сума 

активу 

1 – 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 19 

2 1 – 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 16 

3 1 1 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

4 1 1 1 – 1 1 1 1 1 1 1 2 12 

5 2 2 2 1 – 2 2 2 1 1 2 2 19 

6 1 1 1 1 1 – 1 2 1 1 1 1 12 

7 1 1 1 1 1 1 – 2 1 1 1 2 13 

8 1 1 1 1 1 1 1 – 1 1 1 1 11 

9 2 2 2 1 2 1 1 1 – 1 2 2 17 

10 1 1 1 2 2 2 1 1 1 – 1 1 14 

11 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 – 1 13 

12 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 – 12 

Сума 

пасиву 13 15 16 13 13 14 12 16 12 13 15 17 – 
Джерело: авторські  розрахунки. 

*Сукупність факторів (екологічних загроз та ризиків екологічної безпеки аграрного землекористування в 

результаті нераціонального землекористування та порушення сівозмін): F1 – деградація земель; F2 – 

погіршення властивостей та втрата родючості ґрунту; F3 – зміна структури агроландшафтів; F4 – деградація 

біорізноманіття; F5 –монокультурне виробництво та зменшення потреби в робочій силі; F6 – порушення 

раціональної структури продовольства ; F7 – зростання рівня безробіття сільського населення;  F8 – занепад 

сільських територій; F9 – витрати виробника на реабілітації земель; F10 – зменшення врожайності с.-г. 

культур; F11 – витрати виробника на підвищення родючості ґрунтів; F12 – збільшення суспільних витрат на 

відновлення біорізноманіття та сільський розвиток. 

 

Оцінювання рівня прояву загроз та ризиків екологічної безпеки 

аграрного землекористування та їх градація проводиться за різницею суми 

активу та пасиву чинника у відповідності з наступною шкалою (табл. 1.3). 
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Таблиця 1.3 

Класифікація рівня прояву загроз та ризиків екологічної безпеки 

аграрного землекористування 

Рівень прояву загроз 

та ризиків 

Різниця сум активу та 

пасиву чинника 

1-го порядку від 8 до 5 

2-го порядку від 4 до 1 

3-го порядку від 0 до – 3 

4-го порядку від – 4 до – 7 
Джерело: авторська розробка. 

 

Отримані результати наведено в табл. 1.4, які фактично є ієрархічною 

структурованою моделлю, що імітує прояв екологічних загроз та ризиків 

унаслідок впливу екодеструктивних чинників  аграрного землекористування. 

З огляду на мультиплікативний вплив систематизованих загроз та 

ризиків екологічної безпеки аграрного землекористування, що зумовлюється 

виникненням наступних екологічних, економічних та соціальних проблем на 

різних рівнях прояву антропогенної діяльності, постає питання розробки 

нових концептуальних положень організаційно-економічного забезпечення 

процесу формування екологобезпечного землекористування в сільському 

господарстві. На нашу думку, досягнення на практиці екологобезпечного 

аграрного землекористування, тобто такого, що не спричиняє негативних 

незворотних змін у довкіллі, може забезпечуватися новими економічними 

підходами до асиміляційного потенціалу різних видів земельних угідь (рілля, 

багаторічні насадження, пасовища тощо) з урахування обмежень та обтяжень 

у землекористуванні. 

Варто зрозуміти, що аграрне землекористування маючи системний 

характер потрібно розглядати не лише з точки зору окремих природних 

систем, але й з точки зору локальної агроекосистеми. Своєю чергою 

антропогенне навантаження на ті чи інші види земельних угідь, які задіяні в 

цій системі аграрного землекористування визначаються сукупною взаємодією 

низки чинників, зокрема біотичних і абіотичних [318]. 
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Таблиця 1.4 

Ранжирування загроз та ризиків екологічної безпеки аграрного землекористування внаслідок впливу 

екодеструктивних чинників 

Рівень прояву загроз 

та ризиків 

 

                          Форми прояву 

                    загроз та ризиків 

Екодеструктивні чинники 

Інтенсивне  застосування засобів хімізації та 

мінеральних добрив 

Нераціональна система землекористування та 

порушення сівозмін 

Екологічні Соціальні Економічні Екологічні Соціальні Економічні 

1-го порядку 
Забруднення 

ґрунтів 

Забруднення 

селітебних 

територій 

Збільшення витрат 

на відновлення 

екологічної 

рівноваги 

Деградація 

земель 

Монокультурне 

виробництво та 

зменшення 

потреби в 

робочій силі 

Витрати 

виробника на 

реабілітації 

земель 

2-го порядку 

Погіршення 

властивостей та 

втрата родючості 

ґрунту 

Прояв 

токсикозів у 

людини 

Втрата прибутку 

внаслідок 

зменшення 

урожайності  

Погіршення 

властивостей та 

втрата родючості 

ґрунту 

Зростання рівня 

безробіття 

сільського 

населення 

Зменшення 

врожайності 

с.-г. культур 

3-го порядку 
Деградація 

агроекосистем 

Погіршення 

здоров'я людини 

Втрата прибутку 

внаслідок 

погіршення якості 

продукції 

Деградація 

біорізноманіття  

Порушення 

раціональної 

структури 

продовольства 

Витрати 

виробника на 

підвищення 

родючості ґрунтів 

4-го порядку 

Загибель с.-г. 

культур, флори та 

фауни 

Зміни у генотипі 

людини 

Збільшення витрат 

у сфері соціального 

страхування та 

охорони здоров'я 

Зміна структури 

агроландшафтів 

Занепад 

сільських 

територій 

Збільшення 

суспільних 

витрат на 

відновлення 

біорізноманіття 

та сільський 

розвиток 

Джерело: сформовано авторами з урахуванням [119; 318]. 
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Водночас, слід зважати на особливості, діапазон та сталість 

використання земель. Нині як чисельна, так і якісна ослабленість екосистем та 

їх складових, зокрема і земельних угідь, не дає їм можливості досягнути 

повного самовідтворення. Тобто вплив сільськогосподарської діяльності 

перевищує природні можливості асиміляційного потенціалу агроекосистем. У 

цьому контексті, варто переорієнтувати принципи відтворення природного 

стану угідь у напрямі надання певним екосистемам (які певним чином 

приймають участь у процесі господарювання, зокрема у ході використання 

земель сільськогосподарського призначення) статусу відокремлених, тобто 

таких, де базисом є відокремлений природний об’єкт, як-от пасовище, лісова 

смуга тощо. Поряд з цим, кожна процедура ведення господарської діяльності, 

що реалізується у ході використання земель, повинна бути менш вагомою 

порівняно із діяльністю, орієнтованою на підтримання природного стану 

екосистеми та відтворення якісного стану довкілля. Окрім того, 

безпосередньо сам процес землекористування повинен відбуватися тільки за 

умови збереження і підтримання якісного стану угідь та відповідних, задіяних 

у цьому процесі, агроекосистем [279]. 

Об'єктивні економічні закони і розвиток продуктивних сил чинять 

безпосередній вплив на організацію екологобезпечних та економічно 

ефективних землеволодінь та землекористувань. Таким чином, закон 

відповідності розвитку виробничих відносин рівню розвитку продуктивних 

сил є головною закономірністю розвитку організації екологобезпечних та 

економічно ефективних землеволодінь та землекористувань. 

Характер і закономірності організації екологобезпечних та економічно 

ефективних аграрних землеволодінь та землекористувань визначаються 

технологіями виробництва, у міру зміни соціально-економічного ладу 

суспільства змінюється також й саме виробництво, система економічних 

відносин, в тому числі і земельних відносин. Саме в результаті дослідження 

економічних законів можна визначити економічні закономірності організації 

екологобезпечних та економічно ефективних землеволодінь та 
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землекористувань. Ці закономірності  можна сприймати як форму прояву дії 

кількох економічних та природних законів (рис. 1.4). 

 

Закономірності організації економічно ефективних та 

екологобезпечних землеволодінь і землекористувань 

Механізми реалізації: балансування еколого-економічних інтересів, 

обмеження, моніторинг і контроль тощо 
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Рис. 1.4. Структура і механізми реалізації закономірностей організації 

екологобезпечних та економічно ефективних землеволодінь та 

землекористувань 

Джерело: сформовано автором на основі [32; 122; 152]. 

 

Враховуючи закономірності організації землеволодінь та 

землекористувань необхідно констатувати той факт, що ставлення 

суспільства до середовища існування, зокрема до агроекосистем, виключно 

як до чинника суспільного прогресу, закономірно зумовило нещадну 

експлуатацію та виснаження земельно-ресурсного потенціалу. Тому для 

дослідження закономірностей формування екологобезпечних аграрних 
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землеволодінь і землекористувань розвиток земельних відносин необхідно 

проаналізувати підходи, які дають цілісну уявлення про необхідність 

трансформації аграрного землекористування в напрямі екологізації та 

природної гармонізації. Актуальності при цьому набуває питання 

теоретичного аналізу, який дасть змогу сформувати концептуальні 

положення наукового пізнання процесу формування екологобезпечних 

аграрних землеволодінь і землекористувань, починаючи від їх загальної 

теорії, вивчає відтворення витрачених природних властивостей земельних 

ресурсів до системи принципів імперативів та механізмів забезпечення 

екологічної безпеки землекористування в сільському господарстві. 

Результатом класичного напряму енвайронментальних досліджень є 

розробка його представниками пріоритетних теоретико-методологічних 

постулатів сучасної економіки природокористування та екологічного 

менеджменту. Зокрема, Т. Мальтус і Д. Рікардо зосереджувалися на 

дослідженні особливостей вираження негативних соціо-еколого-економічних 

ефектів факту лімітованості природно-ресурсного забезпечення, а також 

обґрунтуванню закону зниження граничного доходу (спадної віддачі) у ході 

опанування середовища існування [177]. Д. Ст. Мілль свої наукові 

дослідження присвятив вивченню поняттєво-етичної безнадійності та 

екологічної нездатності роботи економічної системи індустріального типу, 

висвітливши, водночас, ознаки та принцип появи природогосподарських 

крахів, що були наслідками спекулятивних процесів із земельно-сировинною 

базою держави, а також одночасно довівши потребу у суспільній формі її 

розподілу [329]. 

Подальша еволюція енвайронментальних досліджень проходила з 

позиції неокласиків, що стало основою для розвитку дуже багатьох 

різновекторних спрямувань економічної думки, а також започаткувала 

формування доволі значної кількості сучасних наукових доктрин, які певною 

мірою все одно дотичні до різних екологоорієнтованих проблем сьогодення. 

Так, теорія зовнішніх ефектів, основоположник якої є А. Пігу, передбачає 
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застосування ряду методологічних положень у сфері державної регуляторної 

діяльності щодо функціонування господарюючих суб'єктів, а також пропонує 

використання еколого-економічних важелів впливу на процеси 

збалансування суспільно-особистісних інтересів у сфері землекористування 

та землеволодіння.  Варто також відмітити теорію суспільного добробуту, за 

допомогою якої сучасна економіка природокористування сприйняла палітру 

еколого-економічних категорій (доступність, рівність, справедливість у 

розподілі природних багатств, дотримання інтересів майбутніх поколінь 

тощо). Базисним підґрунтям такого вчення є обґрунтування методики 

упорядкування господарської діяльності, орієнтованої на максимізацію 

прибутку. Такі методичні напрацювання здебільшого відносять до 

нормативної економіки, оскільки у правдивості даної теорії складно 

пересвідчитися емпіричними методами. Основним проблемним аспектом є 

дослідження показників добробуту, а також встановлення відповідальних за 

досягнення цих показників [361]. 

Основоположниками сучасної проблематики формування 

оптимального (з точки зори екологічного відтворення) природо-

господарського освоєння земельно-ресурсного потенціалу та системи 

аграрного землекористування були В.І. Вернадський, В.В. Докучаєв, 

М.Ф. Реймерс, а також представники теорії сталого розвитку Наукові праці 

вказаних вчених присвячені дослідженню специфіки біосфероцентричного 

принципу землекористування і розробці ноосферної концепції майбутнього, а 

також обґрунтуванню необхідності зміни парадигми землекористування в 

контексті збереження екосистем. 

Німецький вчений Ю. Лібіх у 1855 р. вперше обґрунтував необхідність 

штучного відновлення показників ґрунтової родючості, що апріорі 

знижуються в процесі господарського використання земель [330]. 

Необхідність їх, відкривши ще так званий «закон повернення», який полягає 

у штучному поверненні в ґрунт елементів ґрунтової родючості шляхом 

внесення органічних та мінеральних добрив. Дане вчення дістало дальшого 
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розвитку у роботах В.В. Докучаєва та ін. [336]. Проте, зосередження цільових 

орієнтирів лише на такому способі збільшення рівня ґрунтової родючості 

згодом обов’язково спричинить несприятливі та вкрай складні еколого-

економічних ефекти. Зрозуміло, що на перших етапах рівень родючості 

збільшується, однак пізніше відбуваються процеси усталення та рецесії. 

Такий спосіб отримання необхідного рівня родючості викликає необхідність 

у підвищенні обсягів внесення мінеральних добрив та згодом – пестицидів, 

призводячи до значної експлуатації технічних засобів обробітку ґрунту, що 

погано впливає на його якісний стан. Згодом природна родючість знижується 

до «економічного порогу», тобто коли штучне її нарощення уже не 

спроможне нівелювати настільки мізерні показники природної родючості, та, 

як наслідок, скорочується рівень загальної економічної родючості, попри 

зростання обсягів виробничих витрат [117, с. 9; 336, с. 120]. Тож, об’єктивно 

можна стверджувати, що штучне нарощення рівня природної родючості є 

доволі малоефективним способом господарювання. 

Обмеженість земельних ресурсів з позиції їх виробничої та 

територіально-просторової приналежності, безрезультатні використовувані 

способи, методи й моделі землекористування призводять до необхідності 

перегляду концептуальних положень не лише щодо використання угідь, а й 

стосовно раціонального поводження з довкіллям в цілому [213]. 

Екологоорієнтоване та раціональне землекористування спрямоване на 

запровадження екологічної доктрини у процесі соціально-економічного 

розвитку, яка передбачає потребу у забезпеченні відповідних суспільних 

умов існування людини у довкіллі, що трансформоване, своєю чергою, 

людською діяльністю, а також визначені умови землекористування, згідно 

яких відбувається попередження та відвернення несприятливих екологічних 

ефектів, та, водночас, не зменшується спроможність екосистеми щодо її 

збалансованої діяльності. 

В останні роки дослідження вчених доволі глибоко були зосереджені 

на обґрунтуванні цілої низки аспектів щодо організації аграрних 
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землеволодінь та землекористувань на агроландшафтній основі. Так, згідно 

агроландшафтного підходу, відбувається розробка схем створення і розвитку 

стійких до антропогенного впливу та впливу негативних явищ природного 

характеру на агроландшафти, а також застосування ресурсозберігаючих 

технологій у процесі ведення сільськогосподарської діяльності. Водночас, 

максимальна результативність у процесі використання вказаного підходу 

простежується у разі, коли він передбачений у якості складової загальної 

науково обґрунтованої системи ведення сільськогосподарської діяльності, 

спрямованої на дотримання комплексу природоохоронних вимог, 

дозволяючи тим самим раціоналізувати множину екологічних складових у 

площині територіальної приналежності агроландшафтів, а також 

економічних умов аграрного землекористування [49, с. 18-19]. 

Згідно поглядів В.В. Докучаєва, слід наголосити, що територіальна 

організація агроландшафту має водночас враховувати як виробничі 

агроекосистеми (ріллю, сіножаті, пасовища), так і екологічні складові [336, 

с. 24]. Оскільки, саме існування екологічного базису є одним із 

найоб'єктивніших індикаторів стабільності агроландшафту. Земельна 

власність будь-якого аграрного підприємства являє собою певний 

агроландшафт, якому притаманні визначені характерологічні особливості, 

зокрема розташування, еколого-економічні складові тощо, а отже і 

упорядкованою сукупністю екологічно орієнтованих взаємозв’язків, які 

утворюють відповідне середовище. 

Адаптивно-ландшафтна система землеробства, розробником якої став 

В.І. Кірюшин [134, с. 11], дозволяє здійснювати моделювання своєї 

структури з огляду на вплив певних чинників, а саме: співвідношення попиту 

та пропозиції; низка агроекологічних норм та вимог щодо використовуваних 

сільгоспкультур та земельних ресурсів (потенціал, існуючі запаси, категорія 

угідь тощо); рівні інтенсифікації та інфраструктурного розвитку; якісні 

характеристики сільгоспугідь та сільгосппродукції, а також їх органічність. 
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Так, згідно агроландшафтного підходу, також необхідно дотримуватися 

екологоорієнтованих вимог [9; 45; 293]. У процесі обґрунтування 

досліджуваної методики, прихильники вказаного підходу посилаються на 

праці В.В. Докучаєва про «системний підхід», який полягає у всебічному та 

поглибленому опрацюванні визначеної ділянки з позиції встановлення 

логічних взаємозв’язків щодо суміщення та взаємоузгодженого 

функціонування агроландшафтів у межах певної території. Водночас, 

зауважимо, що з метою забезпечення природного стану агроландшафту вкрай 

важливим є збереження його розмаїтості. 

Розглянуті підходи та положення послужили науковою основою 

новітньої прогресивної доктрини сталого розвитку землекористування, що 

агрегує екологічні імперативи розвитку аграрного сектора і сприяє 

становленню принципів еколого-ландшафтної організації 

сільськогосподарських територій і створення природно-адаптаційних систем 

землеробства. На нашу думку, така доктрина розвитку має, в першу чергу 

має базуватись на природно-адаптаційній парадигмі розвитку 

екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань. 

Така парадигма, згідно з науковими уявленнями автора, є еколого-

економічною системою створення та розвитку відносин землеволодіння і 

землекористування в агросфері, що мають на меті упорядкування, 

збалансування та приведення у відповідність функціональної взаємодії 

суб’єктів агрогосподарювання та природних ландшафтних складових з 

огляду на нинішні умови ведення сільськогосподарської діяльності. 

Парадигма створення та розвитку відносин землеволодіння і 

землекористування в агросфері повинна однаковою мірою поєднати як 

природні ландшафтні показники, які покликані збалансувати функціонування 

сільгосппідприємств із визначеними природними умовами, притаманними 

конкретній території, так і низку еколого-економічних складових, що 

передбачають вчасне вжиття запобіжних та профілактичних заходів, які 
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сприяють відтворенню земельно-ресурсного потенціалу та поліпшенню стану 

агроекосистем. 

Розвиток екологобезпечних аграрних землеволодінь і 

землекористувань орієнтований на забезпечення відповідних еколого-

економічних умов для відтворення земельних ресурсів та потенціалу угідь в 

агросфері, їх якісних характеристик, а також формування передумов 

прогресивного розвитку аграрного сектора економіки країни. За нинішніх 

умов господарювання, природно-адаптаційна система землеробства 

відповідає, передусім, визначеним еколого-економічним умовам зонування, 

раціоналізації та землеохоронного спрямування сівозмін і відповідних 

технологічних операцій із обробки сільгоспугідь та сільгоспкультур, а також 

вимогам екобезпечного землекористування й соціально-економічним 

принципам розвитку рослинництва [189]. Тобто, така система землеробства 

свідчить про необхідність упорядкування та збалансування територіальних 

аспектів сільськогосподарського землекористування, відповідний поділ та 

підбір сільгоспкультур згідно сортово-видової приналежності та природно-

кліматичних, агроландшафтних та інших особливостей їх вирощування, 

використання засобів захисту рослин, а також запровадження у процеси 

ведення сільськогосподарської діяльності низки новацій, які сприятимуть 

відтворенню та поліпшенню природного стану агроекосистем. У найбільш 

загальних рисах особливості природно-адаптаційної парадигми розвитку 

екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань в авторській 

інтерпретації представлені в табл. 1.5. 

Теоретико-емпіричні дослідження широкого діапазону аспектів 

розвитку сучасного аграрного землекористування (суспільно-політичних, 

соціально-економічних, екологічних, просторових, культурно-історичних 

тощо) дозволяє, в найбільш загальному вигляді, сформулювати 

концептуальні положення, які мають вирішальне значення на сучасному 

етапі реформування земельних відносин. 
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Таблиця 1.5 

Особливості природно-адаптаційної парадигми розвитку 

екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань 

Природно-

адаптаційні заходи 

Змістовна сутність природно-адаптаційних 

заходів 

Отримуваний еколого-

економічний ефект 

Оптимізація 

агротехнічного 

режиму аграрного 

землекористування 

Дотримання агротехнічних режимів 

відтворення культурних рослин, обробка 

ґрунту згідно експозиції, крутизни, 

диференціації землевпорядних одиниць, 

дотримання регламенту застосування добрив 

та засобів захисту рослин, попередження 

санації поверхневих водних джерел від 

біогенних компонентів 

Попередження забруднення 

земельних угідь, збільшення 

урожайності с.-г. культур 

завдяки застосуванню 

екологічно безпечних 

технологій  

Адаптивна 

організація сучасних 

агроландшафтів 

Запровадження науково обґрунтованої 

системи організації сівозмін, 

диференційованої за рівнями 

природоохоронної вагомості (сидеральні, 

травопільні, зерно-трав’яні, зерно-просапні 

тощо), організація терас, облаштування 

ділянок відтворення овочевих культур тощо 

Збереження агроекологічних 

властивостей сівозмін, 

стимулювання економічної 

продуктивності ґрунтів 

Комплекс агрофіто-

меліоративних 

заходів та 

біоінженерних 

технологій 

Оптимізація технологічних процесів обробки 

орного шару (мульчування); підвищення 

водо проникнення ґрунтів (щілювання тощо); 

формування екологобезпечного 

мікрорельєфу (створення мікролиманів, 

ґрунтових ніш тощо); створення 

гідротехнічних споруд (зрошувальних 

систем, каналів тощо); захисних лісових 

насаджень (стокорегулюючих тощо) 

Регулювання стоку, фіксація 

ярів, створення умов 

активного водопоглинання та 

підвищення економічної 

родючості ґрунтів 

Раціоналізація 

водного режиму 

аграрних територій 

Оптимізація просторового розміщення орних 

угідь; скорочення стоку талих та дощових 

вод, що дозволяє забезпечити регрес темпів 

ерозії та дефляції с.-г. угідь; активна посадка 

лісосмуг тощо 

Збільшення коефіцієнта 

використання атмосферних 

опадів, регрес дефляції 

ґрунтів 

Джерело: сформовано автором на основі [56; 60; 131; 189]. 

 

Зокрема, важливого значення набуває аргументація обмежених соціо-

еколого-економічних можливостей індустріальної парадигми розвитку 

аграрного землекористування. Найбільш, показова в даному випадку є саме 

вітчизняна аграрна практика, що спричинила деградацію земельних ресурсів 

і подальшу втрату економічних можливостей від використання втраченого 

земельно-ресурсного потенціалу. Скерований на стрімкі темпи економічного 

росту, сталий розвиток аграрного сектора спричинив прояв негативних 
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екологічних ефектів в агроекосистемах. У результаті таких тенденцій 

людство наразилося на розбалансованість суспільного попиту та природних 

біосферних можливостей щодо його задоволення. Адже земельні ресурси 

вичерпні та, нерідко, невідновлювані або потребують доволі тривалого 

періоду на самовідтворення. Поряд з цим, спільнота не може забезпечити 

необхідних механізмів для збалансованого функціонування агроекосистем, 

водночас, використовуючи засоби, які призводять до їх руйнації, що, своєю 

чергою, формує реальну загрозу майбутнім генераціям [146; 294]. 

Взаємозалежність еколого-економічних чинників впливу на 

використання земель сільськогосподарського призначення почала напряму 

простежуватися в агросфері, призвівши до нівелювання екологічної 

складової у процесі господарювання через збільшення обсягів витрат у цьому 

аспекті та, відповідно, зменшення дохідної частини. Тому, внаслідок 

інтенсивного нераціонального використання сільгоспугідь та їх забруднення, 

до 10% скорчується продуктивність земель, своєю чергою призводячи до 

зменшення показників урожайності (до 20%) та якісних характеристик 

сільгосппродукції (до 30%) [3]. 

Збалансованість і стійкість агроекосистем до екологічних загроз 

набуває все більшої актуальності в умовах прискореного техногенного 

розвитку аграрного сектора економіки. Величина питомої шкоди від 

втраченого земельно-ресурсного потенціалу внаслідок деградації 

агроекосистем визначається сумою витрат, необхідних для їх відновлення 

шляхом реалізації комплексу відновлювальних та природоохоронних заходів 

[51]. 

Варто погодитися із поглядами нинішніх науковців щодо 

взаємозалежності екологічної та економічної складових, зокрема 

впроваджувані екологоорієнтовані заходи у сфері землекористування мають 

у підсумку сприяти покращенню економічних показників [172]. Тож, нині у 

системі землекористування постала задача щодо оцінювання впливів 

процесів деградації земель у вартісному виразі. Тому, на нашу думку, з-
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поміж низки економічних показників, які відображають вплив 

екологоорієнтованих заходів на ефективне функціонування системи 

землекористування, варто виокремити розмір попередження збитків. 

Наступний постулат природно-адаптаційної парадигми розвитку 

екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань полягає в 

констатації того факту, що трансформація національного механізму 

земельних відносин, має реалізуватися в контексті загальнодержавних 

ринково-інституційних реформ щодо запровадження різноманітних форм 

ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення та економіко-

правових процедур цього обігу. 

Наступне положення обґрунтовує закономірність реформування 

нинішньої системи землекористування відповідно до стратегії природно-

адаптаційного розвитку, змістовна сутність якого полягає в недопущенні 

загроз та небезпек екологічній безпеці землекористування, подоланні 

екодеструктивних наслідків землегосподарювання та дотриманні принципу 

урахування асиміляційного потенціалу агроекосистем. 

На думку низки науковців [8; 9; 183], нині з метою забезпечення 

відповідних економічних умов ефективного землекористування в Україні, 

передусім, слід сформувати визначені концептуальні положення щодо 

створення сучасної системи збалансованого землекористування та 

інструментально-методичне наповнення регулюючого характеру такої 

системи. Вказане є наслідком реформування земельних відносин, а також 

надмірним антропогенним навантаженням на довкілля. 

Концептуальні положення мають пояснювати та визначати вагомість 

питань щодо трансформацій у сфері земельних правовідносин, що дозволить 

створити дієве конкурентне середовище з метою підвищення продуктивності 

функціонування користувачів та власників земельних ділянок за умови 

попередження й усунення впливу деградаційних процесів. Водночас, слід 

забезпечувати підвищення рівня родючості угідь, поліпшення якісних та 

екологічних характеристик сільгосппродукції. З метою реалізації окреслених 
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завдань, слід скерувати регулюючий вплив держави у сфері 

землекористування у напрямі належного економіко-правового забезпечення, 

що вимагає застосування відповідного науково-технологічного 

інструментарію у системі управління земельними відносинами, а також 

нарощення рівня конкурентоспроможності агарного сектору економіки 

країни. При цьому організаційно-економічне забезпечення формування 

екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань є формою 

реалізації впливу суб’єктів земельних відносин (держава, землевласник, 

землекористувач) на процес землекористування шляхом впливу на 

використання земельних ресурсів, на рівень і темпи розвитку аграрного 

сектора економіки, а також здоров'я населення країни. 

Державну підтримку екологобезпечного аграрного землекористування 

слід розглядати як комплекс інструментів фінансово-економічного та 

регулятивно-управлінського спрямування, що надають змогу забезпечити 

екологізацію землекористування. З-поміж головних цілей такого сприяння 

екологобезпечного аграрного землекористування варто виокремити: 

попередження деградаційних процесів та решти негативних впливів 

землекористування, у т.ч. і завдяки матеріальному заохоченню суб’єктів 

господарювання, застосуванню екологобезпечних технологічних процесів 

тощо; ведення обліку якісних характеристик угідь та здійснення відповідного 

контролю; виявлення, мінімізація та усунення можливих недоліків і 

порушень, застосування штрафних санкцій тощо; моніторинг земель та 

здійснення контролю за збалансованим землекористуванням; нормативно-

правове упорядкування та інтеграція екологічних вимог до чинного 

земельного законодавства; забезпечення відповідних умов для сприяння 

подальшого ефективного розвитку екологобезпечного аграрного 

землекористування. 

Врахування низки різноманітних теорій інвайронментального 

спрямування (теорія безпеки, теорія сталого розвитку, теорія суспільного 

добробуту тощо) та концептуальних положень держави щодо 
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екологобезпечного аграрного землекористування [22; 58; 188; 283; 333; 356; 

357] дало змогу сформулювати концептуальні принципи формування 

екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань, якими, на 

нашу думку, слід керуватися. З-поміж них виокремимо наступні [22; 51; 56; 

183; 318]: 

 принцип науковості передбачає, що організація екологобезпечних 

аграрних землеволодінь і землекористувань має ґрунтуватися на теоретико-

прикладних дослідженнях взаємодії людини та довкілля з урахуванням 

агрономічних і землевпорядних норм раціонального землекористування; 

 принцип пріоритету аграрного землекористування під час 

перерозподілу угідь земельного фонду; 

 принцип пріоритету екологічної безпеки перед будь-якими іншими її 

видами (продовольча, економічна тощо); 

 принцип економічної відповідальності як обов’язок 

землекористувачів відшкодовувати збитки заподіяні внаслідок 

екодеструктивного землекористування агроекосистемам, людині та 

суспільству; 

 принцип системності, що передбачає врахування сукупності всіх 

елементів системи екологобезпечного аграрного землекористування; 

 принцип сумісності передбачає, що під час здійснення організації 

елементів території аграрних землеволодінь і землекористувань слід 

прагнути до екологічної рівноваги у створюваних агроландшафтах, які 

забезпечують потреби суспільства з метою найбільш ефективного 

використання земельно-ресурсного потенціалу; 

 принцип цільового використання земель сільськогосподарського 

призначення, що передбачає з огляду на вимоги законодавства використання 

землевласниками і землекористувачами сільськогосподарських земель 

відповідно до певних норм з урахування обмежень; 

 принцип екологічної відповідальності, що зумовлює певну міру 

відповідальності суб'єктів землекористування за результати, отримані від 



 72 

користування земельними ресурсами, які спричинили екологічні загрози, 

ризики та небезпеки; 

 принцип стабільності володіння і користування землею, що 

передбачає тривалість і стійкість сформованих земельних відносин, що 

забезпечують ефективне використання аграрниками наявних ділянок і 

сільськогосподарських угідь і підвищення родючості ґрунтів; 

 принцип забезпечення балансу інтересів суб’єктів землекористування 

(землевласників, землекористувачів, держави, громади та суспільства в 

цілому) в процесі організації екологобезпечних аграрних землеволодінь і 

землекористувань; 

 принцип забезпечення балансу продуктивності земель та 

асиміляційного потенціалу; 

 принцип превентивності тобто попередження наслідків 

антропогенного впливу на землі сільськогосподарського призначення; 

Загалом аграрне землекористування є складною соціо-еколого-

економічною системою, що складається з певних функціональних аспектів, 

зокрема просторових, організаційно-технологічних, соціально-економічних 

тощо. Так просторові аспекти  землекористування мають передбачати собою 

більш складний процес, ніж просто територіальне розміщення та 

регулювання землекористування, адже воно зачіпає нестиковки і протиріччя, 

які є в політиці, що проводиться в різних секторах, наприклад конфлікти між 

економічною, екологічною та соціальною політикою. Нажаль на сьогодні не 

передбачено складання комплексних схем охорони довкілля та забезпечення 

екологічний безпеки в процесі просторового планування територій або 

незалежно від нього. Тому вважаємо за доцільне необхідність встановлення 

виразних взаємозалежностей між просторовим планування територій та 

екологічним плануванням. Потенційним шляхом розв’язання цієї задачі 

можна вважати поєднання галузевих планів із просторовим планування 

територій, або розроблення своєрідного «екологічного» планування 

(аналогічно до ландшафтного планування у ФРН), що міститиме низку 
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визначених екологічних норм та вимог й інтегруватиметься у просторове 

планування територій [345]. 

Організаційно-технологічні аспекти передбачають врахування рівня 

ресурсного потенціалу, впровадження ресурсозберігаючих та екологічно 

безпечних технологій землеробства, застосування досконалих агротехнічних 

прийомів і технічних засобів, а також включає можливі форми організації 

функціонування підсистем аграрного землекористування (форми 

господарювання, володіння та управління). Соціально-економічні аспекти 

відображають вплив на використання землі соціальних процесів і політики 

держави, суспільних, в тому числі земельних,відносин, що пояснює 

економічну сторону використання землі як ресурсу [203]. Вони включають в 

себе вдосконалення системи планування використання земель, впровадження 

прогресивних форм організації та оплати праці в землеробстві тощо. 

Беручи до уваги безсумнівну значимість вищезазначених положень та 

усвідомлюючи актуальність екологічних трансформацій сільського 

господарства, автором систематизовані природно-адаптаційні детермінанти, 

спрямовані на забезпечення процесу формування екологобезпечних аграрних 

землеволодінь і землекористувань (рис. 1.5). 

Першочерговим детермінантом аграрного землекористування в 

напрямі природно-адаптаційної парадигми є розробка та запровадження 

класифікатору видів дозволеного використання земельних ділянок та 

класифікатору обмежень у використанні земельних ділянок. А також 

здійснити наукове обґрунтування та розробити перелік заборонених видів 

діяльності та обов'язків щодо вчинення певних дій в результаті обмежень. 

Актуальність розробки вказаних класифікаторів обумовлюється 

неврегульованістю системи та процесу обліку земельних ділянок за різними 

видами використання. Вирішення цієї проблеми можливе шляхом 

запровадження в межах категорій земель нових кодів цільового призначення 

земельних ділянок та кодів використання земель. 
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Детермінанти природно-адаптаційної парадигми формування 

екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань 

Регламентація дозволених видів використання земель та обмежень 

у їх використані  

Регламентація заборонених видів діяльності та обов'язків щодо 

вчинення певних дій в результаті обмежень 

Затвердження порядку відшкодування втрат і збитків 

землекористування 

Запровадження ефективної системи моніторингу якості ґрунтів та 

контролю за зміною екологічних показників землекористування 

Економічна відповідальність за порушення встановлених режимів 

використання земель  

Формування землекористувань з урахуванням їх природно-

ресурсного та асиміляційного потенціалу 

Економічне стимулювання екологобезпечного аграрного 

землекористування 

 

Еколого-господарське зонування сільських територій 

 

Рис. 1.5. Детермінанти природно-адаптаційної парадигми формування 

екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань 

Джерело: авторська розробка. 

 

Систематизація видів цільового призначення та використання земель 

дасть змогу забезпечити ефективний моніторинг земель та справляння плати 

за землю з урахуванням реального використання земельної ділянки. Вказані 

пропозиції також обумовлюються фактом трансформації соціально-

економічного укладу держави, в якому спостерігається багатоцільове 

використання земель, зокрема за наявності на земельних ділянках різного 
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цільового призначення будівель та споруд, об’єктів комерційної 

спрямованості. Існуюча нормативно-правова база на сьогодні не спроможна  

врегулювати облік земельних  ділянок за видом їх реального використання у 

межах встановлених кодів цільового призначення земельних ділянок. 

Варто також зазначити, що забезпечення використання  земельних 

ділянок за цільовим призначенням здійснюється завдяки встановленню 

спеціальних нормативних обмежень у використанні земель. Слід вказати, що 

обмеження є тим інструментом, який забезпечує балансування інтересів 

суспільства, територіальних громад, громадян та створених ними юридичних 

осіб. Проте види таких обмежень потребують систематизації та класифікації, 

адже чинне законодавство України не містить комплексу правових норм, які 

б  визначали  сутність і завдання  обмежень, їх видів, підстав встановлення  

та реалізації. За результатами реформування земельних відносин і 

впровадження ринкових механізмів держава втратила вплив на  власників і 

користувачів земельних ділянок в частині раціонального та ефективного їх 

використання. 

Важливим детермінантом природно-адаптаційної парадигми 

формування екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань є 

Запровадження системи моніторингу якості ґрунтів та контролю за зміною 

екологічних показників землекористування. Так, сьогодні державний 

контроль за використанням та охороною земель, дотриманням вимог 

законодавства України про охорону земель в контексті збереження їх якості 

здійснюються в т.ч. шляхом проведення моніторингу ґрунтів та агрохімічної 

паспортизації земель сільськогосподарського призначення [2]. Однак, 

практичне здійснення заходів із моніторингу земель протягом останніх 

десятирічь практично не відбувалося, що пов’язано, з відсутністю 

ефективного нормативно-правового регулювання і науково-методичного 

забезпечення в цій сфері, відповідного бюджетного фінансування та 

неефективною системою організації моніторингу (функції з його здійснення 

наразі покладені на різні центральні органи виконавчої влади). Здійснення 
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моніторингу ґрунтів, в основному, носить розрізнений, відомчий характер. 

Відсутня міжвідомча координація і організація цих робіт. Наявна інформація 

про якість ґрунтів в Україні, дає можливість зробити висновок, що роботи 

щодо систематизації відомостей моніторингу ґрунтів в єдину базу не 

проводяться належним чином, відсутня сумісність з матеріалами 

просторового обліку земель, окрім цього інформація не має високого рівня 

достовірності. За відсутності дієвої системи моніторингу ґрунтів 

продовжують посилюватись процеси деградації та зниження якості земель. 

З метою формування ефективної системи моніторингу ґрунтів 

необхідно, перш за все, вирішити питання інституційного, організаційного, 

науково-методичного та фінансового забезпечення. А саме: 

• створити унітарну структуру моніторингу – Службу моніторингу 

та контролю якості ґрунтів, забезпечивши її необхідними ресурсами 

(інформаційними, кадровими, матеріально-технічними); 

• забезпечити внесення змін до законів, підзаконних актів, норм та 

стандартів стосовно удосконалення моніторингу ґрунтів на землях 

сільськогосподарського призначення; 

• сформувати систему взаємозв’язків та взаємовідносин між 

Службою та іншими суб’єктами моніторингу ґрунтів; 

• удосконалити процес науково-методичного забезпечення 

моніторингу ґрунтів, що передбачає: розроблення стандартів та інших 

нормативних документів, які регламентують здійснення моніторингу ґрунтів; 

розроблення нових засобів спостереження, збирання, накопичення, 

передавання і збереження інформації про якісний стан ґрунтів; здійснення 

аналізу та узагальнення інформації, їх математичного моделювання тощо; 

• удосконалити систему формування та розподілу доходів і 

видатків на фінансування заходів з охорони земель, зокрема моніторингу 

ґрунтів. 

Екологізацію аграрного землекористування необхідно визнати 

імперативним напрямком його подальшого розвитку і розглядати у взаємодії 
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кількох основних економічних аспектів аграрної політики, зокрема щодо 

стимулювання екологобезпечного землекористування, впровадження 

маловідходних і безвідходних технологій сільськогосподарського 

виробництва тощо. У відповідності з діючими режимами використання 

земель, обмежень у використанні, їх розподілу і перерозподілу визначаються 

економічні стимули за екологобезпечне використання та охорону 

сільськогосподарських земель та економічна відповідальність за їх 

порушення [19]. Тож, обрання певної сукупності інструментів стимулюючого 

чи регулюючого спрямування із загального механізму державної підтримки, 

залежить від підсумків проведеного контролю та показників здійснюваних 

спостережень за станом ґрунтів зі сторони держави. 

Відмітимо, що з метою формування екологобезпечних аграрних 

землеволодінь і землекористувань, на рівні держави слід забезпечити 

виконання відповідних робіт із землеустрою, зокрема щодо вивчення якісних 

характеристик земель та їх відтворення, які повинні відображатися у 

державних програмах розвитку. Вивчення стану та структури сільгоспугідь 

має відбуватися із використанням заходів щодо інвентаризації земель та 

оцінки їх стану завдяки проведенню ґрунтових, геоботанічних та ряду інших 

обстежень, картографічних робіт тощо [46, с. 87]. Водночас, для 

забезпечення збалансованого використання земель доволі суттєвим є 

своєчасне встановлення та подальше врахування усіх змін, які відбулися чи 

можуть відбутися у процесі землекористування. 

Необхідною умовою для забезпечення екологічної безпеки аграрного 

землекористування є врахування просторових особливостей та умов 

господарювання. Для цього здійснюється еколого-господарське зонування 

сільських територій, яке має на меті диференціацію земель з огляду на 

особливості локалізації природно-кліматичних та соціально-економічних 

чинників здійснення сільськогосподарської діяльності в системі таксономії. 

Результатом здійснення еколого-господарського зонування сільських 

територій є їх конкретно встановлена мережа із зазначенням меж, що 
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характеризуються визначеним набором властивостей щодо певного явища 

із визначеним ступенем інтенсивності та тотожності таких властивостей, 

надаючи тим самим можливості щодо вирішення питань раціонального 

землекористування у сільському господарстві. Зонування (районування) 

можна вважати науковим базисом розподілу використання угідь, який 

дозволяє здійснювати якісну та кількісну оцінку ступеня суспільно-

господарської впливовості на природно-територіальні комплекси [227]. 

Еколого-господарське зонування сільських територій може набути статусу 

одного із найвагоміших важелів системи планування, а також базисом при 

створенні системи збалансованого землекористування в агросфері. 

З метою ефективної реалізації принципів та детермінантів природно-

адаптаційної парадигми формування екологобезпечних аграрних 

землеволодінь і землекористувань необхідно забезпечити функціонування 

дієвого організаційно-економічного механізму, що буде інтегрувати 

інструменти та заходи орієнтовані на їх досягнення, тим самим, 

стимулюючого процеси забезпечення екологічної безпеки в цій сфері. 

 

1.3. Інституціональні засади забезпечення екологобезпечного 

аграрного землекористування в контексті трансформації земельних 

відносин 

 

Як вже зазначалось, земельні ресурси, будучи водночас і природними, 

відображають свою економічну природу через призму соціально-

економічних взаємин між суспільством, певними його групами та владними 

структурами різних ієрархічних рівнів управління. Сфера земельних відносин 

передбачає використання угідь як на локальному, так і на макрорівні. У 

цьому контексті встановлена структура землекористування утворюється та 

поглиблюється завдяки соціально-економічним принципам і положенням. 

Обсяги площ та місцезнаходження є найвагомішими показниками ділянок. 

Вказані показники відзначаються відстанню земельної ділянки від 
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інфраструктурних об’єктів. З огляду на це, різниться вартість угідь, адже на 

неї впливають природно-технологічні характеристики земель, зокрема: 

контурність, рельєф, геологія, ґрунти тощо, і з огляду на них, ступені 

освоєння та використання угідь можуть істотно відрізнятися. Зважаючи на 

вказане, найсуттєвішою властивістю угідь економічного спрямування є 

рівень їх продуктивності, на який, своєю чергою, впливає рівень ґрунтової 

родючості та інфраструктурного забезпечення конкретної земельної площі. 

Використання земельних ресурсів через призму економічної категорії 

характеризується особливостями суспільного виробництва та визначеною 

формою господарювання. Використання земельних ресурсів в якості 

основного виробничого ресурсу у низці галузей економіки і, винятково, у 

сільському господарстві, демонструє економічну природу цього процесу в 

крупно-масштабному значенні. Тому при трактуванні економічного змісту 

аграрного землекористування, варто виокремити такі його головні 

особливості чи інституційно-технологічні характеристики: 

 ефективне та раціональне використання угідь в якості ресурсного 

базису, а також засобу виробництва у процесі господарювання; 

 соціальний тип господарства, де земельні ресурси виступають 

водночас і засобом виробництва, і об’єктом власності. 

Отже, використання землі як засобу виробництва і предмета праці в 

системі розширеного аграрного відтворення визначає економічну сутність 

аграрного землекористування [255]. Соціальна складова сільського 

господарства також базується на типах або формах господарств, які по 

соціальній формі мають певні відмінності. В результаті реформування 

аграрного сектора економіки і реорганізації колишніх великих господарств 

(колгоспів, радгоспів) виникли нові форми землеволодінь – на противагу 

великих за площами земель колгоспів і радгоспів (3000-10000 га) виникли 

переважно маленькі землеволодіння (4-5 га) [50]. Відповідно і 

землекористування, що до реформування збігалися з землеволодіннями 

змінились, створивши на базі колгоспів і радгоспів низку нових форм 
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господарювання, зокрема: товариства з обмеженою відповідальністю, 

акціонерні товариства, сільськогосподарські кооперативи, державні дослідні 

господарства, фермерські господарства, особисті селянські господарства 

тощо. 

Варто зауважити, що реформування земельних відносин є наслідком 

змін норми права володіння, яка стала базисом для створення і розвитку 

модернізованих форм права землеволодіння та землекористування. У даному 

контексті вкрай суттєвої ваги набуває створення сучасних інституцій права 

володіння. З позицій теорії прав власності, об’єктом є земельні ресурси та 

питання найкращого чи раціонального право-розподілу, досліджене через 

призму правочинів права власності А. Оноре (що варто вважати 

квінтесенцією вказаного вчення) [346]. Тому зміни форм права власності в 

межах країни та, з огляду на це, – виникнення сучасних агроформувань та 

землекористувань (у якості оновлених суб’єктів господарювання), є дієвою 

формою перерозподілу прав володіння для досягнення результативного 

функціонування агросфери. На сьогодні втратили чинність звичні для 

української нормотворчої бази обмеження щодо права приватного 

землеволодіння. Однак, досі існують певні «підводні камені» щодо 

недоторканності визначених соціально-економічних законодавчих 

принципів, які виникають з огляду на природу суспільної власності та 

особливості винятково споживчої направленості. В дійсності, право 

приватного землеволодіння набуло характеристик однієї із модифікованих 

груп права суспільного володіння, здебільшого у селянських 

домогосподарствах. 

Процес господарювання кожного землевласника та землекористувача 

відбувається під впливом їх спроможності створювати й продавати, здавати в 

оренду тощо об’єкти своєї власності, тобто визначені площі угідь, а також 

змоги вести перемовини з агентами стосовно обміну правами (володіння, 

користування, іпотека тощо) на землі з метою отримання найбільшої вигоди. 

У контексті вказаного, Д. Нортом [359] запропоновано теорію трансакційних 
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витрат, тобто принцип залежності формування витрат від трансакцій права 

володіння та потреби у врахуванні формальних та неформальних обмежень 

господарського обігу. Скорочення трансакційних витрат вираховується 

шляхом застосування теореми Р. Коуза [331]. Тому виникає об’єктивна 

вагомість у реалізації координаційних системних функцій між користувачами 

та власниками земельних ділянок, а також іншими суб’єктами 

господарювання у сфері земельних відносин. Тож, соціально-економічна 

готовність до запланованих трансформацій інституту землеволодіння у 

структурі земельних відносин є основним у загальній сукупності чинників 

агровиробництва. 

На забезпечення ефективного використання земель та прояв 

економічної волі суб’єктів господарювання впливає рівень показовості і 

дієвості інституційного забезпечення у сфері земельних відносин, інституцій 

володіння та поділу ділянок. Внаслідок змін у структурі права власності та 

функціональних особливостей новостворених земельних інституцій, 

спостерігається міцний зв'язок між безпосереднім процесом використання 

угідь та ефектами, отриманими в результаті такої діяльності. З огляду на це, 

право власності набуває нібито нової системної упорядкованої форми, тобто 

простежується певне поєднання землевласника та землекористувача, що, 

своєю чергою, сприяє формуванню сучасних ефективних перспектив у сфері 

земельних відносин, зокрема і в результаті появи ефективного 

землевласника. Таке поєднання у новосформованому інституційному 

осередку, як наслідок, дає можливість забезпечення єдиної структурованої та 

збалансованої роботи окремих складових цілого механізму, що в підсумку 

сприяє оптимізації таких взаємин та інтересів, утворюючи цілісну систему, 

яка наділена новими покращеними характеристиками та позитивними 

перспективами. 

Структура аграрного землекористування побудована на критеріях, у 

змісті яких представлені як економічні, так і екологічні інтереси суспільства. 

Наприклад, землевласник (землекористувач) зацікавлений в переведенні 
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своїх земельних угідь у найбільш економічно привабливі – ріллю, що 

відображає їхні приватні економічні інтереси, а з іншого – суспільство 

зацікавлене у підтриманні оптимального стану агроландшафтів, який своєю 

чергою забезпечується оптимальним співвідношенням дестабілізуючих 

(рілля) та стабілізуючих сільськогосподарських угідь (сінокоси, пасовища та 

багаторічні насадження), що відображає суспільні екологічні інтереси [60; 

207; 258; 272]. 

Диференціація інтересів суб'єктів аграрного землекористування 

спроможна зумовлювати ситуації неможливості добровільно їх узгодити. 

Сподіватися на самостійну збалансованість екологічних та соціально-

економічних інтересів не варто. Вона була можлива, коли господарська 

активність людини базувалася на використанні відновлюваних ресурсів і не 

перевищувала їх здатності до регенерації. Дезгармонізація еколого-

економічних інтересів повсякчас супроводжує процеси аграрного 

землекористування, створюючи передумови формування нових інститутів. 

Тому сучасні механізми екологічної регламентації господарської діяльності 

самі по собі не в змозі забезпечити практичну реалізацію вимог 

збалансованості. Інструментом балансування цих інтересів, на нашу думку, 

може бути система екологобезпечного аграрного землекористування. 

Екологобезпечне аграрне землекористування передбачає такий процес 

експлуатації агроекосистем, за якого забезпечується стійкість до екологічних 

загроз та ризиків. Тому виникає певна дуалістичність процесу забезпечення 

екологобезпечного аграрного землекористування, адже, з одного боку, такий 

процес передбачає дотримання стану, що забезпечує захист інтересів 

суб’єктів аграрного землекористування, з іншого, – стійкість екологічним 

загрозам та ризикам. За допомогою наукового TRID-методу (threats, risks, 

interests, defence) (загрози, ризики, інтереси, захист) нами охарактеризовано 

сутність інтересів та інструментів захисту від загроз та ризиків в процесі 

задоволення цих інтересів (табл. 1.6). 

Дж. Коммонс, який є основоположником соціально-нормативної течії 
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інституціоналізму, асоціював базис економічного суспільного зростання із 

функціонуванням юридично-правових норм та взаємозв'язків. Основним 

лейтмотивом його теоретичних бачень була необхідність створення нових 

соціальних інститутів з метою поліпшення існуючих через впровадження 

правових норм органами законодавчої та виконавчої влади [332]. 

Таблиця 1.6 

Дуалістична модель екологобезпечного аграрного землекористування із 

застосуванням TRID-методу 

ЗАГРОЗИ (THREATS) РИЗИКИ (RISKS) 

С
у
сп

іл
ь

ст
в

о
 

- неефективна система моніторингу 

та контролю якості ґрунтів; 

- домінування економічних інтересів 

землекористувачів перед 

екологічними; 

- відсутність ефективних 

інструментів екологобезпечного 

землекористування 

- деградація земельних ресурсів та 

агроекосистем; 

- забруднення земельних ресурсів; 

- втрата біорізноманіття та середовища 

існування суспільства 

З
ем

л
ек

о
р

и
ст

у
в

а
ч

 - екологічно необґрунтована 

структура землекористування; 

- недотримання вимог щодо 

застосування хімічних засобів захисту 

рослин та добрив; 

- порушення технологій аграрного 

виробництва 

- втрати родючості ґрунтів, що 

спричиняють економічні збитки; 

- забруднення земель та водних об’єктів 

спричинене надмірним антропогенним 

навантаженням; 

- деградація агроекосистем; 

ІНТЕРЕСИ (INTERESTS) ЗАХИСТ (DEFENCE) 

С
у
сп

іл
ь

ст
в

о
 - підвищення рівня екологічної 

безпеки аграрного землекористування; 

- стале землекористування; 

- подолання конфліктності еколого-

економічних інтересів у 

землекористуванні 

- запровадження підходу до комплексної 

оцінки рівня екологічної безпеки аграрного 

землекористування; 

- стимулювання до збалансованого 

природокористування та підвищення рівня 

екологізації аграрного виробництва 

З
ем

л
ек

о
р

и
ст

у
в

а
ч

 - підвищення економічної 

ефективності землекористування; 

- підвищення інвестиційної 

привабливості землекористувань; 

- забезпечення конкуренто-

спроможності агарного виробництва 

- запровадження природно-адаптаційної 

парадигми формування екологобезпечних 

аграрних землеволодінь і 

землекористувань; 

-  введення систем екологічного 

менеджменту та аудиту; 

- впровадження інструменту страхування 

екологічних ризиків 

Джерело: сформовано автором на основі [318]. 

 

На основі визначеної Дж. Коммонсом диференціації трансакцій, він 
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дійшов висновку, що держава (у вигляді суспільної інституції), окремі 

компанії та навіть родини набувають статусу суб'єктності в контексті 

економічного зростання [332]. Водночас, економічну діяльність суспільних 

інституцій мають регулювати інші інститути, функціонування яких надасть 

можливість усунути суперечності та конфлікт інтересів різновекторних 

верств населення, що об’єктивно утворюватимуться у процесі їх 

життєдіяльності. 

Переважно поняття «інституту» тлумачиться через розуміння його як 

системи взаємоузгоджених взаємодіючих усталених формальних і 

неформальних норм та правил, що справляють вплив на ухвалення 

управлінських рішень, а також на функціонування соціально-економічних 

суб’єктів та їх кооперацій [335]. Суб'єктно-об'єктне значення інституцій, про 

які йшлося раніше, визначається через їх теоретико-прикладне використання 

у сфері інституціонального просторового аналізу, що засвідчує позицію 

окремих науковців щодо того, що інституції певних сфер, які 

характеризуються існуванням суб'єктно-об'єктних взаємин, володітимуть 

відповідною змістовною наповнюваністю. Тож, узагальнюючу сутність 

«інституту» можемо розкрити через призму організаційно-регуляторної 

діяльності, що впливає на суспільно-господарські взаємовідносини. Разом з 

тим, інститути є тими обмеженнями, що створюються суспільством з метою 

детермінації соціально-економічних та політичних процесів. У ході 

ухвалення рішень управлінського характеру, відповідні інституції спроможні 

лімітувати доступність та можливість суб’єктів землекористування до 

вільного використання окремих видів ресурсів. 

Таким чином, формування екологобезпечного аграрного 

землекористування є тим важливим інструментом, що через такий інститут, 

як екологічні обмеження дає змогу забезпечити компроміс та невілювання 

конфлікту інтересів суспільства, землекористувачів і безпосередньо 

агроекосистем (рис. 1.6). 
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Врахування інтересів суб’єктів землекористування (землевласників, 

землекористувачів, суспільства) дасть змогу не лише знизити обсяги 

трансакційних витрат, а й дозволить забезпечити збалансоване відтворення 

агроекосистем. Тому лише ефективно діюче інституціональне середовище 

здатне врахувати інтереси всіх суб’єктів землекористування через створення 

певних режимів  використання обмежених земельних ресурсів з достатнім 

рівнем регулювання. 

 

аграрне землекористування 

економічні інтереси землевласника (землекористувача) 

екологічні обмеження в землекористуванні 

суспільні інтереси громадян 

зона 

компромісу 

 

Рис. 1.6. Зони формування інтересів та компромісів в процесі аграрного 

землекористування 

Джерело: адаптовано за [271]. 

 

Детальніше зосередимося на тлумаченні сутнісного наповнення 

терміну «інституційне середовище». Є багато поглядів щодо цього поняття, а 

відображення його сутності нерідко розкривається з огляду на певне 

середовище чи обставини. У тлумачному словнику термін «середовище» 

визначається як «речовина, тіла, що заповнюють який-небудь простір і мають 
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певні властивості; сфера». Науковці Л. Девіс і Д. Норт у поняття 

«інституціонального середовища» вкладають визначені обмеження, завдяки 

яким забезпечуються взаємовідносини щодо укладання угод між 

контрагентами [335]. Подібні погляди розділяє і значна кількість сучасних 

українських науковців [120; 248; 298]. Вони визначають інституціональне 

середовище «як набір основних імперативів, що встановлюють обмеження 

для визначення і встановлення умов землекористування». Зокрема, 

М.А. Хвесик та В.А. Голян дають визначення інституціональному 

середовищу, «як  сукупності інститутів-правил, інститутів-організацій та 

інституціональних умов, які визначають форми, способи і масштаби 

господарського освоєння водно-ресурсного потенціалу та передбачають 

трансплантацію й конвергенцію інститутів, інституціональне проектування 

та інституціональний реінжиніринг для усунення інституціональних 

проблем» [298, с. 79]. 

Тому інституціональне середовище екологобезпечного аграрного 

землекористування ми розуміємо, як сукупність формальних та 

неформальних інститутів, що визначають і регулюють еколого-економічні, 

соціально-культурні, нормативно-правові, політичні імперативи 

використання земель в аграрному виробництві, утворюючи систему 

регуляторних взаємозв’язків, сприяючи їх реалізації. 

Особливістю інституціонального середовища є його спроможність 

реалізовувати організаційні характеристики механізму управління аграрним 

землекористуванням та регулювати соціально-економічні, організаційно-

технологічні та господарські процеси за допомогою формальних та 

неформальних інститутів. Враховуючи результати аналізу наведених 

положень сформовано інституціональну модель гармонізації екологічних і 

економічних інтересів суб’єктів аграрного землекористування (рис. 1.7). В 

основу цієї моделі закладено взаємодію суб’єктів аграрного 

землекористування з метою подолання протирічь в рамках реалізації 
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взаємопов’язаних функцій суспільства і землекористувача (землевласника) з 

метою задоволення екологічних та економічних інтересів [20, с. 4]. 
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впливу; 

 Формування дієвого нормативно-правового забезпечення 

екологічної безпеки аграрного землекористування; 
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Рис. 1.7. Інституціональна модель гармонізації екологічних і 

економічних інтересів суб’єктів аграрного землекористування 

Джерело: сформовано автором на основі [100; 253; 277]. 
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Інституціональна модель гармонізації екологічних і економічних 

інтересів суб’єктів аграрного землекористування передбачає запровадження 

інструментарію ліквідації конфлікту цих інтересів, що налічує низку 

інструментів, важелів та прийомів, зокрема: формування екологобезпечних 

аграрних землеволодінь і землекористувань на засадах природно-

адаптаційної парадигми; формування екологічної свідомості 

землекористувачів, екологічної моралі та етики; розвиток  організаційно-

економічного  механізму формування екологобезпечних аграрних 

землеволодінь і землекористувань оптимальному через поєднання  ринкових 

та державних важелів  впливу; нормативно-правове забезпечення екологічної 

безпеки аграрного землекористування;  оптимізація організаційної структури 

управління землекористуванням. 

Інституціональні трансформації у ході їх здійснення, спричиняють 

певний вплив на складові, швидкість та рівень економічного зростання, 

формування соціально-виробничих взаємозв’язків, розвиток способів 

ресурсовикористання на різних управлінських рівнях. Вказане визначає 

потребу у активізації заходів щодо попередження несприятливих екологічних 

ефектів аграрного землекористування у процесі реформування земельних 

відносин, що сконцентровані, передусім, на максимізацію прибутку в 

результаті ведення сільськогосподарської діяльності. Тобто, важелі 

ринкового впливу не спроможні, за відсутності державних регуляторів, 

координувати роботу землекористувачів так, щоб забезпечувати 

стовідсоткове дотримання ними екологічних норм та вимог з метою 

збереження якісного стану довкілля [267; 349]. Зазначене вкотре засвідчує 

потребу в поліпшенні інституційних інструментів регулюючого впливу на 

процеси економічної діяльності суб’єктів господарювання, що 

забезпечуватиме ефективний перерозподіл функцій організаційного 

спрямування у площині державної інституційної регуляторної діяльності та 

ринкового її відображення. 

Екологічні загрози та ризики землекористуванню в умовах 
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трансформації земельних відносин спонукають до розробки інструментарію 

управлінського характеру у сфері земельних відносин, тобто створення 

інституціональних передумов функціонування організаційно-економічного 

механізму формування екологобезпечних аграрних землеволодінь і 

землекористувань. З-поміж ключових орієнтирів законодавчих інституцій у 

забезпеченні ефективного формування та функціонування екологобезпечних 

аграрних землеволодінь і землекористувань варто виокремити створення 

формальних норм щодо встановлення причинно-наслідкових взаємозв’язків 

землекористувачів та наслідків їх діяльності у рамках діючого законодавства. 

Такі інститути є інструментом реалізації адміністративних методів 

регулювання і управління земельними ресурсами, а також визначають 

землевпорядні процедури, організації кадастрового обліку і моніторингу 

земель [120]. 

Фінансово-економічні інститути налічують фінансово-економічний 

інструментарій регулюючого впливу на сферу аграрного землекористування. 

Поряд з тим, як економічні важелі регулюють процеси природоресурсного 

оцінювання, визначення розмірів оренди та відшкодування за скорочення 

використання природоресурсного потенціалу у процесі господарювання, 

фінансові – визначають фіскальну складову аграрного землекористування, 

розміри штрафних санкцій екологічного характеру та пільгового 

кредитування. На противагу законодавчим важелям, фінансово-економічний 

інструментарій володіє реальними регуляторами впливу на ситуацію в 

аграрному землекористуванні у межах країни. Ефективність їх 

функціонування слід досліджувати з огляду на забезпечення необхідного 

рівня сприяння інституціям відповідальності й розвитку екологобезпечних 

аграрних землеволодінь і землекористувань [320]. 

До організаційних інститутів формування екологобезпечних аграрних 

землеволодінь і землекористувань, які запроваджені для поліпшення сфери 

природокористування, відносять екологічну сертифікацію, стандартизацію та 

аудит. Робота цих інституцій передбачає дотримання низки норм, правил, 
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вимог та заходів щодо ухвалення управлінських рішень у ході 

ресурсокористування агроекосистем, що дозволяє реалізовувати принципи 

екологобезпечного аграрного землекористування [253]. 

Система реформування земельних відносин передбачає реалізацію 

низки інституційних трансформацій, у результаті чого відбувається 

ухвалення ряду законодавчих документів у площині розвитку 

землекористування та землеохорони. За нинішніх реалій, реформування 

земельних відносин визначається, передусім, через процес поліпшення 

існуючих та формування нових сучасних інституцій, що забезпечує 

переформатування земельних правовідносин, нарощення показників 

ефективності землекористування шляхом утворення різних видів права 

користування, володіння й розпорядження земельними ділянками, форм 

ведення господарської діяльності, а також відповідні умови, необхідні для 

залучення земель до ринкового обігу. 

З огляду на це, у нинішніх наукових працях у процесі розв’язання 

завдань щодо реалізації інституційних трансформацій та утворення нових 

інституцій, адаптованих до сучасних ринкових умов у сфері 

землекористування, основний наголос робиться на поліпшенні системи 

нормативно-правового та організаційного забезпечення цього процесу. 

На рис. 1.8 представлено перелік регулюючих інститутів у сфері 

земельних відносин, згідно яких здійснюються інституційні трансформації 

вказаної сфери, а також відображаються характерні ознаки функціонального 

впливу ринкових інструментів на процес земельного реформування. 

На пристосованість учасників земельних відносин до сучасних умов 

ринкової економіки безпосередньо впливає відповідна формотворча 

інституційна система, а також рівень розвитку новостворених інституцій у 

досліджуваній сфері. На розвиток останніх, своєю чергою, впливає ступінь 

задоволеності всіх учасників зазначених інститутів. 

Тож формується нагальна проблема у ефективній регуляторній 

політиці держави у сфері землекористування. Загалом участь державних 
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інститутів у функціонування вказаної сфери варто відносити до 

інституціональних перешкод чи лімітувань щодо ринкової діяльності 

учасників чи певних структурних складових ринку земель. Права щодо 

володіння, користування чи розпорядження землями, площа та межі ділянок, 

в цілому ринок земельних відносин тощо підлягають відповідній системі 

регулювання у межах визначених інституцій. 

 

Офіційні інститути: 
 

– законодавча база 

землеволодіння та 

землекористування; 

– ЗКУ; 

– Постанови Уряду; 

– Постанови та Рішення 

місцевих органів державної 

виконавчої влади. 

Неофіційні інститути: 
 

– ментальність, традиції, 

звичаї; 

– особливості відносин 

обміну та купівлі-продажу, 

оренди, успадкування 

земельних ділянок тощо; 

– історично сформована 

культура використання земель 

тощо. 

ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ. ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ. ЗЕМЛЕОХОРОНА. 

ІНСТИТУТИ РЕГУЛЮЮЧОГО ВПЛИВУ 

Організаційні інститути: 
 

– реєстрації права 

землекористування ; 

– формування меж 

землекористування та кадастрової 

оцінки земель; 

– державного управління та 

регулювання; 

– процесуальні інститути; 

– різні форми господарювання. 

Рис. 1.8. Інститути у сфері аграрного землеволодіння та 

землекористування 

Джерело: адаптовано автором за [308]. 

 

Згідно позиції Д. Норта, інститути є певними суспільно (державно) 

встановленими «правилами гри», що формують низку обмежень чи заборон, 

завдяки яким вдається досягнути упорядкованих, структурованих та 

збалансованих взаємин у суспільстві. Основною задачею інституцій є 

мінімізація ступеня сумнівності, недовіри, незахищеності, скептицизму тощо, 

з огляду на формування в системі суспільно-економічних відносин усталеної 

структури взаємин усіх учасників ринкових відносин. 

Таким чином, на функціонування сільськогосподарських 

товаровиробників та інструментально-методичне забезпечення ефективної 

роботи земельного ринку, передусім, впливають існуючі у цій взаємодії 
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інституції. Головна мета та роль інституційної діяльності передбачає 

структурно упорядковану систему взаємин, які пов'язані із визначенням 

права землеволодіння, землекористування тощо, а також із формуванням 

ринку земельних відносин. Згідно вказаного вище, відповідні нормативно-

правові документи вважаються одними із визначальних інституцій 

регулюючого характеру у сфері землекористування. Такі інституції 

виступають важелем для здійснення регулюючої та управлінської діяльності 

адміністративного спрямування у досліджуваній сфері, а також 

встановлюють механізми реєстрації відповідних видів права на земельні 

ділянки (володіння, користування, розпорядження тощо), ведення їх обліку 

та проведення моніторингу. 

Формуючи інституціональний механізм функціонування ринку земель 

та, відповідно, реформування земельних відносин, слід зважати на 

характерологічні ознаки у процесі використання земель, які притаманні 

кожному визначеному регіонові чи місцевості та можуть істотно різнитися 

між собою. У цьому аспекті суттєвої ваги набувають провладні органи 

місцевого рівня, які можна розглядати з двох різних сторін. Так, по-перше, їм 

притаманні властивості державотворчого, провладного та публічного органу, 

а по-друге – риси суб’єкта господарювання. Тобто місцева влада є особливим 

органом, що реалізовує основні положення державної політики та, водночас, 

наділений низкою власних функцій, спрямованих на забезпечення 

підвищення рівня життя населення на локальному рівні. 

Тож, з метою забезпечення реалізації положень державної політики, 

зазначені органи влади наділені визначеним переліком відповідних прав і 

обов’язків, що надає змогу, у контексті розв’язання завдань місцевого чи 

регіонального рівня, здійснювати регуляторну діяльність у сфері 

землекористування згідно встановлених повноважень.  

Чинним українським законодавством встановлено, що «охорона 

навколишнього природного середовища, раціональне використання 

природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності 
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людини – це невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку 

України» [233]. Водночас, Конституцією України закріплено, що 

«забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на 

території України є обов’язком держави» [135]. 

Виходячи з цього одним з основних принципів охорони навколишнього 

середовища є пріоритетність вимог екологічної безпеки. Що, у свою чергу, 

зобов’язує громадян України здійснювати господарську та іншу діяльність 

згідно з вимогами екологічної безпеки. Ці вимоги та заходи щодо 

забезпечення екологічної безпеки, відповідно до закону, повинні 

встановлюватися перспективними державними цільовими, міждержавними 

та місцевими програмами. 

При цьому, як використання земель так і державний контроль за 

використанням та охороною земель базується на принципах пріоритетності 

«вимог екологічної безпеки у використанні земельних ресурсів над 

економічними інтересами» [104]. Відповідно до чого, Законом України «Про 

державний контроль за використанням та охороною земель» встановлено, що 

одним з повноважень «центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері земельних відносин, при проведенні моніторингу 

родючості ґрунтів є розроблення та впровадження ґрунтозахисних та 

екологобезпечних технологій виробництва сільськогосподарської продукції» 

[222]. 

Крім того, правові засади формування екологобезпечного 

сільськогосподарського землекористування передбачені статтею 26 

вищезгаданого Закону, в якій закріплено, що «природно-

сільськогосподарське, еколого-економічне, протиерозійне та інші види 

районування (зонування) земель включає, крім іншого, поділ земель за 

цільовим призначенням з урахуванням природних умов, агробіологічних 

вимог сільськогосподарських культур, розвитку господарської діяльності та 

пріоритету вимог екологічної безпеки» [222]. 
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Потрібно додати, що з метою науково обґрунтованих рекомендацій та 

своєчасного прийняття управлінських рішень щодо удосконалення охорони 

земель, заходів із запобігання негативним змінам їх стану і дотриманням 

вимог екологічної безпеки на законодавчому рівні закріплено ведення 

моніторингу земель та ґрунтів. Водночас, Земельним кодексом України 

передбачено, що в «системі моніторингу земель проводиться збирання, 

оброблення, передавання, збереження та аналіз інформації про стан земель, 

прогнозування їх змін і розроблення науково обґрунтованих рекомендацій 

для прийняття рішень щодо запобігання негативним змінам стану земель та 

дотримання вимог екологічної безпеки» [115]. 

Повертаючись, власне, до формування сільськогосподарського 

землекористування, необхідно звернути увагу на меліорацію земель. Так, 

статтею 14 Закону України «Про меліорацію земель» регламентовано, що 

одним із «повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 

охорони навколишнього природного середовища, раціонального 

використання, відтворення і охорони природних ресурсів у сфері меліорації 

земель є дотриманням вимог екологічної безпеки у процесі будівництва 

(реконструкції), введення в дію і експлуатації меліоративних систем та 

окремих об’єктів інженерної інфраструктури» [229]. 

Розділом дев’ятим цього ж Закону регламентується забезпечення 

екологічної безпеки при будівництві (експлуатації) меліоративних земель. 

Таким чином, можна зазначити, що меліорація земель, виходячи з її цілей та 

законодавчого забезпечення, є одним з інструментів забезпечення 

екологічної безпеки сільськогосподарського землекористування. 

Меліорація земель проводиться ж з наступною метою: 

– раціонального використання земельних, водних, лісових та 

мінерально-сировинних ресурсів; 

– захисту земель від деградації, вітрової і водної ерозії; 
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– охорони ґрунтів від виснаження, засолення, заболочення, насичення 

пестицидами, нітратами, радіоактивними та іншими шкідливими 

речовинами, погіршення інженерно-геологічних властивостей; 

– охорони поверхневих і підземних вод від забруднення та 

виснаження; 

– запобігання негативному впливу меліоративних заходів на 

рослинний і тваринний світ, рибні запаси; 

– збереження природних ландшафтів, територій та об'єктів природно-

заповідного фонду України, водно-болотних угідь міжнародного значення, 

інших територій, що підлягають особливій охороні [229]. 

Окрім вимог екологічної безпеки у сфері охорони навколишнього 

середовища, охорони земель та меліорації земель, земельне законодавство 

також базується на принципах пріоритету вимог екологічної безпеки. (ст. 5 

Земельного кодексу України) [115], так само як і землеустрій базується на 

принципах «забезпечення пріоритету вимог екологічної безпеки, охорони 

земельних ресурсів і відтворення родючості ґрунтів, продуктивності земель 

сільськогосподарського призначення, встановлення режиму 

природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного 

призначення» [228]. 

Знову ж таки, розглядаючи формування екологобезпечного 

сільськогосподарського землекористування, законодавством встановлено, що 

при передачі земель в оренду орендодавець має право вимагати «дотримання 

екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, 

додержання державних стандартів, норм і правил» [115; 232]. 

Потрібно зазначити, що вимоги екологічної безпеки – не єдині, які 

ставляться до ведення сільськогосподарського виробництва. Тому при 

формування екологобезпечних аграрних землеволодінь та землекористувань 

необхідно враховувати й вимоги продовольчої безпеки країни. 

На сьогодні вітчизняним законодавством закріплено, що «продовольча 

безпека – захищеність життєвих інтересів людини, яка виражається у 
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гарантуванні державою безперешкодного економічного доступу людини до 

продуктів харчування з метою підтримання її звичайної життєвої діяльності» 

[31]. На рис. 1.9 відображено логічно-смислову схему нормативно-правового 

забезпечення формування екологобезпечних аграрних землеволодінь та 

землекористувань.  

 

 

Конституція України 

Забезпечення екологічної безпеки є 

обов’язком держави 

 

Закон України «Про охорону 

навколишнього середовища» 

Засади та пріоритетність екологічної 

безпеки у сфері охорони навколишнього 

середовища 

 

Земельний кодекс України 

Пріоритетність вимог екологічної 

безпеки у земельному законодавстві 

 

Закон України 

«Про меліорацію земель» 

Меліорація земель як інструмент 

формування екологобезпеченого 

землекористування 

 

Закон України 

«Про землеустрій» 

Пріоритетність вимог екологічної 

безпеки при веденні землеустрою 

 

Закон України 

«Про охорону земель» 

Пріоритетність вимог екологічної 

безпеки у використанні землі 

 

Закон України 

«Про оренду землі» 

Вимоги щодо дотримання екологічної 

безпеки землекористування 

Формування 

екологобезпечних 

аграрних 

землеволодінь і 

землекористувань 

 

Рис. 1.9. Логічно-смислова схему нормативно-правового забезпечення 

формування екологобезпечних аграрних землеволодінь та 

землекористувань 

Джерело: авторська розробка. 
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Загалом, без трансформації земельних відносин і системи аграрного 

землекористування на засадах нової парадигми не можливе повномасштабне 

закінчення земельної реформи. Згідно вказаного вище, система використання 

земель у динамічній площині передбачає регулярно повторювані повні 

цикли, коли будь-який з них здійснюється на абсолютно новому рівні. Таким 

чином, з огляду на системність сфери використання земельних ресурсів, на 

будь-якому рівні реалізації земельних відносин можна виокремити такі 

ключові складові: землекористування; розподілення чи перерозподілення 

земель; та їх відновлення. Вказані складові є незалежними одна від одної та 

володіють власним сутнісним наповненням і функціональною 

спрямованістю. Водночас, вони збалансовані між собою та утворюють 

загалом єдину систему. 

Розподіл (перерозподіл) земель фактично має на меті 

землекористування для низки різновекторних орієнтирів у сфері реалізації 

земельних відносин. Варто зауважити, що збалансоване і ефективне 

землекористування в агросфері стартує із завчасного розподілу чи 

перерозподілу угідь. Ціллю такого процесу є забезпечення розумного 

землевласника чи землекористувача. Нині розподіл угідь серед суб’єктів 

господарювання відбувається завдяки реалізації регуляторної та 

контролюючої функцій держави. Зараз слід забезпечити процес земельного 

перерозподілу шляхом застосування ринкового інструментарію із залученням 

інституцій фінансового ринку [174]. 

У ході використання земель виникає низка різноспрямованих видів їх 

експлуатації, що, своєю чергою, зумовлює необхідність у відтворенні 

продуктивних властивостей угідь для задоволення безперервних суспільно-

економічних потреб. Об’єктивно, що відтворення продуктивних 

властивостей угідь є необґрунтованим та марним у разі відсутності їх 

використання. Розширене відтворення земельних ресурсів за сучасних реалій 

їх різновекторної експлуатації призводить до подальшого перерозподілу 
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земель та, відповідно, зміни землевласників і землекористувачів, які 

раціональніше вестимуть свою господарську діяльність, тим самим 

збільшуючи загальну ефективність землекористування. Тож, можна 

зауважити, що перерозподіл угідь певним чином сприяє їх відтворенню [269]. 

Відтворення продуктивності угідь передбачає застосування низки 

заходів, які сприяють відтворенню якісних характеристик ґрунтів та 

підтриманню екосистеми. Головний орієнтир формування удосконаленого 

інструментарію державної підтримки сфери землевідтворення в аграрному 

секторі повинен базуватися на вивченні й врахуванні особливостей процесу 

відтворення даного агровиробничого чинника. Особливості процесу 

відтворення продуктивності угідь в агросфері характеризуються, водночас, і 

винятковими властивостями земель, і соціально-економічною 

функціональною спрямованістю процесу землекористування, що, своєю 

чергою, вливає на рівень розвитку досліджуваної проблематики. 

Варто також зазначити, що подвійна природа органів влади зумовлює 

домінантне його положення над іншими господарюючими суб'єктами, що 

створює можливості для необґрунтованого управління земельними 

ресурсами. В даному випадку виникають умови для розвитку 

опортуністичних інтересів державних службовців та появи 

інституціональних пасток. Наприклад, економічні інтереси управлінських 

органів локального рівня передбачають виділення та документування 

земельних ділянок, зокрема і земель державного запасу, здебільшого на 

правах оренди, а не з огляду на специфікацію права землеволодіння у розрізі 

визначеного користувача земельної ділянки, адже розмір оренди перевищує 

розмір податку на землю. Зважаючи на вказане, у процесі переукладання 

угоди щодо передачі земель на безоплатній основі фермерським 

організаціям, органами місцевого самоврядування формуються так звані 

«інституційні тенета», коли усіма можливими способами місцева влада 

намагається не надати дозволу та відповідної документації щодо 

специфікації права землеволодіння тим користувачам, які якраз можуть 
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раціонально використовувати сільгоспугіддя. 

Для попередження виникнення подібних ситуацій слід розробляти та 

запроваджувати інституційний обмеження щодо виконання певних функцій 

органами місцевого самоврядування. Зокрема, централізоване визначення 

порядку використання сільгоспугідь та забудови поселення, встановлення 

обмежень щодо вільного розподілу земель, а також модифікації їх 

категоріальної приналежності, встановлення гранично допустимих розмірів 

земельних платежів (оренди плати, ставок земельного податку і т.д.). Так 

само суттєвими інституційними важелями впливу у цій ситуації можуть 

бути: посилення відповідних взаємин між користувачами земельних ділянок, 

суспільством, приєднання сільського населення визначеної місцевості до 

протидії нерозумного розподілу земель тощо, що у підсумку зумовить 

переорієнтацію локальних провладних органів на засади соціально-

екологічно орієнтованого землекористування та раціональну диференціацію 

угідь між ефективними землекористувачами. 

 

Висновки до 1 розділу 

 

1. Визначено, що, важливим та дієвим інструментом забезпечення 

сталого розвитку сільських територій є формування системи 

екологобезпечного аграрного землекористування, яке має стати цільовим 

орієнтиром для забезпечення належного рівня життєдіяльності людей та 

стану агроекосистем. При цьому аграрне землекористування є об’єктом, на 

який поширюються функції виробничо-господарської діяльності і в той же 

час процесом формування та експлуатації агроекосистем із сукупністю 

природних компонентів, який повинен спиратися на природні закони 

землеробства з урахування асиміляційного потенціалу території, що 

визначається рівнем екологічної безпеки. Тому зрозуміти сутність 

екологобезпечного сільськогосподарського землекористування, а також 
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передбачити спільні шляхи розв’язання організаційно-економічних проблем 

її забезпечення можливо завдяки визначенню основ загальної теорії безпеки. 

2. Характеризуючи екодеструктивні чинники, що спричиняють 

прояв загроз та ризиків екологічної безпеки аграрного землекористування 

слід зважати на те, що використання земель є процесом де землекористувач 

одночасно виступає менеджером його формування та споживачем благ. 

Зважаючи на негативні мультиплікаційні та синергетичні ефекти загроз та 

ризиків, слід також критично оцінити традиційні підходи до формування 

екологобезпечного аграрного землекористування на основі такого 

послідовного циклу: «інтереси – загрози – захист». 

3. Окрім цього, формування дієвої системи оцінки та діагностики 

загроз (ризиків) екологічної безпеки сільськогосподарського 

землекористування ускладнюється тим, що на сьогодні можливості 

практичного застосування підходів до класифікації станів та чинників впливу 

на рівень екологічної безпеки значно обмежуються з огляду на 

різноманітність та суперечливість таких підходів. Тому, слід врахувати 

наведені підходи та сформувати власну класифікацію негативних чинників 

впливу на екологічну безпеку аграрного землекористування, що в 

подальшому слугуватиме базисом для розробки методики оцінювання її 

рівня. 

4. Зважаючи на переваги та недоліки існуючих визначень сутності 

категорії «землекористування», враховуючи різноманітні концепції 

взаємозв’язку економічного розвитку та екологічної безпеки довкілля 

(сталості, збалансованості, раціональності тощо), а також з огляду на 

специфічні особливості сільськогосподарської галузі, запропоновано власний 

підхід до визначення сутності екологобезпечного аграрного 

землекористування як процесу використання земель в аграрному секторі 

економіки, за якого забезпечується запобігання небезпеки для здоров’я 

людини, попередження погіршення екологічного стану агроекосистем та 

деградації земельних ресурсів, а також їх стійкість до екологічних загроз та 
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ризиків. Виходячи з наведеного визначення процес екологобезпечного 

аграрного землекористування обов’язково передбачає формування 

екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань, тобто таких, 

які дають змогу гарантувати екологічну безпеку за своїми просторовими 

(розміщення, площа, конфігурація, структура та склад угідь) та 

господарськими (технології, техніка, засоби виробництва тощо) 

параметрами, при цьому забезпечивши максимальну ефективність 

виробництва. 

5. З метою систематизації загроз та ризиків, спричинених 

екодеструктивними чинниками, які виникають в процесі аграрного 

землекористування і можуть спричинити екологічну небезпеку, за рівнем їх 

прояву складено факторні моделі у вигляді матриць прямої взаємодії цих 

загроз та ризиків. 

6. Для встановлення закономірностей формування 

екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань 

проаналізовано підходи та постулати теорій інвайронментального 

спрямування, які дають цілісну уявлення про необхідність трансформації 

аграрного землекористування в напрямі екологізації та природної 

гармонізації. Відповідно до цього необхідно змінити підхід до формування 

екологобезпечного аграрного землекористування, що на противагу існуючим 

враховує характеристики асиміляційного потенціалу окремих видів 

земельних угідь та дає змогу нормувати обсяги антропогенного впливу з 

урахуванням властивостей конкретної агроекосистеми на основі обмежень у 

використанні земель. Такий підхід в першу чергу має базуватись на 

природно-адаптаційній парадигмі розвитку екологобезпечних аграрних 

землеволодінь і землекористувань. 

7. На основі визначених закономірностей організації 

екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань 

сформульовано концептуальні положення природно-адаптаційної парадигми 

їх формування, які передбачають інтерпретацію просторових, організаційно-
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технологічних, соціально-економічних аспектів цього процесу. Зокрема, 

сформульовано та доповнено концептуальні принципи (економічної 

відповідальності, сумісності, пріоритету екологічної безпеки, балансу 

інтересів, превентивності тощо) та завдання формування екологобезпечних 

аграрних землеволодінь і землекористувань. 

8. Розкрито ключові природно-адаптаційні детермінанти, 

спрямовані на забезпечення процесу формування екологобезпечних аграрних 

землеволодінь і землекористувань: регламентація дозволених видів 

використання земель та обмежень у їх використані, а також заборонених 

видів діяльності та обов'язків щодо вчинення певних дій в результаті 

обмежень; формування землекористувань з урахуванням їх природно-

ресурсного та асиміляційного потенціалу; запровадження ефективної 

системи моніторингу якості ґрунтів та контролю за зміною екологічних 

показників землекористування; затвердження порядку відшкодування втрат і 

збитків землекористування; економічна відповідальність за порушення 

встановлених режимів використання земель; економічне стимулювання 

екологобезпечного аграрного землекористування; еколого-господарське 

зонування сільських територій. 

9. За допомогою наукового TRID-підходу охарактеризовано 

сутність інтересів та інструментів захисту від загроз та ризиків екологічної 

безпеки аграрного землекористування в процесі задоволення цих інтересів. 

Визначено, що диференціація інтересів суб'єктів аграрного 

землекористування зумовлює ситуації неможливості добровільно їх 

узгодити, що своєю чергою створює передумови формування нових 

інститутів. При цьому лише ефективно діюче інституціональне середовище 

здатне врахувати інтереси всіх суб’єктів землекористування через створення 

певних режимів  використання обмежених земельних ресурсів з достатнім 

рівнем регулювання. 

10. Враховуючи результати аналізу наведених положень сформовано 

інституціональну модель гармонізації екологічних і економічних інтересів 
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суб’єктів аграрного землекористування. В основу цієї моделі закладено 

взаємодію суб’єктів аграрного землекористування з метою подолання 

протирічь в рамках реалізації взаємопов’язаних функцій суспільства і 

землекористувача (землевласника) з метою задоволення екологічних та 

економічних інтересів. Інституціональна модель гармонізації екологічних і 

економічних інтересів суб’єктів аграрного землекористування передбачає 

запровадження інструментарію ліквідації конфлікту цих інтересів, що 

налічує низку інструментів, важелів та прийомів. 

 

Основні результати досліджень за даним розділом опубліковано в 

наукових працях [91; 151; 152; 156; 157; 159; 164; 165; 168]. 
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РОЗДІЛ 2 

НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-

ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО 

АГРАРНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

 

 

2.1. Методологічний базис організаційно-економічного 

забезпечення екологобезпечного аграрного землекористування 

 

Процес використання земель в сільськогосподарському виробництві є 

свого роду формою взаємодії людини з довкіллям, а також є одним з 

ключових факторів розвитку суспільства. Однак, як вже говорилось така 

взаємодія може тривати довго без порушення стану довкілля тільки, якщо 

використання земельних ресурсів, супроводжується їх охороною та 

відтворенням з метою недопущення перевищення рівня експлуатації 

асиміляційного потенціалу агроекосистем. 

Так як використання, охорона та відтворення земельних ресурсів в 

сільському господарстві тісно взаємопов'язані між собою, то виникає 

необхідність визначення таких пропорцій між цими процесами, які б не 

порушили процеси, що відбуваються в довкілля, але створили б умови для 

розвитку економіки. Виходячи з цього, одним із основних принципів 

державної політики у сфері земельних відносин є забезпечення сталого 

землекористування. При цьому проблема економічно ефективного, соціально 

збалансованого та екологобезпечного використання земель і формування на 

цій основі сталого землекористування для вирішення завдань охорони земель 

має своє рішення на різних рівнях територіального управління, починаючи 

від національного і закінчуючи місцевим, локальним. Вся система управління 

земельними ресурсами будується таким чином, щоб забезпечити всі 

земельно-ресурсні аспекти національної безпеки, в якій екологічній безпеці 

відводиться одна з найважливіших функцій. 
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По суті, мова йде про обов’язкове врахування екологічних чинників та 

формування системи протидії їм при організації використання, охорони та 

відтворення земель в сільському господарстві, що можливо тільки на основі 

розробки методологічного підходу до організаційно-економічного 

забезпечення екологобезпечного аграрного землекористування. 

Першочерговим завданням формування методології організаційно-

економічного забезпечення екологобезпечного аграрного землекористування 

є визначення об’єкта та суб’єктів. Об’єктом є безпосередньо 

землекористування, а серед суб’єктів варто виділити наступні: 

землевласники, землекористувачі, органи державної влади та місцевого 

самоврядування, громадськість. Предметом дослідження є сукупність 

теоретико-методологічних, науково-методичних і практичних основ 

організаційно-економічного забезпечення екологобезпечних аграрних 

землеволодінь і землекористувань. 

Визначивши об’єкт, предмет і суб’єктів досліджуваної проблеми 

важливим етапом методології є чітке формулювання мети й завдання. Метою 

вирішення наукової проблеми є обґрунтування системи та процесу 

організаційно-економічного забезпечення екологобезпечного аграрного 

землекористування. При цьому основними завданнями для досягнення цієї 

мети є [8; 11; 19; 47; 58; 113; 152; 183; 185; 315]: 

1) посилення охорони земель та організаційних заходів щодо 

екологобезпечного використання земельних ресурсів, за рахунок: 

 забезпечення широкого впровадження новітніх екологобезпечних 

технологій сільськогосподарського виробництва та землекористування; 

 нарощування обсягів землеохоронних заходів, у тому числі 

консервації деградованих, техногенно забруднених земель і екологічно 

вразливих угідь, здійснення агролісомеліоративних заходів тощо; 

 стимулювання введення ґрунтозахисних технологій обробітку 

ґрунтів та вирощування сільськогосподарських культур з урахуванням 

ґрунтово-кліматичних умов конкретних регіонів; 
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 надання державної підтримки власникам земель за ведення 

екологобезпечного землекористування та охорони природного 

навколишнього середовища; 

 запровадження класифікатору видів дозволеного використання 

земельних ділянок та класифікатору обмежень у використанні земельних 

ділянок; 

 запровадження переліку заборонених видів діяльності та обов'язків 

щодо вчинення певних дій в результаті обмежень. 

 відновлення продуктивного потенціалу земельних ресурсів, що 

перебувають у виробництві, на основі впровадження екологоорієнтованих 

заходів, практик та методів господарювання; 

 формування екомережі як ефективного механізму регулювання 

земельних відносин для збереження ландшафтного біорізноманіття; 

 формування збалансованого співвідношення між окремими видами 

угідь та гарантування екологічної безпеки і рівноваги територій у регіонах; 

 створення умов для максимально можливого забезпечення 

неперервності ділянок, стан яких наближається до природного; 

 відродження природних агролісоландшафтів, створення умов для 

водозабезпечення і водорегулювання; 

 збільшення частки сільськогосподарських угідь екстенсивного 

використання (сіножатей, пасовищ) відповідно до науково обґрунтованих 

показників, що розроблятимуться з урахуванням регіональних та місцевих 

особливостей. 

2) удосконалення законодавчої, нормативно-правової та інституційної 

бази й інструментів організації, регулювання та контролю за дотриманням 

умов екологобезпечного землекористування шляхом: 

 формування взаємоузгоджених законодавчих та нормативно-

правових актів; 

 впорядкування системи існуючих державних інститутів, які мають 
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відношення до питань землі та її природних ресурсів; 

 запровадження системи моніторингу якості ґрунтів та контролю за 

зміною екологічних показників землекористування; 

 удосконалення порядку трансформації угідь та зміни цільового 

призначення земель; 

 формування ефективної системи моніторингу земель; 

 здійснення еколого-господарського зонування територій України, 

регіонів і територіальних громад; 

 державне сприяння концентрації та консолідації (об'єднання) 

земельних угідь в ефективних аграрних землекористувачів; 

 створення системи економічного стимулювання екологобезпечного 

аграрного землекористування; 

3) запровадження інтегрованого підходу до управління земельними 

ресурсами, підвищення його координованості та ефективності за рахунок: 

 формування ринкової системи управління в галузі земельних 

відносин, наближеної до стандартів Європейського союзу; 

 удосконалення нормативно-правової бази розвитку земельних 

відносин та управління землекористуванням; 

 спрямування діяльності органів виконавчої влади на проведення 

стратегічного аналізу, прогнозування та моніторингу розвитку земельних 

відносин; 

 посилення державного контролю за використанням земель, 

землевпорядкуванням, оцінкою і моніторингом земель як єдиної системи 

взаємозалежних елементів для прийняття управлінських рішень; 

 розвитку системи саморегулюючих професійних і міжпрофесійних 

об'єднань у сфері земельних відносин та землекористуванні аграрного 

сектора економіки; 

4) проведення комплексного державного землеустрою та 

землевпорядкування всіх сільських територій шляхом: 
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 запровадження системи прийняття рішень у сфері використання 

земель на всіх рівнях на основі прогнозування, планування 

землекористування та проектів комплексного землеустрою на 

національному, регіональних і місцевих рівнях, узгоджених з інтересами 

громадян, територіальних громад і держави; 

 розроблення та впровадження загальнодержавних програм і 

регіональних схем щодо використання та охорони земель; 

 створення комплексної системи стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою, землекористування та державного земельного кадастру; 

5) залучення громадськості до участі в процесі планування 

використання земельних ресурсів та підвищення рівня суспільної свідомості 

з охорони земель, що передбачає: 

 формування інформаційного простору з питань використання та 

охорони земельних ресурсів; 

 здійснення громадського контролю за прийняттям рішень щодо 

регулювання земельних відносин, а також проведення постійних 

консультацій з громадськістю стосовно використання та охорони земель; 

 активне формування у населення громадської свідомості з питань 

охорони земельних ресурсів; 

 підвищення якості підготовки фахівців у сфері земельних відносин 

в інтересах сталого розвитку. 

Враховуючи, що проблема організаційно-економічного забезпечення 

екологобезпечного аграрного землекористування передбачає застосування 

міждисциплінарних підходів до проведення досліджень, необхідно визначити 

універсальний методологічний базис для організації цього процесу, виходячи 

з основних концептуальних засад. Реалізація вказаного імперативу є можлива 

через застосування методології системного підходу як напряму наукового 

пізнання основою, якого є дослідження об'єкту як системи. Поряд з цим, 

використання методології системного підходу актуальне при визначенні 

змісту досліджуваних питань, а також у процесі обрання оптимальних шляхів 
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їх розв’язання [252, с. 75]. Вагомість такої методології складно 

перебільшити, адже комплексне бачення аграрного землекористування як 

просторового об’єкта та засобу виробництва, на який здійснює вплив ряд 

чинників, за нинішніх умов ведення господарської діяльності є 

найоптимальнішим, послідовним та упорядкованим. 

Незважаючи на існування доволі розгалуженого переліку трактувань 

«системного підходу», більшість науковці поділяють думку щодо його 

приналежності до методології науково пізнання, яка передбачає дослідження 

різних явищ і об’єктів, виділення у їх структурі дискретних складових та їх 

відповідностей і еквівалентностей, а також вивчає такі явища і об’єкти з 

позиції складової довкілля, коли останнє так само справляє вплив на них 

[112; 252]. 

Базисним поняттям для дослідження «системного підходу» є 

«система», що розуміється як визначений перелік компонент та їх взаємодія, 

що у процесі свого функціонування формують відповідну єдність. Звісно, 

використовують й безліч інших варіантів цієї дефініції, які, з огляду на 

позицію того чи іншого дослідника, вивчаються як: систематизований та 

структурований комплекс елементів, поєднаних певним чином у чіткій 

черговості; форми чи шляхи формування й упорядкування будь-чого; 

суспільний устрій; згуртування підприємств та підприємців у певну 

цілісність на основі досягнення загальної мети тощо [40; 122; 182]. Згідно 

визначення фундатора системного підходу Л. Берталанфі сутність, якого 

полягає в реалізації вимог загальної теорії систем «кожен об’єкт у процесі 

його дослідження повинен розглядатися як велика і складна система і 

одночасно як елемент більш загальної системи» [328]. 

Зважаючи на це, пропонуємо методологію організаційно-економічного 

забезпечення екологобезпечного аграрного землекористування  базувати на 

системному підході та принципах об'єктно-орієнтованого моделювання, 

тобто розглядати цей процес на основі окремих взаємопов’язаних «модулів» 

(рис. 2.1). Завдяки застосуванню методів моделювання зручно вивчати не 
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безпосередньо об’єкт дослідження, а уже відповідну модель, що певною 

мірою відображає усі необхідні елементи та нюанси самого об’єкта. 

 

Методологія організаційно-економічного 

забезпечення екологобезпечного 

аграрного землекористування 
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Методика 

зонування земель Функції 

Детермінанти 

Організаційно-

технологічний 

інструментарій  

Моделювання сценаріїв  

розвитку аграрного 

землекористування 

Стратегія забезпечення 

екологобезпечного аграрного 

землекористування 

Фінансово-економічний 

інструментарій 

Методика 

здійснення 

моніторингу 

земель 

Землевпорядне 

забезпечення 

Рис. 2.1. Методологічний підхід до організаційно-економічного 

забезпечення екологобезпечного аграрного землекористування 

Джерело: авторська розробка. 

 

Першочерговим модулем чи елементом методології є питання 

вдосконалення концептуальних положень забезпечення екологобезпечного 

аграрного землекористування, про які йшлося в першому розділі дисертації. 

При цьому серед головних функцій екологобезпечного аграрного 

землекористування є обов’язкове врахування агроландшафтних 

характеристик суб’єкта господарювання, придатність агроекосистеми а 
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задовольняти інтереси суспільства в тій чи іншій продукції, максимізації 

продуктивності земель за одночасного збереження природних властивостей 

агроекосистем, шляхом реалізації заходів з охорони та відтворення 

земельних ресурсів. 

З огляду на світовий досвід деяких зарубіжних країн таких як, Данія та 

Нідерланди, які мають детально створені та прописані закони в сфері 

реєстрації, збереження ґрунтів, а також охорони їх родючості та запобіганні 

забруднення. Для більш детального аналізу стану ґрунтів треба спочатку 

визначитися які землі ми можемо вважати брудними, що в подальшому 

повинні бути очищеними, а які чистими. Ось чому в іноземних країнах є 

значення, що відображають максимальні розміри використання речовин, 

спроможних заподіяти шкоду навколишньому середовищу, а саме землі. Та 

все ж є один принцип, введений Радою Європи та показаний в Європейській 

стратегії збереження (The European Conservation Strategy), а саме: в першу 

чергу потрібно мати дієву стратегію попередження пошкоджень, а вже потім 

їх виправляти. Тому в нас формується така основна позиція екологізації 

процесу користування землею – попереджати забруднення та негативний 

вплив на ґрунт, щоб це не привело до подальшого його погіршення [113; 311; 

333]. Таким чином постає питання важливості запровадження певних правил 

(регламентів) аграрного землекористування націленого на забезпечення 

екологічної безпеки. 

Наступним елементом, що базується на концептуальних принципах є 

обґрунтований методичний інструментарій функціонування організаційно-

економічного механізму забезпечення екологобезпечного аграрного 

землекористування. З метою формування законодавчих, фінансово-

економічних, організаційно-управлінських, техніко-технологічних і інших 

умов, орієнтованих на ґрунтовне відтворення та поліпшення якісних 

характеристик угідь, забезпечення екобезпечних умов у процесі 

господарювання, відповідний оціночно-організаційний інструментарій 

землекористування повинен передбачати існування причинно-наслідкових 



 112 

взаємозв’язків еколого-економічних складових у ході організації 

збалансованого використання земель у сільськогосподарській сфері. 

Сукупність форм і методів дослідження економічних процесів 

зумовлює їх багатоаспектність і складність у застосуванні. Так різні наукові 

школи та окремі вчені пропонують велике різноманіття методичного 

інструментарію дослідження процесів використання, охорони та відтворення 

земельних ресурсів з метою формування механізму забезпечення сталого 

землекористування [67; 68; 267; 288]. Загальновідомо, що точно визначити 

тривалість ефективної роботи діючої моделі розвитку процесу не 

представляється можливим у зв’язку з еволюцією економічної теорії. Тож, 

трансформації, пошук та вивчення назрілих для відповідного часового 

проміжку методів дослідження та обґрунтування будь-яких еколого-

економічних процесів досі не втрачають своєї злободенності. Адже 

підсумковий обґрунтований науковий висновок можна отримати саме з 

огляду на варіант обраної відповідної методики дослідження. Модернізована 

наукова позиція орієнтована на визначену прикладну значимість. Проте, за 

відсутності ідеологізації та систематизації попередніх економічних теорій 

малоймовірним вбачається формування сучасної оновленої системи знань на 

основі застосування новітніх технологій. Тому, дискурсивний підхід до 

розвитку теорії відтворення суспільних благ передбачає дослідження 

отриманих раніше теоретичних та прикладних наукових напрацювань. 

Комбінування попередніх та нинішніх напрацювань та переконань дозволяє 

виявити їхні вади та переваги, проаналізувати трансформації, які 

відбуваються на сучасному етапі розвитку економічних відносин. 

Завдяки інтегруванню та поєднанню, а не спростовуванню, можна 

синтезувати, уніфікувати та формувати на основі цього сучасні наукові течії 

та погляди [170]. Концептуалізація методології організаційно-економічного 

забезпечення екологобезпечного аграрного землекористування покликана 

виробити дієву стратегію наукового пізнання. Проте ймовірне відгалуження 

від безпосередньо наукової компоненти процесу пізнання та застосування 
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науково необґрунтованих методів. Нинішня економічна ситуація направлена 

на сучасне тлумачення здійснюваних процесів, сприяючи формуванню й 

накопиченню нової актуальної теоретико-прикладної інформації, теорій, 

поглядів, доктрин, понять, ініціатив тощо. Тож, необхідним та об’єктивним 

аспектом у ході методологічних досліджень є обрання найбільш підходящих 

та новітніх інструментів і методів цього процесу. 

Важливим елементом методології організаційно-економічного 

забезпечення екологобезпечного аграрного землекористування є методичні 

засади оцінки рівня екологічної безпеки землекористування, що базується на 

ідентифікації загроз та ризиків цій безпеці. Виклики, загроза та ризики є 

поняттями, що передбачають розмитість конкретного бажаного ефекту щодо 

оціночно-аналітичної діяльності [316]. Вказані поняття наділені емпіричною 

неупередженою індивідуальною структурою. Тож, виявлення загроз та 

ризиків екологічній безпеці землекористування, так само як і конфігурації їх 

прояву слід розглядати з точки зору емпіричного методу, який дозволяє 

пояснити причинно-наслідкові взаємозв'язки, процедури поділу, групування 

та консолідації й уніфікації, незмінні розбіжності між природою і явищем, 

значенням і конфігурацією, забезпечити неупередженість в процесі оціночної 

діяльності тощо [317, с. 155]. 

Водночас, замало володіти інформацією щодо оцінювання ступеня 

деградації ґрунтів, ситуації із розповсюдження та концентрації цих процесів, 

отриманою в результаті спостережень за станом угідь, оскільки мають бути 

визначені причини виникнення таких ситуацій, техніко-технологічні 

операції, які їх спричиняють, а також виявлені джерела негативного впливу 

на якість земель та довкілля в цілому. Такого стану речей можна досягнути 

тільки завдяки одержанню об’єктивних та регулярних даних, які 

відтворюють динамічні трансформаційні процеси у довкіллі внаслідок 

впливу процесу господарювання, тобто проведенню моніторингу ґрунтів на 

землях сільськогосподарського призначення. 

Вказане свідчить, що спостереження за трансформаціями у стані 
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агроекосистем мають тісно переплітатися із спостереженнями за 

здійснюваним впливом на них. Також решта підсистем такого виду 

спостережень є вкрай потрібними як для реалізації контрольних функцій 

держави у сфері землекористування, зокрема і щодо ухвалення штрафних 

санкцій для суб’єктів господарювання, які не дотримуються встановлених 

вимог, так і для досягнення цілей державних програм та політики розвитку 

досліджуваної сфери, зокрема збалансованого природокористування, 

екобезпечного аграрного землекористування тощо. Звісно, першочерговою 

задачею має бути проведення контрольних спостережень, потім – 

індустріальних тощо. 

В процесі організаційно-економічного забезпечення екологобезпечного 

аграрного землекористування одну з найважливіших ролей відіграє 

ефективно функціонуючий організаційно-економічний механізм, який 

виступає як упорядкована взаємозалежна сукупність інструментів, важелів, 

форм, методів організаційного та економічного характеру, що визначаються 

на перспективу і сприяють досягненню поставлених завдань. Проблеми 

функціонування механізмів в земельних відносинах, в тому числі і 

організаційно-економічного механізму забезпечення екологобезпечного 

аграрного землекористування, досліджуються в економічній науці досить 

тривалий період часу [13; 51; 107; 175]. Проте, й досі не сформовано єдиної 

думки у поглядах на сутність та зміст організаційно-економічного механізму 

забезпечення природогосподарських процесів в сфері земельних відносин з 

урахуванням специфіки сільського господарства. 

В процесі формування механізму реалізації поставлених завдань та 

функціональної моделі організаційно-економічного забезпечення 

екологобезпечного аграрного землекористування, на нашу думку, варто 

використовувати методи та інструментарій структурно-функціонального 

підходу. Призначення всіх без виключення елементів системи організаційно-

економічного забезпечення екологобезпечного аграрного землекористування 

є виконання конкретних функцій передбачених концепцією з урахуванням 
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чинників впливу зовнішнього середовища. Забезпечення функціонування 

вказаних елементів відбувається в межах певної організаційної структури, що 

дає змогу елементам у в процесі взаємодії реалізувати свої функції [111]. 

Сукупність заходів організаційного впливу передбачає наявність в 

механізмі інструментарію для реалізації таких функцій, як моніторинг, 

організація, координація, мотивація, регулювання і контроль щодо 

екологобезпечного аграрного землекористування [27]. До організаційно-

технологічного інструментарію слід також віднести питання удосконалення 

класифікації земель за видами цільового призначення та функціонального 

використання, удосконалення системи обліку земель, оптимізації структури 

земельного фонду та окремих угідь, організації еколого-господарського 

зонування тощо. 

Важливу роль для реалізації зазначених функцій відіграють 

інструменти землевпорядкування, у процесі якого формується просторовий 

базис сталого сільськогосподарського виробництва та забезпечується 

раціональне використання та охорона земель. Проте в сучасних умовах 

господарювання проблема забезпечення екологобезпечного аграрного 

землекористування може бути вирішена тільки шляхом системної реалізації 

землевпорядних заходів. Така системність надасть можливість приймати 

оптимальні управлінське рішення  та досягти синергетичного ефекту в сфері 

використання, відтворення та охорони сільськогосподарських земель. 

Просторові особливості землевпорядного інструментарію передбачають 

оптимізацію структури землекористування, усунення технологічних 

недоліків (прояв малоземелля, далекоземелля, вкраплень та черезсмужжя), 

формування оптимальних за розміром господарств і їх раціоналізацію, 

встановлення оптимальних сівозмін та структури посівних  площ тощо [51]. 

У процесі функціонування системи землеустрою, що обумовлює 

формування екологобезпечного аграрного землекористування, необхідно 

базуватись як на загальноприйнятих нормативних положеннях, так і низкою 

вимог і принципів, які відображають особливості цього еколого-
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економічного процесу [65]. Землевпорядне нормування виступає одним з 

основних елементів системи землеустрою, що дає змогу забезпечити 

екологобезпечне використання та охорону земель. Ціль його для сільського 

господарства визначається так – створення оптимальних умов для 

гарантування екологічної безпеки аграрного землекористування, охорону та 

відновлення ґрунтів, забезпечення цільового та безпечного користування 

землею. Все це може бути встановлено через обов’язкові для загалу якісні та 

кількісні нормативи в землевпорядкуванні, тому важливо розробити проекти 

землекористування з детальним описом всіх показників і надалі погодити 

його, провести експертизу та затвердити згідно нормативно-правовим актам  

[109]. 

Інструментарій економічного змісту спрямований на створення 

сприятливих фінансово-економічних умов для формування екологобезпечних 

аграрного землекористування [48]. Фінансово-економічний інструментарій 

організаційно-економічного механізму забезпечення екологобезпечного 

аграрного землекористування налічує кредитно-грошову, бюджетну та 

фіскальну  складові, які являють собою сукупність заходів впливу на 

економічну структуру аграрного сектора. Зокрема, серед таких інструментів 

варто виділити: фінансову підтримку держави; податкове регулювання; 

кредитування; субсидування; дотації; штрафи; сертифікація; страхування 

ліцензування тощо [7; 53; 209]. З-поміж переліку завдань, які можна 

реалізувати завдяки фінансово-економічному механізму варто виокремити ті, 

що стосуються розрахунку відповідних втрат внаслідок нерозумного та 

екологічно розбалансованого землекористування, класифікації та оцінювання 

сільгоспугідь, оцінювання рівня ефективності землекористування у розрізі на 

соціо-еколого-економічних індикаторів, проведення інвентаризації земель, а 

також визначення екологічних втрат за функціонуючого процесу використання 

угідь та ведення сільськогосподарської діяльності. 

Черговою характерною рисою розробки організаційно-економічного 

механізму екологобезпечного аграрного землекористування повинне бути 
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обрання шляхів його удосконалення. Така позиція пояснюється, передусім, 

особливостями земель в якості ресурсу, а саме: просторовою основою, 

засобом виробництва та суспільним надбанням. Таким чином, вирішуючи 

завдання щодо раціоналізації землекористувань та землеволодінь, додається 

низка соціо-еколого-економічних аспектів [213]. Вирішення вказаних 

проблемних аспектів утруднене через наявність безлічі малих власників і 

користувачів земельних ділянок та різновекторністю їх суспільно-

підприємницьких інтересів, які нерідко скеровуються у протилежному до 

екологічно орієнтованих цілей напрямі. Така ситуація з огляду на природну 

обмеженість земельних ресурсів та нестачу необхідного фінансово-

економічного й організаційно-технологічного забезпечення не дає змоги 

розв’язати усі соціо-еколого-економічні задачі. Тож, організаційно-

економічний механізм на місцевому рівні чи на рівні суб’єкта 

господарювання повинен зважати на універсальні, комплексні 

характеристики та властивості функціонування не лише окремих аграріїв, а й 

організаційно-правових форм господарювання та видів підприємств, чого 

можна досягнути завдяки системному узагальненню та групуванню усіх 

учасників земельних відносин [255]. 

Одним з головних у дослідженні проблем екологобезпечного аграрного 

землекористування, на нашу думку, має бути інституціональний підхід. 

Такий підхід дозволяє з’ясувати проблемні аспекти щодо узгодження 

суспільно-підприємницьких зацікавлень у сфері земельних відносин, а також 

дієвість інституційної системи регулюючого характеру. Позаяк вплив 

екологічно дестабілізуючих чинників теж володіє інституціональною 

складовою, то для оцінки рівня екологобезпечного аграрного 

землекористування повинно здійснюватися оцінювання інституцій, що 

віддзеркалюють впливовість на нього визначених соціально-економічних, 

історико-правових, організаційно-управлінських та багатьох інших 

складових розвитку. 

Методологія організаційно-економічного забезпечення 
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екологобезпечного аграрного землекористування, на основі визначених 

наукових підходів передбачає застосування розрізнених методів 

дослідження, зокрема тих, що застосовуються в загальній теорії систем, 

теорії безпеки, теорії ігор, теорії ймовірностей, теорії мереж 

інституціональній теорії тощо. 

З метою посилення наукової складової, а також якісного рівня 

пропонованих заходів екологобезпечного аграрного землекористування слід 

обов’язково застосовувати програмно-цільові, розрахунково-конструктивні 

методи і методи економіко-статистичного та економіко-математичного 

моделювання [146; 174]. 

У процесі використання програмно-цільових методів при здійсненні 

планової діяльності у сфері земельних відносин визначаються цільові 

орієнтири їх розвитку, а також формується план землекористування, де 

зазначаються основні прерогативи розробленої програми розвитку. 

Застосовуючи у процесі розробки вказані методи, можна передчасно 

з’ясувати структуру та необхідні рівні землекористування. За таких умов 

прогнозна діяльність здійснюватиметься у напрямку від майбутнього до 

сьогодення. Таким чином, встановлюються угіддя, які необхідні для 

забезпечення цілей прогнозу. Застосовуючи програмно-цільовий підхід для 

моделювання сценаріїв та розробки стратегії екологобезпечного аграрного 

землекористування, можна забезпечити не тільки збалансований розвиток 

аграрної галузі, а й сталий розвиток сільських територій загалом. 

Переваги програмно-цільового підходу [83]: системність (розвиток 

аграрного землекористування розглядається одночасно з просторовим 

розвитком сільських територій); пристосовуваність (за потреби внесення 

правок до запланованих орієнтирів, поставлених задач та методики 

вирішення проблемних аспектів); ефективність (у процесі реалізації задач 

щодо розвитку територій, здійснюють їх відображення через якісні та 

кількісні ототожнення). Тож, вбачається доцільним на основі застосування 

означеного підходу, створювати земельні фонди з огляду на їх цільове 
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призначення: сільськогосподарських угідь необхідних для виробництва 

продукції, фонди земель для забезпечення будівництва виробничих 

потужностей, фонди для консервації деградованих і малопродуктивних 

земель, фонди перерозподілу земель тощо. 

Варто закцентувати на сценарному методі, згідно якого підсумкова 

інформація (щодо формування та регулювання даних про досліджуваний 

об’єкт) надається у друкованому вигляді. З-поміж формалізованих методів 

виокремлюють екстраполяцію та моделювання. Перший із згаданих методів 

передбачає розповсюдження підсумків, одержаних на основі вивчення 

впливу однієї складової певного явища чи об’єкта на решту його елементів. З 

економічної точки зору використання даного методу передбачає вивчення та 

обґрунтування існуючих тенденцій і шляхів розвитку економічних важелів та 

екстраполяції їх ймовірного впливу на економічні процеси у перспективі 

[210]. Окрім, цього метод екстраполяції може бути застосований для 

визначення конкретних інструментів формування екологобезпечного 

аграрного землекористування, оскільки дає можливість проаналізувати 

закономірності та тенденції розвитку тих чи інших явищ та процесів, 

прогнозування стану галузі показників економічної ефективності 

сільськогосподарської діяльності. 

Базисним елементом наукового обґрунтування екологобезпечного 

аграрного землекористування є також розробка методичних засад управління 

розвитком агроекосистем, як складовою еколого-економічної системи 

сільського господарства в напрямку підвищення еколого-економічної 

ефективності використання земельних ресурсів та забезпечення екологічної 

безпеки сільських територій [67]. Поряд з цим, другий із згаданих методів 

застосовують з метою одержання точних даних щодо досліджуваного явища 

чи об’єкта, його особливостей, структури та існуючих взаємин між 

внутрішніми його підсистемами. Використання такої методології 

дослідження з позиції економічної компоненти із залученням визначеної 

інформаційної бази, надає змогу вибудувати відповідні математичні моделі, 
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враховуючи при цьому доволі різновекторні чинники впливу, що формують 

напрями та особливості економічного зростання [107]. Використовуючи 

математичне моделювання розвитку аграрного землекористування, на нашу 

думку, достатньо сфокусуватись на трьох базових змінних. На макрорівні 

варто виділити такі змінні: обсяг виробленої продукції для забезпечення 

продовольчої безпеки; ресурсний потенціал; асиміляційний потенціал 

агроекосистем. 

Зауважимо, що загалом організація землекористування на рівні 

адміністративно-територіальних одиниць є важким трудоємним процесом, 

який також потребує значних часових затрат при розробленні ключових 

шляхів розвитку сфери земельних відносин з огляду на вплив багатьох соціо-

еколого-економічних, інституційно-організаційних та інших чинників. У 

такому разі варто дотримуватися зрозумілого і доступного алгоритму дій та 

черговості у реалізації заходів, чого можна досягнути завдяки використанню 

мережевого планування та управління, надаючи змогу узгодити реалізацію 

низки виконуваних робіт та процедур у часових проміжках, а також 

окреслити черговість їх здійснення. Мережеве планування передбачає поділ 

певного завдання на конкретно окреслені поетапні дії. 

Наступним етапом є оцінювання часу проведення таких дій, після чого 

формується мережева модель (мережевий графік чи діаграма), де всі 

вказівники демонструють здійснювану роботу та її скерованість у певному 

напрямі. Тобто, загалом така модель являє собою графічне відображення 

взаємодій певної досліджуваної задачі у системі планування. Здійснення 

такого моделювання в періоді концептуального планування надає змогу 

провести ґрунтовний аналіз усіх операцій та удосконалити план на 

дореалізаційному етапі. Так, наприклад, при розробці регламенту 

екологобезпечного аграрного землекористування можливе застосування 

наступної мережевої моделі (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Мережева модель регламентації екологобезпечного аграрного 

землекористування 

Джерело: авторська розробка. 

 

З метою формування екологобезпечних аграрних землеволодінь і 

землекористувань, слід послідовно реалізовувати систему відповідних 

пропонованих дій регуляторно-коригуючого характеру. Захист природних 

агроекосистем є доволі малоймовірним за умови неврахування екологічно 

орієнтованого збалансованого планово-територіального упорядкування 

діяльності не тільки на рівні держави, а й на рівні регіонів. У процесі 

реалізації такого діяльнісного упорядкування однією з основних складових 

повинна бути екологічна мережа, що передбачає формування змішаної 

системи природних і урбанізованих територіальних комплексів і екосистем. 

Екологічна мережа, що є вкрай вагомим елементом підтримки екологічної 

збалансованості агроекосистем та досягнення сталого розвитку території, 
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захисту біорізноманіття та збереженню особливостей агроландшафту, має 

набути першочерговості у процесі проектувальної діяльності в управлінській 

структурі у сфері земельних відносин. За таких умов забезпечуватимуться 

екологічні резерви земель, які зможуть повноцінно використовуватися при 

дотриманні продовольчої безпеки країни. 

 

2.2. Науково-методичні засади функціонування системи організації 

екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань 

 

Нині дедалі частіше постають проблеми екологічного характеру в 

економіці, через які вчені та практики шукають шляхи вирішення даних 

питань. Таке завдання, як поліпшення якості довкілля, потребує планування 

та розроблення організаційно-управлінських механізмів, що містять в собі 

стандарти оцінювання стану навколишнього природного середовища до та 

після їх реалізації. Аби була можливість спостерігати за процесом 

становлення екологізації виробництва як загалом, так і по окремим його 

частинам, треба щоб весь спектр показників оцінювання мав в собі 

економічну спрямованість. Окрім того, після впровадження екологічних 

заходів зросте економічний показник, який може більше мотивувати 

виробників у введенні новітніх механізмів в екологічно адаптованій 

економіці [213]. 

В умовах трансформації земельних відносин організація 

землекористування має бути націлена на розвиток інфраструктури ринку 

земель, розробку механізмів консолідації земельних ділянок, забезпечення 

збереження агроекосистем та їх асиміляційного потенціалу, впровадження 

ресурсозберігаючих технологій аграрного виробництва з метою мінімізації 

вилучень продуктивних земель і забруднення земельних угідь, забезпечення 

охорони та відтворення земельних ресурсів. 

У ході розпаювання унаслідок недотримання встановлених обсягів 

відповідних проектних компонентів відбувалося виснажливе 
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землекористування, а також не проводилися заходи із землеохорони. При 

цьому, траплялися епізоди, коли паювання відбувалося у вигляді кількох 

ділянок, конфігурація яких була нераціональною з позиції їх пропорційності 

та відповідності одна одній. 

Модель ефективного управління процесом організації 

сільськогосподарського землекористування передбачає наявність певної 

ієрархічної системи, в якій періодично повторюються процеси отримання 

та оброблення інформації про стан сільськогосподарських земель, 

здійснюється прийняття певних рішень, спрямованих на поліпшення 

сільськогосподарської діяльності [56]. 

З метою забезпечення ефективної роботи та відтворення потенціалу 

угідь, що є невід’ємним елементом довкілля, дотримання усіх передбачених 

для реалізації функцій, слід обмежувати їх експлуатацію відповідними 

екологічними межами, які не дадуть змоги знищити чи зіпсувати біологічний 

процес самовідтворення та регулювання природи. У контексті забезпечення 

виконання вказаних орієнтирів варто застосовувати інтегрований системний 

підхід щодо попередження та подолання негативних наслідків екстенсивного 

землекористування. Проте, необхідна не лише сукупність упорядкованих, 

систематизованих та збалансованих заходів, а вмотивований розвиток 

загальної системи організації аграрного землекористування з метою 

забезпечення раціонального використання та охорони земель. 

З метою ефективного використання існуючих природних потенціалів у 

якості агробіоценозів, реалізація відповідних функціональних позицій має 

відбуватися виключно в еколого орієнтованих межах, які забезпечать 

збалансоване функціонування природного механізму саморегуляції довкілля. 

у цьому зв’язку об’єктивної необхідності набуває застосування системно-

структурованого підходу при розв’язанні задач раціонального використання 

земель. Водночас слід зауважити, що необхідна не просто система заходів, а 

планомірне удосконалення усієї системи організації аграрного 

землекористування з метою забезпечення раціонального використання та 
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охорони земель. Тому, одним з найважливіших завдань екологобезпечного 

землекористування є модернізація сформованої моделі функціонування 

системи організації аграрних землеволодінь і землекористувань в контексті 

забезпечення екологічної безпеки.  

Попри досить істотний масив інформації щодо сутнісного наповнення 

поняття «системний підхід» протягом розвитку відповідних наукових течій, 

єдиної дефініції «система» досі немає. Поряд з тим, що існує вкрай широка 

палітра визначень даного поняття, бачення про нього можна локалізувати 

лише у кількох доволі полярних блоках, а саме з позиції: сукупності 

взаємопов’язаних складових та біологічного організму. Ключовим у цьому 

понятті є «процес». Нині система передбачає комплекс потрібних для її 

функціонування позицій. Водночас, її підсистеми досліджуються як 

функціональні блоки [252]. Вивчення багатьох поглядів на значення 

«системи» дозволило дійти висновку, який, на нашу думку, найбільш 

ґрунтовно характеризує змістовне наповнення цієї дефініції у контексті 

збалансованого використання земель. Отже, система організації 

екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань – це 

впорядкована сукупність елементів та взаємозв’язків між ними в процесі 

реалізації своїх функцій щодо організації використання земель в аграрному 

секторі економіки, за якого забезпечується запобігання небезпеки для 

здоров’я людини, попередження погіршення екологічного стану 

агроекосистем та деградації земельних ресурсів шляхом функціонування 

дієвого механізму попередження та нейтралізації екологічних ризиків, загроз 

та небезпек. Варто зазначити, що за останній час державними органами 

влади України приймалися заходи щодо формування системи аграрного 

землекористування спрямованої на досягнення цілей сталого розвитку в т.ч. 

на екологічні. Однак і досі дієвої та ефективної системи аграрного 

землекористування в даний час в Україні не сформовано. 

Загалом, система передбачає сукупність взаємопов'язаних об'єктів і 
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ресурсів, організованих процесом системогенеза в єдине ціле [317]. Тому для 

формування системи екологобезпечних аграрних землеволодінь і 

землекористувань потрібна наявність базисних структурних елементів, 

взаємозалежне функціонування яких забезпечило б максимальну 

ефективність сільськогосподарської діяльності за умов збереження 

агроекосистем та гарантування екологічної безпеки. 

За умови, що в системі існує більше двох рівнів поділу, всередині такої 

системи утворюються підсистеми чи функціональні блоки. Всі функціональні 

елементи такого блоку (підсистеми) покликані виконувати загальну мету 

системи взаємодіючи з іншими блоками, а також реалізовувати специфічні 

тільки їм функції самостійно в межах підсистеми [112]. З урахуванням 

наявних проблем та систематизації ключових чинників забезпечення 

екологічної безпеки землекористування та раціонального використання 

земельних ресурсів в аграрному секторі економіки запропонована 

структурно-функціональна модель системи організації екологобезпечних 

аграрних землеволодінь і землекористувань (рис. 2.3). Така система налічує 

низку функціональних елементів, які згруповані у певні блоки, що 

взаємодіють і логічно взаємодоповнюються в процесі виконання своїх 

функцій для задоволення загальної мети. 

Провідну та першочергову роль в організації екологобезпечних 

аграрних землеволодінь і землекористувань займає інформаційно-

аналітичний блок. Так, ефективність функціонування  організаційно-

економічного механізму забезпечення екологобезпечного аграрного 

землекористування тісно пов'язане з рівнем інформаційного забезпечення 

системи управління земельними ресурсами. При цьому головним елементом 

інформаційно-аналітичного блоку системи організації екологобезпечних 

аграрних землеволодінь і землекористувань забезпечення регулювання 

земельних відносин є державний моніторинг земель. Організація системи 

спостереження за станом і використанням земельних ресурсів становить суть 

державного моніторингу. 
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Національний 

рівень 

Регіональний 

рівень 

Локальний 

рівень 
Інформаційно-

аналітичний блок 

 Моніторинг земель; 

 Діагностика загроз та 

ризиків; 

 Оцінка рівня 

екологічної безпеки 

 

Блок планування 

 

Забезпечувальний блок 

 Інструментарій 

організаційно-

економічного механізму; 

 Нормативно-правове 

забезпечення 

 

Блок контролю 

 

Організаційний блок 

 Землеустрій; 

 Екологічні обмеження; 

 Зонування; 

 Охорона земель 

 

Результативний блок 

 Сценарії, 

 Стратегії розвитку земле- 

володінь (землекористувань) 

 Програми використання 

земель 

 Екологічні обмеження;  

Рис. 2.3. Структурно-функціональна модель системи організації 

екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань 

Джерело: сформовано автором на основі [52; 251; 318]. 

 

Підсумковою ціллю моніторингу земель є забезпечення ефективної 

роботи інструменту інформатизації в управлінській системі 

землекористування, а також охорони довкілля, адже земельні ресурси 

складають найвагоміший його елемент, а також виступають підґрунтям для 
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забезпечення суспільного виробництва, невід’ємною складовою 

функціонування будь-якої із економічних галузей країни тощо. У цьому 

аспекті, дослідження та спостереження за станом земельних ресурсів 

потребують цілісного взаємоузгодженого державного критерію у процесі 

проведення такого моніторингу, який базуватиметься на регулярних та 

інтегрованих дослідженнях. Тож, моніторинг земель здійснює опорну, 

об’єднуючу функцію у загальній системі спостережень, а також у системі 

екологічних кадастрів, тому об’єктивно має володіти державним рангом. 

У ході реалізації державного моніторингу земель з’ясовується низка 

питань, а саме: швидке визначення змін чи трансформацій у структурі та 

стані угідь, оцінювання таких ситуацій, прогноз, пошук та розробка 

можливих шляхів, планів та програм щодо поліпшення виниклої 

обстановки та ліквідація несприятливих ефектів у результаті виявлених 

перетворень; одержання даних на основі регулярного вивчення та аналізу 

якісного стану ґрунтів, ефективності їх використання із врахуванням 

географічних локацій тієї чи іншої ділянки; спостереження за станом 

земель та рослин, біологічним різноманіттям тощо; створення переліку  

сільгоспугідь у розрізі рівнів родючості та вивчення їх стану; розробка 

державної бази даних щодо земель сільськогосподарського призначення, що 

формують аналітичну основу землекористування, прогнозної діяльності та 

розроблення державних програм у цій сфері, а також розумної експлуатації 

угідь; гарантування вільного доступу усіх громадян та суб’єктів 

господарювання до даних щодо стану і якісних характеристик угідь; 

забезпечення співпраці зі світовими програмами розвитку на основі 

дотримання міжнародних вимог тощо. 

Наприклад, державні програми та політика розвитку і сприяння 

аграрному сектору США спирається на домінанти регулярного та 

ефективного обліку сільгоспугідь. Відповідна Служба охорони ґрунтів 

займається якісною оцінкою земель, згідно якої усі суб’єкти господарювання, 

зайняті а агросфері, отримують ґрунтовні рекомендації щодо організації своєї 
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роботи, з огляду на вид цільового призначення угідь та типу ґрунту, 

співвідношення у ньому механічних елементів різних розмірів, 

агрохімічними та гідрофізичними властивостями, схильністю до впливу 

ерозії, ландшафтних особливостей тощо [334]. 

Моніторинг земель проводиться на локальному (на території окремих 

землеволодінь, землекористувань, ділянках ландшафтів), регіональному (у 

межах адміністративно-територіальних одиниць, на територіях економічних і 

природних регіонів), національному (охоплює всю територію України) і 

глобальному рівнях (пов'язаний з міжнародними науково-технічними 

програмами). На локальному та регіональному рівні моніторинг земель 

проводять територіальні органи Держгеокадастру, на національному рівні – 

Держгеокадастр [226]. 

Через відсутність фінансування місцевих бюджетів, неправильну 

систему моніторингу земель в останні десятиріччя майже не проводили 

заходи зі спостереження за станом земельного фонду з метою виявлення 

змін, оцінки та ліквідації негативних екологічних наслідків. Ще однією з 

помилок в системі моніторингу земель є те, що покладенні завдання ділять 

між собою різні органи виконавчої влади, хоча доцільніше було б перекласти 

всі обов’язки на спеціально створений дослідницький заклад. Якщо взяти 

виконавчу владу України в цілому, то можна з упевненістю підкреслити, що 

посадові особи переважно займаються організаційними та розпорядницькими 

функціями та вряд чи можуть бути достатньо компетентними в питаннях 

наукової, інженерної та технічної підготовки, що давало б їм змогу 

виконувати самостійно дослідження з моніторингу земель [54]. 

Є чотири ознаки в системі спостереження земель, через які оцінюють 

якість ґрунтів, а саме: структура угідь, використання їх функцій в сільському 

господарстві, нормативна грошова оцінка та порівняння ґрунтів за 

агровиробничими властивостями. Аналіз показників та сукупність потрібних 

для подальшого підтримування системи моніторингу дій з метою 

покращення земель наведені в табл. 2.1. 
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Таблиця 2.1 

Основні процеси та показники моніторингу земель 

Процес Показники 

Контроль правового режиму 

використання земель 

Відповідність цільового призначення земель 

запланованому 

Контроль структури 

землекористування 

Структура земельних угідь 

Якісна оцінка земель Агрохімічна оцінка, еколого-агрохімічна 

оцінка, бонітет ґрунтів 

Зміна властивостей 

ґрунтового покриву  

Змитість, дефльованість, підтоплення, 

засоленість, оглеєність, намитість, 

осолонцюватість тощо  

Контроль освоєння 

організації території  

Гідротехнічні споруди, лісові смуги, їхній 

стан, захищеність полів, площа постійного 

залуження  

Оцінка ерозійних процесів Рівень ерозії та інших деградаційних 

процесів 

Джерело: [280]. 

 

Одним з основних елементів системи моніторингу земель є моніторинг 

ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення. Забезпечення такого 

моніторингу здійснює Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної 

політики відповідно до затвердженого ним положення. Моніторинг ґрунтів 

на землях сільськогосподарського призначення проводять з метою 

своєчасного виявлення змін стану ґрунтів, їх оцінки, відвернення наслідків 

негативних процесів, розроблення науково обґрунтованих систем 

землеробства і агротехнологій [225]. 

Загалом, інформаційно-аналітичне забезпечення організації 

екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань визначається 

як сукупність взаємовідносин, що формують інформаційне поле, що охоплює 

питання реалізації земельної політики, поширення інформації щодо 

виконання екологічних завдань та дає можливість мінімізувати 

екодеструктивний вплив на агроекосистеми. 

Вагомим елементом блоку інформаційно-аналітичного забезпечення 
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організації екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань є 

система критеріїв та індикаторів, що уможливлюють оцінку рівня їх 

екологічної безпеки та ранжирування залежно від наявних загроз та ризиків. 

Результати діагностики рівня екологічної безпеки аграрного 

землекористування  за вказаними критеріями та індикаторами полягає є по 

суті базисом для прийняття ефективних управлінських рішень щодо 

застосування того чи іншого інструменту (заходу) для ліквідації екологічних 

загроз (ризиків) з метою формування екологобезпечних аграрних 

землеволодінь і землекористувань. 

Наступною складовою системи організації екологобезпечних аграрних 

землеволодінь і землекористувань є блок планування, що налічує низку 

елементів, що на онові систематичної оцінки земель передбачають аналіз та 

формування альтернатив для визначення найбільш оптимального варіанту 

використання та охорони земель на всіх рівнях (національному, 

регіональному, локальному) управління земельними ресурсами. Застосування 

інструментарію цього блоку дає змогу здійснювати вплив на об’єкт з метою 

визначення оптимальних варіантів досягнення поставлених цілей та завдань 

на основі планових та програмних засобів. Тож, планувальна підсистема 

налічує якісні та кількісні властивості об’єкта управління в сучасних умовах 

та на перспективний період. Ціллю планування є розробка зрозумілого 

поетапного плану реалізації визначених заходів щодо обрання формату, 

наповнення, інструментів, періодів та процедури їх здійснення, що надає 

змогу забезпечити досягнення встановлених орієнтирів завдяки виконанню 

конкретно визначених задач. 

Наприклад, в Німеччині організація аграрних землеволодінь і 

землекористувань здійснюються виходячи з умов інтегрованого розвитку 

сільської інфраструктури, рівня ефективності аграрного виробництва, 

екологічних вимог до використання сільськогосподарських угідь і охорони 

земельних ресурсів методами землеустрою [113]. Потреба у розробці 

програм землекористування на майбутнє у західноєвропейських країнах 
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виникала у результаті розширення міст, проте обов’язковою умовою було 

дотримання природоохоронних вимог. Тому, ще з початку 80-х років планова 

документація із землекористування відображала комплексний системно 

орієнтований раціональний підхід щодо розв’язання задач з охорони 

довкілля, ґрунтовну техніко-економічну розробку стосовно поділу угідь між 

відповідними господарськими секторами, просторового планування і 

земельно-господарське облаштування поза і в межах міських територій тощо. 

Законодавче поле Німеччини забезпечило формування комплексної 

системи планування та організації використання земель на рівні всієї країни: 

від основних правил на рівні держави, до програм та планів розвитку 

федеральних земель та планів використання земель на рівні муніципальних 

утворень. Так кожна з шістнадцяти федеральних земель Німеччини, володіє 

низкою повноважень при створенні власних систем планування 

землекористування [113]. Однак, відповідно до німецького законодавства усі 

федеральні землі на своїх територіях зобов’язані підготувати, узгодити та 

затвердити на засадах широкого громадського обговорення Генеральну 

земельну програму та Генеральний план розвитку землекористування. 

Положення цих програмних документів є обов'язковими при підготовці 

документації з просторового планування на рівні комунальної громади [324]. 

Необхідність реалізації планів використання земель на рівні громад 

(комун) обумовлюється низкою аргументованих чинників. Так, наприклад, 

землекористування комуни Альтенхоф територія, якої складає 2296 га має 

некомпактний характер, складні зовнішні межі, велику кількість недоліків у 

просторових характеристиках землекористування. На вказаній території 

нілічується 294 землекористувачів, а загальна кількість земельних ділянок – 

1308. Таким чином, середня площа земельного ділянки складає 1,75 га при 

загальній площі одного землекористувача 7,81 га [295]. 

Внаслідок формулювання та розроблення запланованих рекомендацій 

стосовно землекористування, які б узгоджувалися з інтересами учасників 

земельного ринку щодо якісного стану угідь, а також відповідними умовами 
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інфраструктурного забезпечення, варто лімітувати нераціональне 

використання земель, а також забезпечити формування тотожних за своїми 

властивостями та характеристиками земельних ділянок з метою ймовірного 

обміну ними, що передбачає реалізацію таких задач [123]: 

- вирішення земельних спорів щодо права землеволодіння, 

землекористування чи передачі земельних ділянок у користування на правах 

оренди (212 земельних ділянок); 

- надання рекомендацій організаційно-територіального характеру щодо 

корпоратизації, інтеграції та збільшення розмірів розпорошених земельних 

ділянок, які перебувають у різних землевласників та землекористувачів 

(середній розмір земельного ділянки 5,22 га); 

- виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок; 

- здійснення необхідних замірів та визначення меж новосформованих 

присадибних земельних ділянок з чітким встановленням прав власності; 

- поліпшення умов праці та проживання населення завдяки розвитку 

сільських територій за кошти державних та місцевих бюджетів, а також за 

сприяння підприємницьких організацій; 

- формування відповідних територіальних умов з метою забезпечення 

на селі відповідного інфраструктурного розвитку, який узгоджується з 

інтересами аграрної та туристичної сфер господарювання, а також вимогами 

системи охорони довкілля. 

Важелями реалізації вказаних завдань були: примусове відчуження 

земельної ділянки; добровільна згода на зміну меж земельної ділянки (зміна 

місця розташування, зміна площі т.д.) за умови одержання відповідного 

відшкодування; обмін, оренда, купівля-продаж земельних ділянок тощо. 

Загалом, система планування використання та охорони земель 

закордоном є базисним чинником раціональної організації сільських 

територій на національному, регіональному і місцевому рівнях, який дає 

змогу сформувати надійну основу для забезпечення екологобезпечного 

аграрного землекористування. 
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Ґрунтуючись на дослідженні світових практик, варто зауважити, що 

сформовані та розвинені впродовж доволі тривалого часу, управлінська та 

планова системи, зокрема і у сфері земельних відносин, орієнтовані на 

розробку рішень щодо стратегічного розвитку територій на базі системного 

узгодження цілей екологобезпечного природокористування із задачами 

збалансованого розвитку сільських, міських та промислових територій. 

Загалом, у процесі планування екологобезпечного аграрного 

землекористування мають бути сформовані відповідні організаційно-

територіальні норми й вимоги для сталого розвитку агросфери на 

регіональному рівні, у т.ч. підприємства різних форм власності і 

господарювання, фермерські та особисті селянські господарства. У контексті 

зазначеного, потребують збалансування трансформаційні перетворення у 

системі типів ведення господарської діяльності та використання земель у 

процесі земельного перерозподілу, адекватність забезпечення усіма 

необхідними засобами та видами ресурсів у процесі виробництва, основними 

фондами тощо, дотримання вимог щодо безперебійної роботи об'єкта 

землевпорядкування із якнайменш ймовірним числом похибок та помилок у 

процесі використання земель. Реалізація означених задач можлива лише у 

разі їх комплексного виконання з інструментами організації збалансованого 

землекористування та землевпорядного проектування у розрізі визначених 

аграрних господарств, що вимагає залучення важелів консеквентного 

виконання та дотримання розробленої документації із землеустрою. 

Важливою частиною системи організації екологобезпечних аграрних 

землеволодінь і землекористувань є забезпечувальний блок, що налічують 

сукупність формальних та неформальних норм і правил, які формують 

нормативно-правову та організаційно-адміністративну базу, а також 

інструментарій організаційно-економічного механізму формування 

екологобезпечного аграрного землекористування [310]. Тож, даний блок 

передбачає наявність збалансованої системи інструментально-методичного 

забезпечення реалізації необхідних заходів із землеустрою (що є 
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функціональними чи виробничими обв’язками відповідних суб’єктів 

господарювання та структурних одиниць з огляду на їх повноваження та 

компетенції) орієнтованих на забезпечення екологобезпечного використання 

земель та відвернення негативних ефектів внаслідок нераціонального 

ведення господарської діяльності. 

Не менш вагомого значення для функціонування системи організації 

екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань має 

організаційний блок, де передбачено збалансоване землекористування та 

землеохорона в агросфері, що досягається завдяки використанню 

відповідного інструментально-методичного апарату, зокрема через 

землеустрій, землевпорядкування, екологічні обмеження, зонування та 

охорону земель. 

Прогалини у законодавчих санкціях щодо нерозумного, неефективного 

та виснажливого землекористування, передусім, виникають через істотне 

зменшення впродовж останніх кількох років темпів реформування у сфері 

земельних відносин, що, своєю чергою, спричинено неточностями понять та 

значення заключного етапу цього процесу. Поряд з тим, прогалини у 

законодавчо-адміністративних санкціях виникають через брак розподільного 

підходу фіскальної системи, виписування низки штрафів та інших платежів 

за виснажливе й неефективне землекористування, які здебільшого носять на 

податково-економічний характер, а також доволі мізерними ставками 

визначених санкцій для суб’єктів господарювання в агросфері [31]. 

Ефективність використання організаційно-економічних інструментів 

екологічно орієнтованого землекористування передбачає точне та ґрунтовне 

формулювання загальних цілей визначених елементів вказаного 

інструментарію. Приміром, однією із загальних цілей організаційного 

спрямування має бути мінімізація та недопущення несприятливого впливу на 

землі сільськогосподарського призначення. Загальною ціллю законодавчо 

орієнтованих інструментів повинні стати реальні та об’єктивні штрафи і 

санкції за виснажливе землекористування. Тоді як цілі економічного 
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спрямування мають передбачати ефективне та збалансоване 

землекористування. Одним із інструментів вирішення зазначених проблем є 

також екологічний менеджмент, який містить, зокрема, процедуру 

екологічного аудиту із забезпечення екологічної безпеки аграрного 

землекористування. 

Не останнє місце в формуванні дієвої системи організаційно-

економічного забезпечення використання сільськогосподарських земель 

займає організаційний блок, що містить в собі обов’язкову реалізацію 

раціонального використання сільськогосподарських земель та їх охорони 

через вжиття низки заходів і інструментів, що здійсниться за допомогою 

землевпорядного проектування, а також безпосередньо після виконання 

проектів землеустрою. Тому можемо зробити висновок, що дана підсистема 

складається з сукупності інструментів, впорядкованих форм, важелів, 

моделей створених для реалізації заходів в землевпорядкуванні, спрямованих 

на ефективне використання сільськогосподарських земель, а також 

відвертанню та попередженню екологічно-деструктивних процесів ґрунтів і 

їх деградації. 

Основні положення землеустрою мають базуватися  на врахуванні 

національних інтересів та мають розроблятися науковими та 

експериментально-проектними закладами. Також варто звернути увагу на 

актуальність розробки програм та схем  землеустрою на всіх рівнях 

управління: починаючи від Генеральної схеми землеустрою України і 

закінчуючи схемами на рівні району та територіальної громади. Такі схеми 

визначатимуть просторові особливості та відповідні землевпорядні 

планувальні заходи щодо екологобезпечного використання та охорони 

сільськогосподарських земель, враховуючи, суспільні інтереси так і інтереси 

землекористувачів [93]. 

У структурі раціонального природокористування в аграрному секторі 

економіки країни одним із основних елементів є зростання ефективності 

використання сільгоспугідь з позиції врахування еколого-економічних 
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показників такої діяльності. У цьому контексті вагомості набуває 

забезпечення збалансованого землекористування та землеохорони у 

досліджуваному секторі економіки. Вдалому досягненню вказаних орієнтирів 

допомагає внутрішньогосподарський землеустрій агарних господарств, який 

передбачає ефективне впорядкування території, забезпечення виробничої 

діяльності, землекористування та землеохорони. 

Тож, підґрунтям для територіального упорядкування господарств в 

агросфері виступають проекти внутрішньогосподарського землеустрою, 

згідно яких відбувається здійснення визначених заходів лише у межах 

адаптивно-ландшафтної системи землеробства та з дотриманням усіх 

екологічно орієнтованих норм із землеохорони [93]. Водночас, за реальних 

обставин, певні еколого-економічні умови ведення сільськогосподарської 

діяльності істотно трансформуються, потребуючи здійснення безпосередніх 

обчислень на підприємстві та розробки проектів розрізнених заходів із 

землеустрою всіма без винятку суб’єктами господарювання. Окрім цього, 

такі уточнюючі розрахунково-планові операції варто проводити на основі 

використання комплексу наукових напрямів, користуючись у ході 

дослідження економічних процесів методами математики і кібернетики. 

Значення внутрішньогосподарського землеустрою можна розкрити 

через призму реалізації еколого-економічного забезпечення збалансованого 

землекористування та землеохорони, а також необхідних для цього 

виробничих засобів на території визначеного землекористування 

відповідного суб’єкта господарювання, що містить упорядковану сукупність 

інструментів із організації виробничо-територіальних утворень. Внаслідок 

плідного виконання вказаних процедур відбувається збалансування щодо 

розподілу угідь, кількісно-територіальних та розмірних аспектів не лише 

конкретного землекористування, а й визначених населених пунктів в цілому, 

зокрема: організація тваринництва, рослинництва, інфраструктурне та 

техніко-технологічне забезпечення, логістична складова тощо. 



 137 

Актуальним питанням системи організаційно-економічного 

забезпечення  екологобезпечного аграрного землекористування є 

формування відповідних правових інститутів, що дозволить не лише чітко 

регулювати ті чи інші процеси використання земель, але й регламентувати ті 

чи інші форми чи напрями землегосподарювання через сукупність норм, 

правил, порядків тощо. При цьому нормативно-правове закріплення цих 

інститутів і є складовою частиною забезпечувального блоку [172]. 

Нормуванню мають підлягати не тільки форми землекористування у 

розрізі певних категорій угідь, а також і масштаби експлуатації якісних 

характеристик земель. Звісно, що нині тотальне врахування та упорядкування 

усіх варіантів та шляхів землекористування вбачається малоймовірним, 

потребуючи тим самим розробки відповідних норм у процесі експлуатації 

угідь та, передусім, для тих видів землекористувань, де спостерігається 

максимально небезпечне з екологічної точки зору й виснажливе 

використання земельних ресурсів. Розробка та впровадження таких норм та 

вимог дозволить частково подолати відповідні болючі питання, зокрема 

щодо визначення та упорядкування максимально загрозливих з екологічної 

точки зору землекористувань і землеволодінь, а також щодо мінімізації 

зростання екологічно загрозливих проявів в землекористуванні. 

Блок контролю у контексті організації екологобезпечних аграрних 

землеволодінь і землекористувань можна вважати коригуючою складовою 

цього процесу, що має на меті реалізацію: контрольних функцій стосовно 

виконання усіма учасниками такого процесу (власниками та користувачами 

земельних ділянок, які використовують їх для господарських цілей, 

відповідними органами влади та іншими організаційно-правовими формами 

господарювання, що задіяні у сфері земельних відносин) відповідних 

зобов’язань та запланованих заходів, а також перевірку правдивості, 

неупередженості й достатності отриманих даних.  

На сьогодні ще не сформовано досконалого механізму для здійснення 

контролюючих функцій у частині забезпечення раціонального і ефективного 
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використання земель, у тому числі й через відсутність у землекористувачів 

проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування 

сівозміни та впорядкування угідь. Не визначено, за якими критеріями 

оцінювати розмір шкоди, заподіяної внаслідок порушення сівозміни 

(чергування культур), оскільки штрафні санкції не матимуть ефективної дії 

для припинення цієї категорії порушень [188]. 

Тобто, блок контролю у контексті організації екологобезпечних 

аграрних землеволодінь і землекористувань є складовою загальної 

контролюючої системи у сфері земельних відносин, яка орієнована на 

здійснення контрольних функцій у процесі землекористування для оцінки 

трансформацій у якісному стані та напрямах використання певного виду 

угідь, спричинених проведенням заходів із землеустрою. 

Виконання функції контролю організовують парламент та кабінет 

міністрів, що спрямовує і координує роботу відповідних міністерств та інших 

органів виконавчої влади стосовно забезпечення екологічної складової на 

всіх рівнях управління, а також безпосередньо на рівні суб’єкта 

господарювання. 

Заключним елементом системи організації екологобезпечних аграрних 

землеволодінь і землекористувань є результативний блок. Цей блок 

передбачає реалізацію всіх елементів системи через прогнозні сценарії, 

стратегії та програми організації екологобезпечних аграрних землеволодінь і 

землекористувань. Роль результативного блоку полягає у формулюванні 

цілей та відповідних заходів щодо організації екологобезпечних аграрних 

землеволодінь і землекористувань з побільшим розподілом  ресурсів  для їх 

реалізації. 

Посилаючись на методичний інструментарій структурно-

функціонального підходу, аграрні землеволодіння і землекористування 

формуються з виділенням надто розмежованих ієрархічних рівнів, зокрема 

проявляються явні території з високим рівнем екологічної безпеки 

землекористування та багато відстаючих, здебільшого в регіонах з 



 139 

інтенсивним сільськогосподарським виробництвом. Організаційно-

економічні інструменти формування екологобезпечних аграрних 

землеволодінь і землекористування при цьому вважаються підсистемою 

регіональної економічної системи [17; 48. 

Враховуючи вказане, є можливість виділити загальну спрямованість 

заходів з формування екологобезпечних аграрних землеволодінь і 

землекористувань з урахуванням управлінської ієрархії прийняття рішень 

(табл. 2.2).  

Таблиця 2.2 

Систематизація заходів з формування екологобезпечних аграрних 

землеволодінь і землекористувань 
 

Рівень 

прийняття 

управлінських 

рішень 

Сутність та зміст заходів з формування екологобезпечних 

аграрних землеволодінь і землекористувань 

Глобальний 

 забезпечення виконання зобов'язань, угод і програм в рамках 

міждержавних домовленостей (наприклад цілі сталого розвитку); 

 реалізація заходів в рамках Конвенції ООН про боротьбу з 

опустелюванням і деградацією земель 

Національний 

 розробка стратегії землекористування, спрямованої на 

підвищення продуктивності ґрунтів при одночасному ослабленні 

впливу на агроекосистеми; 

 реалізація державних планів і програм з виробництва 

аграрної продукції; 

 реалізація державних програм з використання та охорони 

земель; 

 оптимізація земель різного цільового призначення, а також 

системи екомережі 

Регіональний 

 формування оптимальних систем землекористування різних 

форм власності та господарювання; 

 оптимізація співвідношення різних видів угідь залежно від 

структури аграрного виробництва регіону; 

Локальний 

 впровадження ґрунтозахисних та природоохоронних заходів; 

реєстрація прав та обмежень прав на нерухомість; 

 реабілітація та рекультивація деградованих та 

малопродуктивних земель; 

 розширення застосування природно-адаптивних систем 

сільського господарства 
Джерело: сформовано автором на основі [48; 190; 293]. 
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З огляду на рівень прийняття управлінських рішень (глобальний, 

національний, регіональний, локальний) система таких заходів залежить від 

стану земель сільськогосподарського призначення характеру їх використання 

і чинників негативного впливу на них. Водночас, неодмінною умовою є 

врахування визначених аспектів та конкретних платформ щодо встановлених 

обсягів виробництва не лише у межах виконання міжнародних угод, а й на 

локальному рівні, навіть на рівні окремих громадян, а також обов’язковість 

реалізації таких проектів. 

Загалом, зміст та масштаби вказаних заходів щодо формування 

екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань залежить від 

стану земельних ресурсів, рівня екологічної безпеки землекористування та 

сільських територій загалом, а також чинників негативного впливу на них. 

При цьому дія цих заходів має бути націлена в першу чергу на формування 

здатності попередити або ослабити негативний вплив екологічно 

небезпечних чинників. 

 

2.3. Методичний підхід до оцінювання рівня екологічної безпеки 

аграрного землекористування 

 

Організація екологобезпечного аграрного землекористування 

передбачає створення оптимальних умов для запобігання екологічним 

загрозам та ризикам. Для вирішення поставлених завдань важливим є 

встановлення та діагностика сучасного стану землекористування, а також 

визначення можливих загроз, ризиків та шляхів запобігання екологічній 

небезпеці землекористування. Тому, як вже говорилось, одним з 

найважливіших і першочергових питань в методології забезпечення 

екологобезпечного аграрного землекористування є питання ідентифікації 

стану та оцінювання рівня екологічної безпеки аграрного землекористування. 

Адже найважливішою особливістю процесу формування екологобезпечного 

аграрного землекористування, є перманентність загроз об’єкту 
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землекористування, неможливість їх повного запобігання і гарантування 

екологічної безпеки землекористування з мінімальними ризиком. 

Можливість управляти показниками рівня екологічної безпеки в сфері 

землекористування через їх об’єктивну оцінку дозволяє своєчасно і в 

достатньому обсязі вишукувати ресурси, перш за все фінансові, на напрямки, 

які сприяють досягненню максимальної ефективності системи забезпечення 

екологобезпечного аграрного землекористування. Тому забезпечення 

суб’єктів землекористування обґрунтованими методичними рекомендаціями 

щодо застосування інструментів діагностики та оцінки з метою створення 

умов, що мотивують до досягнення цільових (очікуваних) результатів, 

дозволяють вирішувати питання поліпшення показників екологобезпечного 

аграрного землекористування. 

Нині у сфері забезпечення екологічної безпеки використовують низку 

оціночних підходів, з-поміж яких варто виокремити антропогенний та 

екологічний [76; 105; 127; 149; 316], що різняться предметами своїх 

досліджень. Так, антропогенний досліджує впливовість людської діяльності 

на довкілля, а екологічний вивчає діяльність екологічної системи. 

Варто зауважити, що згідно вказаних оціночних підходів можна 

визначати гранично допустиме навантаження на екосистему, ємність 

середовища, техномісткість території, асиміляційну місткість тощо. 

Вивчення цих підходів засвідчує їх сконцентрованість на якісних 

характеристиках довкілля, водночас не беручи до уваги показники, що 

відображають прямий вплив на рівень екобезпеки, приміром, від діяльності 

агропромислових підприємств чи реалізації інноваційної діяльності 

екологічного спрямування, а також стан водних екосистем, витрачань на 

охорону довкілля тощо. 

Варто відміти систему агроекологічних індикаторів (AEIS), що 

включає набір з 28 індикаторів, прийнятий Європейською комісією для 

моніторингу екологічних проблем в Спільній аграрній політиці Євросоюзу. 

Різні системи агроекологічних індикаторів були розроблені також для 
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ідентифікації стану природних ресурсів, навантаження і ризиків для 

навколишнього середовища в результаті діяльності сільськогосподарських 

виробників як на національному (IRENA), так і на локальному (фермерські 

господарства) рівнях [128]. 

У 1976 р. згідно ініціативи міжнародної організації під патронатом 

ООН – Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (Food and 

Agriculture Organization, FAO), було запропоновано використання 

міждисциплінарного підходу до оцінювання рівня сталості 

землекористування, де базисом визначено положення щодо закріплення 

відповідних систем використання земель. Тож, у процесі такого оцінювання 

значна увага зосереджується на чинниках екологічного спрямування 

(атмосфера, ландшафт, рослинність, ґрунтовий покрив, деградаційні процеси 

тощо) [324]. Оцінювання згідно вказаного підходу проводиться в усьому світі 

при розробці планів зі сталого землекористування, а також у процесі 

розкриття рівня придатності угідь для ведення сільського господарства. 

Впродовж останніх кількох десятків років у світі широко застосовують підхід 

еколого-економічного оцінювання у системі екологічного управління у сфері 

забезпечення раціонального використання земель. 

Прядок оцінювання відбувається згідно розлогого діапазону напрямів, 

де кожен містить визначений перелік критеріїв: ландшафтна екологія 

(небезпека виникнення пожежі чи зникнення певних видів рослин і тварин 

тощо); якісний стан довкілля (ГДВ, забезпеченість ґрунтів елементами 

живлення, рівень та посилення розвитку деградаційних процесів тощо); 

економічна складова (ціна земельних ділянок, рента та її розподіл тощо) 

тощо, з огляду на які утворюється підсумковий індекс стійкості (еколого-

економічна ефективність), що застосовується у процесі сертифікації. 

Однак в методиці ФАО екологічний аспект досліджується в загальній 

сукупності критеріїв сталого розвитку без урахування екологічної безпеки, як 

окремої складової землекористування. 
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В 1992 році за спільною ініціативою ФАО, ПРООН, ЮНЕП та 

Світового банку з метою допомоги при формуванні державної політики 

країнам світи краще використовувати існуючу інформацію про якість земель 

та сприяти більш систематичному збору даних запропонована програма Land 

Quality Indicators (Показники Якості Земель). Основною метою програми 

Land Quality Indicators (LQI) є розробка індикаторів, які ідентифікують і 

характеризують вплив втручання людини на ландшафт для основних 

агроекологічних зон [370]. 

Авторський колектив російських вчених (Г.С. Кущ, О.В. Андрєєва, 

B.А. Лобковський, C.К. Костовська) розглядає можливість використання 

концепції нейтрального балансу деградації земель як основи для методики 

оцінки екологічної стійкості землекористування. На основі проведених 

досліджень автори виділяють чотири основних типи моделей 

землекористування, ґрунтуючись на експертну грошову оцінку їх природного 

або природно-антропогенного потенціалу, застосування запропонованого 

підходу дозволяє систематизувати процес розпізнавання практик сталого 

землекористування та рекомендувати підходи для системного опису 

землекористування в різних регіонах [66]. 

Об’єктами оцінки екологічної безпеки аграрного землекористування 

можуть бути території окремих сільськогосподарських підприємств, 

територіальних громад, районів, регіонів та країни в цілому. 

Зважаючи на те, що екологобезпечне аграрне землекористування є 

складним динамічним процесом, що передбачає функціонування системи з 

низкою елементів, пропонується здійснювати оцінювання рівня екологічної 

безпеки за системним підходом. Системний підхід передбачає використання 

в поєднанні статичного та динамічного аналізу стану досліджуваного об’єкта 

[87; 127]. Особливістю даного підходу є те, що статичні дослідження 

доповнюються динамічними дослідженнями в оцінюванні екологічної 

безпеки аграрного землекористування, тобто індексними показниками. Тому 

методичний підхід до оцінювання рівня має базуватися на комплексному 
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аналізі критеріїв та індикаторів екологічної безпеки, що характеризують 

екологічні ризики та загрози екологічній безпеці в аграрному 

землекористуванні. 

Логічна схема застосування прийомів та методів для здійснення оцінки 

екологобезпечного землекористування, в основі якої лежить методичний 

підхід до оцінювання рівня екологічної безпеки сільськогосподарського 

землекористування, представлена на рис. 2.4. 

 Аналіз загроз та ризиків екологічної безпеки 

аграрного землекористування 

Збір та обробка даних за індикаторами  основних критеріїв 

екологічної безпеки аграрного землекористування 

 

Групування об’єктів за рівнем екологічної безпеки 

аграрного землекористування 

Нормування індикаторів згідно його порогових значень та 

критерію оптимальності 

Формування критерії та індикаторів в межах цих критеріїв, 

що характеризують основні загрози та ризики екологічної 

безпеки аграрного землекористування 
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Рис. 2.4. Логічна схема методичного забезпечення оцінки рівня 

екологічної безпеки аграрного землекористування 

Джерело: сформовано автором. 
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Так на першому етапі здійснюється аналіз загроз та ризиків екологічної 

безпеки аграрного землекористування спричинених впливом 

екодеструктивних чинників. Попередження ризиків і загроз екологічної 

безпеки аграрного землекористування є важливою умовою для прийняття 

управлінських рішень, що дає змогу характеризувати природні і антропогенні 

екодеструктивні чинники, які зумовлюють виникнення екологічних проблем. 

Тож, раціонально та вірно організована система дозволяє ґрунтовно 

дослідити фактичний ступінь впливовості екодестабілізуючих чинників на 

агроекосистему, а також відобразити результати такого впливу та здійснити 

оцінювання екологічних небезпек для реалізації прогнозу можливих 

трансформацій у екологічному становищі об’єкта екологічної безпеки [203]. 

Важливим питанням є визначення критеріальних ознак, що 

характеризують екологічні загрози та ризики екологічної безпеки аграрного 

землекористування [239; 203]. На нашу думку, серед найбільш важливіших 

критеріїв екологічної безпеки аграрного землекористування є: 

 просторова структура території, що характеризується сукупністю 

ландшафтів певної території та їх взаємодією (при цьому оптимальною 

вважається така просторова структура території за якої максимально 

ефективно реалізуються природний потенціал агроекосистем шляхом 

впорядкування та територіальній диференціації функцій тих чи інших 

ландшафтів); 

 рівень деградації земель, що характеризується об'єктивною 

діагностикою кількісних параметрів, що відображають ступінь деградації 

земель з метою розробки способів відновлення їх властивостей і мінімізації 

наслідків деградації; 

 екологічна оцінка якості ґрунтів, що значно впливає на стан 

ландшафтів і біосфери в цілому, а через них – на якість середовища 

існування людей; 

 рівень антропогенного впливу на земельні ресурси, який 

характеризує результат негативного екологічного впливи 
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сільськогосподарської діяльності, що зумовлюють у компонентах 

агроекосистеми (абіотичних і біотичних) суттєві проблеми. 

З метою кількісного відображення критеріїв екологічної безпеки 

аграрного землекористування необхідно визначити індикатори, що найбільш 

повного характеризують ці критерії. Визначення набору індикаторів 

здійснюється на основі відбору показників, які найбільш повно 

характеризують критерії екологічної безпеки землекористування, з 

урахуванням специфіки сільського господарства, а також попередньо 

накопиченого досвіду оцінювання, напрацювань українських та міжнародних 

вчених у сфері землекористування, показників визначених профільними 

міжнародними організаціями, а також цільових орієнтирів сталого розвитку 

аграрного сектора економіки. 

Як зазначають Л.Є. Купінець та О.В. Жавнерчик [149] в процесі 

діагностики екологічної безпеки аграрного землекористування розроблення 

індикаторів та індексів покликане допомогти в оцінці поточного стану та 

вибору необхідного ступеня інтенсивності природоохоронного впливу на 

якість земельних ресурсів. На їх думку оцінка екологічної безпеки аграрного 

землекористування має відображати взаємодію та взаємовплив індикаторів за 

таким критеріями [149]: 

 індикатори екологічної деструктивності, що по суті 

характеризують наслідки минулого інтенсивного аграрного 

землекористування, тобто поточний ступінь деградації 

сільськогосподарських земель як вимір уже сформованої небезпеки 

аграрного землекористування; 

 індикатори господарського навантаження на 

сільськогосподарські землі, це здебільшого економічні індикатори, які 

визначають інтенсивність процесу використання (виснажливість) земель 

сільськогосподарського призначення та повноту використання потенціалу їх 

продуктивної здатності; 

 індикатори екологічного відновлення, що характеризують стан 
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виконання заходів із підвищення родючості ґрунтів і охорони 

сільськогосподарських земель від виснаження (ощадливість). 

При формуванні індикаторів оцінки екологічної безпеки використання 

земель О.С. Будзяк пропонує застосовувати показники, які визначають 

ступінь захищеності земель від негативних впливів. Зокрема, до найбільш 

небезпечних екологічних факторів, які зумовлюють зниження ґрунтової 

родючості під дією господарської діяльності людини, вона відносить 

дегуміфікацію, розвиток ерозійних процесів, переущільнення, затоплення, 

заболочення, замулювання, підкислення, забруднення земель радіонуклідами, 

пестицидами й іншими органічними речовинами, а також важкими металами 

[22, с. 45]. 

Цікавою методикою із застосовуванням інтегрального показника 

екологічного стану земельних ресурсів є методика оцінювання 

агроекологічного стану земель сільськогосподарського призначення, 

запропонована О.О. Ракоїд та іншими вченими Інституту агроекології і 

природокористування НААН [184]. Ця методика ґрунтується на використанні 

комплексу абсолютних та відносних індикаторів. До абсолютних (статичних) 

показників можна віднести ті, за якими визначається еколого-агрохімічний 

стан ріллі, до відновних – рівень порушення екологічної рівноваги у 

співвідношенні угідь в агроландшафтах, а також просторове поширення та 

інтенсивність прояву ґрунтових деградаційних процесів [184]. Комплексне 

оцінювання агроекологічного стану земель сільськогосподарського 

призначення вчені пропонують проводити «шляхом інтегрування вихідних 

показників у єдиний інтегральний індекс, який розраховується за 

результатами оцінки стану екологічної рівноваги у співвідношенні ріллі та 

екологостабілізуючих угідь, еколого-агрохімічного стану ріллі та 

деградованості ґрунтів» [144, с. 107]. Залежно від значення того чи іншого 

показника йому присвоюється бал за п’ятибальною шкалою, причому чим 

більшому балу відповідає гірший стан земельних ресурсів за показником, що 

оцінюється (табл. 2.3). 
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Таблиця 2.3 

Шкала для оцінювання агроекологічного стану земель 

сільськогосподарського призначення за комплексом показників 

Бал 

Співвідно-

шення Р : 

ЕСУ, % 

Еколого-

агрохімічний 

стан земель, 

бал бонітету 

Деградованість 

ґрунтового 

покриву, 

інтегральний 

індекс 

Інтеграл-

льний 

показник, 

бал 

Агро-

екологічний 

стан 

1 < 20 : > 80 61 – 70 < 1,4 1,0 – 1,7 Добрий 

2 21–36 : 64–80 51 – 60 1,4 – 1,7 1,8 – 2,5 Задовільний 

3 37–55 : 45–63 41 – 50 1,8 – 2,1 2,6 – 3,3 
Незадовільн

ий 

4 56–70 : 30–44 31 – 40 2,2 – 2,5 3,4 – 4,2 Критичний 

5 > 70 : < 30 21 – 30 > 2,5 4,3 – 5,0 Кризовий 

Джерело: [184]. 

 

Так як вплив сукупності запропонованих до інтеграції індикаторів 

агроекологічного стану земель сільськогосподарського призначення ці 

різний, то при їх зведенні в інтегральний необхідно застосовувати  

коефіцієнти вагомості, величину якого автори методики встановлювали 

експертним шляхом з урахуванням прямого або опосередкованого впливу 

кожного чиннику на зростання, розвиток і продуктивність 

сільськогосподарських культур. При цьому інтегральний показник 

агроекологічного стану земель сільськогосподарського призначення 

запропоновано визначати як середньозважене значення вихідних показників 

за формулою [184]: 

,
321

321

kkk

СkДkБk
І




      (2.1) 

де І – інтегральний показник агроекологічного стану земель 

сільськогосподарського призначення, бал; 

Б – показник еколого-агрохімічного стану ріллі, бал; 

Д – індекс деградованості ґрунтового покриву, бал; 
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С – співвідношення ріллі до екологостабілізуючих угідь, бал; 

k1 – k3 – коефіцієнти вагомості показників. 

 

В своїй методиці визначення коефіцієнта збалансованості 

сільськогосподарського землекористування, який в тому числі передбачає 

встановлення сукупного коефіцієнту екологічного стану землекористування 

О.Л. Головіна взагалі пропонує тільки три індикатори: коефіцієнт екологічної 

стабільності, коефіцієнт антропогенного навантаження та еколого-

агрохімічна оцінка [47]. 

Відмітимо, що низка індикаторів, що характеризують рівень 

екологічної безпеки аграрного землекористування визначенні в методиках 

Продовольчою і сільськогосподарською організацією ООН, в методичних 

підходах до розрахунку «Індексу екологічної ефективності» (Environmental 

Performance Index), розробленого Центром екологічної політики і права при 

Єльському університеті спільно з Колумбійським університетом та 

Всесвітнім економічним форумом [318]. 

Серед вітчизняних розробок щодо індикаторів екологічної безпеки 

землекористування, варто виділити методику запропоновану Г.І. Грещук 

[52]. Зокрема, в її методиці оцінки рівня сталості використання земель 

сільськогосподарського призначення, окремо виділено екологічний вектор 

сталості, в межах якого запропоновано шість індикаторів, серед яких 

налічується: коефіцієнт екологічної стабільності території, індекс змін рівня 

екологічної стабільності території, індекс зміни вмісту гумусу в ґрунті, 

еколого-агрохімічна оцінка земельних угідь, рівень еродованості земель та 

інтенсивність ерозії земель [52]. 

Варто зазначити, що формування переліку індикаторів відбувається за 

принципами репрезентативності (включені найбільш суттєві показники, що 

впливають на рівень екологічної безпеки аграрного землекористування), 

достовірності (адекватно відображають стан досліджуваного об’єкту) та 

доступності (можливість та економічна доцільність отримання 
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інформаційних даних, що характеризують індикатори). 

Виходячи з мети і завдань дослідження, вбачається за доцільне 

згрупувати індикатори екологічної безпеки аграрного землекористування в 

межах визначених критеріальних груп, що дозволить ідентифікувати загрози, 

характерні для кожного критерію, і сформувати інструменти їх нейтралізації 

(табл. 2.4).  

Таблиця 2.4 

Перелік критеріїв та індикаторів екологічної безпеки аграрного 

землекористування 

Критерії та індикатори 

Порогові 

значення 

індикатора 

Критерій 

оптимальності 

індикатора 

Вага 

Просторова структура території 0,25 

Коефіцієнт екологічної 

стабільності території, од. 
0,67 Стимулятор 0,11 

Коефіцієнт еколого-технологічної 

придатності, од 
1,04 Дестимулятор 0,06 

Напруженість рельєфу, % 15 Дестимулятор 0,08 

Рівень деградації земель 0,23 

Рівень еродованості земель, % 10 Дестимулятор 0,15 

Інтенсивність ерозії земель, % 100 Дестимулятор 0,08 

Екологічна оцінка якості земель 0,24 

Еколого-агрохімічна оцінка 

земель, бал 
100 

Стимулятор 
0,14 

Вміст гумусу в ґрунті, % 3,3 Стимулятор 0,06 

Індекс зміни вмісту гумусу в 

ґрунті, % 
100 

Стимулятор 
0,04 

Антропогенний вплив 0,28 

Пестицидне навантаження, кг/га 

д.р. на рік 
1,2 

Дестимулятор 
0,11 

Хімічне навантаження, кг/га д.р. на 

рік 
90 

Дестимулятор 
0,10 

Рівень виконання нормативно-

обґрунтованої норми внесення 

органічних добрив, % 

50 Стимулятор 0,07 

Джерело: сформовано автором. 
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Набір визначених індикаторів найбільш стисло та базисно характеризує 

екологічну безпеку аграрного землекористування на рівні держави (в розрізі 

її регіонів). При цьому цей набір може бути розширений залежно від об’єкта 

оцінки (регіон, район, землекористування) та наявних інформаційних 

матеріалів. 

Вага кожного індикатора та критерію була визначена шляхом 

експертного оцінювання. Для цього було здійснено письмове опитування 

фахівців та провідних вчених в сфері землекористування з метою 

систематизації об’єктивних даних щодо рівня впливу визначених індикаторів 

на екологічну безпеки аграрного землекористування. Особливості 

визначення показників, що характеризують визначені індикатори екологічної 

безпеки аграрного землекористування, а також їх складові наведено в 

табл. 2.5. 

Таблиця 2.5 

Індикатори екологічної безпеки аграрного землекористування 

№ Показник 
Формула для 

розрахунку 
Розшифрування 

1 2 3 4 

1 

Коефіцієнт 

екологічної 

стабільності 

території (Ке), од. 








рі

іlі

е
КР

РК
К  

Кlі – коефіцієнт екологічної 

стабільності угідь і-го виду; 

Рі – площа угідь і-го виду; 

Кр – коефіцієнт морфологічної 

стабільності рельєфу (Кр = 1 для 

стабільних і Кр = 0,7 для 

нестабільних територій). 

2 

Коефіцієнт 

еколого-

технологічної 

придатності (Кets), 

од. 

S

KeS
К

ii

еts

 
  

Si – площа земель і-го виду 

території за крутизною схілів; 

Кеі – коефіцієнт еродованості 

грунтового покриву для і-го виду 

території за крутизною схілів; 

S – загальна площа земель 

досліджуваної території, га; 

3 
Напруженість 

рельєфу (Nr), % S

S
N e

r   

Se – площа дефляційно небезпечних 

та підданих вітровій ерозії 

(дефляції)  ділянок, га; 

S – загальна площа досліджуваної 

території, га.  
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Продовження табл. 2.5 

4 

Еколого-

агрохімічна оцінка 

земельних угідь 

(EACH) 
i

і

k

H
EACH






8,6

100
 

Hi – фактичний вміст гумусу  і-го 

періоду, %; 

ki – поправкові коефіцієнти на: 1) 

кислотність; 2) вміст у ґрунті 

рухомих форм кадмію, свинцю, 

цинку; 3) забрудненість рештками 

пестицидів та радіонуклідами; 4) 

кліматичні умови 

5 
Індекс зміни вмісту 

гумусу в ґрунті (IH) 
%100

0


H

H
IH і  

Hi – фактичний вміст гумусу  і-го 

періоду, %; 

H0 – вміст гумусу базового періоду, 

% 

6 

Хімічне 

навантаження, кг/га 

д.р. на рік 
S

Q
С l

l 

 

Qof – фактичний обсяг внесення 

мінеральних добрив, кг д.р. на рік; 

S – загальна площа земель 

досліджуваної території, га; 

7 

Пестицидне 

навантаження, кг/га 

д.р. на рік 
S

Q
С

p

p 

 

Qof – фактичний обсяг внесення 

пестецидів, кг д.р. на рік; 

S – загальна площа земель 

досліджуваної території, га; 

8 

Рівень виконання 

нормативно-

обґрунтованої 

норми внесення 

органічних добрив 

(Knof), % 

%100
nof

of

nof
Q

Q
K

 

Qof – фактичний обсяг внесення 

органічних добрив, т/га; 

Qnof  – нормативно-обґрунтована 

норма внесення органічних добрив, 

т/га 

9 
Рівень еродованості 

земель (El), % 
%100

l

El

S

S
El  

 

SEl – площа еродованих земель, га 

Sl – загальна площа 

сільськогосподарських угідь, га 

 

10 
Інтенсивність ерозії 

земель (Iel), % 
%100

0


l

lі

E

E
Iel  

Eli – фактичний рівень еродованості 

земель і-го періоду, % 

El0 – рівень еродованості земель 

базового  періоду, % 

Джерело: сформовано автором на основі [12; 52; 149; 207; 302]. 

 

Після збору та систематизації даних за індикаторами доцільно провести 

порівняння індикаторів за рівнем віддалення їх значень від порогових. 

Визначення оптимальних (порогових) значень допустимого рівня того чи 

іншого індикатора екологічної безпеки аграрного землекористування 
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проводиться за екологічними параметрами (за рівнем збереження природних 

екосистем, за рівнем вмісту гумусу, рівнем ГДК тощо). Порогові 

(оптимальні) значення індикаторів – це кількісні величини, порушення яких 

викликає несприятливі тенденції, що призводять до загроз та ризиків 

екологічній безпеці землекористування. 

Слід зауважити, що не всі порогові значення реальних даних є 

найкращими. Тож, з-поміж фактичних критеріїв, які демонструють 

відповідний індикатор виділяють стимулятори (коли найліпшим є 

максимальне значення визначеного критерію), тобто наявний прямий зв'язок 

між показником-стимулятором та інтегральною оцінкою, а також 

дестимулятори (де найкращим вважається мінімальне значення визначеного 

критерію), коли між показником-дестимулятором та інтегральною оцінкою 

наявний зворотній зв'язок [266]. 

Таким чином, значення показника-стимулятора можна розрахувати 

співвідношення фактичних даних до оптимальних. Водночас, у разі більших 

чи рівних фактичних даних відносно оптимальних значень, показник-

стимулятор дорівнюватиме 1. Тоді як показник-дестимулятор розраховується 

протилежним співвідношенням – оптимального до реального – і, відповідно, 

дорівнюватиме 1 за прямо порційних умов [111]. У ході порівняння реальних 

оціночних критеріїв, які демонструють фактичний стан речей у сфері 

використання земель, з показниками, визначеними впродовж базового 

періоду, можливо виявити низку як сприятливих, так і несприятливих 

тенденцій щодо формування екологобезпечного аграрного 

землекористування. 

Визначення еталонних (порогових) значень оціночних критеріїв 

відбувається з огляду на притаманні їм характеристики та з використанням 

відповідного методологічного апарату. Так, для розрахунку еталонного 

значення визначеної низки критеріїв використовують аналоговий метод 

(оптимальними вважаються значення індикатора, який визнано еталоном у 

цій сфері; визначення середніх значень тощо) чи законодавчо-нормативний 
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(критичний або оптимальний рівень визначається відповідно до граничного 

рівня, закріпленого в нормативно-правовому акті). У деяких ситуаціях 

використовується метод експертного оцінювання [170]. Щодо релятивних 

величин, які відображають динамічні процеси відносно визначеного базового 

етапу, найкращим вважається значення у розмірі 100-відсоткового 

співвідношення. Величини оптимальних оціночних критеріїв для визначення 

рівня екобезпечності використання земель у сільському господарстві, а також 

параметри їх оптимальності представлено у табл. 2.6. Тож, індикатори 

містять низку відповідних величин, що відображають стан використання 

земель у визначеному періоді, та релятивних динамічних величин, які слід 

співвідносити із базисним періодом. 

На четвертому етапі виконується процедура нормування, оскільки 

особливістю вихідного масиву даних є не співмірність по одиницях виміру і 

різноспрямованість їх впливу на рівень екологічної безпеки 

землекористування. Ці недоліки можна елімінувати різними способами. Щоб 

невілювати різні одиниці виміру, проводиться процедура стандартизації або 

нормування показників [137; 318]. 

Процедура нормування передбачає трансформацію значень всіх 

індикаторів порівняно до оптимального значення, при цьому нормований 

показник знаходиться в межах від 0 до 1, а максимальна наближеність до 

одиниці говорить про рівень оптимальності фактичного показника. 

Нормування індикаторів відбувається шляхом співставлення 

фактичних та порогових значень показників таким чином [137]: 

 для стимуляторів: 

1ˆ ix , коли ii yx  ,    (2.2) 

i

i
i

y

x
x ˆ , коли ii yx  ,   (2.3) 

 для дестимуляторів: 

1ˆ ix , коли ii yx  ,    (2.4) 
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i

i
i

x

y
x ˆ , коли ii yx  ,    (2.5) 

 

хi – фактичне значення і-го індикатора; 

yi – оптимальне (порогове) значення і-го індикатора (для стимуляторів 

→ max, дестимуляторів → min); 

i – унормоване значення і-го індикатора.  

 

Наступним етапом є визначення інтегральної оцінки рівня екологічної 

безпеки аграрного землекористування, в основі якої лежить розрахунок 

інтегрального індексу, що враховує сукупність показників і окремих 

критеріїв оцінок екологічної безпеки. Під час розрахунку інтегрального 

індексу за певний період у разі застосування індикаторів, які мають 

періодичність більш ніж один рік (наприклад еколого-агрохімічна оцінка – 

раз на п’ять років) використовуються останні наявні значення цих 

індикаторів. Для розрахунку інтегрального індексу екологічної безпеки 

аграрного землекористування (Iesl) визначається сума унормованих значень 

сукупності індикаторів, що входять до них, скоригованих відповідно до їх 

вагомості: 
 





n

i

iiesl gxxI
1

ˆ ,                                                (2.6) 

 

де i – унормоване значення і-го індикатора; 

gxi – ваговий коефіцієнт i-го індикатора; 

n – кількість індикаторів, що застосовуються під час розрахунку 

інтегрального індексу. 

 

На підставі виконання розрахунків за наведеним алгоритмом може 

бути зроблений висновок щодо рівнів екологічної безпеки аграрного 

землекористування, для чого використовуються спеціальні оціночні шкали за 
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певною градацією значення інтегрального індексу (табл. 2.6). До складу 

таких оціночних шкал включають змістовний опис виділених градацій шкали 

і відповідні їм числові значення інтегрального індексу екологічної безпеки 

аграрного землекористування. 

Таблиця 2.6 

Шкала градації рівнів екологічної безпеки аграрного землекористування 

Рівень екологічної безпеки 

аграрного землекористування 
Значення індексу 

Стійкий  0,76 

Критичний 0,51–0,75 

Кризовий 0,26–0,50 

Небезпечний  0,25 

Джерело: авторська розробка. 

 

З метою порівняльної оцінки рівня екологічної безпеки аграрного 

землекористування складається рейтинг регіонів шляхом сортування значень 

оцінки інтегрального індексу за критерієм зменшення значень (починаючи з 

максимального і закінчуючи мінімальним значеннями). 

Результати оцінювання екологічної безпеки аграрного 

землекористування дають можливість враховувати ймовірність виникнення 

негативних наслідків при розробці та реалізації прогнозної політики в сфері 

управління землекористуванням. Врахування таких результатів 

землевласниками і землекористувачами, а також органами регулювання 

землекористування дає змогу розробляти більш конкретні стратегічні плани 

розвитку на різних рівнях: державному, регіональному та місцевому. 

Загалом, запропонована методика оцінки екологічної безпеки 

аграрного землекористування шляхом ранжирування регіонів країни за 

інтегральним індексом чи окремими критеріями (чи індикаторами) дає змогу 

класифікувати їх за рівнями якості земель, їх деградації, антропогенного 

впливу та екодеструктивного навантаження на землі. Вказане дозволить 

виявити максимально чутливі до несприятливого екологічного впливу 
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регіони, які передусім потребуватимуть допомоги та попередження і 

ліквідації несприятливих екологічних ефектів, а також забезпечити напрями 

ініціювання специфічного фінансового інструментарію та першочерговість 

регіонального поділу державного фінансування з метою попередження та 

усунення несприятливих впливів внаслідок інтенсивного здійснення 

сільськогосподарської діяльності, формування і реалізації довго- та 

короткострокових планів щодо екологобезпечного аграрного 

землекористування як на державному так і на локальному рівнях. 

 

Висновки до 2 розділу 

 

1. З метою організації екологобезпечних аграрних землеволодінь і 

землекористувань, які демонструють ознаки складних систем обов’язковою 

умовою є врахування екологічних небезпек (загроз, ризиків) та формування 

заходів протидії їм при організації використання, охорони та відтворення 

земель в сільському господарстві. Зважаючи на це, запропоновано 

методологію організаційно-економічного забезпечення екологобезпечного 

аграрного землекористування базувати на системному підході та принципах 

об'єктно-орієнтованого моделювання, тобто розглядати цей процес на основі 

окремих взаємопов’язаних «модулів». 

2. Запропоновано методологічний підхід до організаційно-

економічного забезпечення екологобезпечного аграрного землекористування, 

складовими елементами якого є концептуальні положення, методичний 

інструментарій функціонування механізму, а також методичні підходи до 

оцінки екологічної безпеки. Такий підхід передбачає формування системи 

організації екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань, як 

впорядкованої сукупності елементів та взаємозв’язків між ними в процесі 

реалізації своїх функцій та є основою для обґрунтування стратегічних 

пріоритетів щодо протидії екодеструктивним чинникам залежно від рівня їх 

прояву та можливих загроз і ризиків екологічній безпеці. 
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3. Враховуючи, що проблема організаційно-економічного 

забезпечення екологобезпечного аграрного землекористування передбачає 

застосування міждисциплінарних підходів до проведення досліджень, 

визначено універсальний методологічний базис для організації цього 

процесу, виходячи з основних концептуальних засад. Зокрема, завдяки 

застосуванню методів моделювання зручно вивчати не безпосередньо об’єкт 

дослідження, а уже відповідну модель, що певною мірою відображає усі 

необхідні елементи та нюанси самого об’єкта. Важливим елементом, що 

базується на концептуальних засадах є обґрунтований методичний 

інструментарій функціонування організаційно-економічного механізму 

забезпечення екологобезпечного аграрного землекористування. З метою 

формування законодавчих, фінансово-економічних, організаційно-

управлінських, техніко-технологічних і інших умов, орієнтованих на 

ґрунтовне відтворення та поліпшення якісних характеристик земельних 

угідь, забезпечення екологобезпечних умов у процесі господарювання, 

відповідний оціночно-організаційний інструментарій землекористування 

повинен передбачати існування причинно-наслідкових взаємозв’язків 

еколого-економічних складових у ході організації використання земель у 

сільськогосподарській сфері. 

4. В процесі формування механізму реалізації поставлених завдань та 

функціональної моделі організаційно-економічного забезпечення 

екологобезпечного аграрного землекористування, варто використовувати 

методи та інструментарій структурно-функціонального підходу. Тому одним 

з найважливіших завдань формування екологобезпечного землекористування 

є модернізація сформованої моделі функціонування системи організації 

аграрних землеволодінь і землекористувань в контексті забезпечення 

екологічної безпеки. При цьому для формування системи екологобезпечних 

аграрних землеволодінь і землекористувань потрібна наявність базисних 

структурних елементів, взаємозалежне функціонування яких забезпечило б 
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максимальну ефективність сільськогосподарської діяльності за умов 

збереження агроекосистем та гарантування екологічної безпеки. 

5. З урахуванням наявних проблем та систематизації ключових 

чинників забезпечення екологічної безпеки землекористування та 

раціонального використання земельних ресурсів в аграрному секторі 

економіки запропонована структурно-функціональна модель системи 

організації екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань. 

Така система налічує низку функціональних елементів, які згруповані у певні 

блоки, що взаємодіють і логічно взаємодоповнюються в процесі виконання 

своїх функцій для задоволення загальної мети. 

6. Провідну та першочергову роль в організації екологобезпечних 

аграрних землеволодінь і землекористувань займає інформаційно-

аналітичний блок. Наступною складовою є блок планування, що налічує 

низку елементів, що на онові систематичної оцінки земель передбачають 

аналіз та формування альтернатив для визначення найбільш оптимального 

варіанту їх використання та охорони. Важливою частиною системи є 

забезпечувальний блок, що налічує сукупність формальних та неформальних 

норм і правил, які формують нормативно-правову та організаційно-

адміністративну базу, а також інструментарій організаційно-економічного 

механізму організації екологобезпечних аграрних землеволодінь і 

землекористувань. Не менш вагомого значення для функціонування системи 

організації екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань має 

організаційний блок, що реалізується шляхом використанню відповідного 

інструментально-методичного апарату, зокрема через землеустрій, 

землевпорядкування, екологічні обмеження, зонування та охорону земель. 

Блок контролю можна вважати коригуючою складовою цього процесу, що 

має на меті реалізацію контрольних функцій стосовно виконання усіма 

учасниками такого процесу відповідних зобов’язань та запланованих заходів. 

Результативний блок передбачає реалізацію всіх елементів системи через 
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прогнозні сценарії, стратегії та програми організації екологобезпечних 

аграрних землеволодінь і землекористувань. 

7. З огляду на рівень прийняття управлінських рішень (глобальний, 

національний, регіональний, локальний) систематизовано заходи з 

формування екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань. 

При цьому дія цих заходів має бути націлена в першу чергу на формування 

здатності попередити або ослабити негативний вплив екологічно 

небезпечних чинників. 

8. Запропоновано методичний підхід до оцінювання рівня екологічної 

безпеки аграрного землекористування, базисом якого є комплексний аналіз 

сукупності критеріїв та індикаторів, які найбільш повно характеризують 

екологічні ризики та загрози землекористуванню з урахування 

асиміляційного потенціалу агроекосистем на основі використання 

інтегрального показника. 

9. Виходячи з мети і завдань дослідження, індикатори екологічної 

безпеки аграрного землекористування згруповано в межах визначених 

критеріальних груп (просторова структура території, рівень деградації 

земель, екологічна оцінка якості земель, антропогенний вплив), що дозволить 

ідентифікувати загрози, характерні для кожного критерію, і сформувати 

інструменти їх нейтралізації. Набір визначених індикаторів найбільш стисло 

та базисно характеризує екологічну безпеку аграрного землекористування на 

рівні держави (в розрізі її регіонів). Особливістю даного підходу є також те, 

що з метою більш повного аналізу екологічних загроз та ризиків статичні 

дослідження доповнюються динамічними дослідженнями в оцінюванні 

екологічної безпеки аграрного землекористування, тобто індексними 

показниками. 

10. Загалом, запропонована методика оцінки екологічної безпеки 

аграрного землекористування шляхом ранжирування регіонів країни за 

інтегральним індексом чи окремими критеріями (індикаторами) дає змогу 

класифікувати їх за рівнями якості земель, їх деградації, антропогенного 



 161 

впливу та екодеструктивного навантаження на землі. Вказане дозволить 

виявити максимально чутливі до несприятливого екологічного впливу 

регіони, які передусім потребуватимуть допомоги та попередження і 

ліквідації екологічних загроз і ризиків з метою реалізації довго- та 

короткострокових планів щодо екологобезпечного аграрного 

землекористування як на державному так і на локальному рівнях. 

 

Основні результати досліджень за даним розділом опубліковано в 

наукових працях [153; 155; 158; 163; 165; 338]. 



 162 

РОЗДІЛ 3 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОЦІНКА РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

АГРАРНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

 

3.1. Особливості трансформації аграрного землекористування в 

ринкових умовах господарювання 

 

В Україні за роки незалежності в системі земельних відносин відбулися 

істотні зміни. В першу чергу, це відбулося у зв’язку із започаткуванням 

ринкових трансформацій економіки, що в результаті викликало необхідність 

реалізації земельної реформи, як однієї з центральних ланок економічної 

реформи держави. Реалізація земельної реформи є ключовою умовою для 

впровадження системи трансформаційних перетворень соціально-

економічного спрямування, орієнтованих на зростання економічної 

ефективності та забезпечення екобезпеки досліджуваної сфери. В результаті 

в процесі земельної реформи сформувалась нова парадигма аграрного 

землекористування і відповідно земельних відносин в сільському 

господарстві, як основи аграрних відносин. 

Базисом та початком реформування земельних відносин в напрями 

становлення ринкових умов господарювання на землі була прийнята 

Постанова Верховної Ради УРСР «Про земельну реформу» від 18.12.1990 р. 

[135]. З прийняттям на її основі низки нормативно-правових актів протягом 5 

років після її оголошення було запроваджено низку заходи щодо земельного 

реформування. Зокрема, розпочато процес роздержавлення та приватизації 

земель шляхом передачі їх у колективну власність сільськогосподарським 

підприємствам, а також у приватну власність громадянам. Наступним кроком 

було паювання земель, переданих у колективну власність 

сільськогосподарським підприємствам з видачею сертифікатів на право на 
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земельну частку (пай) та державних актів на право приватної власності на 

землю у разі виходу з підприємства [197]. 

Однак, не було досягнуто не лише основних цілей реформування 

земельних відносин, а й відбулося поглиблення проблемних аспектів у цій 

сфері. Попри низку істотних зрушень у напрямі дотримання цільових 

орієнтирів земельного реформування, слід закцентувати й на його суттєвих 

негативних аспектах, зокрема в Україні одним із ключових недоліків є брак 

ефективного упорядкованого та збалансованого законодавчого забезпечення 

у сфері землекористування і землеохорони, формування ринкових відносин, 

обігу земель тощо. 

В результаті здійснення заходів земельної реформи питома вага земель, 

які перебувають у державній власності, має постійну тенденцію до 

зменшення (за оперативними даними станом на 01.01.2018 питома вага 

земель державної власності у загальній структурі становить менше 46 

відсотків загальної площі території України (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Розподіл земельного фонду за формами власності 

Станом на 

01.01. 

Площа земель за формами власності, тис. га 

Державна приватна колективна Комунальна 

1991 60354,8 – – – 

1999 30097,0  3393,8 26864,0  – 

2005 29671,4  30542,8 140,6  – 

2010 29246,5 31035,7  72,6  – 

2016 28758,3  31489,2 55,1  52,2 

2017* 28317,6  31899,1  55,1  83,0 

2018* 27643,5 32528,9  55,1  127,3 

Джерело: дані Держгеокадастру. 

* оперативна інформація станом на 01.01.2017 та 01.01.2018. 

 

Перехід до ринкової економіки сприяв зміні форм землеволодіння та 

землекористування. З-поміж основних завдань, визначених у системі 

реформування земельних відносин, було окреслено формування приватного 

землеволодіння. Виникла необхідність перерозподілу ділянок з тим, щоб 
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вони ефективно використовувалися. У зв’язку з цим в результаті 

перерозподілу земельних ділянок між основними землекористувачами та 

землевласниками відбулися принципові зміни в структурі землекористування 

України (рис. 3.1). Перш за все, необхідно відмітити, що процес збільшення 

частки приватної власності зумовив збільшення частки земель, що 

перебувають в користуванні громадян та відповідно зменшення частки 

сільськогосподарських підприємств. Загальна площа земель, якими володіли 

чи користувались сільськогосподарські підприємства, за останні 20 років 

зменшилася більш ніж на 40% порівняно з 1994 роком, і на кінець 2015 року 

була приблизно 16,5 млн га.  

 

Рис. 3.1. Динаміка зміни структури земельного фонду України за 

основними землевласниками та землекористувачами (1994–2015 рр.) 

Джерело: розраховано за фондовими даними Держгеокадастру (форма № 6-зем). 

 

Станом на 01.01.2016 р. за наявними обліковими даними щодо 

землевласників та землекористувачів (актуальна інформація за формою 
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статистичної звітності 2-зем) їх кількість в Україні становила 20,448 млн. 

(табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Характеристика землекористувачів та землевласників за регіонами 

України (станом на 01.01.2016 р.) 

Регіон/область 

Кількість землевласників 

та землекористувачів, 

тис. осіб 

Площа, тис. га 

АР Крим  877 2608 

Вінницька  1356 2656 

Волинська  766 2014 

Дніпропетровська  1372 3192 

Донецька  1742 2652 

Житомирська  1023 2983 

Закарпатська  731 1275 

Запорізька  992 2718 

Івано-Франківська  1053 1393 

Київська  1493 2811 

Кіровоградська  743 2459 

Луганська  1068 2668 

Львівська  1365 2183 

Миколаївська  700 2459 

Одеська  1162 3331 

Полтавська  944 2875 

Рівненська  676 2005 

Сумська  875 2383 

Тернопільська  800 1382 

Харківська  1341 3142 

Херсонська  635 2841 

Хмельницька  993 2063 

Черкаська  723 2092 

Чернівецька  708 810 

Чернігівська  884 3190 

м. Київ  101 84 

м. Севастополь  4820 86 

Україна 20 488 60357 
Джерело: розраховано за даними Держгеокадастру (форма 2-зем). 

 

У процесі земельної реформи в Україні виникло чимало новостворених 

ринкових землекористувань, що ґрунтуються на винаймі переданих у право 
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володіння ділянок. Проблемним аспектом такої ситуації є те, що суб’єкти 

господарювання, які орендують землю, у переважній більшості не 

дотримуються відповідних організаційно-екологічних вимог 

землекористування, що в підсумку спричинило дестабілізацію структури 

земель, порушення стану природних комплексів, зменшення заходів 

природоохоронного характеру, недотримання сівозмін та виснажування 

ґрунтів тощо. 

Однією з головних проблем такої ситуації є трансформація відносин 

власності на землю без відповідних змін у структурі землекористування. Так 

розпорошеність земельних ділянок за великою сукупністю землеволодінь, 

власники яких не залучені до процесу сільськогосподарського виробництва 

не дає можливості застосування ефективних важелів впливу на формування 

ефективних землекористувань. Адже процес паювання земель передбачав 

розділені на земельні ділянки середньою площею 4 га, кожна з яких була 

передана у приватну власність громадянам. Такий механізм паювання був 

застосований виходячи з очікування, що кожна земельна ділянка буде 

використовуватись окремо її власником [40]. Однак, на практиці сталась 

зовсім інша ситуація: землеволодіння кількісно збільшуються при тенденції 

подрібнення їх площ, землекористування навпаки зменшуються при 

тенденції подрібнення їх площ. 

У приватну власність передавали земельні ділянки (паї) середньою 

площею 4 га по всій України, що були винесені в натуру, учасникам 

колективних підприємств (рис. 3.2). Задля зручного під’їзду до паїв було 

запроектовано сітку доріг, але як окремий самостійний вид угідь польові 

дороги не виокремлювалися, тому вважалися практично орними [50]. Та як 

показала практика, власники земельних ділянок частіше за все не хочуть 

використовувати їх в межах масивів, тому виникає бажання здати в оренду 

своє володіння сільськогосподарським підприємствам. 

Наряду з порушенням суцільності земельних масивів з’явилася ще одна 

проблема, яка виникала у відособленому користуванні земельними ділянками 
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таких угідь, які мали своє місцезнаходження між масивами. Це дуже 

ускладнює сільськогосподарські роботи техніки на масивах, тому аби 

дістатися до інших треба об’їжджати відособлені земельні ділянки [57; 101; 

256]. 
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Рис. 3.2. Середній розмір земельної частки (паю) в розрізі регіонів 

України (станом на 01.01.2016), га 

Джерело: сформовано за даними Держгеокадастру. 

 

Передбачалося, що за незначний період часу розпочнеться об’єднання 

таких земель і землевласники почнуть проводити формування визначених 

нових земельних ділянок, а також реєструватимуть їх в земельному кадастрі. 

Але на заваді постає фінансова неспроможність землевласників заплатити за 

всі процедури та відсутність дієвої системи управління земельними 

ресурсами, тому така консолідація не була проведена. 
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Проаналізувавши дане питання можна зауважити, що існує потреба в 

удосконаленні землевпорядного проектування в перерозподілі 

сільськогосподарських земель. Нині немає відповідної нормативно-правової 

бази для вирішення питань земель колективної власності, тому що в свій час 

при передачі в приватну власність земель колективних 

сільськогосподарських підприємств розпайовувалися лише угіддя 

сільськогосподарського призначення, а саме: сіножаті, рілля, пасовища, 

багаторічні насадження. Варто зазначити, що несільськогосподарські 

угіддя, які були у колективній власності, не залучалися до розподілу земель 

і на них розміщалися об’єкти інфраструктури, необхідні для проведення 

виробництва в сільському господарстві, господарські двори, тракторні 

бригади, полезахисні лісосмуги, механізовані токи, гаражі тощо [290]. 

Також постають проблеми застосування земельних ділянок, які були 

запроектовані під час паювання польовими дорогами, бо більшість із них до 

сьогодні є власністю булих членів колективних підприємств в сільському 

господарстві, ось чому законним шляхом неможливо  зареєструвати право 

користування на них. 

Згідно отриманих аналітичних даних у сфері земельних відносин, 

можна зауважити, що існуючий стан землекористування відзначається доволі 

незначним рівнем ефективності, спричиненим впливом низки різновекторних 

факторів. З огляду на таку ситуацію, відбувається нераціональне 

землекористування та несприятливі трансформації загалом в аграрному 

секторі економіки нашої країни. Так, до 2016 р. не вдавалося впоратися із 

постійним зменшенням обсягів площ сільгоспугідь. Впродовж 1990–2016 рр. 

цей показник зменшився на 525,4 тис. га (табл. 3.3). 

Аналітичні дані щодо розподілу з огляду на їх категоріальну 

приналежність демонструють, що основними причинами переведення земель 

в різні категорії були наступні: відведення земель під забудову, заростання 

чагарниками і дрібноліссям, заліснення деградованих та малопродуктивних 

земель, заболочення сільськогосподарських угідь тощо. Водночас, варто 
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зауважити, що згідно статистичних показників щодо структури угідь, їх 

паювання тощо можна побачити реальний правовий статус угідь, який 

сформувався впродовж попередньо функціонуючих нормативних вимог, 

проте це доволі не часто засвідчує об’єктивну нинішню ситуацію із 

використанням земель. 

Таблиця 3.3 

Динаміка та структура земельного фонду України за видами угідь, 

1990–2016 рр. 

Види угідь 

1990 р. 2012 р. 2016 р.  2016 р. 

 до 

1990 р., 

тис. га 

тис. га 

до 

загальної 

площі, % 

тис. га 

до 

загальної 

площі, % 

тис. га 

до 

загальної 

площі, % 

Сільськогосподарські 

землі 
43634,5 72,30 42776,9 70,88 42724,9 70,79 –909,6 

у т.ч.: с.-г. угіддя 42030,3 69,64 41557,6 68,86 41504,9 68,77 –525,4 

з них:  рілля 33570,8 55,62 32498,5 53,85 32543,4 53,92 –1027,4 

перелоги 5,0 0,01 277,2 0,46 230,6 0,38 +225,6 

багаторічні 

насадження 
1058,0 1,75 895,9 1,48 897,1 1,49 –160,9 

сіножаті  1975,3 3,27 2411,5 4,00 2402,9 3,98 +427,6 

пасовища 5421,2 8,98 5459,6 9,05 5430,9 9,00 +9,7 

Інші с.-г. землі 1604,2 2,66 1215,8 2,01 1220,0 2,02 –384,2 

Ліси та інші лісовкриті 

площі 
10221,5 16,94 10611,3 17,58 10633,7 17,62 +412,2 

Забудовані землі  1623,0 2,69 2523,2 4,18 2553,6 4,23 +930,6 

Відкриті заболочені 

землі 
916,1 1,52 980,1 1,62 982,4 1,63 +66,3 

Сухі відкриті землі з 

особливим рослинним 

покривом 

32,1 0,05 17,7 0,03 13,3 0,02 –18,8 

Відкриті землі без 

рослинного покриву 

або з незначним 

рослинним покривом 

1492,7 2,47 1022,9 1,69 1020,6 1,69 –472,1 

Усього земель (суша) 57919,9 95,97 57932,1 95,99 57928,5 95,98 +8,6 

Води (території, вкриті 

поверхневими водами) 
2435,1 4,03 2422,7 4,01 2426,4 4,02 –8,7 

Разом (територія) 60355,0 100,00 60354,8 100,00 60354,9 100,00 –0,1 

Джерело: розраховано за даними Держгеокадастру. 
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Однак і на сьогодні, найбільшу площу займають сільгоспугіддя, які в 

загальній структурі земельного фонду України сягають майже 70% або 41,5 

млн га. Серед сільськогосподарські угіддя нині найбільшу частку в їх 

структурі займає рілля – 53,9% від загальної площі земельних угідь України. 

Сьогодні розораність сільськогосподарських угідь є найвищою у Європі і 

однією з найвищих у світі [74]. При цьому слід наголосити, що за 

аналізований період істотних змін в структурі сільськогосподарських угідь 

по їх видам не відбулося. І хоча площа сільськогосподарських угідь, 

характеризується тенденцією до скорочення на 525,4 тис. га, проте для в 

структурі земельних угідь все одно характерне зростання. При цьому у 

структурі сільськогосподарських угідь продовжує зберігатися виключно 

високий рівень розораності – більше 78 %. 

Згідно даних табл. 3.4, де продемонстровано зміни обсягів площ земель 

сільськогосподарського призначення, впродовж 1990-2019 рр. відмічається 

скорочення цих обсягів та, як наслідок, зниження рівня 

сільськогосподарської освоєності територій, однак така ситуація й досі не 

спонукала до забезпечення необхідного наукового базису у цій сфері для 

попередження та усунення негативних ефектів господарювання. Високий 

рівень розораності сільськогосподарських угідь призвів до розбалансування у 

кореляції земель, зокрема орних та екостабілізуючих (лісових та 

багаторічних сільськогосподарських насаджень, вигонів тощо), спричиняючи 

несприятливі впливи на раціональність використання земель, а також 

викликавши істотний рівень техногенного навантаження на довкілля. 

Як показує табл. 3.4, певні трансформації відбулися і у структурі 

земельного фонду. Так, скоротилася площа орних земель внаслідок зростання 

земельних угідь під сіножатями, пасовищами та перелогами. Впродовж 

реалізації земельних реформ, здійснювалося зростання вказаних категорій 

земель, а саме: площі сіножатей та пасовищ збільшились на 137,7 тис. га до 

7534,2 тис. га, перелогів – на 161,7 тис. га до 166,7 тис. га. 
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Таблиця 3.4 

Динаміка змін структури сільськогосподарських угідь України, тис. га 

Роки / частка 

Види сільськогосподарських угідь 

Всього Рілля 
Багаторічні 

насадження 

Сіножаті та 

пасовища 

Перелоги 

1990 42030,3 33570,8 1058,0 7396,5 5,0 

% від загальної площі 100,0 79,9 2,5 17,6 0,01 

1995 41852,9 33286,2 1037,9 7523,8 5,0 

% від загальної площі 100,0 79,5 2,5 18,0 0,01 

2000 41827,0 32563,6 931,9 7909,9 421,6 

% від загальної площі 100,0 77,9 2,2 18,9 1,0 

2005 41722,2 32451,9 900,5 7950,5 419,3 

% від загальної площі 100,0 77,8 2,2 19,1 1,0 

2010 41576,0 32476,5 896,5 7892,8 310,7 

% від загальної площі 100,0 78,1 2,2 19,0 0,7 

2014 41511,7 32531,1 892,9 7848,3 239,4 

% від загальної площі 100,0 78,4 2,2 18,9 0,6 

2015 41507,9 32541,3 892,4 7848,3 233,7 

% від загальної площі 100,0 78,4 2,2 18,9 0,6 

2016 41504,9 32543,4 897,1 7833,8 230,6 

% від загальної площі 100,0 78,4 2,2 18,9 0,6 

2017 41489,3 32544,3 894,8 7820,9 229,3 

% від загальної площі 100,0 78,4 2,2 18,9 0,6 

2018 41329,0 32698,5 863,0 7577,0 190,5 

% від загальної площі 100,0 79,1 2,1 18,3 0,5 

2019 41310,9 32757,3 852,7 7534,2 166,7 

% від загальної площі 100,0 79,3 2,1 18,2 0,4 
 

Джерело: розраховано за даними Держгеокадастру. 

 

З огляду на існуючі дані, в нашій країні чи не найбільший показник 

розораності угідь з-поміж європейських країн. Однак, якщо аналізувати 

показники розораності в розрізі регіонів України спостерігається певна 

строкатість його рівня залежно від території дослідження (рис. 3.3). 

Вивчення ситуації у регіональному розрізі засвідчив, що найбільш розорані 

території Херсонської області де рівень розораності сільськогосподарських 

угідь сягає 90,3%, Черкаській – 87,7%, Кіровоградській – 86,8%  та 

Вінницькій – 85,7% областях. 
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Рис. 3.3. Ранжирування регіонів України за рівнем розораності 

сільськогосподарських угідь 

Джерело: розраховано за даними Державної служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру. 

 

Співвідношення площі земель сільськогосподарського призначення та 

кількості населення нашої країни є найбільшим індикатором з-поміж числа 

країн ЄС, де усереднене значення складає 0,44 га, з яких 0,25 га орних 

земель, тоді як вітчизняні показники становлять 0,9 та 0,7 га відповідно [206]. 

Зауважимо, що вказані індикатори демонструють забезпеченість країни 

значними площами земель сільськогосподарського призначення, достатніми 

для усієї кількості населення і розвитку сільського господарства та, водночас, 

показують брак потенціалу для збільшення обсягів землекористування. 

Значний вплив на структуру земельного фонду України спричинив 

динаміка перерозподілу площі сільськогосподарських угідь серед 

землекористувачів. Так концентрація аграрної політики держави на швидкій 

та не досить аргументованій передачі земель у приватну власність, призвела 
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до нищення крупного товарного агровиробництва, та не набула 

результативності при утворенні нових форм господарювання. Як наслідок – 

з’явилося багато нових форм агрогосподарювання ринкового типу. Станом 

на 2018 р. сформовано понад 45 тис. суб’єктів господарювання, з яких: 

господарські товариства – 17,9%, приватні підприємства – 7,9%, кооперативи 

– 1,5%, фермерські господарства – 66,9%, інших суб’єктів господарювання – 

5,5% (табл. 3.5) [259; 264]. 

Таблиця 3.5 

Аналіз динаміки та структури сільськогосподарських підприємств 

України за організаційно-правовими формами господарювання, 1991–

2019 рр. 

Форма 

господарювання 

Роки 

1990 2000 2005 2010 2015 2017 2019 

Кількість, одиниць  

Всього 13427 51588 57877 56493 45379 45558 48504 

Господарські 

товариства 
– 6718 8172 7769 7721 6967 8661 

Приватні підприємства – 2519 4054 4243 3627 3215 3826 

Кооперативи* 8820 3136 1727 952 596 448 723 

Фермерські 

господарства 
82 38428 42533 41726 32303 34137 32452 

Державні 

підприємства 
4525 385 395 322 241 199 197 

Підприємства інших 

форм господарювання 
– 402 1694 1481 891 592 2645 

У відсотках до підсумку 

Всього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Господарські 

товариства 
– 13,0 14,1 13,8 17,0 15,3 17,9 

Приватні підприємства – 4,9 7,0 7,5 8,0 7,1 7,9 

Кооперативи* 65,7 6,1 3,0 1,7 1,3 1,0 1,5 

Фермерські 

господарства 
0,6 74,5 73,5 73,8 71,2 74,9 66,9 

Державні 

підприємства 
33,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 

Підприємства інших 

форм господарювання 
– 0,8 2,9 2,6 2,0 1,3 5,5 

* у 1990 році колективні сільськогосподарські підприємства та інші підприємства 

колективної форми власності. 

Джерело: сформовано за даними Держстату. 
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З огляду, на те, що аграрне виробництво здійснюються переважно 

землекористувачами з вищенаведених груп суб’єктів господарювання, варто 

зосередитися увагу на розподілі сільськогосподарських земель України за 

категоріями землекористувачів (рис. 3.4). 

  

Рис. 3.4. Динаміка розподілу сільськогосподарських земель України за 

категоріями землекористувачів, 1990–2016 рр. 

Джерело: сформовано за даними Держгеокадастру. 

 

Так площі сільськогосподарських угідь землеволодінь і 

землекористувань аграрних підприємств упродовж 1990–2016 рр. 

зменшилися майже в два рази, а в господарствах населення – цей показник 

збільшився майже в шість разів. Це зумовлено, перш за все, паюванням 

земель колективних сільськогосподарських підприємств та подальшою їх 

приватизацією [259]. Площа сільськогосподарських угідь за категоріями 

землевласників і землекористувачів наведена в табл. 3.6. 
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Таблиця 3.6 

Площа сільськогосподарських угідь за категоріями 

землевласників і землекористувачів, тис. га 

Категорія 

землевласників 

(землекористувачів) 

Роки 2015 р. 

 до 

1990 р. 
1990 1995 2000 2005 2008 2015 

Сільськогосподарські 

підприємства 
38705,4 29878,0 22116,7 20589,6 20746,9 29878,0 -8827,4 

у т.ч. державні 28778,0 1847,9 1230,2 1022,0 937,0 1847,9 -26930,1 

Недержавні 9927,4 
28030,

1 
20886,5 19567,6 19809,9 28030,1 +18102,7 

Громадяни 2669,0 8543,4 14922,7 15898,3 15706,4 8543,4 +5874,4 

у т.ч. особисті селянські  

господарства та ділянки 

для будівництва і 

обслуговування 

житлового будинку та 

господарських будівель  

2476,4 4323,8 4722,9 4942,5 5056,4 4323,8 +1847,4 

товарне виробництво – 2306,7 8351,4 9412,3 9286,7 2306,7 х 

колективні та 

індивідуальні сади 
127,4 180,3 180,8 183,8 188,1 180,3 +52,9 

колективні та 

індивідуальні городи 
65,2 299,6 227,8 189,7 174,1 299,6 +234,4 

ділянки для 

сінокосіння та випасу 

худоби 

– 1429,5 1433,6 1162,4 993,2 1429,5 х 

Джерело: сформовано за даними Держгеокадастру. 

 

У процесі реформування трансформувалися межі та розміри земельних 

ділянок, спричиняючи складнощі у процесі обробки та охорони земель. Так, з 

огляду на формування значної чисельності ферм, спостерігається 

надлишкове подрібнення земель, що в підсумку зумовлює низьку 

ефективність аграрної сфери країни.  

Впродовж майже трьох десятиліть реалізації реформування у сфері 

земельних відносин, обсяги площ сільгоспугідь, використовувані у процесі 

агровиробництва, зменшилися на понад 0,5 млн га. Виникла неприйнятна 

парцеляція земель. В результаті недопущення формування ринку приватних 

земель в системі агровиробництва, міцніє тенденція виникнення 
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необґрунтованих обсягів землекористувань, тобто неупорядкований їх 

розподіл у структурі агроформувань з огляду на розміри використовуваних 

площ. Аналіз даних табл. 3.7 дозволяє виявити частку сільськогосподарських 

угідь, які зосереджені у товаровиробників залежно від розміру 

землекористувань та відповідно концентрацію цих угідь в структурі 

землекористування. 

Таблиця 3.7 

Динаміка змін структури та концентрації сільськогосподарських угідь за 

розміром землекористувань в Україні, 1990–2019 рр. 

Площа земле-

користування, га 

Частка сільськогосподарських угідь, які 

зосереджені у сільгосптоваровиробників, % 

2019 р. 

+,– до 

1990 р., % 1990 р. 2000 р. 2005 р. 2010 р. 2019 р.* 

до 100 2,7 5,3 14,8 27,1 29,5 +26,8 

101-1000 13,4 55,3 61,2 51,3 46,8 +33,4 

1001-5000 78,7 34,5 19,2 17,0 18,8 -59,9 

понад 5000 5,2 4,9 4,8 4,6 4,9 -0,3 

За сукупністю 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 х 

Джерело: сформовано за даними Держгеокадастру. 

 

Слід зауважити і про таку властивість процесу реформування сфери 

землекористування, як широка сітка розмірностей агрогосподарств. Так, на 

початку процесу реформування площі, зайняті землями 

сільськогосподарського призначення, які перебували у власності одного 

підприємства, були в діапазоні від 2 до 5 тис. га, проте після виникнення 

цілої низки розмаїтих організаційно-правових форм господарювання у сфері 

земельних відносин нині відзначається істотна розрізненість цих площ – від 

лише 5 га, що знаходяться у користуванні одного суб’єкта господарювання 

до понад 10 тис. га. 

Так однією з причин подрібнення земельних масивів була ініціатива 

розвитку фермерських господарств з метою становлення селянина-фермера 

як повноправного господаря на  своїй землі стало законодавче закріплення  

державної,  колективної  та  приватної форм власності. Проте,  фермерські  
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господарства, як і інші сільськогосподарські  підприємства,  не  зуміли  

ефективно  господарювати в умовах вільних цін  на сільськогосподарську та 

промислову продукцію. До того ж не надавалась державна підтримка для 

розвитку фермерських господарств, не розроблялася стратегія їх розвитку, та, 

здебільшого, у практиці господарської діяльності використовувалися 

короткострокові фінансові цілі [153]. 

Великою проблемою в Україні залишається й дотримання екологічно 

обґрунтованого раціонального землекористування в фермерських 

господарствах. Значна частина фермерських господарств не має 

тваринницької галузі, або ж тваринництво займає мізерну частку в структурі 

виробництва. Саме це зумовлює зниження обсягів внесення органічних 

добрив і дегуміфікацію ґрунтів. 

Сьогодні у близько 40 тис. аграрних господарств перебувають у 

користуванні земельні ділянки розміром до 100 га. Проте, попри питому вагу 

таких сільгосппідприємств, яка становить біля 60% у загальній структурі 

господарств агросфери, у їх розпорядженні знаходяться навіть менше 5% від 

усіх земель сільськогосподарського призначення. Водночас, близько 5 тис. 

аграрних господарств, яким належать земельні ділянки розміром понад 

1 тис. га та питома вага яких у загальній структурі сільгосппідприємств 

становить тільки 10,7%, володіють майже 80% усіх земель 

сільськогосподарського призначення (табл. 3.8). 

Крім того, більшість земельних ділянок, що знаходяться у користуванні 

сільськогосподарських підприємств (незалежно від речового права) не 

виділені в натурі та без встановлених меж. У зв'язку зі складним 

економічним станом в 1990-і роки в аграрній сфері майже повсюдно 

тривалий час не проводилися землевпорядні роботи, земельні ділянки не 

ставилися на кадастровий облік, відповідно реєстрація права на них не 

здійснювалася. Окрім, цього зростають тенденції концентрації 

сільськогосподарських земель у користуванні великих аграрних 

підприємствах, з яких формуються потужні агрохолдинги. Така ситуації є 
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результатом оренди у дрібних землевласників-громадян більш 60% 

сільськогосподарських угідь. При чому, серед іншої частина, яка становить 

менше третини всіх сільськогосподарських угідь хоч за офіційними даними і 

обробляється землевласниками, насправді багато земель обробляється тими 

ж агрохолдингами на умовах скритої оренди. 

Таблиця 3.8 

Розподіл сільськогосподарських підприємств України за розміром 

сільськогосподарських угідь у 2010–2019 рр. 

Показник 

Кількість підприємств Площа сільськогосподарських 

угідь 

Одиниць 

% від 

загальної 

кількості 
тис. га 

% від загальної 

площі сільсько-

господарських 

угідь  

2010 2019 2010 2019 2010 2019 2010 2019 

Підприємства, 

що мали 

сільсько-

господарські 

угіддя 48824 38523 86,42 79,40 21585,9 20113,6 100,00 100,00 

у т.ч. площею, га 

до 5,0 5784 2457 10,24 5,07 18,3 7,9 0,08 0,04 

5,1-10,0 4038 2200 7,15 4,54 31,9 17,2 0,15 0,09 

10,1-20,0 4925 3518 8,72 7,25 76,3 54,5 0,35 0,27 

20,1-50,0 13707 10440 24,26 21,52 519,8 393,6 2,41 1,96 

50,1-100,0 4831 4778 8,55 9,85 345,2 345,4 1,61 1,72 

100,1-500,0 7181 7717 12,71 15,91 1743,1 1890,2 8,08 9,40 

500,1-1000,0 2667 2672 4,72 5,51 1919,4 1918,6 8,89 9,54 

1000,1-2000,0 2661 2410 4,71 4,97 3822,8 3451,9 17,71 17,16 

2000,1-3000,0 1347 1056 2,38 2,18 3295,5 2566,9 15,27 12,76 

3000,1-4000,0 666 472 1,18 0,97 2293 1626,6 10,62 8,09 

4000,1-5000,0 376 243 0,67 0,50 1670,5 1077,5 7,74 5,36 

5000,1-7000,0 332 256 0,59 0,53 1919,6 1495,6 8,89 7,44 

7000,1-10000,0 178 125 0,32 0,26 1479,6 1048,5 6,85 5,21 

більше 10000,0 131 179 0,23 0,37 2450,9 4219,2 11,35 20,98 

Підприємства, 

що не мали 

сільсько-

господарських 

угідь 7669 9981 13,58 20,6 х х х х 
Джерело: сформовано за даними Держстату. 
 

На сьогодні в нашій країні у загальному обсязі землекористувань 

підприємства із розмірами угідь до 100 га складають в цілому 0,9 млн га 



 179 

сільгоспугідь, тоді як підприємства із площами земель понад 10 тис. га 

становлять 3,5 млн га [259]. Вказане демонструє прерогативу 

крупномасштабного агровиробництва поряд із вузькоорієнтованим. 

Зростання консолідованих земель сільськогосподарського призначення 

спричинене підвищенням інвестиційної привабливості даної сфери 

господарювання та потребує активізації регуляторної діяльності з боку 

держави у цьому аспекті, зокрема стосовно концентрації значних обсягів 

земельних площ у межах крупних агрохолдингів, а також зміцнення 

контролюючих позицій у площині монопольної діяльності окремих 

корпорацій у сфері земельних відносин. Тож, одним із головних проблемних 

аспектів у сфері діяльності органів державного управління є забезпечення 

ефективної системи землекористування в аграрному секторі економіки та 

використання відповідного інструментарію щодо перерозподілу земель з 

метою сприяння ефективним землевласникам за умови узгодження інтересів 

усіх учасників земельного ринку. 

Такий розвиток подій є свідченням того, що процес формування й 

функціонування агрохолдингів відбувався стихійно, за відсутності 

державного впливу, належного інституційного й соціально-економічного 

забезпечення розвитку сільських територій. Звичайно, держава в умовах 

ринкової економіки не може втручатися у виробничі процеси, але стан 

земельних угідь, їх охорона саме її компетенція. А процес використання 

земель сільськогосподарського призначення сьогодні абсолютно не 

контрольований. На противагу, в європейських країнах законодавством 

запроваджено обмеження на агрохолдингізацію та визначено пріоритетні 

напрями державної політики: 1) сприяння розвиткові сільських територій 

завдяки підтримці малого та середнього аграрного підприємництва; 2) 

вкладення інвестицій у розвиток соціально-економічної інфраструктури 

сільських територій [49]. 

Загалом, у результаті трансформації земельних відносин виникла низка 

проблем в системі аграрного землекористування України, серед яких: 
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екологічно необґрунтована структура агроландшафтів, зокрема через 

високий рівень розораності; зростання рівня парцеляції земель та 

концентрація землекористувань на основі орендних відносин; посилення 

проявів малоземелля, вкраплень та черезсмужжя; надмірне антропогенне 

навантаження на ґрунти внаслідок збільшення посівних площ зернових та 

технічних культур за одночасного скорочення – кормових; порушення 

структури сівозмін. 

Існуюча система використання земель потребує суттєвих соціально-

організаційних трансформацій. Адже подальше нехтування еколого-

економічними складовими ведення господарської діяльності та легковажне 

ставлення до природно-кліматичних і регіонально-технологічних 

особливостей та взаємозв’язків агроекосистеми із господарською діяльністю 

лише посилить кризовий еколого-економічний стан аграрного сектора 

економіки країни. Слід запроваджувати істотно модернізовані та осучаснені 

науково обґрунтовані еколого-економічні правила створення дієвої 

збалансованої системи використання земель сільськогосподарського 

призначення. Оскільки у будь-якої форми використання земель є свої плюси 

й мінуси, на які слід обов’язково зважати у ході розробки відповідних 

управлінських рішень у сфері агрогосподарювання. 

У зв’язку з цим, у процесі реалізації земельних реформ постають певні 

проблемні аспекти щодо забезпечення екологічної безпеки аграрного 

землекористування, а саме стосовно зважання на відповідні умови 

господарювання у розрізі обсягів площ визначених землеволодінь і 

землекористувань. 

 

3.2. Еколого-економічний аналіз ефективності аграрних 

землеволодінь і землекористувань 

 

Земельні ресурси є головним засобом виробництва в сільському 

господарстві, процес використання яких тісно пов’язаний з використанням 
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інших засобів виробництва. Тому поняття ефективності аграрних 

землеволодінь і землекористувань тісно пов’язане з поняттям ефективності 

сільськогосподарської діяльності. Підвищення ефективності 

землекористування в умовах його поступової інтенсифікації є неможливим 

без аналізу чинників, які впливають на даний процес. Ефективність 

використання земель в господарствах різних форм володіння та користування 

залежить від підвищення продуктивності праці, зростання інтенсифікації 

виробництва, використання внутрішніх резервів і можливостей 

агровиробництва і, особливо, раціонального використання землі. В аспекті 

землекористування і землеволодіння збалансованість має на меті 

ефективність виробничої і невиробничої експлуатації сільгоспугідь через 

вплив інтенсивно-екстенсивних чинників, завдяки яким досягається 

стабільне зростання показників ґрунтової родючості [33]. 

На сьогодні, висуваючи певні вимоги у напрямі забезпечення 

ефективного землекористування, зосереджуються здебільшого на 

економічному ефекті цього процесу, трактуючи це через переваги саме 

економічної функції земель. З огляду на лімітованість земель як ресурсу, 

головним напрямом землекористування в агросфері, який забезпечує 

зростання обсягів сільськогосподарського виробництва та харчової 

безпечності готової сільгосппродукції як на локальному, так і на рівні 

держави, зостається інтенсивний розвиток аграрного сектора економіки 

країни. Такий спосіб розвитку агросфери орієнтований на реалізацію 

виробничого процесу на основі НТП, а саме уречевлення наукових 

напрацювань у предметах і засобах праці, організаційно-технологічних 

процесах, трудових ресурсах тощо. 

Так серед важливих показників інтенсивності використання земель є 

структура посівних площ, а результативність – характеризується досягнутим 

рівнем врожайності сільськогосподарських культур. Однак, внаслідок 

скорочення площі орних земель в структурі земельних угідь України 
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спостерігається стійке зменшення посівних площ сільськогосподарських 

культур (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9 

Динаміка посівні площі основних сільськогосподарських культур в 

Україні, тис. га 

Культура 

Роки 

1990 1995 2000 2005 2010 2019 
2019 у % 

до 1990 

Уся посівна площа 32406 30963 27173 26044 26952 28001 86,4 

Зернові та зерно-

бобові культури 
14583 14152 13646 15005 15090 15318 105,0 

озимі зернові 8614 6310 6324 7289 7904 7836 91,0 

у тому числі: 

пшениця 
7568 5324 5316 6185 6137 6650 87,9 

Жито 518 609 668 622 286 115 22,2 

Ячмінь 528 377 340 482 1481 1058 200,4 

ярі зернові та 

зернобобові 
5969 7842 7322 7716 7186 7482 125,3 

у тому числі пшениця 9 185 303 480 314 167 1855,6 

Ячмінь 2201 4130 3645 4018 3024 1555 70,6 

Овес 492 570 521 468 326 183 37,2 

кукурудза на зерно 1234 1174 1364 1711 2709 5005 405,6 

Просо 205 167 437 141 95 92 44,9 

Гречка 350 459 574 426 225 69 19,7 

Рис 28 22 26 21 29 11 39,3 

Зернобобові 1424 1103 408 422 429 254 17,8 

Технічні культури 3751 3748 4187 5260 7296 9130 243,4 

цукрові буряки 

(фабричні) 
1607 1475 856 652 501 222 13,8 

Соняшник 1636 2020 2943 3743 4572 5928 362,3 

Соя 93 25 65 438 1076 1609 1730,1 

Ріпак 90 49 214 207 907 1282 1424,4 

льон-довгунець 172 98 23 25 1 1 0,6 

Картопля і овоче-

баштанні культури 
2073 2165 2277 2041 1967 1828 88,2 

Картопля 1429 1532 1629 1514 1408 1309 91,6 

овочі відкритого 

ґрунту 
456 503 538 465 462 446 97,8 

Кормові культури 11999 10898 7063 3738 2599 1725 14,4 

кормові коренеплоди 624 480 285 294 244 192 30,8 

кукурудза на силос і 

зелений корм 
4637 3475 1920 774 473 243 5,2 

однорічні трави 2583 2879 1765 891 583 312 12,1 

багаторічні трави 3986 3906 2985 1702 1238 921 23,1 

Площа чистих парів 1427 1570 3213 2428 1465 436 30,6 

Джерело: сформовано автором за даними Держстату. 
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В результаті проведеного аналізу встановлено, що в цілому скорочення 

посівних площ за аналізований період склало 13,6%. Слід зазначити, в 

умовах ринкової економіки виробничу поведінку господарюючих суб'єктів 

визначають ринкові відносини. Виходячи з цього землекористувачі 

визначають програми виробництва сільськогосподарської продукції і 

відповідно структуру посівних площ. Так за період з 1990-2019 рр. відбулися 

значні зміни в структурі посівних площ (табл. 3.10). Зокрема, частка 

зернових та зернобобових культур в загальній структурі посівних площ 

збільшилася з 45 у 1990 р. до 54,7% у 2019 р., частка соняшнику – 

збільшилася від 5,0 до 21,2%, що пояснюється високою рентабельністю 

культивації та виробництва цих культур. 

Таблиця 3.10 

Структура посівних площ сільськогосподарських культур, % 

Культура 

Рік 2019 р. до 

1990 р., 

+,– 
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019 

Загальна посівна площа 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 – 

Зернові та зернобобові 

культури 

45,0 

100,0 

45,7 

100,0 

50,2 

100,0 

57,6 

100,0 

56,0 

100,0 

54,8 

100,0 

54,7 

100,0 
+9,7 

у тому числі 

озимі зернові 59,1 44,6 46,3 48,6 52,4 53,6 51,1 –8,0 

ярі зернові та  

зернобобові 
40,9 55,4 53,7 51,4 47,6 46,4 48,9 +8,0 

Технічні культури 
11,6 

100,0 

12,1 

100,0 

15,4 

100,0 

20,2 

100,0 

27,1 

100,0 

31,0 

100,0 

32,6 

100,0 
+21,0 

у тому числі 

цукрові буряки 

(фабричні) 
42,8 39,4 20,4 12,4 6,9 2,8 2,4 –40,4 

Соняшник 43,6 53,9 70,3 71,2 62,7 61,1 64,9 +21,3 

Соя 2,5 0,7 1,6 8,3 14,7 25,8 17,6 +15,1 

Ріпак і кольза 2,4 1,3 5,1 3,9 12,4 8,2 14,0 +11,6 

Картопля і овоче-

баштанні культури 
6,4 7,0 8,4 7,8 7,3 6,8 6,5 +0,1 

Кормові культури 37,0 35,2 26,0 14,4 9,6 7,4 6,2 –30,8 

Джерело: сформовано за даними Держстату України. 
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Водночас, збільшення обсягів посівів відповідних сільгоспкультур за 

умови одночасного зменшення питомої ваги зернобобових у структурі цих 

обсягів не має позитивного відображення на родючості ґрунтів та 

покращенні їх якісних характеристик. Істотне зростання у загальній 

структурі посівів частки зернових спричинене мінімальними затратами праці 

у процесі їх вирощування та, водночас, максимальною продуктивністю. При 

цьому варто зазначити, що виробництво зернових та зернобобових відіграє 

значну роль в галузі рослинництва, адже саме ці культури є основними для 

харчової промисловості та тваринництва, і своєю чергою визначає соціально-

економічний рівень сільського господарства в міжнародній економіці [259]. 

Домінуючі позиції у структурі та відповідно обсяги посівних площ зернових 

культур, враховуючи інтенсифікацію виробництва та підвищення 

врожайності зернових зумовили тенденцію до збільшення валових зборів 

зерна (рис. 3.5).  
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Рис. 3.5. Динаміка виробництва та урожайності зернових та 

зернобобових культур в Україні 

Джерело: сформовано за даними Держстату України. 



 185 

Суттєво зменшилися обсяги земельних угідь під кормовими 

культурами через зменшення поголів’я ВРХ та іншої худоби, у яких вони є 

харчовим базисом. Такі трансформації у структурі сільськогосподарських 

посівних площ, які призводять до впровадження сівозмін без посіву 

кормових культур, у т.ч. однорічних і багаторічних трав, спричинили 

порушення науково обґрунтованої системи землеробства, а також суттєво 

зменшили можливості його біологізації. Стосовно овочевих та окремих 

технічних культур, то їх культивування призводить до зростання 

навантаження на земельні ресурси, а також нарощення інтенсивності 

землекористування. Такі культури доволі вибагливі у процесі культивування, 

потребують значних затрат праці та кваліфікованих фахівців тощо [300]. 

Надлишкове збільшення обсягів посівних площ соняшника призводить до 

виникнення несприятливих агроекологічних ефектів, спонукаючи до 

застосування низки обмежувальних заходів щодо подальшого 

розповсюдження таких посівів на ділянках, які є основними при 

культивуванні цієї культури [57]. При цьому варто зазначити, що забезпечити 

довготривале ефективне землекористування можливо за умови максимально 

використання цього ресурсу з інтенсивністю, що не завдає екологічної шкоди 

агроекосистемам, тобто це такий процес використання земельних ресурсів за 

якого не допускається  деградації ґрунтів, зниження  ґрунтової родючості та 

інші прояви екологічних загроз та небезпек. 

Проте, незважаючи на недодержання екологічних вимог при 

сільськогосподарському виробництві, господарства аграрної галузі всіх 

категорій змогли забезпечити тенденцію підвищення показників урожайності 

більшості сільськогосподарських культур, які вирощуються в Україні 

табл. 3.11. 

Однак, зміна показників урожайності у різних видах суб’єктів 

господарювання істотно різниться. Так, і в господарствах населення, і в 

сільськогосподарських підприємствах за період з 1990-2019 рр. 
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спостерігається скорочення вказаних показників за основними 

сільгоспкультурами. Водночас, згідно вивчення динаміки цього показника у 

розрізі основних сільгоспкультур за групами суб’єктів господарювання, 

найнижчий рівень ефективності землекористування відзначається саме у 

господарствах населення. 

Таблиця 3.11 

Урожайність сільськогосподарських культур за категоріями господарств 

в Україні (ц/га зібраної площі), 1990-2019 рр. 

Культури 

Роки 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019 
2019 у % 

до 1990 

Господарства усіх категорій 

Культури зернові та зернобобові  35,1 24,3 19,4 26,0 26,9 41,1 49,1 139,9 

Буряк цукровий  фабричний 275,7 204,7 176,7 248,2 279,5 435,8 461,1 167,2 

Соняшник 15,8 14,2 12,2 12,8 15,0 21,6 25,6 162,0 

Картопля 116,8 96,2 121,6 128,4 132,5 161,4 154,8 132,5 

Культури овочеві 149,0 120,2 112,3 157,1 173,6 206,1 214,0 143,6 

Культури плодові та ягідні 42,7 29,8 38,4 63,7 78,2 104,5 108,1 253,2 

Підприємства 

Культури зернові та зернобобові  35,1 24,0 18,3 25,9 27,6 43,8 53,7 153,0 

Буряк цукровий   фабричний 275,7 203,1 171,0 255,4 281,5 448,2 470,3 170,6 

Соняшник 15,7 14,1 11,8 12,8 15,4 23,0 27,0 172,0 

Картопля 112,6 55,1 109,1 147,8 171,0 198,6 230,5 204,7 

Культури овочеві 157,1 82,9 88,3 154,5 207,0 363,4 415,8 264,7 

Культури плодові та ягідні 40,0 10,7 10,9 16,0 38,2 70,8 72,7 181,8 

у т.ч. фермерські господарства 

Культури зернові та зернобобові  13,2 14,7 15,8 22,0 21,9 33,4 44,0 333,3 

Буряк цукровий   фабричний – 233,8 186,3 238,1 250,8 422,3 502,8 – 

Соняшник 25,0 9,7 10,2 11,1 13,4 20,8 24,5 98,0 

Картопля – 69,5 128,9 150,8 159,5 163,2 196,9 – 

Культури овочеві 76,0 64,2 78,2 136,5 159,2 316,3 368,3 484,6 

Культури плодові та ягідні – 3,3 11,5 17,3 49,7 69,8 83,7 – 

Господарства населення 

Культури зернові та зернобобові  35,8 28,0 26,9 26,4 25,0 33,9 36,8 102,8 

Буряк цукровий   фабричний 241,5 291,4 232,3 224,8 257,3 325,3 342,8 141,9 

Соняшник 19,8 18,8 16,0 12,6 13,1 16,1 19,6 99,0 

Картопля 118,6 99,5 121,8 128,2 131,7 160,8 153,9 129,8 

Культури овочеві 130,8 144,6 118,9 157,4 169,9 192,6 197,6 151,1 

Культури плодові та ягідні 45,3 45,9 88,3 105,9 98,5 117,8 119,6 264,0 

Джерело: сформовано за даними Держстату України. 
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Згідно з результатами групування сільськогосподарських підприємств 

за критерієм урожайності основних культур залежно від площі 

землекористування, виявлено, що найбільші показники урожайності 

припадають на великі сільськогосподарські підприємства (табл. 3.12). Окрім 

цього чітко прослідковується залежність урожайності від площі 

землекористування: чим більша площа землекористування тим більша 

урожайність культур. 

Таблиця 3.12 

Групування підприємств за урожайністю основних 

сільськогосподарських культур залежно від площі землекористування 

Площа 

землекористування 

Урожайність, ц/га 

К
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В середньому по 

підприємствах 
53,7 43,4 77,7 37,0 27,0 23,3 

з них з площею, га до 

100,00 
35,8 34,9 60,0 31,1 21,8 20,1 

100,01–200,00  44,6 40,8 68,7 37,3 26,4 22,1 

200,01–500,00  47,6 43,3 74,3 37,5 26,8 22,5 

500,01–1000,00  50,3 44,5 77,3 41,9 27,1 24,4 

1000,01–2000,00  52,7 44,6 79,1 41,7 27,9 25,3 

2000,01–3000,00  56,2 44,9 83,5 42,5 27,9 25,0 

більше 3000,00 65,4 47,4 86,3 44,5 30,1 25,3 

Джерело: сформовано за даними Держстату. 

 

Згідно обґрунтованих міжнародних практик, крупні суб’єкти 

господарювання володіють низкою переваг, порівняно із невеликими 

господарствами. Зокрема, у США питома вага виготовленої фермерської 

продукції становить 90% у загальній структурі агровиробництва, при цьому, 

такий обсяг забезпечують лише 15% ферм, у розпорядженні яких 

знаходиться 71,3% земельних угідь. Водночас, найвищий рівень 
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рентабельності продемонстрували сільгосппідприємства із розмірами угідь у 

межах від 2 до 5 тис. га. Тобто, у цивілізованих країнах відзначається 

стабільний процес консолідації агровиробництв [375]. 

Неоднорідність сільських територій за природно-кліматичними 

умовами ведення аграрного виробництва, ґрунтової родючості та структури 

регіональної економіки зумовила істотну диференціацію регіонів України за 

врожайністю окремих видів продукції рослинництва (додаток А). Значні 

коливання показників урожайності свідчать, що досі на агровиробництво 

суттєвий вплив здійснюють природно-кліматичні чинники, а також мізерне 

залучення чинників інтенсивного впливу. Тому, разом із збільшенням 

показників урожайності завдяки централізації виробничих засобів, так само 

істотному зростанню показників валової продукції аграрного сектора 

сприятимуть врахування та застосування чинника регіональної 

приналежності угідь. Зосереджуючи усі необхідні виробничі засоби у 

регіонах зі значним ступенем інтенсифікації, можливо досягнути доволі 

значних показників рентабельності, у порівнянні із екстенсивно 

орієнтованими регіонами за не настільки підходящих природно-кліматичних 

чинників. 

Приватизація земель та створення формування господарств сімейного 

типу виступило позитивним моментом для збільшенні виробництва продукції 

в господарствах населення. Така ситуація, в поєднанні з структурою посівних 

площ, своєю чергою впливає на структуру виробництва 

сільськогосподарських культур за категоріями господарств (табл. 3.13). 

Проведений аналіз показав, що за період реформування земельних відносин в 

умовах скорочення площ в сільськогосподарських підприємствах 

спостерігається тенденція зростання урожайності сільськогосподарських 

культур і відповідно як їх валових зборів. Однак для повної характеристики 

характеризує рівень використання всіх сільськогосподарських угідь, зокрема 

кормових угідь, виноградників показник урожайності не зовсім підходить, 
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адже дуже важко співставити урожайність на орних землях та інших угіддях 

[371]. 

Таблиця 3.13 

Структура виробництва культур сільськогосподарських за категоріями 

господарств (%), 1990-2019 рр. 

Культури 

Роки 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019 
2019 +,- 

до 1990 

Підприємства 

Культури зернові та 

зернобобові  
97,2 91,6 81,6 75,7 75,8 77,3 79,8 -17,4 

Буряк цукровий   фабричний 99,9 97,4 87,8 78,5 92,1 92,5 94,6 -5,3 

Соняшник 97,6 95,6 87,5 78,8 82,5 85,4 85,8 -11,8 

Картопля 28,6 4,2 1,4 1,2 2,6 2,2 1,8 -26,8 

Культури овочеві 73,1 27,3 16,9 10,7 11,9 13,9 14,7 -58,4 

Культури плодові та ягідні 46,4 16,4 18,2 11,8 16,4 19,1 16,6 -29,8 

у т.ч. фермерські господарства 

Культури зернові та 

зернобобові  
х х 5,1 10,7 12,0 12,7 15,3 х 

Буряк цукровий   фабричний х х 5,7 8,9 8,4 6,0 4,5 х 

Соняшник х х 10,0 15,6 17,8 19,4 20,3 х 

Картопля х х 0,3 0,4 0,9 0,6 0,5 х 

Культури овочеві х х 1,4 2,1 2,6 3,1 3,0 х 

Культури плодові та ягідні х х 0,3 0,6 2,1 3,2 4,7 х 

Господарства населення 

Культури зернові та 

зернобобові  
2,8 8,1 18,4 24,3 24,2 22,7 20,2 17,4 

Буряк цукровий   фабричний 0,01 2,6 12,2 21,5 7,9 7,5 5,4 5,39 

Соняшник 2,4 4,4 12,5 21,2 17,5 14,6 14,2 11,8 

Картопля 71,4 95,8 98,6 98,8 97,4 97,8 98,2 26,8 

Культури овочеві 26,9 72,7 83,1 89,3 88,1 86,1 85,3 58,4 

Культури плодові та ягідні 53,6 83,6 81,8 88,2 83,6 80,9 83,4 29,8 

Джерело: сформовано за даними Держстату України. 

 

Тому при порівняльній характеристиці ефективності використання 

земельних ресурсів сільськогосподарського призначення крім врожайності 

польових культур застосовуються і інші натуральні показники, що 

характеризують виробництво рослинницької і тваринницької продукції в 

розрахунку на одиницю площі. Для узагальнення рівня ефективності 
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використання земель сільськогосподарського призначення окрім 

натуральних показників використовують ще й вартісні показники, тобто 

визначають суму валової продукції в розрахунку на 100 га 

сільськогосподарських угідь  (табл. 3.14). 

Таблиця 3.14 

Показники економічної ефективності аграрного землекористування в 

Україні, 1990–2019 рр. 

Види угідь 

Роки 2019 у 

% до 

1990 
1990 2000 2005 2010 2015 2019 

Площа с.-г. угідь, 

тис. га 
42030,3 41827,0 41722,2 41576,0 41507,9 41310,9 98,28 

Вироблено на 100 га с.-г. угідь 

М’яса (у забійній вазі), ц 103,7 39,8 62,7 38,3 55,9 60,3 58,1 

Молока, ц 583,1 302,6 328,7 270,6 255,7 233,9 40,1 

Яєць, млн шт 38,7 21,1 31,3 41,0 40,4 40,4 104,4 

Вироблено сільськогосподарської продукції 

- на одну особу, грн 5449,0 3071,0 3813,0 4249,0 5865,0 6463,2 118,6 

- на 100 га с.-г. угідь, 

тис. грн. 
672,8 361,1 430,5 468,7 576,9 661,3 98,3 

Вироблено продукції рослинництва 

- на одну особу, грн 2803,9 1888,0 2430,4 2716,0 4125,5 5112,4 182,3 

- на 100 га с.-г. угідь, 

тис. грн. 
346,2 222,0 274,4 299,6 405,8 523,1 151,1 

Вироблено продукції тваринництва 

- на одну особу, грн 2645,1 1183,0 1382,6 1533,0 1739,5 1350,8 51,1 

- на 100 га с.-г. угідь, 

тис. грн. 
326,6 139,1 156,1 169,2 171,1 138,2 42,3 

Джерело: розраховано за даними Держстату. 

 

Справді, впродовж останніх років спостерігається поліпшення 

результативності аграрного землекористування в Україні. Як зазначалося 

вище, потроху збільшуються показники обсягів валової продукції аграрного 

сектора економіки країни в більшості регіонів України (додаток Б). 

Застосовуючи вихідним показником обсяг виготовленої сільгосппродукції 

(рис. 3.6), можна виявити та розкрити основні проблемні питання аграрного 

сектору, а саме: досягнення сталого розвитку сільськогосподарської галузі, 

збалансованого господарювання та збільшення обсягів сільгосппродукції. 
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Впродовж досліджуваного періоду найвищий рівень стійкості 

продемонструвала рослинницька продукція, попри її істотну залежність від 

природних чинників впливу. 

 

Рис. 3.6. Динаміка обсягів виробництва валової продукції сільського 

господарства в Україні, млрд грн (у порівняних цінах 2010 р.) 

Джерело: сформовано за даними Держстату. 

 

Впродовж сприятливого трансформаційного етапу у поліпшенні 

економічних показників сфери сільського господарства спостерігалося 

зростання показників ефективності господарювання агропідприємств. Слід 

зазначити, що суттєва нестача на сільськогосподарських підприємствах 

основного виробничо-ресурсного забезпечення спочатку призвела до прояву 

несприятливих впливів на рівень ефективності їх виробництва. Проте, 

всупереч впливу ряду несприятливих еколого-економічних чинників, 

посилення ринкових змін посприяло появі позитивної динаміки показників 

валової продукції агарного сектора економіки країни агропідприємств [144; 

282]. 
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За період з 1990 р. по 2019 р. частка валової продукції сільського 

господарства сільськогосподарськими підприємствами України (у 

порівнянних цінах 2010 р.) знизилась на 4,3 %, в тому числі продукції 

рослинництва на 11,2%  (табл. 3.15) [118]. 

Таблиця 3.15 

Частка продукції сільського господарства, виробленої основними 

категоріями господарств 

Роки 

Продукція сільського 
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1990 100,0 70,4 29,6 100,0 81,1 18,9 100,0 59,2 40,8 

1995 100,0 54,1 45,9 100,0 63,5 36,5 100,0 41,1 58,9 

2000 100,0 38,4 61,6 100,0 49,3 50,7 100,0 21,0 79,0 

2005 100,0 40,5 59,5 100,0 48,6 51,4 100,0 26,2 73,8 

2010 100,0 48,4 51,6 100,0 53,8 46,2 100,0 38,7 61,3 

2015 100,0 55,1 44,9 100,0 59,1 40,9 100,0 45,5 54,5 

2019 100,0 66,1 33,9 100,0 69,9 30,1 100,0 51,3 48,7 

Джерело: сформовано за даними Держстату. 

 

Екологічна складова використання сільськогосподарських земель 

повинна бути присутньою в ефективному землекористуванні та охороні 

земельних ресурсів. Варто зазначити, що екологічні показники не завжди 

мають вирішальну силу в економічній ефективності використання 

сільськогосподарських земель. Також потрібно звернути увагу, що еколого-

економічна ефективність сільськогосподарського землекористування, окрім 

ліквідації та усунення негативних наслідків екологодеструктивного впливу, 

повинна виконувати таку функцію, як створення належних умов задля 

відновлення земельно-ресурсного потенціалу. Встановити рівень дії 
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негативного екологічного впливу в подібних випадках складно, оскільки на 

земельні ресурси паралельно шкідливо діють інші неекологічні чинники. 

Органічне поєднання таких факторів, як матеріальні та трудові засоби, 

являються основними чинниками в створенні продукції аграрного 

виробництва [9]. 

Відсутність в аграрному виробництві оптимальної кількості 

матеріальних, трудових або земельних ресурсів гальмує розвиток його 

підприємницької діяльності та сповільнює здобуття досягнень серед інших 

конкурентоспроможних виробників продукції сільського господарства. 

Ефективність землекористування в організаційній структурі агарного сектора 

економіки країни істотно залежить від ступеня техніко-технологічної 

забезпеченості суб’єктів агрогосподарювання [57]. Реалізація земельної 

реформи відобразилася не лише на розпорошеності форм і видів суб’єктів 

ведення господарської діяльності в агросфері та їх розвитку, а також суттєво 

вплинула на організаційно-інфраструктурне та виробничо-технологічне 

забезпечення цих господарств, у т.ч. і забезпечення земельними ресурсами 

тощо (додаток В). 

Суб’єкти господарювання аграрної сфери економіки, попри свою 

приналежність до тієї чи іншої форми землеволодіння або 

землекористування, з огляду на врахування ринкових умов, мають 

зосереджуватися на отриманні якомога більшого прибутку, тим самим 

орієнтуючись передусім на вищі ціни реалізації, порівняно із розходами, 

витраченими у процесі виробництва. Так, протягом забезпечення позитивної 

динаміки показників валової продукції аграрного сектора економіки країни, 

спостерігалося збільшення ефективності господарювання у значній кількості 

агропідприємств (табл. 3.16). 

Впродовж здійснення земельних реформ, відбулися зміни і у структурі 

усіх спожитих ресурсів у процесі сільськогосподарського виробництва. Так, 

відповідні дослідження за останні кілька років свідчать про зростання частки 

прямих матеріальних витрат (майже до 80%). Насамперед, ця ситуація 
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свідчить про наявність істотних витрат, що виникають внаслідок розрахунку 

із третіми фірмами, які надають відповідні фахові послуги, наприклад, посів, 

збір сільгоспкультур тощо. 

Таблиця 3.16 

Показники ефективності сільськогосподарських підприємств в Україні, 

1990–2019 рр. 

Показник 

Рік 2019 р. 

у % до 

1990 р. 
1990 2000 2010 2016 2019 

Частка сільськогосподарських 

підприємств у аграрному 

виробництві, % 

70,4 38,4 48,3 57,0 66,1 93,9 

Виробництво продукції сільського 

господарства (у постійних цінах 

2010 р.) у розрахунку на 100 га с.-г. 

угідь, тис. грн 

514,6 194,1 457,0 727,0 808,3 157,1 

Кількість найманих працівників, 

тис. осіб 
4881,1 2475,2 645,2 513,2 461,5 9,5 

Продуктивність праці (у постійних 

цінах 2010 р.), тис. грн 
50,4 27,1 132,7 275,3 338,5 671,6 

Чистий прибуток (збиток), млрд 

грн* 
11,4 -0,1 17,3 89,8 90,2 791,2 

Підприємства, які одержали чистий 

прибуток, 

% до загальної кількості 

98,6 66,5 69,6 88,4 83,4 84,6 

прибуток, млрд грн – – 22,1 102,5 115,3 – 

Підприємства, які зазнали чистого 

збитку, % до загальної кількості 
1,4 33,5 30,4 11,6 16,6 1185,7 

збиток, млрд грн – – 4,8 12,7 24,5 – 

Рівень рентабельності виробництва 

сільськогосподарської продукції, % 
42,6 -1,0 21,1 37,3 20,8 48,8 

Рівень рентабельності всієї 

діяльності, % 
37,3 -1,2 17,5 25,6 16,1 43,2 

Рівень рентабельності операційної 

діяльності, % 
43,1 -0,8 24,5 33,6 19,3 44,8 

Джерело: сформовано за даними Держстату. 
* – у 1990 р. – крб. 

 

Одним із завдань оцінювання еколого-економічної ефективності 

аграрного землекористування передбачає, передусім, визначення тієї частини 
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прибутку, що припадає на земельні ресурси в якості основного засобу 

виробництва. Так на думку Дороша Й.М., Шкуратова О.І. та 

Тарнопольського А.В. «в умовах відсутності повноцінного ринку земель 

сільськогосподарського призначення таке оцінювання можливе за 

результатами їх нормативної грошової оцінки чи продажу прав оренди» [81]. 

Виходячи з того, що земельні паї, які здаються в оренду в переважній 

більшості відносяться до таких угідь, як рілля, для порівняльного аналізу 

нормативна грошова оцінка була обрана саме цього виду угідь (табл. 3.17). 

Отже, аналізуючи показники результатів даних співвідношень 

варіюються в межах від 3,0 % – в Донецькій області, також до 10,4 % – в 

Черкаській (станом на 1 січня 2019 р.). З’являється питання що впливає на 

показники плати за оренду  в таких областях, як Кіровоградська, 

Чернівецька, Донецька, якщо в цих регіонах вартість орних земельних угідь 

за нормативною грошовою оцінкою є найвищою, а орендні платежі найнижчі 

в Україні. Також можемо зауважити, що в Житомирській області навпаки 

достатньо високий рівень співвідношення показників плати за оренду до 

нормативної грошової оцінки, хоча вартість орних земельних угідь по 

Україні серед регіонів найнижча. Така ситуація, дає змогу зробити висновок 

про неспівстаність  капіталізації земель сільськогосподарського призначення 

та ефективності аграрного землекористування. 

На низькому рівні наразі залишається економічна ефективність 

землекористування в сільському господарстві в процесі використання 

земельно-ресурсного потенціалу, хоча й їх динамічні показники досить 

позитивні. Поруч з’являється занепокоєння в екологічній ситуації аграрного 

сектору сільськогосподарського користування землею, при тому, що 

економічні показники країни не задовольняють світовий рівень. Основні 

причини даного стану представлені неналежним розповсюдженням та 

виконанням заходів з ведення сільськогосподарського виробництва, які 

створюють умови для збереження та підтримання природного потенціалу 



 196 

земель сільськогосподарського призначення і задовольняють потреби 

екологічної та економічної ефективності використання. 

Таблиця 3.17 

Показники нормативної грошової оцінки ріллі та перелогів за регіонами 

України та їх співвідношення з орендною платою за земельні частки паї, 

станом на 01.01.2019 р.   

Область 

Нормативна 

грошова оцінка 

ріллі та перелогів 

Середньорічна 

оренда плата за 

паї 

Співвідношення 

орендної плати 

та НГО, %  

Вінницька 27078,3 2165,9 8,0 

Волинська 21607,4 1166,5 5,4 

Дніпропетровська 27078,3 1275,9 4,7 

Донецька 31167,7 945,6 3,0 

Житомирська 21165,3 1687,1 8,0 

Закарпатська 27520,4 930,6 3,4 

Запорізька 25254,6 878,0 3,5 

Івано-Франківська 26194,1 1365,1 5,2 

Київська 26194,1 1826,8 7,0 

Кіровоградська 32107,1 1422,4 4,4 

Луганська 27078,3 1010,9 3,7 

Львівська 22049,5 1723,6 7,8 

Миколаївська 27078,3 1075,8 4,0 

Одеська 31167,7 1496,9 4,8 

Полтавська 30283,5 2970,1 9,8 

Рівненська 22049,5 1689,2 7,7 

Сумська 26636,2 1920,5 7,2 

Тернопільська 28901,9 1465,0 5,1 

Харківська 32549,2 2494,7 7,7 

Херсонська 24370,5 926,9 3,8 

Хмельницька 29841,4 2267,3 7,6 

Черкаська 33930,8 3524,7 10,4 

Чернівецька 32991,3 1364,5 4,1 

Чернігівська 23873,1 1127,7 4,7 

В середньому по 

Україні: 
27520,4 1613,4 5,9 

Джерело: розраховано за аналітичними даними Держгеокадастру (без урахування 

АР Крим та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях). 

 

Варто також відмітити той факт, що зі збільшенням площ 



 197 

землекористування з’являється тенденції до підвищення показників 

ефективності таких аграрних землекористувань, оскільки, як свідчить світова 

практика, землекористування зі значними площами земельних угідь 

сприяють підвищенню ефективності аграрного виробництва за рахунок 

ефекту масштабу. В той же час такі землекористування ставлять собі за мету 

максимізацію прибутку, що своєю чергою передбачає зменшення нехтування 

соціальними та екологічними чинниками. 

Проаналізувавши нинішній стан і напрями розвитку еколого-

економічно збалансованого використання земельних ресурсів, варто 

зазначити, що екологічним факторам треба приділяти більше уваги при 

веденні сільськогосподарської діяльності, адже вони впливають на 

зменшення деградаційних процесів в навколишньому середовищі та 

підвищують родючість ґрунтів. Ось чому потрібно врахувати певні 

особливості процесів аграрного землекористування та охорони ґрунтів 

шляхом здійснення техніко-технологічних, природо-кліматичних та еколого-

економічних заходів тощо. 

Дана система заходів має містити в собі такі складові [125; 265]: 

– затвердження схем і проектів землеустрою, які створять належні 

умови для організації раціонального і ефективного використання земельних 

ресурсів та їх охорону; 

– проведення інвентаризації земельних угідь з ціллю виявлення тих, 

що не раціонально та не за цільовим призначенням використовуються (або 

взагалі не використовуються) і оцінка якості даних земель з послідуючим 

залученням їх в обіг сільського господарства; 

– збільшення контролю або нагляду над проведенням 

землевпорядних робіт та землеустрою в цілому і підтримки реалізації 

державної експертизи землевпорядної документації; 

– зонування сільських територій з подальшим впровадженням 

землевпорядних регламентів, які надалі забезпечать умови для складання та 

дотримання правил використання земельних ресурсів.     
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Таким чином, процес реформування земельних відносин на ринкових 

засадах господарювання спричинив переважання економічних інтересів 

землевласників (землекористувачів) над соціальними і екологічними 

інтересами суспільства. Така ситуація своєю чергою провокує появу 

негативних екодеструктивних чинників, які спричиняють прояв екологічних 

загроз та ризиків екологічній безпеці аграрного землекористування. 

Однак варто зауважити, що аграрне землекористування може бути 

ефективним, якщо воно окрім задоволення економічних інтересів 

землекористувача не порушує інтереси суспільства в екологічній безпеці та 

сталому розвитку сільських територій. Тому варто окрім показників 

економічної ефективності враховувати екологічні показники, які в тому числі 

відображають потенційні витрати, пов'язані з ліквідацією або попередженням 

екологічних загроз чи ризиків в результаті екодеструктивного впливу 

сільськогосподарської діяльності. Тому головним та найважливішим 

напрямком раціонального розвитку економіки в аграрному секторі в 

найближчий час повинно стати проведення екологізації в користуванні 

землями сільськогосподарського призначення. 

 

3.3. Оцінка рівня екологічної безпеки аграрного 

землекористування в Україні 

 

Процес формування екологобезпечних аграрних землеволодінь і 

землекористувань має базуватись в першу чергу на оцінці поточного якісного 

стану землекористування та рівня його екологічної безпеки. Однак у сучасній 

системі аграрного землекористування відсутня дієва аналітична складова, яка 

б дала змогу приймати ефективні управлінські рішення щодо забезпечення 

екологічної безпеки в цій сфері [150; 163]. 

Серед основних чинників, що впливають на рівень екологічної безпеки 

аграрного землекористування є просторова структура території та, в першу 

чергу, показник екологічної стабільності території. На нашу думку, 
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забезпечення екологічної збалансованості землекористування має бути 

визначальною складовою земельних відносин та відповідних програм 

розвитку як на регіональному рівні, так і на рівні держави, оскільки 

збільшення питомої ваги обсягів площ умовно стабільних угідь у загальному 

обсязі використовуваних земель дає змогу забезпечити землеохорону та 

охорону довкілля, нарощуючи рівень ефективності сільськогосподарської 

діяльності. 

В цілому, екологічна стабільність території характеризується 

спроможністю біогеоценозу опиратися факторам неорганічної або неживої 

природи, а також впливу живої природи та людини включно із 

антропогенними чинниками. Порівняльний аналіз граничних екологічних 

нормативів структури земель території України та їх поточної структури (за 

останніми даними Держгеокадастру на 01.01.2016 р.) дозволяє зробити 

висновок про її невідповідність гранично допустимим екологічним 

параметрам. 

Однак, варто зазначити, що нормативи в галузі охорони земель щодо 

надмірного антропогенного навантаження на сільськогосподарські угіддя, 

зокрема надмірній їх розораності та оптимального співвідношення для різних 

природно-сільськогосподарських зон так і не були закріплені на 

законодавчому рівні, і сьогодні фігурують тільки у вигляді відповідних 

методичних рекомендаціях [2; 184-187]. При цьому в ст. 165 Земельного 

кодексу України чітко визначено, що з метою забезпечення екологічної і 

санітарно-гігієнічної безпеки громадян здійснюється нормування в галузі 

охорони земель та відтворення родючості ґрунтів  шляхом «прийняття 

відповідних нормативів і стандартів, які визначають вимоги щодо якості 

земель, допустимого антропогенного навантаження на ґрунти та окремі 

території, допустимого сільськогосподарського освоєння земель тощо» [115]. 

Здійснений аналіз коефіцієнтів екологічної стабільності території 

України демонструє її належність до стабільно нестійких з коефіцієнтом 

стабільності 0,40. Для розрахунку показників екологічної стабільності 
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територій в розрізі регіонів України (рис. 3.7) застосовувались нормативи 

коефіцієнтів екологічної стабільності для різних видів земельних угідь за 

методикою С.М. Волкова [43, c. 138-140]. 

 

Рис. 3.7. Показники екологічної стабільності території за 

регіонами України 

Джерело: авторські розрахунки за методикою С.М. Волкова та даними 

Держгеокадастру. 

 

На основі аналізу даних коефіцієнтів виділено такі групи регіонів: 

1) З екологічно нестабільною територіальною структурою земельних 

угідь (Ke ≤ 0,33): Донецька, Запорізька, Дніпропетровська, Кіровоградська, 

Миколаївська, Херсонська, Вінницька, Одеська; 

2) З нестійкою екологічною стабільністю території (Ke від 0,34 до 

0,50): Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Полтавська, Луганська, 

Черкаська, Сумська, Київська, Чернігівська, Чернівецька; 

3) З середньостабільною територіальною структурою (Ke від 0,51 до 

0,66): Львівська, Житомирська, Волинська, Івано-Франківська, Рівненська; 
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4) З екологічно стабільними територіями (Ke ≥ 0,67): Закарпатська. 

Найменший коефіцієнт екологічної стабільності спостерігається в 

Запорізькій та Донецькій областях, Ке = 0,27. Це пов'язано з високою 

розораністю території, низькою часткою лісових земель, природних та інших 

екологостабілізуючих систем в структурі земельних угідь. Найбільш 

сприятлива з екологічних позицій є територіальна структура Закарпатської 

області. Вона характеризується максимальним коефіцієнтом екологічної 

стабільності 0,73. 

Окрім показника екологічної стабільності території просторова 

структура аграрного землекористування характеризується ще низкою 

показників, зокрема коефіцієнт еколого-технологічної придатності, що 

характеризує територію за крутизною схилів і відповідно за придатністю для 

вирощування сільськогосподарських культур. В нашій методиці також 

виокремлено ще один показник, який ілюструє рівень площ дефляційно 

небезпечних та підданих вітровій ерозії (дефляції) ділянок ріллі в загальній 

площі ріллі, а саме – напруженість рельєфу. Загалом, критеріальна оцінка 

просторової структури території в контексті екологічної безпеки аграрного 

землекористування за регіонами України наведена в додатку Г. З метою 

подальших розрахунків на основі порогових значень розраховані також 

унормовані значення індикаторів екологічної безпеки аграрного 

землекористування за просторовим критерієм. 

Важливим елементом оцінки рівня екологічної безпеки аграрного 

землекористування є аналіз процесів деградації земель. Загалом, деградація 

визначається як тимчасове або стійке зниження родючості ґрунту в 

результаті природних та антропогенних чинників, пов'язаних з 

опустелюванням, підкисленням, перезволоженням, засоленням тощо. 

Наслідки деградація земель призводять до зниження біологічної і 

економічної продуктивності агроекосистем та їх елементів, включаючи 

ґрунт, флору, фауну. 
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За результатами останнього широкомасштабного обстеження земель за 

даними аналітичної доповіді Міністерства екології та природних ресурсів 

України найпоширенішими видами деградації земель в Україні  на сьогодні є 

водна і вітрова ерозія, забруднення та підкислення ґрунтів (рис. 3.8). 
 

 

Рис. 3.8. Площі деградованих земель України за типами деградації 

Джерело: сформовано за даними Міністерства екології та природних ресурсів 

України. 

 

Проблема деградації земель отримала в даний час особливе значення в 

зв'язку зі зміною принципів землекористування та експлуатації ґрунтового 

покриву, що за прогнозами ООН в найближчі десятиліття стане найбільш 

важливим чинником глобальної зміни сформованих агроекосистем [324]. 

Повсюди спостерігається зростання земельних площ, підданих впливу 

деградації внаслідок ерозійних процесів, безконтрольні вирубки лісових 

насаджень, відсутність упорядкованої системи використання земель, 
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невідповідна кількість або неправильне здійснення визначених операцій у 

процесі виробництва та обробітку ґрунту, брак збалансованих конкурентних 

ринкових відносин, безсилля та, нерідко, невідповідність діючих земельних 

програм тощо. 

Згідно інформації, наданої ДУ «Інституту охорони ґрунтів України» 

спостерігається надмірне збільшення антропогенного навантаження на усі 

земельні угіддя, які знаходяться у межах країни [195]. Водночас, 

відзначаються несприятливі екологічні ефекти таких процесів, що 

проявляються у руйнації біогеоценозів, агроландшафтів, збільшенні 

деградаційних процесів, підвищенні рівня ґрунтових вод і збільшенні 

вологості порід зони аерації, пониженні природно-ресурсного потенціалу 

території, забрудненні ґрунтів та довкілля тощо. Реалізовані заходи із 

попередження та усунення несприятливих екологічних впливів не 

відповідають рівню та масштабу їх прояву, а моніторинг земель та заходи із 

їх охорони у зв’язку із браком фінансових можливостей практично не 

проводяться. 

Зокрема, з-поміж доволі негативних чинників впливу на стан 

сільгоспугідь варто виокремити водні ерозійні процеси, що спричиняють 

механічне руйнування та переміщення ґрунту, змивання гумусового 

горизонту, зменшення верхнього родючого шару ґрунту та поживних решток 

у ньому. Загальний обсяг ріллі на території нашої країни, який піддається 

водній ерозії, складає 13284,2 тис. га, або 32% у загальній структурі земель 

сільськогосподарського призначення. Серед земель, підданих ерозійним 

процесам, нараховується 3218,1 тис. га з середньо- та 1232,4 тис. га – із 

сильнозмитими ґрунтами. Майже 50% земель сільськогосподарського 

призначення країни (близько 20 млн га) можуть піддаватися видуванню. 

Площі із середнім та високим рівнем видування ґрунту складають понад 20% 

у загальній структурі земель сільськогосподарського призначення [196]. 

Великий збиток земельним ресурсам також наносить вітрова ерозія 

(дефляція), яка характеризується виносом вітром маленьких часток ґрунту 
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погіршуючи його фізико-хімічні та біологічні характеристики. Дефляції 

піддаються біля 1,66 млн га ґрунтів, або 4% усіх земель 

сільськогосподарського призначення [148]. Розповсюдження та прояв 

ерозійних процесів у вітчизняних ґрунтах у розрізі регіонів подано у 

додатку Д. Дослідження відповідних показників продемонструвало, що 

найбільші площі ґрунтів, підданих впливу ерозійних процесів, розташовано 

переважно у східних та південних регіонах країни, зокрема у Донецькій, 

Харківській, Дніпропетровській, Одеській і Кіровоградській областях. 

Багато ґрунтів надмірно ущільнені, в окремих регіонах спостерігається 

зниження природно-ресурсного потенціалу території нижче допустимого 

рівня, тобто відбувається деградація рослинного покриву, погіршення 

біологічної продуктивності угідь, зокрема в Херсонській та Запорізькій 

областях. Результатом такої ситуації може бути накопичення в ґрунтах або у 

їх поверхневому шарі легко розчинних солей, порушуючи водний баланс 

рослин та здійснюючи токсичний вплив на їх кореневища тощо. 

Низька родючість ґрунтів, їх меліоративна невпорядкованість, 

величезні масштаби і інтенсивність деградації земель призводять до втрати 

врожайності сільськогосподарських культур в 1–2 і більше разів. 

Дослідження тотального розповсюдження деградаційних процесів вказують 

на те, що реалізація відповідних заходів із охорони земель та захисту їх від 

негативних ерозійних процесів на місцевому рівні без розвитку дієвої 

збалансованої організації та регулювання сфери земельних відносин на рівні 

держави не спроможна поліпшити існуючий стан речей. Загалом фактичні та 

унормовані значення індикаторів екологічної безпеки аграрного 

землекористування за критерієм деградації земель наведено в додатку Е. 

Рівень екологічної безпеки аграрного землекористування значною 

мірою визначається також якісними характеристиками земель та тенденціями 

їх змін на основі сучасної системи моніторингу сільськогосподарських 

земель. Одним з важливих завдань для системи моніторингу 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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сільськогосподарських земель є аналіз якісного стану ґрунтів з метою 

забезпечення відтворення їх родючості. 

У зв’язку з деградацією земель протягом останніх років особливу 

тривогу викликає стійка тенденція дегуміфікації ґрунтів. Інтенсивний винос 

поживних речовин, нераціональне використання земельних ресурсів за 

різкого скорочення внесення органічних добрив, зменшення обсягів 

проведення меліоративних заходів значно знизили рівень родючості ріллі. За 

роки проведення земельної реформи на території України індекс родючості 

ґрунту (визначається на основі різних властивостей ґрунтів, зокрема вмісту 

гумусу, рухомого фосфору і обмінного калію, рН, кислотності тощо) 

знизився з 1,00 до 0,70 (рис. 3.9). 
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Рис. 3.9. Стан ґрунтового покриву України за індексом родючості 

Джерело: сформовано за даними ДУ «Інститут охорони ґрунтів України». 

 

Аналіз якісного стану земель показує зменшення вмісту гумусу і 

поживних речовин на значних площах. Результати X туру (2011-2015 рр.) 

агрохімічного обстеження показали, що більш ніж 15% обстежених площ 

сільськогосподарських угідь характеризувалися дуже низьким і низьким 

вмістом гумусу (табл. 3.18).  
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Таблиця 3.18 

Динаміка показників обстежених земель України за вмістом гумусу, 

1990-2015 рр. 

Показники 
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к
и

й
 

<
 1

,1
 %

 

тис. га 468,94 414,36 431,38 345,71 240,43 -228,51 

% 2,02 1,59 2,04 1,46 1,28 -0,74 

н
и

зь
к
и

й
 

1
,1

–
2
,0

 %
 

тис. га 3288,9 4158,4 3260,56 3356,3 2646,2 -642,7 

% 14,14 15,96 15,40 14,22 14,06 -0,09 

се
р
ед

н
ій

 

2
,1

–
3
,0

 %
 тис. га 5582,5 7024,3 5783,31 6383,4 5158,6 -423,9 

% 24,01 26,96 27,32 27,05 27,4 3,39 

п
ід

в
и

щ
ен

и
й

 

3
,1

–
4
,0

 %
 

тис. га 7109,8 7981,5 6956,65 8223,6 6485,2 -624,6 

% 30,58 30,64 32,87 34,85 34,45 3,87 

в
и

со
к
и

й
 

4
,1

–
5
,0

 %
 

тис. га 5680,8 5425,4 4143,69 4692,4 3714,2 -1966,6 

% 24,43 20,83 19,58 19,88 19,73 -4,7 

д
у
ж

е 

в
и

со
к
и

й
  
>

 

5
,0

 %
 тис. га 1120,9 1048,4 589,74 598,62 580,11 -540,79 

% 4,82 4,02 2,79 2,54 3,08 -1,74 

Джерело: сформовано за даними ДУ «Інститут охорони ґрунтів України». 

 

Для визначення тенденцій та характеристики динаміки показників 

середньозваженого уміст гумусу в ґрунтах України наведемо аналітичні дані 

за результатами агрохімічної паспортизації протягом останніх 6 турів: на 

обстежених площах вміст гумусу зменшився з 1990 року на 0,2% в 

порівнянні з 2015 і в абсолютних величинах склав 3,16% (рис. 3.10). 
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Рис. 3.10. Динаміка вмісту органічної речовини (гумусу) в ґрунтах 

України, % 

Джерело: дані ДУ «Інститут охорони ґрунтів України». 

 

У розрізі регіонів України середньозважений вмісту гумусу в ґрунтах 

також кардинально змінився, однак, якщо в більшості областей він 

зменшився є й такі де намітилась тенденція до покращення цього показника 

(табл. 3.19 та додаток Ж). Дані таблиці показують, що найбільші втрати 

гумусу спостерігаються в Південно-східних і Центральних регіонах України, 

тобто високі втрати гумусу спостерігаються в районах, де найбільше 

проявляється ерозія ґрунтів. 

З метою комплексної оцінки якісного стану родючості ґрунтів сьогодні 

у вітчизняній практиці застосовують показник еколого-агрохімічної оцінки 

земель, який вимірюється в балах за результатами агрохімічної паспортизації 

полів. Основними замовниками робіт з агрохімічної паспортизації земель 

сільськогосподарського призначення є землевласники, землекористувачі, 

сільські, селищні ради. У разі зміни землевласника або землекористувача 
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земельної ділянки, в тому числі при передачі її в оренду, агрохімічну 

паспортизацію здійснюють в обов’язковому порядку, незалежно від часу 

останнього обстеження [2]. 

Таблиця 3.19 

Динаміка вмісту гумусу в ґрунтах України, 1990-2015 рр. 

Області 

Вміст гумусу, % 

1990 р. 2000 р. 2005 р. 2015 р. 
2015 р. +,– 

до 1990 р. 

АР Крим 2,51 2,40 2,32 – х 

Вінницька 2,75 2,4 2,73 2,70 –0,05 

Волинська 1,85 1,69 1,59 1,56 –0,29 

Дніпропетровська 3,77 3,77 3,88 3,77 0 

Донецька 4,37 4,29 4,19 3,80 –0,57 

Житомирська 2,01 1,95 1,92 2,01 0 

Закарпатська 2,21 2,08 2,19 2,56 +0,35 

Запорізька 3,32 3,33 3,54 3,40 +0,08 

Івано-Франківська 3,12 3,39 3,78 3,28 +0,16 

Київська 2,60 2,60 2,87 2,98 +0,38 

Кіровоградська 4,16 4,17 4,22 4,11 –0,05 

Луганська 4,17 4,18 4,01 3,91 –0,26 

Львівська 2,26 2,65 2,47 2,67 +0,41 

Миколаївська 3,46 3,28 3,32 3,24 –0,22 

Одеська 3,57 3,27 3,28 3,77 +0,20 

Полтавська 3,57 3,32 3,39 3,18 –0,39 

Рівненська 2,23 2,23 2,22 2,27 +0,04 

Сумська 3,37 3,38 3,53 3,50 +0,13 

Тернопільська 3,16 3,12 3,12 3,13 –0,03 

Харківська 4,40 4,29 5,80 4,10 –0,30 

Херсонська 2,15 2,14 2,46 2,45 +0,30 

Хмельницька 3,27 3,02 3,00 2,96 –0,31 

Черкаська 3,25 3,20 3,26 3,06 –0,19 

Чернівецька 2,37 2,22 2,29 2,60 +0,23 

Чернігівська 2,51 2,26 2,27 2,41 –0,10 

Україна  3,36 3,19 3,15 3,16 –0,20 

Джерело: дані ДУ «Інститут охорони ґрунтів України». 

 

Агрохімічна оцінка ґрунтів проводиться за кожним із цих показників за 

замкнутою 100-бальною шкалою, де за 100 балів приймається агрохімічний 
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показник еталонного ґрунту. За еталон приймають не максимальне, а саме 

оптимальне значення показника (за виключенням гумусу), що цілком 

відповідає основному закону землеробства – закону оптимуму. Значення 

основних показники родючості ґрунтів в регіонах України, в т.ч. й екоколого-

агрохімічної оцінки за результатами X туру агрохімічного обстеження 

наведено в табл. 3.20. 

Таблиця 3.20 

Показники родючості ґрунтів в регіонах України за результатами  

X туру (2011-2015 рр.) агрохімічного обстеження 

Регіон/Область 

Р
еа

к
ц

ія
 

ґр
у

н
то

в
о

го
 

р
о

зч
и

н
у

, 
р

H
 Уміст поживних речовин у ґрунті 

Рухомі 

сполуки 

фосфору, 

мг/кг 

Рухомі 

сполуки 

калію, 

мг/кг 

Азот, 

мг/кг 

Рухомі 

сполуки 

сірки, 

мг/кг Е
к
о

л
о

го
-

аг
р

о
х

ім
іч

н
и

й
 б

ал
 

АР Крим – – – – – – 

Вінницька 5,5 87,0 108,0 80,0 – 46,0 

Волинська 6,1 118,0 47,8 122,3 5,3 41,0 

Дніпропетровська 7,2 129,6 144,3 131,8 9,0 55,0 

Донецька 7,2 98,1 114,6 83,1 5,8 61,0 

Житомирська 5,7 117,0 49,0 83,0 7,9 39,0 

Закарпатська 5,2 81,5 86,4 79,9 9,9 40,0 

Запорізька 7,4 123,3 175,6 83,6 8,5 46,0 

Івано-Франківська 5,4 79,0 89,0 86,0 4,3 40,0 

Київська 6,0 121,0 103,0 124,0 6,7 49,0 

Кіровоградська 6,0 86,0 132,0 116,0 8,0 67,0 

Луганська 7,9 78,0 104,0 104,0 – 52,0 

Львівська 6,0 135,6 88,0 128,0 – 43,0 

Миколаївська 7,3 110,0 195,0 93,0 7,1 52,0 

Одеська 7,3 82,0 138,0 – 7,8 55,0 

Полтавська 6,5 125,0 111,9 109,7 13,5 49,0 

Рівненська 6,0 121,0 54,0 127,0 8,2 39,0 

Сумська 5,7 105,0 99,0 93,0 2,7 43,0 

Тернопільська 5,9 106,0 119,0 129,0 6,6 57,0 

Харківська 5,8 103,0 86,1 110,0 12,8 66,0 

Херсонська 6,5 147,0 193,0 – 9,3 34,0 

Хмельницька 6,4 116,0 109,0 103,0 5,8 48,0 

Черкаська 6,0 129,4 85,6 118,0 6,4 57,0 

Чернівецька 5,8 52,0 62,6 105,5 9,9 48,0 

Чернігівська 5,5 108,0 76,0 97,0 10,9 45,0 

Разом в Україні 6,4 110,3 120,5 105,4 8,1 49,5 

Джерело: дані ДУ «Інститут охорони ґрунтів України». 
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Забезпечення високих показників якості ґрунтів можливо лише у тому 

випадку, коли існує еталонне значення параметру, що описує якусь важливу 

фізичну, хімічну або біологічну властивість ґрунту. Лише співставлення з 

нормативним (еталонним) показником дозволить виявити орієнтованість 

ґрунтових процесів, відповідні тенденції якісних станів ґрунту, а також 

варіанти ймовірних рішень стосовно поліпшення існуючого становища [365]. 

В якості еталонного для українських реалій, експертним методом нами 

визначено середнє значення показника вмісту гумусу в ґрунті на рівні 3,2 %. 

Загалом, узагальнені показники якості земель, що впливають на екологічну 

безпеки аграрного землекористування та їх унормовані значення наведено в 

додатку И. 

Підсумовуючи результати аналізу якісного стану ґрунтів в Україні, 

можна констатувати, що проблема зниження якості земельних ресурсів є 

досить актуальною для землевласників і землекористувачів, адже саме  

родючість ґрунту багато в чому визначає їх потенційні можливості для 

підвищення ефективності використання сільськогосподарських земель. 

Роль гумусу при ґрунтоутворенні дуже велика. Гумус з  мінеральною 

частиною ґрунту утворює ґрунтововбирний комплекс, який забезпе чує 

рослини всіма необхідними  поживними речовинами. Гумус визначає основні 

фізичні і біологічні властивості ґрунту. Без внесення добрив зв’язок урожаю 

сільськогосподарських культур з вмістом гумусу настільки тісний, що гумус 

при цьому стає одним із основних показників родючості ґрунтів [143]. Тому 

одним з найбільш ефективних і в той же час екологобезпечним способом 

підвищення родючості ґрунтів є застосування органічних добрив. Завдяки 

застосуванню органіки збільшується вміст гумусу в ґрунті, спостерігається 

поліпшення ґрунтової структури, а так само з'являється можливість уникнути 

негативних процесів, які відбуваються в ґрунті внаслідок застосування 

засобів хімізації. Основним органічним добривом є гній, а для досягнення 

бездефіцитного балансу органічної речовини щорічна його доза повинна 

становити у межах 8–14 т/га, залежно від природних умов та географічного 
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розміщення земельних ресурсів [305]. Проте, внесення органіки на 1 га 

посівної площі в Україні скоротилося з 6,2 т у 1990 році до 0,27 т в 2019 р. 

(табл. 3.21). Впродовж 2019 р. середній показник забезпечення ґрунтів 

органічними добривами сягав 0,8 т/га, тоді як для підтримки необхідного 

балансу гумусу його значення, як вже говорилося має бути не менше 8 т/га. 

Зумовлена така ситуація переважно через скорочення темпів розвитку 

тваринницької галузі у поєднанні з неефективними методами поводження з 

відходами харчової промисловості. 

Таблиця 3.21 

Динаміка внесення органічних добрив в Україні, 1990–2019 рр. 

Показники 

Роки 2019 до 

1990 

(%) 
1990 2000 2005 2010 2015 2019 

Внесено органічних добрив, 

млн т 
260,7 28,9 13,3 10,0 9,7 11,4 4,4 

Внесено органічних добрив 

на 1 га посівної площі в 

поживних речовинах, кг 

6207 693 320 240 233 274 4,4 

Площі, оброблені 

органічними добривами, 

млн га 

5,5 0,7 0,5 0,4 0,4 0,8 14,5 

Частка удобреної  

органічними добривами 

площі, % 

13,1 1,7 1,2 1,0 1,0 1,9 14,5 

Джерело: сформовано автором за даними  Держстату. 

 

Таким чином, в результаті значного скорочення обсягів застосування 

сільськогосподарськими товаровиробниками органічних добрив в останні 

роки їх обґрунтована норма внесення забезпечується лише на 5,4 % в 

середньому по Україні і залежно від регіону варіюється  в діапазоні від 0,6 в 

Закарпатській області до 19,5 % – в Івано-Франківській (табл. 3.22). 

Посилення виснажливого землекористування в агросфері теж 

негативно відбилося на біогеоценозах та довкіллі в цілому, у т.ч. й через 

внесення мінеральних добрив. Водночас, варто зазначити, що погіршення 

якісного стану угідь відбулося не лише через значні обсяги внесення 

мінеральних добрив, а й внаслідок недотримання відповідних технологічних 



 212 

процесів у ході удобрення, а також порушень при збалансуванні певних 

поживних елементів. 

Таблиця 3.22 

Динаміка показників внесення органічних добрив під посіви 

сільськогосподарських культур, т/га посівної площі 

Регіон/область НОд* 

Роки Сер. 

ариф. за 

останні 5 

років 

Квн, 

% 1990 2000 2010 2015 2018 

Вінницька 9,3 9 1,3 0,5 0,2 0,7 0,5 5,4 

Волинська 14,3 15,7 3,2 2,8 1,7 2,0 1,8 12,6 

Дніпропетровська 8,8 5,8 0,6 0,2 0,3 0,3 0,3 3,4 

Донецька 8,9 7,3 0,6 0,5 0,4 1,0 0,7 7,9 

Житомирська 16,1 9,4 2,6 0,9 0,6 0,5 0,6 3,7 

Закарпатська 15,7 12,3 1,8 0,4 0,2 0,1 0,1 0,6 

Запорізька 8,9 6,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 1,1 

Івано-Франківська 16,4 15,3 2,8 1,1 2,8 3,4 3,2 19,5 

Київська 9,3 10,5 2,5 1,2 1,4 1,4 1,4 15,1 

Кіровоградська 8,7 6,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 1,1 

Луганська 7,2 6,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 1,4 

Львівська 13,1 14,9 2,3 0,8 1,1 0,9 0,8 6,1 

Миколаївська 9 5,8 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 2,2 

Одеська 10,7 5,3 0,3 0,1 0,0 0,1 0,1 0,9 

Полтавська 11,1 8,8 1,9 1,3 1,1 1,1 1,1 9,9 

Рівненська 16,2 15,4 2,5 0,9 1,0 1,3 1,3 8,0 

Сумська 11,1 8,8 1,6 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5 

Тернопільська 12,6 12,3 1,5 0,4 0,6 0,6 0,6 4,8 

Харківська 11,1 7,4 1,4 0,4 0,5 0,5 0,5 4,5 

Херсонська 7,2 6,4 0,3 0,1 0,0 0,2 0,1 1,4 

Хмельницька 10,5 11,2 3,5 0,7 0,7 0,7 0,7 6,7 

Черкаська 11,2 10,6 2,5 1,2 1,2 1,4 1,3 11,6 

Чернівецька 14,9 11,7 2,4 0,7 0,4 0,4 0,4 2,7 

Чернігівська 16,1 10,1 1,8 0,9 0,9 0,5 0,6 3,7 

Україна 10,8 8,6 1,3 0,5 0,5 0,6 0,5 5,4 

* НОд – нормативно обґрунтована норма внесення органічних добрив, т/га 

** Квн – коефіцієнт виконання нормативно-обґрунтованої норми внесення органічних 

добрив в 2018 році, розрахований як відсоткове відношення фактичного рівня внесення 

органічних добрив в 2018 році до нормативно-обґрунтованої норми внесення; 

Джерело: сформовано автором за даними Держстату. 

 

Зокрема, забруднення угідь характеризується вкрай високими 
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показниками у господарствах чи регіонах, де внесення добрив відбувалося 

при недотриманні відповідних визначених норм та вимог у процесі їх 

використання. Варіант внесення мінеральних добрив, яким нині 

користуються у багатьох країнах світу, гарантує тільки половину 

засвоюваності цих речовин ґрунтом та сільгоспкультурами, що там 

вирощуються, інша половина опиняється у навколишньому природному 

середовищі, призводячи згодом до погіршення його якісних характеристик та 

забруднення. Згідно показників Державної служби статистики України, 

впродовж 2019 р. вітчизняними сільськогосподарськими організаціями на 

посівних площах розміром понад 16 млн га використано майже 2,5 тис. т 

мінеральних добрив. Цей показник практично у три рази нижчий, аніж у 

1990 р. (табл. 3.23). Зокрема, у 2019 р. мінеральних добрив внесено 56 кг/га, 

тоді як у 1990 р. – 141 кг/га. 

Таблиця 3.23 

Динаміка внесення мінеральних добрив у поживних речовинах в 

Україні, 1990–2019 рр. 

Показники 

Роки 

1990 2000 2005 2010 2015 2019 

2015 у 

% до 

1990 

Внесення мінеральних 

добрив всього, тис. т 
4242 279 558 1061 1415 2338 55,1 

у т.ч. на 1 га, кг 141 13 32 58 34 56 39,7 

Частка удобрених 

мінеральними 

добривами площ, % від 

загального обсягу 

83 22 45 70 35 40 48,2 

З них:  

Азотні – всього тис. т 
1784 223 377 775 985 1602 89,8 

у т.ч. на 1 га, кг 59 10 22 42 24 39 66,1 

Фосфорні – всього 

тис. т. 
1280 38 102 157 223 401 31,3 

у т.ч. на 1 га, кг 43 2 6 9 5 10 23,3 

Калійні – всього тис. т. 1178 18 79 129 207 336 28,5 

у т.ч. на 1 га, кг 39 1 4 7 5 8 20,5 

Джерело: сформовано автором за даними  Держстату. 
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Водночас, зауважимо, що суб’єкти аграрної сфери господарювання 

переважно використовують органічні та мінеральні речовини, які вносяться у 

ґрунт в якості джерела азотного живлення рослин, спричиняючи тим самим 

розбалансованість структури природних поживних речовин у ґрунті. 

Зокрема, продовж останніх кількох років питома вага цих добрив складає 

біля двох третин у загальній структурі удобрення. Аналітичні дані стосовно 

динаміки використання мінеральних добрив у розрізі регіонів країни подано 

в табл. 3.24. 

Серед ризиків екологічної безпеки аграрного землекористування варто 

виділити ризики спричинені понаднормовим застосуванням пестицидів, який 

умовно можна оцінити за показником пестицидного навантаження, тобто 

фактичного обсягу внесення пестицидів розрахунку на одиницю площі 

земель досліджуваної території. 

Забруднення пестицидами складає лише невелику частину від 

загального обсягу забруднення, проте їх виняткова біологічна активність 

призводить до практично непоправних наслідків у структурі ґрунту. Попри 

те, що ці засоби захисту рослин застосовуються у процесі боротьби зі 

шкідниками та бур’янами, несприятливі ефекти їх внесення відбиваються і на 

інших сільгоспкультурах, довкіллі, справляючи на них негативний вплив. 

Загалом, пестициди володіють отруйними властивостями і, вносячи їх у 

ґрунт та обробляючи рослини, суб’єкти господарювання свідомо нищать 

якісний стан земель та навколишнього природного середовища. У зв’язку з 

цим, проблеми переміщення, мутацій та перетворення пестицидів у довкіллі, 

а також потрапляння їх до ланцюгів живлення є одним із найбільш нагальних 

у процесі вибору комплексу засобів боротьби зі шкідниками та бур’янами 

[305; 367]. Також вкрай вагомою прогалиною застосування вказаних засобів 

захисту рослин є пригнічення природно-регулятивних механізмів в 

агробіоценозах внаслідок їх внесення, що у підсумку спричинило тотальне 

поширення шкідливих організмів. У цьому контексті з’явилася потреба у 

запровадженні комплексних засобів захисту рослин, зокрема хіміко-
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біологічного спрямування, а також застосування відповідних сівозмін та 

систем обробки ґрунту [258]. 

Таблиця 3.24 

Динаміка показників внесення мінеральних добрив під посіви 

сільськогосподарських культур, кг/га посівної площі 

Регіон/область 

Роки Середнє 

значення за 

останні 5 

років 
1990 2000 2010 2014 2015 2016 2017 2019 

Вінницька 171 19 80 107 104 120 139 147 123 

Волинська 241 28 79 133 132 158 176 230 166 

Дніпропетровська 93 12 49 57 55 72 84 103 74 

Донецька 103 16 40 51 43 62 73 97 65 

Житомирська 162 13 53 87 75 87 104 102 91 

Закарпатська 286 23 75 110 128 122 125 128 123 

Запорізька 92 8 38 48 44 63 82 102 68 

Івано-Франківська 240 30 78 127 114 135 133 153 132 

Київська 198 22 71 95 87 108 128 120 108 

Кіровоградська 104 3 43 68 65 80 93 108 83 

Луганська 86 6 41 56 41 56 67 98 64 

Львівська 245 23 121 155 156 163 154 204 166 

Миколаївська 94 4 41 55 55 72 89 106 75 

Одеська 96 8 43 67 65 91 116 134 95 

Полтавська 120 6 68 82 77 92 102 105 92 

Рівненська 248 31 89 127 119 144 136 156 136 

Сумська 147 15 63 97 109 124 127 132 118 

Тернопільська 213 20 101 138 124 144 170 161 147 

Харківська 154 6 54 67 71 89 107 104 88 

Херсонська 128 8 39 39 37 54 66 82 56 

Хмельницька 164 24 84 126 122 123 133 130 127 

Черкаська 158 21 83 97 97 108 117 128 109 

Чернівецька 232 20 71 107 72 72 90 83 85 

Чернігівська 166 10 79 89 102 129 139 147 121 

Україна 141 13 58 107 104 120 139 147 123 
Джерело: сформовано автором за даними Держстату. 

 

На сьогоднішній момент виявляються сліди використання пестицидів з 

високим рівнем токсичності (групи хлорорганічних сполук) в 

сільськогосподарських землях з датою застосування 1960-1970 р. Після 
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здійснення агрохімічної паспортизації ґрунтів за 30 років рівень вмісту 

пестицидів скоротився в 3,5 разів, але показники ГДК збільшились в 9 разів 

(рис. 3.11) [192]. Варто зазначити, що території, де спостерігається 

підвищення норми концентрації шкідливих речовин, характеризуються 

локальним поширенням забруднення, тобто це ті земельні ділянки, на яких 

перебували хімічні об’єкти (наприклад склади для зберігання хімічних 

речовин, що потім використовувалися для захисту рослин) або мали зовсім 

інакше призначення. 

 
Рис. 3.11. Зонування території України за рівнем забруднення ґрунтів 

залишками пестицидів та важких металів 

Джерело: [180]. 

 

Найбільші обсяги використання хімічних засобів захисту рослин 

спостерігалися впродовж 1984–1988 рр., коли у розрахунку на 1 га ріллі 

вносилося майже 400 кг пестицидів, рештки яких було знайдено у понад 50% 
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ґрунтових проб та близько 30–40% проб, взятих з рослин [196]. Впродовж 

2019 р. з метою захисту сільгоспкультур від шкідників аграріями було 

внесено близько 24 тис. т пестицидів. Згідно усередненого показника, 

пестицидне навантаження в Україні у розрахунку на 1 га орних земель 

складало 1,4 кг (табл. 3.25). Узагальнені показники антропогенного впливу на 

аграрне землекористування, згідно запропонованої нами методики та їх 

унормовані значення наведено в додатку К. 

Таблиця 3.25 

Застосування пестицидів (в активній речовині) під урожай 

сільськогосподарських культур за регіонами України, 2019 р. 

Регіон/область 

Обсяг 

унесених 

пестицидів, 

т 

Площа, оброблена 

пестицидами 

Обсяг унесених пестицидів 

у розрахунку на 1 га, кг 

тис. га 

у % до 

уточненої 

посівної 

площі 

Уточненої 

посівної 

площі 

 площі, 

обробленої 

пестицидами 

Вінницька 1731,3 995,6 91,7 1,6 1,7 

Волинська 477,4 216,7 91,3 2,0 2,2 

Дніпропетровська 1385,0 1029,3 88,3 1,2 1,3 

Донецька 629,8 573,4 87,4 1,0 1,1 

Житомирська 1025,9 547,7 84,7 1,6 1,9 

Закарпатська 50,1 25,0 88,2 1,8 2,0 

Запорізька 1023,6 973,2 90,7 1,0 1,1 

Івано-Франківська 269,7 144,1 96,4 1,8 1,9 

Київська 1291,2 754,5 89,9 1,5 1,7 

Кіровоградська 1733,4 972,9 90,1 1,6 1,8 

Луганська 571,1 553,9 91,0 0,9 1,0 

Львівська 675,4 309,7 94,0 2,1 2,2 

Миколаївська 869,5 791,2 87,7 1,0 1,1 

Одеська 895,4 1050,5 85,5 0,7 0,9 

Полтавська 1602,3 1024,8 89,0 1,4 1,6 

Рівненська 543,3 239,4 91,4 2,1 2,3 

Сумська 1618,8 877,1 95,0 1,8 1,8 

Тернопільська 1080,3 505,2 91,8 2,0 2,1 

Харківська 1624,7 1129,3 92,3 1,3 1,4 

Херсонська 925,3 620,8 78,4 1,2 1,5 

Хмельницька 1824,5 806,7 94,4 2,1 2,3 

Черкаська 1249,8 772,3 90,7 1,5 1,6 

Чернівецька 144,9 91,6 87,9 1,4 1,6 

Чернігівська 1573,9 903,9 88,1 1,5 1,7 

Україна 24816,6 15908,8 89,5 1,4 1,6 

Джерело: сформовано автором за даними Держстату. 
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Результати аналізу показників, що характеризують загрози та ризики 

екологічної безпеки аграрного землекористування в регіонах України та в 

цілому на державному рівні дозволяє класифікувати території за 

просторовими особливостями прояву небезпек, господарським 

антропогенним навантаженням, якісними ознаками земельних ресурсів, 

деградаційними процесами тощо. Вказане дозволяє виявити найбільш 

чутливі регіони, які потребують нагального втручання у процеси 

землекористування та охорони земель, а також аргументувати шляхи 

введення відповідних інструментів фінансово-бюджетної, інституційної, 

інноваційно-інвестиційної державної політики на рівні регіонів та 

встановлювати першочерговість і необхідність фінансово-бюджетного 

перерозподілу для заохочення більш бережливого, екоорієнтованого 

використання існуючого природного потенціалу. Однак, в цілому ці 

показники, не можуть сформувати комплексне уявлення про рівень 

екологічної безпеки аграрного землекористування з метою прийняття дієвих 

управлінських рішень та вибору ефективних інструментів і заходів щодо 

забезпечення цієї безпеки. Тому з метою комплексної оцінки необхідним є 

узагальнення даних за інтегральним індексом екологічної безпеки аграрного 

землекористування з урахуванням порогових значень та вагомості окремих 

індикаторів у сукупній оцінці. 

Така комплексна діагностика екологічних загроз та ризиків за 

інтегральним індексом екологічної безпеки аграрного землекористування є  

базисом для захисту та протидії їм. Це дозволить виявити специфічні  

особливості та слабкі місця в для системи екологічної безпеки з метою 

формування  сценаріїв та стратегій  забезпечення цієї безпеки 

Застосовуючи запропонований методичний підхід до оцінювання рівня 

екологічної безпеки аграрного землекористування здійснено ранжирування 

регіонів України залежно від інтегрального індексу екологічної безпеки. 

Значення інтегрального індексу та сукупних індексів, які характеризують 

критерії екологічної безпеки  аграрного землекористування відображені в 
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табл. 3.26. 

Таблиця 3.26 

Значення інтегрального індексу та критеріїв екологічної безпеки 

аграрного землекористування регіонів України 

Регіон/Область 

Критерії екологічної безпеки 

аграрного землекористування 
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Вінницька 0,71 0,50 0,64 0,58 0,61 

Волинська 0,73 0,84 0,50 0,49 0,63 

Дніпропетровська 0,45 0,43 0,74 0,77 0,60 

Донецька 0,44 0,42 0,75 0,79 0,61 

Житомирська 0,87 1,00 0,55 0,67 0,77 

Закарпатська 0,95 1,00 0,60 0,53 0,76 

Запорізька 0,45 0,47 0,69 0,76 0,60 

Івано-Франківська 0,92 0,58 0,65 0,60 0,69 

Київська 0,68 1,00 0,68 0,69 0,76 

Кіровоградська 0,47 0,47 0,81 0,66 0,60 

Луганська 0,51 0,42 0,71 0,76 0,61 

Львівська 0,76 0,56 0,62 0,45 0,59 

Миколаївська 0,44 0,47 0,71 0,76 0,60 

Одеська 0,50 0,48 0,74 0,74 0,62 

Полтавська 0,65 0,76 0,68 0,74 0,71 

Рівненська 0,73 0,69 0,57 0,50 0,62 

Сумська 0,68 0,66 0,67 0,56 0,64 

Тернопільська 0,73 0,51 0,74 0,48 0,61 

Харківська 0,54 0,47 0,79 0,74 0,64 

Херсонська 0,49 0,49 0,55 0,76 0,58 

Хмельницька 0,72 0,49 0,66 0,51 0,59 

Черкаська 0,67 0,58 0,72 0,67 0,66 

Чернівецька 0,81 0,47 0,65 0,71 0,66 

Чернігівська 0,63 1,00 0,61 0,60 0,70 

Примітка: дані без урахування АР Крим та тимчасово окупованих територій у 

Донецькій та Луганській областях. 

Джерело: власні розрахунки. 

 

За результатами розрахунків інтегрального індексу екологічної безпеки 
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аграрного землекористування здійснено ранжирування регіонів України 

залежно від рівня цієї безпеки (рис. 3.12). 

 

Рис. 3.12. Ранжирування регіонів України за рівнем екологічної безпеки 

аграрного землекористування 

Примітка: дані без урахування АР Крим та тимчасово окупованих територій у 

Донецькій та Луганській областях. 

Джерело: власні розрахунки. 

 

Результати аналізу табл. 3.22 та рис. 3.12 засвідчують, що серед 

регіонів України найвищим рівнем екологічної безпеки аграрного 

землекористування призначення характеризується Житомирська область 

(підсумкова оцінка 0,77). Дещо нижчим є показник екологічної безпеки у 

Київській (0,76) та Закарпатській (0,77), які також мають стійкий рівень. Інші 

регіони України віднесено до територій з критичним рівень екологічної 

безпеки аграрного землекористування. При цьому варто зазначити, що серед 
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всіх регіонів України відсутні області інтегральний індекс екологічної 

безпеки аграрного землекористування яких за градацією відноситься до 

кризового рівня. 

За інтегральним індексом та сукупними індексами критеріїв 

екологічної безпеки аграрного землекористування, проаналізовано 

відмінності та здійснено відповідну диференціацію регіонів України залежно 

від складових екологічної безпеки (рис. 3.13).  

 

Рис. 3.13. Диференціація регіонів України за критеріями екологічної 

безпеки аграрного землекористування  

Примітка: дані без урахування АР Крим та тимчасово окупованих територій у 

Донецькій та Луганській областях. 

Джерело: власні розрахунки. 
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Аналізуючи значення критеріїв на рис. 3.13 можливо зробити висновок, 

що в багато регіонів мають строкатість в цих значеннях, і досить гарний 

інтегральний показник зовсім не засвідчує високі критеріальні показники, що 

свідчить про розбалансованість основних складових забезпечення 

екологічної безпеки аграрного землекористування. 

Загалом аналіз екологічної безпеки аграрного землекористування, що 

передбачає у т.ч. якісний аналіз сільськогосподарських земель надає змогу 

вирізнити земельні ділянки, які володіють більш істотними природно-

ресурсними можливостями та інституційно-економічними умовами 

господарювання. Згодом такі ділянки можна буде ранжувати у розрізі їх 

придатності до культивування відповідних сільгоспкультур, характерних для 

визначеної місцевості, а також сформувати належну фінансово-технічну та 

ресурсно-трудову базу з метою забезпечення збалансованого використання 

земель. У розрізі решти земель (іншої категоріальної приналежності), 

потрібно буде встановлювати їх площу та структуру, територію, ступінь 

прояву деградаційних процесів тощо [46]. 

В цілому, з огляду на показники оцінки сільгоспугідь, можна визначити 

відповідні напрями землекористування, а також рекомендаційні шляхи щодо 

забезпечення землеохорони та збалансованого використання цих угідь, 

ґрунтуючись на даних природно-кліматичного зонування. 

Для того, щоб сформувати особисту ресурсну базу виробників 

сільськогосподарських товарів, куди будуть входити трудові ресурси, 

матеріальне та технічне забезпечення тощо, треба провести дослідження 

умов ведення господарства в аграрній сфері та організаційних і економічних 

складових. Також це дасть можливість оцінити майбутні плани застосування 

бази для наступного покращення або реорганізації аграрного підприємства, 

використання екологічно безпечних систем та ін. Також варто установити 

дійсно наявний рівень стимулювання залучень іноземних інвестицій в 

аграрний сектор країну. 

З огляду на підсумкові показники якісного стану земель, їх природно-
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ресурсні властивості, інституційно-економічні складові господарського 

процесу, варто запроваджувати відповідний інструментарій, що 

базуватиметься на комплексі заходів щодо збалансованого 

землекористування та землеохорони в аграрному секторі, реалізація якого 

завершується розробкою проекту землеустрою визначеного 

сільгосппідприємства із відображенням у схемі землеустрою, яка міститиме 

список обов’язкових заходів з урахуванням притаманних кожному суб’єкту 

господарювання розбіжностей. 

 

Висновки до 3 розділу 

 

1. Встановлено, що трансформаційні перетворення в системі 

земельних відносин України внаслідок реформування спричинили низку змін 

у структурі землеволодінь і землекористувань. Зокрема, істотно збільшилась 

частка приватних землеволодінь, запроваджено різні форми господарювання, 

змінилися розміри та межі землекористувань, підвищилась концентрація 

земель у власності та користуванні громадян, трансформувалась 

спеціалізація і концентрація виробництва тощо. 

2. Перетворення колишньої системи аграрного землекористування 

спричинила певний дисбаланс в просторово-територіальній структурі 

сільськогосподарської діяльності. У зв’язку з цим в результаті перерозподілу 

земельних ділянок між основними землекористувачами та землевласниками 

відбулися принципові зміни в структурі аграрного землекористування 

України. Так були сформовані незбалансовані за розмірами та структурою 

угідь землекористування, скоротились площі сільськогосподарських угідь. 

Так, до 2016 р. не вдавалося впоратися із постійним зменшенням обсягів 

площ сільгоспугідь. Впродовж 1990–2016 рр. цей показник зменшився на 

525,4 тис. га. При цьому продовжує зберігатися виключно високий рівень 

розораності – більше 78 %. 

3. В результаті в процесі реформування земельних відносин виникла 
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низка проблем в системі аграрного землекористування України, серед яких: 

екологічно необґрунтована структура агроландшафтів, зокрема через 

високий рівень розораності; зростання рівня парцеляції земель; посилення 

проявів малоземелля, вкраплень та черезсмужжя; надмірне антропогенне 

навантаження на ґрунти внаслідок збільшення посівних площ зернових та 

технічних культур за одночасного скорочення – кормових; порушення 

структури сівозмін.  

4. Попри низку негативних наслідків та проблем використання 

земельних ресурсів в сільському господарстві України внаслідок ринкових 

трансформацій намітилась позитивна динаміка показників економічної 

ефективності аграрного землекористування, зокрема підвищення 

урожайності сільськогосподарських культур, обсягів виробництва валової 

продукції рослинництва на одиницю площі земельних угідь, зростання 

продуктивності праці. Спостерігається також підвищення ефективності 

господарювання у значній кількості аграрних підприємств. Так підвищилась 

частка сільськогосподарських підприємств, які одержали чистий прибуток до 

83,4% у 2019 р., спостерігається тенденція збільшення рівня рентабельності 

виробництва сільськогосподарської продукції та господарської діяльності 

загалом. При цьому покращення показників економічної ефективності 

відбувалося в основному не за рахунок природної родючості земельних 

ресурсів, а завдяки інтенсифікації технологій землеробства, використання 

мінеральних добрив,  засобів хімічного захисту тощо. 

5. Визначено, що аграрне землекористування може бути ефективним, 

якщо воно окрім задоволення економічних інтересів землекористувача не 

порушує інтереси суспільства в екологічній безпеці та сталому розвитку 

сільських територій. Проте сучасна структура та екологічна 

незбалансованість земельних угідь суттєво погіршують природну здатність 

ґрунтового покриву до самовідновлення, призводить до збіднення флори і 

фауни та інших негативних проявів, що спричиняють загрози та ризики 

екологічній безпеці аграрного землекористування. Зокрема, порівняльний 



 225 

аналіз граничних нормативів структури земель території України та їх 

поточної структури дозволив зробити висновок про її невідповідність 

допустимим екологічним параметрам. 

6. Здійснений аналіз коефіцієнтів екологічної стабільності території 

України демонструє її належність до стабільно нестійких з коефіцієнтом 

стабільності 0,40. Окрім цього повсюди спостерігається зростання земельних 

площ, підданих впливу деградації внаслідок ерозійних процесів, підкислення, 

перезволоження, засолення тощо. 

7. У зв’язку з деградацією земель протягом останніх років особливу 

тривогу викликає стійка тенденція дегуміфікації ґрунтів. Аналіз якісного 

стану земель показує зменшення вмісту гумусу і поживних речовин на 

значних площах: вміст гумусу зменшився з 1990 року на 0,2% в порівнянні з 

2015 і в абсолютних величинах склав 3,16%. Дегуміфікацію ґрунтів також 

обумовлює зниження показників внесення органічних добрив за роки 

реформування земельних відносин більш ніж в двадцять разів, які на сьогодні 

в середньому по Україні складають 4-6% від науково обґрунтованої норми. 

8. Загрозливого характеру набуває позитивна тенденція збільшення 

обсягів внесення мінеральних добрив при зниженні обсягів органічних 

добрив. На окремих територіях спостерігається забруднення ґрунтів 

спричинене понаднормовим та необґрунтованим застосуванням мінеральних 

добрив. Серед ризиків екологічної безпеки аграрного землекористування 

варто виділити ризики спричинені понаднормовим застосуванням 

пестицидів, який умовно можна оцінити за показником пестицидного 

навантаження, тобто фактичного обсягу внесення пестицидів в розрахунку на 

одиницю площі земель досліджуваної території. 

9. Застосовуючи запропонований методичний підхід до оцінювання 

рівня екологічної безпеки аграрного землекористування здійснена 

диференціація регіонів України залежно від значення інтегрального індексу 

цієї безпеки. За результатами розрахунків інтегрального індексу екологічної 

безпеки аграрного землекористування здійснено ранжирування регіонів 
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України залежно від рівня цієї безпеки. 

10. Результати аналізу засвідчують, що серед регіонів України 

найвищим рівнем екологічної безпеки аграрного землекористування 

призначення характеризується Житомирська область (підсумкова оцінка 

0,77). Дещо нижчим є показник екологічної безпеки у Київській (0,76) та 

Закарпатській (0,76), які також мають стійкий рівень. Інші регіони України 

віднесено до територій з критичним рівень екологічної безпеки аграрного 

землекористування. При цьому варто зазначити, що серед всіх регіонів 

України за інтегральним індексом екологічної безпеки аграрного 

землекористування відсутні ті, які за градацією відносяться до кризового 

рівня. 

 

Основні результати досліджень за даним розділом опубліковано в 

наукових працях [96; 97; 154; 160; 160;  165]. 
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РОЗДІЛ 4 

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО АГРАРНОГО 

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

 

 

4.1. Інструментарій організаційно-економічного механізму 

формування екологобезпечного аграрного землекористування 

 

Формування екологобезпечного сільськогосподарського 

землекористування реалізується шляхом функціонування  організаційно-

економічного механізму, базисом якого є ефективний інструментарій. 

Іншими словами, рушійною силою земельної політики в сфері забезпечення 

екологічної безпеки аграрного землекористування є система інструментів, 

методів, засобів та заходів, спрямованих на регулювання процесу 

використання земель в інтересах максимального задоволення економічних 

потреб та збереження агроекосистем. Отже, формування земельних відносин 

залежить від ідеології та політичних принципів застосування інструментів 

впливу суб’єктів управління в сфері земельних відносин. 

Організаційно-економічний механізм формування екологобезпечного 

аграрного землекористування, на відміну від правового чи адміністративного 

має впливати на сферу економічних інтересів землевласників і 

землекористувачів [175; 265; 268]. Адже цей механізм сприяє підвищенню 

зацікавленості землевласників і землекористувачів у дотриманні екологічних 

норм використання земель за рахунок прояву ефектів та запобігання збитків 

від тих чи інших дій. 

Використання економічного інструментарію у ході реалізації наукових 

розвідок бере свій початок із середини XX ст. Згідно поглядів одного із 

засновників вчення про економічні механізми, лауреата Нобелівської премії 

Л. Гурвіца, дефініція «економічний механізм» відображається у вигляді 
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стратегічної гри та визначається через систему взаємозв’язків, де її учасники 

відправляють один одному, передусім, певні знаки чи імпульси з метою 

одержання наперед зрозумілого результату [347, с. 3]. Перші зацікавлення 

українських економістів щодо вивчення цих механізмів з’явилися у 70-х рр. 

XX ст. у зв’язку із появою нового тоді поняття «господарського механізму», 

що трактувалося як комплекс компонент системи господарювання на всіх без 

винятку рівнях управління. Згодом у наукових працях використовувалися 

поняття: «економічний механізм», «еколого-економічний механізм», 

«механізм управління» та найбільш вживане – «організаційно-економічний 

механізм» [347]. При цьому аналіз досліджень різних сфер діяльності 

показав, що науковці поки що не виробили єдиного підходу  до визначення  

як  організаційно-економічного механізму в  цілому,  так  і  в  сфері  

природоохоронної діяльності. Зокрема, О.І. Шкуратов визначає 

організаційно-економічний механізм як сукупність процесів разом з їх 

організаційною структурою, конкретними формами та методами управління, 

правовими нормами, що в сукупності забезпечує реалізацію економічних 

законів у сучасних умовах господарювання [318, с. 278]. 

Є.В. Хлобистовим [301] вивчено вимоги щодо запровадження та 

подальшого функціонування організаційно-економічного механізму з боку 

чинного законодавства, забезпечення задоволення екологічних інтересів на 

національному та регіональному рівнях, визначення та попередження загроз 

екологічного характеру, порядку дій в непередбачуваних обставинах та 

загальної структури державного управління. До того ж, зазначений механізм 

розглядається як в широкому сенсі (комплекс економічних та організаційно-

адміністративних заходів, що гарантують екологічну безпеку населення, 

збалансоване природокористування та охорону довкілля), так і вузькому 

(лише економічні заходи). 

О.С. Будзяк визначає «економічний механізм землекористування, як 

підсистему економічної системи, структурні блоки якої економічно 

взаємопов’язані та регулюють відносини суб’єктів землекористування в 
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ринкових умовах у напрямі екологобезпечного використання земель» [22]. 

Перш за все базисом організаційно-економічного механізму 

формування екологобезпечного аграрного землекористування є два 

інструментальні блоки (економічний та організаційний), що дозволяють 

оцінити рівень, забезпечити виконання цільових орієнтирів, стимулювати та 

контролювати використання, відтворення та охорону земельних ресурсів. 

Кожному інструментальному блоку відповідає певна сукупність елементів 

організаційно-економічного механізму, що налічують інструменти, методи, 

важелі, технології, засоби тощо. Однак, враховуючи специфіку 

землекористування варто виділити на рівні з організаційним та економічним 

блоками, варто виділити ще два інструментальні блоки, зміст яких носить 

міжфункціональний характер, а саме регуляторний та землевпорядний 

(рис. 4.1). Тобто деякі специфічні інструменти, що виконуються на рівні 

системи землеустрою чи системи регулювання земельних відносин носять як 

економічні так і організаційні функції. Наприклад, гармонізація інтересів 

суб’єктів землекористування, землевпорядне проектування, планування 

раціонального використання та охорони земель тощо. 

Така класифікація зумовлена тим, що її базисом є більше характер 

заходів (організаційно-економічних, адміністративно-організаційних, 

фінансових, регулюючих в залежності від масштабів дії інструментарію), ніж 

їх вплив відносно спектру дії зазначеного механізму. Тобто, будь-який 

організаційно-економічний механізм в широкому сенсі є певним набором 

інструментів дії та необхідних форм, методів та важелів їх функціонування, 

при одночасному розумінні механізму виключно, як сукупності інструментів. 

Реалізація розробленої організаційно-механізму формування 

екологобезпечного аграрного землекористування здійснюється шляхом 

удосконалення структурної схеми, сутність та інструментарій якої 

трансформується  залежно від завдань та функцій основних  

інструментальних блоків [81; 107; 306]. 
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Рис. 4.1. Структура організаційно-економічного механізму формування 

екологобезпечного аграрного землекористування 

Джерело: авторська розробка. 
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землекористувань з урахуванням вимог екологічної безпеки, економічного та 

соціального розвитку сільських територій та забезпеченні прав володіння, 

користування та розпорядження землями сільськогосподарського 

призначення в екологобезпечний спосіб. 

Землевпорядний блок інструментарію полягає в територіально-

функціональному впорядкуванні аграрних землеволодінь та 

землекористувань, зокрема, з урахуванням вимог екологічної безпеки, 

раціонального використання земель, пріоритетності земель 

сільськогосподарського призначення, економічного та соціального розвитку 

сільських територій. 

Для кожного з названих інструментальних блоків можна виділити 

конкретні інструменти, які дозволяють забезпечити формування 

екологобезпечних аграрних землеволодінь та землекористувань з того чи 

іншого боку. 

Загалом організаційний інструментальний блок організаційно-

економічного механізму формування екологобезпечного аграрного 

землекористування включає наступні інструменти: 

 екологічний моніторинг та моніторинг земель; 

 оцінка впливу на довкілля; 

 екологічний та земельний контроль. 

Економічний блок інструментарію складається з таких інструментів, 

як: 

 планування та прогнозування господарської діяльності 

землекористувачів і сільських територій; 

 пільгове оподаткування та умови митної політики; 

 кредитування екологобезпечних землеволодінь і землекористувань; 

 фінансове стимулювання, зокрема субсидування та дотування 

екологобезпечного виробництва; 

 фінансові покарання за порушення екологічних вимог (штрафні 

санкції, податки тощо); 
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 спеціальні умови страхування; 

 екологічний менеджмент і аудит; 

До регуляторного інструментарію можна віднести наступні: 

 нормативно-правові акти в сфері землекористування; 

 екологічне нормування; 

 стандартизація та сертифікація; 

 технічне регулювання; 

 ліцензування. 

Інструментами землевпорядного блоку є: 

 планування раціонального використання та охорони земель; 

 еколого-господарське зонування земель; 

 встановлення режимів використання земель; 

 встановлення обтяжень та обмежень у використанні земель; 

 землевпорядне проектування; 

 консолідація земель; 

 еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь. 

Усі чотири інструментальні блоки повинні базуватися на врахуванні 

чотирьох вимірів правового, просторового, екологічного та соціального. На 

рис. 4.2 відображено розподіл інструментів кожного  блоку механізму 

відповідно до виміру, в межах якого відповідний інструмент сприяє 

організації екологобезпечного сільськогосподарського виробництва. 

Організаційний інструментарій формування екологобезпечних 

аграрних землеволодінь та землекористувань передбачає, як державне так і 

внутрігосподарське  управління землекористуванням з метою збереження 

земельно-ресурсного потенціалу агарної сфери та забезпечення екологічної 

безпеки агроекосистем. Інструменти організаційного впливу формується на 

основі існуючої законодавчої бази, яка забезпечує організацію 

екологобезпечних землеволодінь і землекористувань. 



 233 

 

Впорядкування угідь та 
організація сівозмін 

Умови митної політики 

Спеціальні умови страхування 

Дотації для екологобезпечного 
виробництва 

Доступне кредитування 

Податкова політика 

Інституційне забезпечення 

Нормативно-правові акти 

Наукове обґрунтування 

Стандартизація та 
сертифікація 

Засади державної політики 
у сфері екологобезпечного 

сільського господарства 

Мінімізація правових ризиків 
шляхом формування 
земельних ділянок 

 

Забезпечення відповідності 
стандартам 

Технічне та технологічне 
забезпечення 

Організація виробничих 
процесів 

ВИМІРИ 

ІН
С

Т
Р

У
М

Е
Н

Т
А

Л
Ь

Н
І 

Б
Л

О
К

И
 

Забезпечення екологічної 
стійкості 

Консолідація земель 

Встановлення обмежень та 
обтяжень 

Відповідність принципам 
екологічної безпеки 

Формування земельного 
банку 

Правовий Економічний Екологічний Просторовий 

О
р

га
н

із
ац

ій
н

и
й

 
З

ем
л

ев
п

ор
яд

н
и

й
 

Е
к

он
ом

іч
н

и
й

 
Р

ег
ул

ят
ор

н
и

й
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В цілому інструменти даного блоку можливо умовно розділити 

адміністративно-організаційні і координаційні. Суто адміністративно-

організаційний інструментарій включає форми державного, муніципального 

та громадського управління, що дає змогу об’єднувати стейкхолдерів в сфері 

землекористування та безпосередньо землекористувачів. Координаційний 

інструментарій реалізується через інститути взаємодії різних суб’єктів, 

пов’язаних з землекористуванням в аграрному секторі, в тому числі на 

міжнародному рівні. Ця складова організаційного блоку інструментарію 

організаційно-економічного механізму формування екологобезпечного 

аграрного землекористування передбачає реалізації тих аспектів управління 

землекористуванням, які безпосередньо впливають на розвиток властивостей 

агроекосистем, формуючи максимально корисне середовище для виробничої 

діяльності та життя людей. В цілому організаційні інструменти створюють 

умови та передумови розвитку різних організаційно-правових форм 

аграрного землекористування [308].  

Нині вітчизняна система аграрного землекористування перебуває в 

процесі трансформації, зокрема у зв’язку з відкриттям ринку 

сільськогосподарських земель. Так як гармонійний розвиток в даному секторі 

економіки країни є новим, то механізм введення оновлених завдань в 

управлінську структуру здійснюється загалом на базі гіпотез, суперечливих, 

різнобічних знань та недостатніх практичних навиків деяких управлінців. 

Зміна критеріїв до розвинення аграрного землекористування та формування 

єдиної системи заходів в сфері управління створить умови для зменшення 

неясності в даному механізмі та майже усуне ризики. Нині політика країни в 

екологічному напрямі здійснюється на основі відомчої стратегії, де в 

наявності немає відповідної координації та присутнє повторення функцій 

органів державного управління в аграрній сфері. Не відрізняється і в кращу 

сторону становище на регіональному рівні – через відсутність конкретного 

визначення повноважень посадових осіб в державному управлінні за 
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екологічним напрямком, можемо спостерігати неналежний ступінь 

ефективності всієї системи.  

   З’являється потреба в побудові управління користування природними 

ресурсами та впровадження комплексу заходів з екологічної безпеки на 

місцевому рівні. Формуються самостійні спеціальні організації та структури 

в територіальних громадах, наприклад підрозділи з охорони та відновлення 

довкілля. До основних завдань таких органів відносять: прийняття участі в 

формуванні заходів стосовно покращення екологічного становища територій 

на держаному рівні, виконання поставлених програм та проектів в 

екологічному напрямі задля впровадження та реалізації екологічної безпеки 

[92; 313]. Також разом зі спеціалізованими органами управління в сфері 

екології втілюють здійснення екологічної експертизи, забезпечують належну 

організацію контролю екологічних показників місцевості, створюють реєстр 

природних ресурсів на землекористуваннях та ін. 

Таким чином з метою гарантування екологічної безпеки органами 

влади, необхідним є розмежування на всіх рівнях їх повноваження в сфері 

землекористування та охорони довкілля забезпечивши при цьому дієву 

систему взаємодії та зворотного зв’язку. В подальшому має бути і чіткий 

розподіл функцій і завдань між органами влади щодо здійснення тих чи 

інших дій, зокрема щодо заходів землевпорядного та економічного 

характеру. 

Економічні інструменти варто згрупувати в дві групи: 1) ті, що здатні 

заздалегідь повідомити про всі можливі ризики, та в подальшому 

акумулювати їх вказуючи на ймовірні наслідки; 2) компенсаційного 

характеру, що вказуватимуть всі наявні понесені збитки та збитки від 

нездатності повністю використовувати земельні угіддя на перспективу [266]. 

Через недотримання землекористувачами правил використання землі та 

порушення її екологічних обмежень вступає в силу економічна 

відповідальність. Також вона передбачена в тих випадках, коли не 

виконуються вимоги зі стандартизації, лімітування, нормування, моніторингу 
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якості земель, сертифікації, правил екологічної експертизи; не проводиться 

контроль екологічної безпеки продукції сільського господарства та її якості; 

не дотримуються правил проведення національних та регіональних програм 

покращення родючості і охорони ґрунтів. При цьому варто враховувати 

європейські та світові екологічні стандарти, вимоги і норми при формуванні 

заходів  примусової відповідальності за недотримання правил екологічної 

безпеки використання землі в умовах ринку та створювати єдині вимоги 

користування земельними угіддями для кожного із суб’єктів 

землекористування в сільському господарстві (в т. ч. інвесторів і власників) 

[283].     

В першу чергу такі інструменти формування екологобезпечних 

аграрних землеволодінь та землекористувань повинні стимулювати суб’єктів 

землекористування саме не до штучного відновлення корисних властивостей 

сільськогосподарських земельних угідь, а до максимального збереження 

здатності самовідтворюватися та підтримання самовідновлення природних 

властивостей ґрунтів. Якщо природне відновлення буде панувати над 

штучним, то саме землекористування виявиться стійкішим. Земельні угіддя, 

які вже не мають здатності до самовідновлення мають усі підстави до 

подальшого вилучення їх із аграрного виробництва. 

Інструментарій регуляторного забезпечення екологобезпечного 

аграрного землекористування передбачає закріплення дієвих механізмів в 

нормах управління земельними ресурсами на всіх рівнях (державному, 

регіональному, місцевому, суб’єкта господарювання). Зокрема, державні 

цільові програми з розвитку сільськогосподарського підприємництва можуть 

допомагати інституціональній політиці в забезпеченні охорони 

сільськогосподарських земель. При виконанні вищенаведених напрямків 

національної політики в аграрному секторі економіки створюються умови 

для подальшого покращення засобів та способів сільського органічного 

господарства, зокрема землеробства. Можемо підсумувати, що забезпечення 

охорони сільськогосподарських земельних угідь включає в собі сукупність 
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дій взаємопов’язаних між собою інститутів, а саме правила та норми охорони 

земель і заходів з їх реалізації. Такий механізм складається з: науково-

технічних, організаційних, освітніх, економічних, інформаційних та засобів, 

створених для відвертання процесу зниження якісних і кількісних показників 

сільськогосподарських земель [175; 183]. 

Першочерговим інструментом регулювання є ефективно діюча 

нормативно-правова база щодо забезпечення екологічної безпеки аграрного 

землекористування, що доповнюється галузевими законами. Такі закони 

покликані регулювати процеси гарантування екологічної безпеки з 

врахуванням секторальної специфіки аграрного сектора та 

землекористування. Для належного виконання законів створюються також і 

відповідні нормативно-правові (підзаконні) акти, а саме: укази Президента 

України, постанови Кабінету міністрів України, накази центральних органів 

виконавчої влади, розпорядження органів місцевого самоврядування, 

локальні розпорядження, прийняті певними підприємствами чи 

організаціями [20; 117]. Екологічне право також базується на рішеннях суду. 

Всі вищенаведені підзаконні акти затверджуються з метою деталізації 

законів в сфері екології та їх доповнення. 

Щоб виконання законів було ефективне, потрібно виповнити декілька 

умов: 

 забезпечити повність та узгодженість системи нормативно-

правових актів; 

 всі закони мають відповідати один одному. 

Лише через покращення механізму прокурорського нагляду та 

удосконалення судових систем розв’язання спірних моментів в сфері 

охорони довкілля і екологобезпечного аграрного землекористування можна 

забезпечити належне виконання законів та підзаконних актів. 

За допомогою діючої нормативно-правової бази утворюється система 

стандартів і нормативів в сфері екології землекористування, до них відносять 

такі, що встановлюють якісні показники довкілля, допустимі ліміти впливу 
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сільськогосподарської діяльності на навколишнє природне середовище, 

наприклад, норми викиду у водні об’єкти та атмосферу шкідливих речовин, 

розташування відходів, також показники використання ресурсів локальних 

агроекосистем. Встановлені в нормативно-правових актах вимоги якості 

робіт, продукції, послуг і заходів з контролю відносять до екологічних 

стандартів виробництва (окрім цього ще важливо дотримання 

термінологічних, технічних та організаційних вимог тощо) [116; 149]. Отже  

виконання нормативів і стандартів, які прописані на законодавчому рівні 

залежить від рівня кореляції екологічних стандартів та ступеня соціально-

економічного державного розвитку. 

Регуляторні інструменти передбачають адміністративне регулювання і 

контроль за використанням земель сільськогосподарського призначення в 

частині виконання ним екологічних вимог та нормативів. Зокрема, таке 

регулювання здійснюється через низку обов’язкових екологічних і 

технологічних  регламентів, стандартів,  нормативів,  інструкцій  та  інших 

норм  [151]. В якості регулятора виступають, як галузеві (земельні) так і суто 

екологічні суб’єкти управління, а саме органи  виконавчої влади на 

державному, регіональному та місцевому рівнях та органи місцевого  

самоврядування.  Регуляторний інструментарій дозвільного характеру   

передбачає оцінку рівня  екологічної  безпеки аграрного землекористування, 

ідентифікацію її загроз та ризиків  з метою прийняття ефективних 

управлінських    рішень  щодо  мінімізація  негативного впливу  

господарської  діяльності  на  стан агроекосистем. 

Впровадження нормування в підтримці екологічної безпеки аграрного 

землекористування вводиться задля регулювання негативного впливу різних 

видів діяльності людини (в т. ч. господарської) на державному чи локальному 

рівні. В даному випадку під негативним впливом вважається шкідлива 

антропогенна дія, яка призводить до погіршення біологічних, хімічних, 

фізичних показників та інші трансформування в екологічних системах 

аграрного сектору. В державних законах нормування постійно було 
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основним інструментом з охорони довкілля. Ще за часів СРСР в 

законодавстві щодо охорони навколишнього середовища встановлювалися 

особливі ознаки нормування конкретно в аграрному секторі економіки, що 

вказує на цінність впровадження екологічної безпеки сільськогосподарського 

землекористування в механізмі охорони довкілля на державному рівні. 

Також в нормативно-правових актах встановлювалася гранично 

допустимі обсяги використання хімічних засобів, мінеральних добрив, 

стимуляторів росту та інших хімікатів при веденні сільського господарства, 

що в визначених дозах забезпечує належне дотримання гранично допустимих 

норм кількості залишкових хімічних речовин в продуктах харчування, також 

підтримку генетичного фонду людини, біорізноманіття, охорону здоров’я. 

Механізм нормування розрізняється в залежності від виду об’єкта, що 

шкідливо впливає на довкілля і містить в собі: технологічні норми, Гранично 

допустимі концентрації та орієнтовні допустимі рівні, дозволені скиди й 

викиди на тимчасовій основі [307]. Варто зазначити, що такі екологічні 

нормативи та інші ліміти мають бути у відкритому доступі задля їх 

дотримання. Також введення цих нормативів має бути поступове та з 

повноцінним і чітко визначеною ревізією виконання кожного етапу. Одне з 

надважливих завдань на сьогодні – пристосування економічних нормативів і 

стандартів до нинішніх реалій земельних відносин в ринковому секторі 

нашої держави.   

Та можемо зауважити, що більша кількість нормативно-правових актів 

в екологічній сфері земельних відносин не повністю відображає повсякденні 

вимоги розвитку країни в екологобезпечному напрямі використання земель  

та продемонстровані декларативно. В більшості нормативних документах з 

охорони навколишнього природного навколишнього середовища вже 

визначені завдання та ціль екологічної діяльності, проте взагалі не прописані 

механізми їх вирішення з урахування специфіки землекористування в 

сільському господарстві. Ще прослідковується недостатня кількість стимулів 
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економічного напряму для раціонального використання  та охорони 

земельних ресурсів, що може призвести до великих економічних збитків. 

При адміністративно-регуляторному впливу на процес організації 

екологобезпечних землекористувань і землеволодінь  визначається три 

ключових рівня його регулювання [58]: 

1) державний рівень (генерується політика держави в сфері земельних 

відносин задля охорони, відтворення та захисту земель в аграрному 

виробництві); 

2) регіональний рівень (проводиться поділ території по зонам, 

формуються плани і схеми переведення одних угідь в інші за 

загальнодержавними нормативами і регіональними умовами); 

 3) місцевий рівень (здійснюється комплекс заходів по відведенню, 

зонування земельних угідь на місцевості, створення топографо-геодезичної 

основи для виконання правил охорони та регламентів використання земель 

сільськогосподарського призначення). 

Усім вищесказаним формуються умови ведення екологічно 

направленої земельної політики, де важливою складовою є державний 

контроль щодо збереження земель сільськогосподарського призначення. 

Важливу роль в проведенні реформи земельних відносин в аграрній 

політиці відіграє вирішення питань, пов’язаних з проблемами розвитку 

землеустрою країни та виконанні землевпорядних робіт. Та все ж збільшення 

кількості негативних факторів через непостійне проведення робіт із 

землеустрою формують базу для впровадження сучасної системи 

землеустрою, створеної на основі здобутків науки і техніки, з ціллю усунення 

негативних результатів ринкових напрямів земельної реформи в контексті 

забезпечення екологічної безпеки аграрного землекористування. 

Такі землевпорядні роботи, як топографо-геодезичні, геоботанічні, 

земельно-оціночні, ґрунтові та інші, надають основу для обстеження якісних 

та кількісних характеристик земельних ресурсів. Саме це повинно стати 

основною базою для відновлення землевпорядних робіт в управлінні та 
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використанні земельних ресурсів сільського господарства. В першу чергу 

інвентаризація та оцінка земельних угідь повинна стати постійним процесом, 

що періодично буде проводитися на всіх територіях. Не рідше, ніж один раз в 

5-7 років має проводитися економічна оцінка земель сільського господарства, 

яка за часів незалежності України не здійснювалась. В останнє проводили 

економічну оцінку ще за часів СРСР на землях радгоспів і колгоспів, а саме в 

1988 р. (було взято період господарювання з 1981 р. по 1987 р.) [76].  

Геоінформаційна система (ГІС) відомостей про землю, що запрацювала 

в Україні з 2013 року ще не в повну міру налагоджена, тому облік земельних 

ділянок проводиться не на належному рівні. Основними проблемами, що 

постають на заваді вирішення цього питання є: роботи із землеустрою досить 

неякісно виконуються, вагомою перепоною виступає корупція на державних 

засадах, неефективні і некоректні законодавчі та адміністративні рішення під 

час проведення земельної реформи, також з 2013 року і до сьогодення 

реалізуються заходи з корегування помилок, що містяться в Державному 

земельному кадастрі. Тому можемо підсумувати, що наразі система 

управління земельними ресурсами в землевпорядкуванні діє не в повну силу, 

як це затверджено нормативно-правовою документацією [180]. 

Вдосконалення сукупності інструментів фінансової складової 

економічного блоку організаційно-економічного механізму формування 

екологобезпечних аграрних землеволодінь та землекористувань слід 

акцентувати на упорядкуванні джерел та обсягів фінансових потоків в 

напрямі реалізації проектів землеустрою, зокрема щодо еколого-

економічного обґрунтування  сівозмін та впорядкування угідь, а також 

визначення нормативних цін на послуги із землеустрою. 

Організація сталого використання та охорони земель включає в себе 

систему землевпорядних заходів, що здійснюються в порядку проведення 

територіального (міжгосподарського), внутрішньогосподарського 

землеустрою, а також реалізації робочих проектів землеустрою. Здійснення 

територіального землеустрою дасть змогу ліквідувати організаційно-
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територіальні недоліки сформованих землеволодінь і землекористувань. 

Щодо внутрігосподарського землеустрою в сучасних сільськогосподарських 

формуваннях, то він вимагає впорядкування організації захисних насаджень, 

сівозмін, польових доріг та ін. У більшості інцидентів внутрішньої 

організації території даний землеустрій є неухильним заходом. 

Внутрігосподарському землеустрою суб’єктів сільськогосподарської 

діяльності можна дати визначення, як процесу становлення та організації 

раціонального землекористування і охорони земель та всіх зв’язаних з нею 

засобів виробництва конкретного суб’єкта господарювання в сільському 

господарстві на певному землекористуванні, що містить в собі систему 

заходів організації території та самого виробництва. Після здійснення даного 

процесу визначається ефективне співвідношення та розташування земельних 

угідь, їх кількості, розміри та розстановки на території підрозділів 

господарства, тваринницьких комплексів, господарських центрів, головних 

внутрігосподарських шляхів і об’єктів інженерної інфраструктури 

землекористування, інших поселень, встановлюються види і кількість 

сівозмін та ін. 

Призначення внутрігосподарському землеустрою в землевпорядному 

блоці інструментів екологобезпечного використання земель 

сільськогосподарського призначення полягає в наступному [51]: створенні 

належних умов для накопичення земельних, трудових і виробничих ресурсів, 

використанні та охороні земель, а також збільшення ефекту аграрного 

виробництва; встановленні земельним ресурсам певного режиму 

використання та функціонального призначення та зонування земельних угідь 

за їх якісними ознаками; розвитку складових елементів територій 

сільськогосподарського підприємства, на яких розміщені виробничі 

підрозділи, господарські центри, транспортні системи, інженерна 

інфраструктура та тваринні ферми; плануванні та розташуванні головних 

напрямів виробничого процесу, при цьому враховуючи особливості та 

характеристики земельних ресурсів, щоб забезпечити ефективне 
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використання існуючих природних, матеріальних та трудових ресурсів, 

капіталовкладень і поліпшити розселення селян; забезпеченні гідного рівня 

життя населення на сільських територіях, працівників сільгоспвиробництв; 

виконанні заходів з охорони навколишнього природного середовища задля 

покращення екологічних показників місцевості та формування раціонального 

використання земельних ресурсів в аграрному секторі.  

Для забезпечення формування екологобезпечних аграрних 

землеволодінь та землекористувань необхідно здійснити низку заходів. 

Зокрема, серед першочергових варто закріпити на законодавчому рівні 

обов’язковість розробки проектів землеустрою, що забезпечують еколого-

економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, 

сільськогосподарськими землекористувачами з площами землекористувань 

більш ніж 500 га. Нормативно встановити, що здійснення фінансово-

заохочувальних заходів аграріїв буде проводитися лише тоді, коли є наявні  

належні внутрігосподарські проекти землеустрою, а фінансування державою 

проектних заходів з екологобезпечної організації та охорони земель, що 

потребують капіталовкладень від виробника, виконуватиметься тільки за 

умовою складання і розробки цих проектів за вимогами діючих 

внутрігосподарських проектів землеустрою [5; 6]. 

Тому внутрігосподарські проекти землеустрою, що мають на меті 

здійснення заходів з охорони земель та покращення адаптивної ландшафтної 

системи є базою для організації аграрного виробництва. Але в ході практики 

певні економічні та природні умови виробництва дуже змінюються, що тягне 

за собою виконання власних розрахунків та планування різнорідних 

землевпорядних процедур по кожному сільськогосподарському виробництві, 

що можна проводити за допомогою економіко-математичних заходів.     

Після прийняття Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 

введено ще одну нову форму впливу на екологічну складову 

землевпорядкування після якої схеми землеустрою і техніко-економічні 

обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-
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територіальних одиниць підлягають обов’язковій стратегічній екологічній 

оцінці. Та варто зазначити, що внутрігосподарський землеустрій не підпадає 

під дію даного Закону. Ціллю цієї оцінки виключно на рівні територіального 

планування та землеустрою є покращення умов збалансованого розвитку 

землекористування через охорону навколишнього природнього середовища, 

безпеку життєдіяльності та охорону здоров’я населення, консолідації 

екологічних вимог в розробленні землевпорядної документації. Стратегічна 

екологічна оцінка є важливою на рівні адміністративно-територіальних 

одиниць, та ще матиме велику значущість у внутрігосподарському 

землеустрої, тому пропонуємо здійснювати оцінку впливу землевпорядних 

проектів на навколишнє природне середовище, але її варто затвердити на 

рівні органів місцевої виконавчої влади за спрощеною процедурою. 

Підвищенню рівня землекористування має сприяти формування 

системи дієвого державного контролю у сфері охорони та використання 

земель, створення механізмів, які залучать до відповідальності за 

адміністративне та економічне порушення земельного законодавства 

землевласників та землекористувачів. Ось чому вкрай важливо контролювати 

використання земельних угідь у веденні товарного аграрного виробництва. 

Наразі державою не створено спеціального органу влади, який би 

контролював використання та стан землі, здійснював моніторинг порушень 

земельного законодавства всіх наявних категорій земель. На даний момент 

науково аргументованих шляхів вирішення цієї проблеми немає, тому 

питання залишається відкритим.  

Актуальною проблемою системи державного управління в сфері 

охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки постає не наладжений 

між собою механізм взаємодії відомчих органів в питанні охорони земель. 

Наприклад, Державний земельний кадастр в основному виконує функцію 

систематизації земельних даних і тому не може надати актуальну інформацію 

землевласникам та землекористувачам. Ось чому під час моніторингу 

проводиться робота з цими та іншими даними задля контролювання їх стану, 
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вчасного виявлення екологічних загроз та ризиків екологічній безпеці 

землекористування, зокрема деградації ґрунтів та розробки прогнозів їх 

розвитку з метою попередження, невілювання та ліквідації. 

Дійсно такі негативні процеси ґрунтів, як ерозія (водна та вітрова); 

вторинне засолення та заболочення; забруднення земельних угідь 

радіонуклідами, важкими металами, нафтою і іншими шкідливими 

речовинами, мають вкрай шкідливий вплив на ґрунти і потребують 

постійного моніторингу та контролю. Тому одним із завдань моніторингу 

земель повинно бути спостереження за забрудненням, процесом погіршення 

корисних властивостей та родючості ґрунтів. В залежності від показника 

інтенсивності деградації, а також забруднення земель визначають величину 

збитків, засоби впливу на них, завдання з відновлення та трансформації 

ґрунтів. Провідне місце в здійсненні спостережень мають зайняти такі 

методи, як дистанційні (зокрема, із застосуванням ГІС, ДЗЗ тощо) [54]. 

Виробничий моніторинг включає в себе внутрішньогосподарські 

завдання сукупні з контролем за станом довкілля, продукції, їх забруднення 

та деградаційними процесами земель. Дані завдання включають в себе такі 

проекти: адаптивних ландшафтних систем землеробства, меліорації ґрунтів, 

агротехнологій. Оплата за виконання даних завдань має формуватися 

виробниками товарів [120]. Діапазон аналізу земель в цьому моніторингу 

насправді може бути набагато ширше, ніж зазначено вище і може включати в 

себе такі завдання спостереження за: 

 зміною лужності ґрунтів, а також кислотності; 

 кількості гумусу; 

 ущільненням родючого шару ґрунту; 

 вмістом біогенних частинок та ін. 

Значну роль агроекологічний моніторинг відіграє на державному рівні 

та є однією з найважливіших функцій органів влади. Служби, що мають 

право виконувати дане завдання наразі не визначені, хоча раніше це могли 

втілювати сільськогосподарські органи, які були представлені 
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меліоративними, землевпорядними, агрохімічними та організаціями з захисту 

рослин. Нині цих служб немає та все одно держава має виконувати функції, а 

саме: агрохімічне забезпечення, землевпорядкування, організація 

розроблення систем аграрних технологій та землеробства, проектування 

меліоративних систем, наукове та технічне забезпечення моніторингу, 

політика в агроекології. Ці всі завдання не можуть виконуватися місцевими 

органами влади та корегуватися ринковими відносинами, так як вони 

характеризують державну політику в аграрному секторі і тому мають 

здійснюватися самою державою [225]. Тому повинна бути створена земельна 

служба, яка зможе представляти інтереси країни в Міністерстві розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України замість скорочених 

служб. В свою чергу виконання робіт із землеустрою, проектно-

технологічного забезпечення та більша частина земельного проектування 

може здійснюватися поряд з приватними підприємствами, муніципальними 

та державними організаціями за замовленням виробників товарів. 

Щоб створити вигідні умови для належної роботи інструментів 

землеустрою, зокрема з метою розмежування земель відносно різних форм 

господарювання та власності, видами угідь та категорій, підвищенню рівня 

обігу земельних ресурсів, необхідним є дотримання таких умов [280]: 

 автоматизація інформаційного забезпечення землеустрою та 

безпосередньо автоматизація землевпорядного проектування; 

 стимулювання власників та користувачів земельних ділянок до 

розробки проектів внутрігосподарського землеустрою; 

 регламентація процесу розробки документації із землеустрою та 

встановлення послідовності проведення робіт, тобто нормативне 

забезпечення землевпорядного процесу; 

 узгодження діяльності територіальних громад та виконавчої влади в 

здійсненні землеустрою; 

 удосконалення системи планування та виконання контролюючих дій 

в сфері землеустрою в контексті забезпечення екологічної безпеки. 
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З урахування наданих пропозицій щодо удосконалення інструментів 

забезпечення екологобезпечних аграрних землекористувань і землеволодінь 

систематизовано інструментарій організаційно-економічного механізму 

формування екологобезпечного аграрного землекористування 

диференційований відповідно до рівня його екологічної безпеки (табл. 4.1). 

Такий інструментарій передбачає вибір оптимальних інструментів, а також 

методів (технологій) їх застосування враховуючи територіальні особливості 

прояву тих чи інших загроз (ризиків) екологічній безпеці аграрного 

землекористування. 

Таблиця 4.1 

Диференційний підхід до застосування інструментарію організаційно-

економічного механізму формування екологобезпечного аграрного 

землекористування 

Регіон/Область 

Блоки інструментів організаційно-економічного 

механізму формування екологобезпечного аграрного 

землекористування 
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Вінницька ++ ++ ++ + + +++ 

Волинська ++ +++ ++ + + ++ 

Дніпропетровська +++ ++ ++ +++ +++ +++ 

Донецька +++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Житомирська – + + – + + 

Закарпатська + ++ + – – + 

Запорізька +++ ++ ++ + + ++ 

Івано-Франківська ++ ++ + – + ++ 

Київська – + + + + ++ 

Кіровоградська ++ ++ ++ +++ +++ ++ 

Луганська +++ ++ ++ ++ +++ ++ 
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Продовження табл. 4.1 

Львівська ++ +++ +++ + + ++ 

Миколаївська +++ ++ ++ +++ +++ +++ 

Одеська +++ ++ ++ +++ +++ +++ 

Полтавська ++ ++ ++ + ++ ++ 

Рівненська ++ ++ ++ + + ++ 

Сумська ++ ++ ++ + + ++ 

Тернопільська ++ ++ ++ + + ++ 

Харківська +++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Херсонська +++ +++ +++ +++ + +++ 

Хмельницька ++ ++ +++ + ++ ++ 

Черкаська ++ ++ ++ + + ++ 

Чернівецька +++ +++ ++ + + + 

Чернігівська ++ ++ + + + + 

* актуальність та мета застосування інструменту: «–» – потреба в застосуванні 

мінімальна; «+» – підтримання стабільності; «++» – вирішення критичних проблем та 

запобігання загрозам; «+++» – подолання кризових ситуацій. 

Джерело: сформовано автором з використанням методики Грещук Г.І. [51]. 

 

Так згідно проведеної диференціації інструментів за регіонами України 

для областей віднесених, наприклад за критерієм просторової структури 

територій до стійкого рівня екологічної безпеки аграрного 

землекористування у переважній більшості випадків, як орієнтир 

передбачається застосування землевпорядних інструментів пропонується для 

підтримання стабільності, а при майже відмінних показниках інструмент не 

застосовується взагалі. При цьому для областей з критичним рівнем 

характерними є орієнтири, націлені на посилення вирішення критичних 

проблем та запобігання загрозам, а для кризового рівня – подолання 

кризових ситуацій відповідно. 

 

4.2. Економічне стимулювання розвитку екологобезпечних 

аграрних землеволодінь і землекористувань 

 

Як засвідчив аналіз сучасного стану аграрного землекористування в 

Україні сьогодні на рівень економічної ефективності сільськогосподарського 
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виробництва вітчизняних землекористувачів істотно впливають такі 

чинники, як падіння природної родючості ґрунту, підкислення ґрунтів, 

порушення співвідношення внесених мінеральних і органічних добрив, 

відсутність сівозміни, розвиток ерозійних процесів тощо. Однак, варто 

зауважити, що земельні ресурси агросфери в принципі відносяться до 

відновлюваних, а тому існують широкі можливості відновити деградовані та 

порушені землі, а також поліпшити структуру земельних угідь в сільському 

господарстві. 

Звичайно реалізація заходів щодо відновлення та відтворення 

земельних ресурсів цих питань потребує значних фінансових ресурсів. 

Однак, у зв'язку з недостатнім рівнем фінансової забезпеченості аграрних 

землеволодінь і землекористувань реалізація цих заходів в сучасних умовах є 

проблематичною. Проте, незважаючи на те, що дані проблемні питання вже 

довгий час досліджуються в науковому колі їх вирішення нині є неможливим 

через відсутність ефективного діючого фінансового інструментарію 

стимулювання процесу розвитку екологобезпечного аграрного  

землекористування. Тому одним з актуальних  проблем в цьому контексті є 

дослідження  науково-прикладних засад функціонування зазначеного 

інструментарію та його впливу на розвитку екологобезпечних аграрних 

землеволодінь і землекористувань. 

Фінансове забезпечення розвитку екологобезпечних аграрних 

землеволодінь і землекористувань має містити в собі такі дві основні позиції, 

як:  

1) формування такого фінансового середовища, щоб учасник 

земельних відносин вільно міг накопичувати капітал для забезпечення та 

створення належних умов використання і господарювання власною землею, 

раціонального використання, а також охорони землі; 

2) забезпечення здійснення програм державного розвитку в сфері 

земельних відносин. 
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Невід’ємним складовим елементом діяльності механізму управління 

земельною ділянкою (землекористуванням) повинен стати екологічний 

аудит. 

Задля збереження родючого шару ґрунту та охорони земельних 

ресурсів органи державної влади запроваджують різноманітні інструменти та 

заходи захисту сільськогосподарських земель, наприклад інструменти 

заохочення раціонального використання земель та відповідальність за 

недодержання правил їх охорони. Наразі різними державними методами 

застосовується підтримка країни в аграрному секторі, а саме: пільги на 

кредитування, оподаткування, субсидування чи фінансування 

фундаментальних заходів з охорони земельних ресурсів, участі в страхуванні 

земель з екологічної сторони.  

До економічних інструментів відповідальності в сфері захисту 

сільськогосподарських земель можна виокремити такі: покарання за нанесену 

шкоду через порушення законів та нормативно-правових актів з охорони 

земель, компенсація втрат в грошовому еквіваленті штрафи за причинені 

збитки виробництва в сільському та лісовому господарстві, компенсація 

нанесених збитків через дію деградаційних процесів, забруднення та 

засмічення земельних угідь тощо. 

В першу чергу при визначенні штрафних дій повинні бути встановлені 

причини та суб’єкти господарювання, через які виникли ці порушення. 

Наряду із запровадженням штрафних дій необхідно, щоб держава відмовляла 

користувачам землі в підтримці тоді, коли не дотримуються закони в сфері 

екології та охорони земель, а також регламенти користування землею, що 

встановлені в землеустрої. 

З огляду на світовий досвід, у низці країн в якості інституційного 

фінансово орієнтованого базису для підтримки певних сфер економіки 

виступають цільові фонди розвитку, де зосереджуються грошові 

надходження, отримані з різних джерел, а також істотної ваги набуває 

бюджетне ресурсне забезпечення відповідних країн у процесі реалізації їх 
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фінансової підтримки ряду соціо-еколого-економічних заходів. Такі фонди 

накопичують у своєму складі фінансові ресурси із різнорівневих бюджетів і 

низки позабюджетних джерел, у т.ч. від третіх осіб, землевласників й 

землекористувачів тощо, та можуть створюватись на будь-якому 

територіальному рівні (регіон, район, громада) [175; 209]. Завдяки 

формуванню та розвитку такої фондової діяльності  можна посилити 

значення суб’єктів господарювання, які сплачують податки у 

реконструкційному процесі використання земель, запровадити спільну 

відповідальність за раціональне землекористування та відтворення угідь. 

Своєю чергою цільові фонди природоохоронного спрямування можуть стати 

важливим механізмом фінансування та стимулювання раціонального 

використання природних (зокрема земельних) ресурсів, оперативного 

реагувати на екологічні загрози та приймати рішення щодо їх запобігання і 

охороні від несприятливих проявів. 

З метою економічного стимулювання розвитку екологобезпечних 

аграрних землеволодінь і землекористувань аргументована доцільність 

створення регіональних цільових фондів охорони сільськогосподарських 

земель. Головною ціллю створення таких фондів є стимулювання та 

фінансування заходів спрямованих на забезпечення екологобезпечного 

використання та охорони земель в сільському господарстві. Фінансування 

заходів через зазначені фонди є відокремленою складовою фінансової 

системи, що дає змогу забезпечити ефективний розподіл та використання 

бюджетних та позабюджетних коштів.  

Серед основних джерел формування фондів передбачається за рахунок 

штрафів за порушення вимог законодавства про охорону земель, а також 

систематичне нераціональне використання земель, коштів від відшкодування 

втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, 

земельного податку (в частині земель сільськогосподарського призначення) 

(рис. 4.3). 
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Рис. 4.3. Схема формування та використання ресурсів цільових фондів 

охорони сільськогосподарських земель  

Джерело: авторська розробка. 

 

У цільові фонди охорони сільськогосподарських земель необхідно 

направляти штрафні санкції за нераціональне використання землі. Так 

відповідно да наданих нами пропозицій щодо вдосконалення системи 

моніторингу земель інспектори земельного контролю при виконанні 

обов'язків мають право безперешкодно отримувати інформацію та матеріали 

про стан, використання та охорону земель, накладати штрафи на осіб, винних 

у порушенні земельного законодавства, а також за умов погіршення 

показників раціонального використання та охорони земель. 

З-поміж методологічних домінант економіко-регуляторної діяльності у 

сфері землекористування щодо експлуатації угідь варто виділити 

запровадження штрафних санкцій для осіб, які в результаті господарювання 
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справили негативний вплив на якісні характеристики використовуваних ними 

угідь. Необхідною умовою для забезпечення ефективної реалізації вказаної 

домінанти є створення об’єктивного обґрунтованого законодавчо-методичної 

базису. 

Штрафі санкції застосовуються з ціллю компенсації завданих 

екологічних збитків, зокрема збитків користувача земельної ділянки, 

спричинених погіршенням якісних характеристик угідь. Так, економічні 

стягнення із суб’єктів господарювання слід ввести за неефективне (що 

призводить до появи деградаційних процесів тощо) землекористування, 

величина яких має передбачати компенсацію втрат, понесених внаслідок їх 

господарської діяльності та сягати мінімум 50% завданих збитків. 

У процесі розроблення нормативно-правового забезпечення економіко-

регуляторної діяльності у сфері раціонального землекористування на рівні 

регіонів, слід обов’язково зважати на природно-кліматичні характеристики та 

властивості земель у межах визначеної місцевості. Зокрема, серед основних 

індикаторів варто виокремити такі, як вміст гумусу, потужність ґрунтового 

профілю, вміст фосфору і калію, кислотність ґрунту, кам'янисті, баланс 

поживних речовин, засміченість посівів, а також відносні показники їх зміни 

у часі (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 

Ознаки раціонального використання сільськогосподарських угідь 

Ознака 

Граничне 

значення 

індикатора 

Рілля 

Зниження вмісту гумусу в ґрунті, % 5 

Зниження потужності ґрунтового профілю, см 1 

Зниження рівня кислотності ґрунту, % 10 

Зниження вмісту рухомих сполук фосфору, % 15 

Зниження вмісту рухомих сполук калію, % 15 

Баланс поживних речовин: повернення, % від виносу 100 

Сінокоси і пасовища 

Чагарники, % від загальної площі 10 

Джерело: авторська розробка. 
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Враховуючи вищенаведені граничні значення індикаторів 

раціональності використання сільськогосподарських земель запропоновано 

штрафні санкції за нераціональне їх використання за перерахованими 

ознаками (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3 

Штрафні санкції за нераціональне використання земель 

Ознака 

Розмір штрафу, 

неоподаткованих 

мінімумів доходів 

громадян на 1 га площі 

земель 

Для 

громадян 

Для 

посадових 

осіб 

Рілля 

Зниження вмісту гумусу в ґрунті, % 100-150 150-200 

Зниження потужності ґрунтового профілю, см 50-100 100-150 

Зниження рівня кислотності ґрунту, % 20-50 50-100 

Зниження вмісту рухомих сполук фосфору, % 20-50 50-100 

Зниження вмісту рухомих сполук калію, % 20-50 50-100 

Баланс поживних речовин: повернення, % від виносу 50-100 100-150 

Сінокоси і пасовища 

Чагарники, % від загальної площі 10-20 30-50 

Джерело: авторська розробка. 

 

Якщо на земельній ділянці виявлено погіршення родючості ґрунту за 

кількома ознаками, то штрафні санкції підсумовують. Враховуючи 

результати аналізу показників екологічної безпеки аграрного 

землекористування, які ілюструють динамічні характеристики використання 

земельного потенціалу можна очікувати мільйонні стягнення штрафних 

санкцій за нераціональне використання земель в окремих регіонах України 

щорічно і надходження їх в регіональні цільові фонди збереження родючості 

ґрунтів. 

На сьогодні відповідно до статті 69-1 Бюджетного кодексу України до 

надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів належать, зокрема, 
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кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва, що зараховуються у розмірі: 100 відсотків – до бюджетів міст 

Києва та Севастополя, 25 відсотків – до бюджету Автономної Республіки 

Крим та обласних бюджетів, 75 відсотків – до бюджетів міст 

республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, 

бюджетів об’єднаних територіальних громад, 15 відсотків – до районних 

бюджетів, 60 відсотків – до бюджетів міст районного значення, селищ і сіл. 

На спеціальних рахунках відповідних місцевих рад станом на 

10.01.2020 знаходиться 737,7 млн грн, з них на депозитних рахунках в 

установах банку 142,9 млн грн (19 %), коштів, що надійшли в порядку 

відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва. Фактично у 2019 році до бюджетів різних рівнів надійшло 

123,3 млн грн, а використано лише 108,2 млн гривень. На основі аналітичних 

даних зрозуміло, що ці фінансові ресурси впродовж тривалого періоду не 

витрачаються та здебільшого розміщені на банківських вкладах. 

Водночас, цільове використання вказаних ресурсів відбувається 

винятково за згодою відповідних місцевих органів влади, здебільшого 

сільськими та селищними радами [238]. У зв’язку з цим, відбувається 

акумулювання фінансів різнорівневих бюджетів, проте не вирішуються 

системні завдання у сфері землекористування. 

Засоби фонду можуть бути використані на економічне стимулювання 

розвитку екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань 

зокрема, дотації, пільгове кредитування, іпотечне кредитування, страхування 

тощо. 

При розробці системи економічного стимулювання розвитку 

екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань у пергу чергу 

необхідно виділити господарства за рівнем екологічної безпеки аграрного 

землекористування: 

– стійкий; 
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– критичний; 

– кризовий. 

Необхідно зазначити, що напрями та важелі економічного 

стимулювання повинні бути також спрямовані на посилення привабливості 

екологічної безпеки землекористування. Тому усі інструменти стимулювання 

організації екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань 

спрямовані на заохочення формування господарств зі стійким рівнем 

екологічної безпеки та менше – критичних та кризових господарств. 

Як засвідчує світова практика, одним з ефективних інструментів 

стимулювання раціонального використання, охорони і збереження земель, 

підвищення родючості ґрунтів є плата за землю. Нині в Україні основними 

формами плати за землю є земельний податок та орендна плата. З 

гіпотетичної точки зору, земельні платежі розглядаються з позиції 

зобов’язань землевласників та землекористувачів, а також виступають 

регуляторним інструментом у сфері землекористування зі сторони 

державних та місцевих органів управління для акумулювання фінансів з 

метою подальшої підтримки відповідних екологічно орієнтованих проектів 

та програм у сфері земельних відносин [217]. Проте, діючий підхід до 

фінансового розподілу земельних платежів не виконує регулятивної функції, 

оскільки нагромадження фінансових ресурсів у місцевих бюджетах жодним 

чином не допомагає регулювати використання земель 

сільськогосподарського призначення у площині їх охорони чи поліпшення 

показників ґрунтової родючості тощо. 

З урахуванням зазначеного удосконалено систему заходів фіскального 

регулювання аграрного землекористування в напрямі розвитку 

екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань. Зокрема, 

запропоновано диференціювати ставки земельного податку залежно від рівня 

екологічної безпеки аграрного землекористування (табл. 4.4). Адже нинішня 

система податку на землю як з точки зору вирішення фіскальних завдань, так 
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і з точки зору стимулювання відтворення земельно-ресурсного потенціалу є 

недостатньо ефективною. 

Таблиця 4.4 

Диференціація ставки земельного податку залежно від рівня екологічної 

безпеки аграрного землекористування 

Рівень екологічної безпеки 

аграрного землекористування 

Ставка земельного податку, % від 

нормативної грошової оцінки земель 

Кризовий 0,9 

Критичний 0,6 

Стійкий 0,3 

Джерело: авторська розробка. 

 

Для підвищення ефективності екологобезпечного землекористування 

пропонується також використовувати преференційну ставку мита при 

закупівлі імпортних товарів (табл. 4.5). При цьому, важливо, що така ставка 

варіюється в залежності від державної та регіональної політики щодо 

стратегії розвитку агропромислового комплексу. 

Таблиця 4.5 

Умови митної політики залежно від рівня екологічної безпеки аграрного 

землекористування 

 

Рівень екологічної безпеки 

аграрного землекористування 

Розмір преференційних ставок мита*, % 

Державне 

замовлення 

Регіональне 

(локальне) 

замовлення 

Кризовий 12,0 6,0 

Критичний 10,0 5,0 

Стійкий 8,0 4,0 

* преференційна ставка не може бути нижчою ніж пільгова чи повна ставка мита, яка 

визначена до встановлення преференційної. 

Джерело: авторська розробка. 

 

Тобто при формуванні політики регіонального сільськогосподарського 

виробництва як частини регуляторного інструментарію визначається 
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регіональне (локальне) замовлення на визначені види сільськогосподарського 

продукції. Ідентична методика застосовується і при формуванні державної 

політики аграрного виробництва. 

З метою пришвидшення розвитку сільських територій та регіонального 

виробництва пропонується нижчий розмір преференційних ставок при 

ввезенні насіннєвого матеріалу, кінцева продукція з вирощування якого 

відповідає регіональному замовленню. Проте, організація екологобезпечного 

використання аграрних землеволодінь та землекористувань з виробництвом 

продукції, яка відповідає державному замовленню, також заохочується 

нижчими, порівняно з встановленим Митним тарифом України [230]. 

У багатьох державах світу надання кредитів є одним з головних 

інструментів фінансового регулювання розвитку аграрного сектора 

економіки та забезпечення раціонального землекористування. У вигляді 

кредитування функціонує безліч державних програм розвитку даної галузі. 

Водночас позика не є відокремленою формою фінансової допомоги і 

визначається як заохочення власних інвестицій самих суб’єктів 

господарювання. 

Так, у США серед ключових урядових організацій, які виділяють 

кредитні кошти на ведення агрогосподарювання, виділяють адміністрацію у 

справах фермерів, товарно-кредитну корпорацію США і кооперативну 

фермерську кредитну систему. США повністю вкрите мережею з понад 

півтисячі кооперативних фермерських асоціацій іпотечного та виробничого 

кредиту [334]. 

У Японії економічне регулювання аграрного сектора економіки на рівні 

держави здійснюється у контексті суттєвих трансформацій контрольної 

функції країни, та передбачає зменшення відсоткових ставок за кредитами на 

реконструкцію та осучаснення сфери землекористування, а також позиках 

державної кооперації з фінансової підтримки сільського господарства. 

Подібна підтримуюча політика здійснюється щодо крупних агрофірм та 
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корпорацій, а також стосовно заходів, що сприяють роботизації виробництва, 

лізингу техніки тощо [343]. 

Що стосується доступного кредитування вітчизняного агробізнесу, то 

пропонується інструмент, який також має бути передбачений в рамках 

регуляторного механізму, за допомогою якого забезпечується відшкодування 

виплат по кредитних відсотках за рахунок державного та місцевого бюджету. 

Запропонована модель відшкодування кредитів має певні особливості з 

урахуванням спрямування на розвиток екологобезпечного аграрного 

землекористування: 

– модель спрямована, в першу чергу на розвиток 

сільськогосподарського виробництва з високим рівнем екологічної безпеки 

шляхом відшкодування від 15,0 до 50,0 % ставки кредитування (нижчі ставки 

застосовуються для кризового та критичного рівня) (табл. 4.6); 

– іншою особливістю моделі є орієнтованість на малих та середніх 

товаровиробників, відповідно до чого кредити менших розмірів підлягають 

вищим відсоткам компенсації; 

– з метою забезпечення реформи децентралізації та підтримки 

регіонального виробництва передбачено, що з державного бюджету 

підлягатиме компенсації значніша частина кредиту ніж за рахунок місцевого 

бюджету. 

Таким чином, на найбільший відсоток відшкодування кредитної ставки 

можуть розраховувати сільськогосподарські підприємства зі стійким рівнем 

екологічної безпеки, розмір кредиту для яких не перевищує 500 тис. грн. – до 

50 % від кредитної ставки. Водночас найменший відсоток компенсації за 

цією моделлю встановлений для кризових господарств з розміром кредиту, 

який перевищує 2 млн. грн, – такі підприємства можуть розраховувати лише 

на відшкодування до 5 % за рахунок державного бюджету при відсутній 

компенсації з місцевого бюджету. 
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Таблиця 4.6 

Особливості кредитування товаровиробників при екологобезпечному 

способі використання земель сільськогосподарського призначення 

№ 

Рівень екологічної 

безпеки аграрного 

землекористування 

Розмір кредиту, 

тис. грн 

Відсоток компенсації кредиту, % від 

ставки кредитування 

за рахунок 

державного 

бюджету 

за рахунок 

місцевого 

бюджету 

всього 

1 Кризовий 

< 500,0 25,0 5,0 30,0 

500,0-2 000,0 15,0 5,0 20,0 

>2 000,0 5,0 0,0 5,0 

2 Критичний 

< 500,0 30,0 10,0 40,0 

500,0-2 000,0 20,0 7,5 27,5 

>2 000,0 7,5 2,5 10,0 

3 Стійкий 

< 500,0 35,0 15,0 50,0 

500,0-2 000,0 25,0 10,0 35,0 

>2 000,0 10,0 5,0 15,0 

Джерело: авторська розробка. 

 

Іпотечне кредитування (з пільговими відсотками на значний період) 

дасть можливість та стимул до відновлення родючості ґрунтів в сільському 

господарстві. Основні фактори, що впливають на процес росту і формування 

іпотечного кредитування, є такі як [272; 276]: правові, що здатні захищати 

правовий осередок в взаємовідносинах власності; економічні, що включають 

в собі ринок цінних паперів, ступінь інфляції, стійкість валюти, 

спроможність населення до оплати, розвиток ринку фінансів і кредитів, а 

також цінних паперів, ріст системи страхування ризиків від надання іпотеки, 

вигідність цінних паперів заставленими на нерухоме майно; політичні, що 

забезпечують суцільну стабільність політичної системи у суспільстві, 

присутність чи відсутність економічної та військової експансії інших країн; 

історичні чинники показують традиції акумулювання коштів, особливості 

становлення земельного устрою, ступінь довіри населення до кредиту, 

особливі моменти розросту та здійснення економічної думки. 
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Одним із дієвих інструментів економічного стимулювання та 

державної підтримки є система дотацій і субсидій є, але в той же час вона 

потребує постійного вдосконалення. Так, в сучасних умовах кризового стану 

багатьох екологічних показників вітчизняного аграрного землекористування 

субсидування землекористувачів має пріоритетний вектор, перш за все, з на 

стимулювання екологізації процесу використання земель 

сільськогосподарського призначення. 

Грошова допомога в вигляді субсидій і дотацій країн Європи аграрного 

сектору відбувається частково за рахунок компенсації розходів 

сільськогосподарського товаровиробника на придбання меліорантів, техніки, 

добрив, пестицидів, також інвестицій задля покращення стану земельного 

фонду, спорудження меліоративних систем, розвиток сільськогосподарської 

інфраструктури тощо [311]. Одним з найпоширеніших у використанні видів 

субсидій в аграрній сфері є відшкодування компенсацій 

сільгосптоваровиробнику маржі між впровадженим урядом мінімальних цін 

по закупці та реальною вартістю збуту продукції. Однією з найважливіших 

умов одержання субсидій є виконання технічних регламентів і директив 

щодо якості виготовленої продукції, ощадності та раціонального 

користування природними ресурсами, а також безпечної господарської 

діяльності зі сторони екологічного складової.  

Варто зазначити, що в країнах Європейського союзу державна політика 

аграрного сектору включає допомогу в фінансуванні покращення 

технологічного процесу виробництва за екологічною спрямованістю, 

регулювання агроринку, безперешкодний доступ виробників 

сільськогосподарського виробництва до фінансово-інвестиційних джерел та 

сприянню підприємств на постійній основі. 

В даний час велика кількість наданих субсидії несе виключно 

економічний ефект, стимулюючи при цьому інтенсивне використання в 

сільському господарстві засобів хімічного захисту рослин, мінеральних 

добрив, важкої сільськогосподарської техніки, нераціональних заходів з 
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осушенню  чи меліорації земель тощо. Вагомою умовою для надання 

субсидій є дотримання землевпорядних регламентів та директив щодо рівня 

екологічної безпеки аграрного землекористування за відповідними 

критеріями. 

Щодо дотацій для екологобезпечного виробництва, то даним 

фінансовим інструментом передбачено два типи фінансової підтримки 

(табл. 4.7): 

– умови «жовтого» кошика – передбачають можливість 

одноразового відшкодування витрат сільськогосподарського виробництва у 

грошовому еквіваленті. За умов «жовтого» кошика підприємства зі стійким 

рівнем екологічної безпеки аграрного землекористування можуть 

розраховувати на відшкодування 35 % витрат на рік (у т.ч. 25 % – за рахунок 

державного бюджету, 10 % – місцевого); 

– умови «зеленого» кошика – передбачають можливість 

фінансування інноваційний проектів та стартапів, спрямованих на: 

підвищення привабливості ведення сільського господарства; навчання та 

стажування кадрів у сільському господарстві; прикладні та пошукові наукові 

дослідження у сфері ефективності ведення аграрного бізнесу; розвитку 

інфраструктури місцевих територіальних громад, тощо. 

Таблиця 4.7 

Фінансова підтримка (дотації) при екологобезпечному способі 

використання земель сільськогосподарського призначення 

Рівень 

екологічної 

безпеки 

аграрного земле-

користування 

Умови «жовтого» кошика, % Умови «зеленого» кошика, % 

за рахунок 

державного 

бюджету 

за 

рахунок 

місцевого 

бюджету 

всього 

за рахунок 

державного 

бюджету 

за 

рахунок 

місцевого 

бюджету 

всього 

Кризовий  10,0 5,0 15,0 до 40,0 до 5,0 до 45,0 

Критичний  17,5 7,5 25,0 до 60,0 до 10,0 до 70,0 

Стійкий 25,0 10,0 35,0 до 70,0 до 20,0 до 90,0 

Джерело: авторська розробка. 
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Зазначимо, що значні обсяги основне фінансування країни в аграрному 

напрямі з державних коштів великою мірою впливають на результат ведення 

товарного сільського господарства. Нестійка інфраструктура ринку та 

перемінливе природнє навколишнє середовище, де функціонує 

агропромисловий комплекс, втрачають свій вплив, навіть при державному 

стимулюванні, яке зауважено у встановленому законами порядку за 

сприянням органів влади (в розрахунку величини угідь або на одиницю 

створеної продукції в сільському господарстві). 

Потрібно наголосити, що дотації за умов «зеленого» кошика залежать 

не від замовника проектів чи стартапів, а від кінцевого результату. Таким 

чином, якщо проектом передбачено створення виробничої інфраструктури 

для організації сільськогосподарського виробництва зі стійким рівнем 

екологічної безпеки аграрного землекористування, то такий проект може 

розраховувати на 90 % фінансування за рахунок державного та місцевого 

бюджету. У той же час, якщо створена інфраструктура передбачає лише 

забезпечення збуту товарної продукції вирощеної в межах територіальної 

громади створюючи обумовлюючи кризовий або критичний рівень 

екологічної безпеки аграрного землекористування, то в цьому випадку 

фінансування може сягати 45 %. 

Варто також відмітити серед основних напрямів економічного 

стимулювання екологобезпечного аграрного землекористування такий 

інструмент, як агрострахування.  Тому, варто  організувати спецпідрозділи на 

базі існуючих страхових компаній, щоб полегшити та спростити роботу 

Держгеокадастру за контролем виконання і стимулювання неухильних 

заходів охорони ґрунтів та акумулювання фінансів на здійснення 

превентивних ґрунтозахисних та інших протиерозійних заходів. Всі 

організації зі страхування можуть залучатися до страхових операцій 

земельних ділянок в своєму регіоні. 

В тому випадку, коли страхування забезпечить захищеність земельних 

ділянок землекористувача від негативних процесів деградації та забруднення, 
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тоді він буде заінтересований в здійсненні цього заходу. Зацікавленість з 

боку страхових організацій теж присутня, адже це комерційна діяльність. В 

роки, коли випадки шкідливих та руйнівних процесів відсутні страхові 

виплати не нараховуються, тому страховики матимуть набагато більше 

вкладень, бо будуть відшкодовувати значно менше виплат, отже – 

збагачувати свої бюджети.   

Природні та суспільні негативні наслідки в навколишньому середовищі 

мають матеріальні збитки, хоча в першому випадку це сприймається 

землекористувачами як випадковість та циклічність процесів, що доводить 

закономірність і об’єктивність проблем в економічних відносинах та 

техногенних особливостях.   

Щоб визначити страхову вартість земель, треба врахувати вірогідність 

настання страхових випадків, що визначається на базі існуючих 

несприятливих даних за відносний проміжок часу, а саме років, та особливих 

видів загрози в регіоні. Задля цього аналізують та оцінюють силу стихійного 

лиха на земельні угіддя, а також величину завданих втрат і об’єму ресурсів, 

потрібних для усунення цих наслідків. Для визначення величини небезпеки 

території в регіоні та формуванні адекватної страхової вартості потрібно 

провести збір та систематизацію вищенаведених даних. 

Так як нині на заходи з охорони навколишнього середовища 

виділяється не значна кількість фінансових ресурсів, то ефективнішим буде 

призначення пільг на оподаткування користувачам природних ресурсів, що 

реалізують програми і проекти з охорони довкілля. Серед таких пільг можна 

виділити наступні [298]:  

 зменшення бази оподаткування частини прибутку на суму 

надходжень в фонди з охорони природи; 

 зменшення бази оподаткування за рахунок експлуатації режиму 

пришвидшеної амортизації устаткування природоохоронного напрямку; 

 відміна на певний період оподаткування доходу від реалізації 

заходів з охорони навколишнього середовища; 
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 надання податкової інвестиційної позики з частки затрат прибутку, 

яка іде на природоохоронні заходи. 

Щоб забезпечити і підтримати сталий розвиток екологічних, 

економічних систем аграрного виробництва та їх безпеку, потрібно 

підвищити ефективність податкової політики в аграрному секторі, яка 

дозволить знизити шкідливий вплив соціально-економічних загроз.    

Для забезпечення формування екологобезпечних аграрних 

землеволодінь та землекористувань пропонується в рамках фінансового 

механізму використовувати стандартні страхові тарифи агрострахування 

[263], застосовуючи при цьому поправочні коефіцієнти з метою заохочення 

створення, організації та ведення екологобезпеченого 

сільськогосподарського виробництва. 

Ставку страхування пропонується визначати за наступною формулою: 
 

sis kCС  ,      (4.1) 

 

Сs – ставка страхування для сільськогосподарського з урахуванням 

рівня екологічної безпеки його землекористування, %; 

Сі – стандартний страховий тариф, визначений за стандартними 

страховими тарифами агрострахування для і-тої урожайності окремої 

сільськогосподарської культури, %; 

k – поправочний коефіцієнт страхового тарифу залежно від рівня 

екологічної безпеки аграрного землекористування. 

s
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,      (4.2) 

Сmax – максимальний стандартний страховий тариф, визначений за 

Стандартними страховими тарифами агрострахування, %; 

V – рівень покриття для відшкодування; 

ks – коефіцієнт, який враховує рівень екологічної безпеки аграрного 

землекористування. 
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Стандартний страховий тариф (Сі) розраховується окремо для 

визначеної урожайності сільськогосподарської культури у визначеному 

регіоні. У табл. 4.8, 4.9, 4.10 наведено усереднені показники по 

адміністративно-територіальним одиницям України. 

Таблиця 4.8 

Пропозиції щодо поправочних коефіцієнтів страхових тарифів при 

екологобезпечному способі використання земель (кризовий рівень) 

сільськогосподарського призначення 

Адміністративно-

територіальна 

одиниця 

Середній 

стандартний 

страховий тариф 

агрострахування, % 

(довідково) 

Рівень покриття 

0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 

Вінницька 7,1 0,37 0,41 0,45 0,48 0,52 

Волинська 7,5 0,39 0,43 0,47 0,51 0,55 

Дніпропетровська 12,0 0,63 0,69 0,75 0,81 0,88 

Донецька 9,8 0,51 0,56 0,61 0,67 0,72 

Житомирська 8,8 0,46 0,51 0,55 0,60 0,64 

Закарпатська 12,5 0,65 0,72 0,78 0,85 0,91 

Запорізька 10,0 0,52 0,57 0,63 0,68 0,73 

Івано-

Франківська 
8,4 0,44 0,48 0,53 0,57 0,61 

Київська 8,4 0,44 0,48 0,53 0,57 0,61 

Кіровоградська 10,3 0,54 0,59 0,65 0,70 0,75 

Луганська 12,9 0,67 0,74 0,81 0,88 0,94 

Львівська 8,7 0,45 0,50 0,55 0,59 0,64 

Миколаївська 13,4 0,70 0,77 0,84 0,91 0,98 

Одеська 10,1 0,53 0,58 0,63 0,69 0,74 

Полтавська 11,9 0,62 0,68 0,75 0,81 0,87 

Рівненська 6,6 0,34 0,38 0,41 0,45 0,48 

Сумська 11,5 0,60 0,66 0,72 0,78 0,84 

Тернопільська 8,7 0,45 0,50 0,55 0,59 0,64 

Харківська 13,4 0,70 0,77 0,84 0,91 0,98 

Херсонська 13,1 0,68 0,75 0,82 0,89 0,96 

Хмельницька 7,7 0,40 0,44 0,48 0,52 0,56 

Черкаська 8,3 0,43 0,48 0,52 0,56 0,61 

Чернівецька 11,0 0,57 0,63 0,69 0,75 0,80 

Чернігівська 9,8 0,51 0,56 0,61 0,67 0,72 

Україна 10,1      
Джерело: авторська розробка. 
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Коефіцієнт, який враховує рівень екологічної безпеки аграрного 

землекористування (Кг), встановлюється в залежності від типу 

сільськогосподарського підприємства: 

– кризовий рівень екобезпеки – Кг = 1,4; 

– критичний рівень екобезпеки – Кг = 1,3; 

– стійкий рівень екобезпеки – Кг = 1,2. 

Таблиця 4.9 

Пропозиції щодо поправочних коефіцієнтів страхових тарифів при 

екологобезпечному способі використання земель (критичний рівень) 

сільськогосподарського призначення 

Адміністративно-

територіальна 

одиниця 

Середній стандартний 

страховий тариф 

агрострахування, % 

(довідково) 

Рівень покриття 

0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 

Вінницька 7,1 0,34 0,38 0,41 0,45 0,48 

Волинська 7,5 0,36 0,40 0,44 0,47 0,51 

Дніпропетровська 12,0 0,58 0,64 0,70 0,76 0,81 

Донецька 9,8 0,48 0,52 0,57 0,62 0,67 

Житомирська 8,8 0,43 0,47 0,51 0,55 0,60 

Закарпатська 12,5 0,61 0,67 0,73 0,79 0,85 

Запорізька 10,0 0,49 0,53 0,58 0,63 0,68 

Івано-Франківська 8,4 0,41 0,45 0,49 0,53 0,57 

Київська 8,4 0,41 0,45 0,49 0,53 0,57 

Кіровоградська 10,3 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 

Луганська 12,9 0,63 0,69 0,75 0,81 0,88 

Львівська 8,7 0,42 0,46 0,51 0,55 0,59 

Миколаївська 13,4 0,65 0,72 0,78 0,85 0,91 

Одеська 10,1 0,49 0,54 0,59 0,64 0,69 

Полтавська 11,9 0,58 0,63 0,69 0,75 0,81 

Рівненська 6,6 0,32 0,35 0,38 0,42 0,45 

Сумська 11,5 0,56 0,61 0,67 0,73 0,78 

Тернопільська 8,7 0,42 0,46 0,51 0,55 0,59 

Харківська 13,4 0,65 0,72 0,78 0,85 0,91 

Херсонська 13,1 0,64 0,70 0,76 0,83 0,89 

Хмельницька 7,7 0,37 0,41 0,45 0,49 0,52 

Черкаська 8,3 0,40 0,44 0,48 0,52 0,56 

Чернівецька 11,0 0,53 0,59 0,64 0,69 0,75 

Чернігівська 9,8 0,48 0,52 0,57 0,62 0,67 

Україна 10,1      
Джерело: авторська розробка. 
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Наведено також пропозиції щодо поправочних коефіцієнтів при 

встановленні страхового тарифу для екологобезпечного виробництва 

(усереднений по регіонах України). 

Таблиця 4.10 

Пропозиції щодо поправочних коефіцієнтів страхових тарифів при 

екологобезпечному способі використання земель (стійкий рівень) 

сільськогосподарського призначення 

Адміністративно-

територіальна 

одиниця 

Середній 

стандартний 

страховий тариф 

агрострахування, 

% (довідково) 

Рівень покриття 

0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 

Вінницька 7,1 0,32 0,35 0,38 0,41 0,45 

Волинська 7,5 0,34 0,37 0,40 0,44 0,47 

Дніпропетровська 12,0 0,54 0,59 0,64 0,70 0,75 

Донецька 9,8 0,44 0,48 0,53 0,57 0,61 

Житомирська 8,8 0,39 0,43 0,47 0,51 0,55 

Закарпатська 12,5 0,56 0,62 0,67 0,73 0,78 

Запорізька 10,0 0,45 0,49 0,54 0,58 0,63 

Івано-Франківська 8,4 0,38 0,41 0,45 0,49 0,53 

Київська 8,4 0,38 0,41 0,45 0,49 0,53 

Кіровоградська 10,3 0,46 0,51 0,55 0,60 0,65 

Луганська 12,9 0,58 0,64 0,69 0,75 0,81 

Львівська 8,7 0,39 0,43 0,47 0,51 0,55 

Миколаївська 13,4 0,60 0,66 0,72 0,78 0,84 

Одеська 10,1 0,45 0,50 0,54 0,59 0,63 

Полтавська 11,9 0,53 0,59 0,64 0,69 0,75 

Рівненська 6,6 0,30 0,33 0,35 0,38 0,41 

Сумська 11,5 0,51 0,57 0,62 0,67 0,72 

Тернопільська 8,7 0,39 0,43 0,47 0,51 0,55 

Харківська 13,4 0,60 0,66 0,72 0,78 0,84 

Херсонська 13,1 0,59 0,65 0,70 0,76 0,82 

Хмельницька 7,7 0,34 0,38 0,41 0,45 0,48 

Черкаська 8,3 0,37 0,41 0,45 0,48 0,52 

Чернівецька 11,0 0,49 0,54 0,59 0,64 0,69 

Чернігівська 9,8 0,44 0,48 0,53 0,57 0,61 

Україна 10,1 - - - - - 

Джерело: авторська розробка. 
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Особливістю наведеної моделі розрахунку поправочних коефіцієнтів є 

те, що вони враховують рівень середньої врожайності у розрізі регіонів. 

Таким чином, у регіонах, де сільськогосподарські підприємства є менш 

ризиковими та можуть розраховувати на вищу врожайність 

сільськогосподарських культур, поправочні коефіцієнти мають менший 

вплив на кінцеву ставку страхування. У такий спосіб зазначена модель 

сприятиме рівномірному розвитку аграрної галузі територіальних громад у 

всіх регіонах України. 

Після страхування екологічних ризиків в процесі використання 

земельних ресурсів, власник забезпечення екологічної безпеки аграрного 

землекористування, тому що не будуть підніматися ставки страхових внесків 

і суб’єкт господарювання зможе сподіватися на запобіжні заходи або пільги. 

Отже, страхові організації, окрім виплати страхових збитків, виконуватимуть 

моніторинг та стимулюючу роль, що буде забезпечувати захист та 

задоволення інтересів сторін земельних відносин. Це все дозволить 

збільшити бюджети для відвертання та усунення природного і техногенного 

негативного впливу з надходження коштів від запровадження діючої системи 

страхування земельних ділянок (за підтримки держави), а також підвищити 

фінансову спроможність виробництва сільського господарства. 

Щодо фінансової політики, то цей інструмент тісно пов’язаний з 

регуляторним механізмом та залежить від стратегії розвитку 

агропромислового розвитку держави, а також регіональної програми 

розвитку сільського господарства. Варто також відмітити необхідність дієвої 

податкової політики у сфері аграрного землекористування, яка дає змогу 

запобігати здійснення господарської діяльності, що негативно впливає на 

агроекосистему, а в подальшому дасть можливість гарантувати екологічну 

безпеку процесу використання земель та в аграрній сфері загалом. Цими 

двома факторами необхідно передбачити ставки оподаткування для ведення 

екологобезпечного сільськогосподарського виробництва таким чином, щоб 
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сприяти заохоченню створення та організації екологобезпечного 

використання земель сільськогосподарського призначення. 

Загалом реалізація обґрунтованих напрямів економічного 

стимулювання розвитку екологобезпечних аграрних землеволодінь і 

землекористувань дасть змогу нівелювати дисбаланс між екологічними та 

економічними показниками господарської діяльності землекористувача 

шляхом прямого чи опосередкованого покриття економічних втрат внаслідок 

забезпечення належного рівня екологічної безпеки. 

 

4.3. Сценарії розвитку екологобезпечного аграрного 

землекористування 

 

Нині однією з найважливіших функцій системи управління земельними 

відносинами є прогнозування використання земель з урахуванням впливу 

зовнішніх чинників, що полягає у визначені сценаріїв та моделюванні 

розвитку аграрного землекористування. Таке прогнозування дає можливість 

адаптивного та адекватного реагування на трансформацію земельних 

відносин, а також можливі загрози та ризики екологічній безпеці 

землекористування, формувати відповідний інструментарій забезпечення 

екологобезпечного використання та охорони земель та вирішувати питання 

розподілу (перерозподілу) земель між галузями аграрного сектора економіки, 

а також землекористувачами та землевласниками. 

Здійснюючи прогноз та екстраполюючи обсяги землекористування на 

майбутнє при постійній мінливості ринкових і земельних відносин, потрібно 

зауважити на певні фактори: доречність покращення зв’язку між людиною і 

природою через введення заходів з безпечного (в екологічному напрямі) 

землекористування; коригування в модифікації кількості населення країни і 

об’ємів аграрного виробництва на тлі зменшення територій продуктивних 

земельних угідь; інакше комбінування будови землекористування за 

характеристиками екологобезпечності та ін.  
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Наприклад, механізми використання землі в зарубіжних країнах 

містять в собі потребу в дослідженні екологічних характеристик та 

виконання регламентів з безпеки в екологічній сфері. На сьогодні людство 

збагнуло, що треба скорочувати вплив на біосферу до мінімального, 

особливо на земельні ресурси, і своєчасно поліпшувати екологічні показники 

землекористування. Перехід власників та користувачів земельних ділянок на 

екологічну спрямованість в використанні своїх угідь в свою чергу покращить 

екологічну безпеку земельних ресурсів та їх цінність і собівартість [354; 355; 

360]. 

Базуючись на визначених нами значеннях інтегрального індексу та 

критеріїв екологічної безпеки аграрного землекористування в регіонах 

України поставлено задачу проаналізувати дані критерії та інтегральний 

індекс, а також розробити сценарії розвитку даних показників для регіонів 

України. Спершу ми проаналізуємо дані критерії за принципом лімітуючих 

факторів. Згодом ми визначимо наближеність даних регіонів до оптимуму 

Парето. Наступним кроком є проведення кореляційного аналізу залежності 

інтегрального індексу та критеріїв екологічної безпеки аграрного 

землекористування та валової урожайності сільськогосподарської продукції. 

На завершення нашого аналітичного дослідження розроблено сценарії 

розвитку екологічної ситуації базуючись на зміні значень даних критеріїв у 

розрізі регіонів України. 

Принцип лімітуючих факторів базується на чотирьох екологічних 

законах: 

 Закон лімітуючих факторів Юстуса фон Лібіха, який полягає в тому, 

що є певний мінімальний фактор, який присутній у відносно невеликих 

кількостях, що обмежує розвиток екосистеми, або іншими словами : 

збільшення мінімального фактору дає найбільший загальний приріст. 

Спочатку цей закон існував для сільськогосподарських рослин, й 

стверджував, що остаточний ріст рослини визнається тим фактором, який є 

найменшим відносно інших та певної норми. Згодом він став застосовний для 



272 

екосистеми загалом, а також як інструмент математичного аналізу. Головний 

сенс полягає в тому, що значення одного фактору, що наближається до 

критичного показника впливає на екосистему значно більше, ніж фактори, 

що перебувають в оптимальних значеннях [358]. 

 Закон толерантності Шелфорда, який стверджує, що розвиток 

екосистеми контролюється певними факторами (наприклад, кліматичними, 

топографічними та біологічними вимогами рослин і тварин) й важливо, щоб 

рівень даних факторів не перевищував максимальну або мінімальну межу 

толерантності складових екосистеми [327]. Даний закон є в певному сенсі 

розвитком закону лімітуючого фактора. 

 Правило екологічної індивідуальності, яке стверджує, що різні 

складові екосистеми по-різному адаптовані до факторів даної екосистеми й 

не є подібними одне одному [106]. 

 Взаємодія факторів, яка визначає, що фактори також впливають одне 

на одного й відповідно в різних екосистемах вплив одного набору факторів 

на їх складові може бути різним. 

Для нашого аналізу найбільш застосовним є закон лімітуючих факторів 

Юстуса фон Лібіха. Відповідно нами проаналізовані критерії екологічної 

безпеки аграрного землекористування й визначено лімітуючі критерії за 

областями. Варто зазначити, що при розбіжності між найнижчими 

критеріями по області, що складає 0,03 або менше, обидва чи три таких 

фактори вважаємо лімітуючими. В табл. 4.11 наведено аналіз критеріїв 

екологічної безпеки аграрного землекористування, як лімітуючих. 

З вищезазначеного варто зробити висновок, що найбільш лімітуючим 

критерієм екологічної безпеки в Україні є рівень деградації земель. Даний 

фактор володіє найнижчим абсолютним та середнім показником, а також є 

лімітуючим у 63% областей України. Саме тому пропонуємо звертати увагу 

перш за все на лімітуючі критерії та сприяти їх зростанню. Беручи до уваги 

землевпорядний аспект вважаємо за необхідне спираючись на лімітуючі 
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критерії вводити обмеження землекористування, як інструмент покращення 

екологічного стану території. Враховуючи значну питому вагу саме рівня 

деградації, для земель з негативним домінуванням даного критерію 

пропонується вилучення земель із сільськогосподарського використання або 

на менш проблемних ділянках введення технологічних обмежень обробітку 

земель. 

Таблиця 4.11 

Аналіз критеріїв екологічної безпеки аграрного землекористування, як 

лімітуючих 

Критерії екологічної 

безпеки аграрного 

землекористування 

Середній 

показник 

Найнижчий 

показник 

загалом 

Кількість 

найнижчих 

показників 

у розрізі 

областей 

У % до 

кількості 

областей 

Просторова структура 

території 
0,65 0,44 10 42 

Рівень деградації  0,62 0,42 15 63 

Екологічна оцінка якості 

земель 
0,67 0,50 5 21 

Антропогенний вплив 0,65 0,45 10 42 

Джерело: авторські розрахунки. 

 

Щодо критерії екологічної оцінки якості земель, то він має найнижчу 

питому вагу й для покращення даного критерію пропонується обмеження 

інтенсивного землеробства на землях низької екологічної якості. Просторова 

структура території та антропогенний вплив є лімітуючими критеріями для 

42% областей України кожен. У випадку з просторовою структурою 

необхідно в першу чергу раціонально планувати землекористування, 

антропогенне навантаження може бути знижено підвищенням ефективності 

сільськогосподарського виробництва при зменшенні оброблюваної площі, а 

також обмеження певних технологічних процесів, що мають значний вплив 

на оточуюче середовище (рис. 4.4).  
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Рис. 4.4. Схема пропонованих заходів (обмежень) в залежності від 

лімітуючих критеріїв 

Джерело: авторська розробка. 

 

Наступним етапом аналізу є аналіз досягнення оптимуму Парето. 

Даний стан описаний італійським соціологом Вільфредо Парето. Це такий 

стан системи, при якому покращення одного критерію призводить до 

погіршення щонайменше одного іншого критерію [211].  

За моделлю визначення оптимуму Парето [211], або ж як його ще 

називають еколого-економічний оптимум передбачається, що найліпша точка 

з позиції задоволення конфлікту екологічних та економічних інтересів, в якій 

граничний збиток MD(x) і граничні екологічні витрати MAC(x) є тотожними 

величинами і є оптимальною точкою (рис. 4.5). У точці x** загальні суспільні 

витрати, що складаються з суми екологічних витрат і величини збитку, є 

мінімальними. Усякі відхилення від цього оптимуму підвищують значення 

загальних соціальних витрат [211]. 
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MAC (x) 

x0 x** x* x 

MD (x) P 

 

Рис. 4.5. «Парето-оптимальний» рівень забруднення агроекосистем 

Джерело: [211]. 

 

Оптимум Парето – наріжний камінь в області оптимізації. В задачах 

оптимізації однієї цілі оптимальне рішення Парето є унікальним, оскільки 

основна увага приділяється простору змінних рішень. Багатоцільовий процес 

оптимізації розширює теорію оптимізації, дозволяючи одночасно 

оптимізувати окремі цілі. Багатоцільова оптимізація розглядається як 

математичний процес, який шукає набір альтернатив, що представляють 

оптимальне рішення Парето. Коротше кажучи, оптимальне рішення Парето 

визначається як набір «неповноцінних» рішень в об'єктивному просторі, що 

визначають межу, за якою жодна з цілей не може бути вдосконалена без 

жертви хоча б однієї з інших цілей [344]. 

У нашому випадку йдеться про екологічні критерії, відповідно вони 

мають досить високий поріг досягнення оптимуму Парето, адже покращення 

одного критерію радше призведе до покращення інших, ніж їх погіршення, 

адже дані критерії між собою значно пов’язані. Відповідно в своєму аналізі 

ми брали до уваги інтегральний індекс екологічної безпеки аграрного 
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землекористування, а також різницю між найбільшим та найменшим 

критеріями екологічної безпеки аграрного землекористування. 

Запропоновано градацію близькості області до оптимуму Парето (табл. 4.12), 

а також обчислено різницю між найбільшим та найменшим значеннями 

критеріїв екологічної безпеки аграрного землекористування. Обґрунтуванням 

необхідності визначення різниці найбільшого та найменшого критерію 

слугує те, що інтегральний індекс екологічної безпеки аграрного 

землекористування визначає середній показник серед критеріїв, але не 

відображає розбіжностей між ними, а розбіжності між мини можуть суттєво 

впливати на пошук оптимального стану. 

Таблиця 4.12 

Критерії визначення близькості до оптимуму Парето для області за 

економічними показниками 

Близькість до 

оптимуму Парето 

Інтегральний індекс 

екологічної безпеки 

аграрного 

землекористування 

Різниця між 

найбільшим та 

найменшим 

значеннями критеріїв 

Близькі області 0,74 <0,21 

Наближені області 0,60–0,74 0,21–0,30 

Середньовіддалені 

області 
0,50–0,59 0,31–0,40 

Віддалені області 0,50 >0,41 
Джерело: авторські розрахунки. 

 

Ми визначили 4 ступеня близькості до оптимуму Парето, які визначені 

вербально-числовою двовимірною абсолютною шкалою за 2 показниками. 

Близькими до оптимуму ми вважаємо ті регіони, для яких інтегральний 

індекс екологічної безпеки складає 0,75 або більше, а також різниця між 

найбільшим та найменшим значенням критеріїв не перевищує 0,20. 

Наближеними вважаємо регіони, інтегральний індекс яких складає від 0,60 

до 0,74, а різниця – 0,21-0,30. Середдньовіддаленими є регіони з наступними 

показниками інтегрального індексу та різниці, а саме 0,50-0,59 та 0,31-0,40 

відповідно. Віддаленими є регіони, що мають інтегральний індекс менший за 
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0,50 або різницю більшу на 0,40. Варто зазначити, що близькість 

визначається за тим показником, який вказує на меншу близькість до 

оптимуму, а саме для регіону, який за інтегральним індексом є наближеним, 

а за різницею середньовіддаленим обирається середньовіддалена 

наближеність до оптимуму. 

Варто зазначити, що обрана нами інтервальна шкала, як і всі 

інтервальні шкали є дещо суб’єктивною, й є радше певним орієнтиром, проте 

важливими є радше абсолютні значення показників. Як підтвердження 

наведемо приклад, за яким регіони з однаковим інтегральним індексом, що 

дозволяє їм вважатися наближеними до оптимуму, мають різницю 

найбільшого та найменшого критеріїв відповідно 0,30 та 0,31. За 

абсолютними показниками вони є майже ідентичними з точки зору 

наближення до оптимуму, але потрапляють на різні інтервали шкали, що 

може створити враження значної розбіжності між їхніми наближеннями. 

З метою глибшого обґрунтування нашої шкали визначення наближення 

до оптимуму Парето пропонуємо проаналізувати види шкал та можливості 

їхнього застосування. Перша спроба загальної класифікації шкал здійснена  в 

1946 році американським вчений-психологом Стенлі Стівенсом, який є 

автором теорії психофізичних вимірювань. Ним була обрана метрична 

детермінованість, як основна класифікаційна ознака. Відповідно розроблена 

С. Стівенсоном система типів шкал ґрунтується на поняттях емпіричної 

операції, статистики та математичної структури шкали. Статистика 

використовується з метою опрацювання наявних числових даних за цією 

шкалою [368]. У подальшому класифікація шкал набувала подальшого 

розвитку й відбувся перехід до поділу шкал на метричні та неметричні. Цей 

поділ залежить від типу та властивостей досліджуваного емпіричного 

об’єкта, а також від виду вимірюваної величини. Метричними є шкали, що 

мають одиниці вимірювання (наприклад, метр, м/с). Такими є абсолютні 

шкали, шкали відношень та шкали інтервалів. Шкали порядку та шкали 
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найменувань ж є неметричними, адже вони не мають одиниць вимірювання 

[111]. 

Загалом сучасна система класифікації шкал є складною, адже шкали 

класифікують за: 

1. метричною детермінованістю: 

1.1. неметричні: 

1.1.1. шкали найменувань (номінальні шкали), які 

використовуються, коли певна властивість емпіричних об’єктів може мати 

лише еквівалентний прояв. Відповідно дана властивість може бути 

відображена будь-яким знаком (цифрою, буквою, словом, символом). При 

цьому даний знак не несе інформації щодо розміру величини, якій дана 

властивість може бути притаманна. Найчастіше використовується для лічби 

об’єктів чи явищ; 

1.1.2. шкали порядку (ординальні шкали), які необхідні для 

розташування об’єктів за певною властивістю, що проявляється у 

відношеннях еквівалентності та порядку, то здійснюється порівняння 

розмірів порядкових величин. В. Мотало визначає порядкову величину, як 

«величину, визначена за узгодженою методикою вимірювання і для якої 

можна встановити відповідно до її розміру загальне порядкове 

співвідношення з іншими однорідними величинами, але для якої неприйнятні 

алгебраїчні операції». Отже робимо висновок, що порядковим величинам 

характерні емпіричні співвідношення за відсутності розмірності та одиниць 

вимірювання; 

1.2. метричні: 

1.2.1. шкали інтервалів, які утворені з визначених 

інтервалів, тобто так звані шкали інтервалів, а інтервали між розмірами 

величини точно відомі. Шкали інтервалів утворюються якщо прояв певної 

властивості емпіричних об’єктів є еквівалентним, порядковим та адитивним. 

При цьому на шкалі необхідно встановити «умовний нуль», який слугує 

початком відліку величини; 
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1.2.2. шкали відношень, які за своєю сутністю є 

інтервальними шкалами, для яких «умовний нуль» відповідає абсолютному й 

відповідно можна визначити абсолютне значення величини, а також 

порівнювати не лише на скільки відрізняються величини різних об’єктів, але 

й у скільки разів; 

1.2.3. абсолютні шкали, які, по-суті, є шкалами відношень 

(пропорційних чи адитивних) безрозмірної величини. Важливою особливістю 

даних шкал є можливість виражати результати вимірювань у відсотках, 

частках, проміле й так далі, а не лише в арифметичних одиницях. Абсолютні 

шкали, можуть бути обмеженими, якщо їх діапазон значень чітко визначений 

у межах від нуля до одиниці, чи іншого чітко визначеного граничного 

значення; 

2. формою отримання емпіричних даних (варто зазначити, що 

більшість шкал на практиці є змішаними, наприклад вербально-числовим, 

вербально графічними чи число-графо-вербальними): 

2.1. вербальні шкали, які за своєю сутністю є набором суджень, які 

свідчать про ступінь вираження ознаки чи її наявність. Їх можна відображати 

в різних формах; 

2.2. числові шкали, які складаються з певної кількості послідовних 

чисел, що робить їх об’єктивними, зрозумілими та універсальними; 

2.3. графічні шкали, які слугують наочним відображенням 

можливого розвитку ознаки у формі фігури чи безперервної лінії. Ці шкали 

бувають горизонтальними та вертикальними; 

3. за кількістю відображуваних властивостей: 

3.1. одновимірні, що відображають лише одну властивість 

досліджуваного (вимірюваного) явища (об’єкта); 

3.2. багатовимірні, що відображають понад одну властивість 

досліджуваного (вимірюваного) явища (об’єкта) [111]. 

Базуючись на описаній вище класифікації шкал робимо висновок, що 

запропонована нами шкала дійсно є вербально-числовою, двовимірною та 
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закритою абсолютною. Шкала має встановлений абсолютний 0 та 1, тому є 

обмеженою. Також шкала має визначені інтервали, але вони не є 

рівномірними, тому її не можна вважати класичною інтервальною. 

Відповідно з метою розподілу областей України за їх наближенням до 

оптимуму Парето відповідно до розробленої нами шкали виконано 

обчислення різниці між найбільшим та найменшим значеннями критеріїв 

екологічної безпеки аграрного землекористування та наведено інтегральний 

індекс екологічної безпеки аграрного землекористування (табл. 4.13). 

Таблиця 4.13 

Визначення різниці ніж найбільшим та найменшим значенням критеріїв 

екологічної безпеки аграрного землекористування, як вагомого фактору 

визначення наближеності регіону до оптимуму Парето 

Регіон/область 
Інтегральний 

індекс 

Найнижче 

значення 

критерію 

Найвище 

значення 

критерію 

Різниця 

Вінницька 0,61 0,50 0,71 0,21 

Волинська 0,63 0,49 0,84 0,35 

Дніпропетровська 0,60 0,43 0,77 0,34 

Донецька 0,61 0,42 0,79 0,37 

Житомирська 0,77 0,55 1,00 0,45 

Закарпатська 0,76 0,53 1,00 0,47 

Запорізька 0,60 0,45 0,76 0,31 

Івано-Франківська 0,69 0,58 0,92 0,34 

Київська 0,76 0,68 1,00 0,32 

Кіровоградська 0,60 0,47 0,81 0,34 

Луганська 0,61 0,42 0,76 0,34 

Львівська 0,59 0,45 0,76 0,31 

Миколаївська 0,60 0,44 0,76 0,32 

Одеська 0,62 0,48 0,74 0,26 

Полтавська 0,71 0,65 0,76 0,11 

Рівненська 0,62 0,50 0,73 0,23 

Сумська 0,64 0,56 0,68 0,12 

Тернопільська 0,61 0,48 0,74 0,26 

Харківська 0,64 0,47 0,79 0,32 

Херсонська 0,58 0,49 0,76 0,27 

Хмельницька 0,59 0,49 0,72 0,23 

Черкаська 0,66 0,58 0,72 0,14 

Чернівецька 0,66 0,47 0,81 0,34 

Чернігівська 0,70 0,60 1,00 0,40 
Джерело: авторські розрахунки. 
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Інтегральний індекс екологічної безпеки аграрного землекористування 

визначає загальний екологічний стан території й відповідно з його 

зростанням зростають критерії, саме тому чим вищий інтегральний індекс, 

тим ближчою є територія до оптимуму, адже її критерії є високими й 

покращуватись не погіршуючи інші їм усе складніше. 

Натомість варто зауважити, що Житомирська та Закарпатська області 

за інтегральним індексом є близькими до оптимуму Парето, проте різниця 

між їх найбільшим та найменшим критеріями є значною й складає відповідно 

0,45 та 0,47, відповідно їх віднесено до віддалених від оптимуму Парето 

областей. Обґрунтовано, що області з низьким інтегральним індексом є 

віддаленими від оптимуму Парето й мають значний потенціал для 

покращення екологічного стану, при цьому області з великою різницею між 

найвищим та найнижчим критерієм володіють значним потенціалом для 

покращення даного критерію не погіршуючи інші. 

Нами визначено, що відповідно до запропонованих нами критеріїв 

близьких до оптимуму Парето областей в Україні немає, наближеними є 7 

областей, а саме: Вінницька, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, 

Тернопільська та Черкаська. Віддаленими від оптимуму є Закарпатська та 

Житомирська, а інші 15 є середньовіддаленими від оптимуму Парето. 

Відповідно пропонуємо при обранні заходів (обмежень) для 

покращення лімітуючих критеріїв брати до уваги близькість області до 

оптимуму Парето з метою не лише покращення лімітуючого критерію, але й 

не погіршення інших критеріїв. 

Також важливим аспектом є кореляція між інтегральним індексом 

екологічної безпеки аграрного землекористування та виходом валової 

продукції, а також кореляція критеріїв екологічної безпеки аграрного 

землекористування з обсягом валової продукції сільського господарства в 

розрізі регіонів України. З цією метою здійснено кореляцію даних 

показників, які наведені в табл. 4.14.  
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Таблиця 4.14 

Кореляційний аналіз критеріїв екологічної безпеки аграрного 

землекористування та виходу сільськогосподарської продукції 

Регіон/Область 
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Вінницька 0,71 0,50 0,64 0,58 0,61 2,01 0,90 

Волинська 0,73 0,84 0,50 0,49 0,63 1,05 0,61 

Дніпропетровська 0,45 0,43 0,74 0,77 0,60 2,51 0,60 

Донецька 0,44 0,42 0,75 0,79 0,61 2,04 0,34 

Житомирська 0,87 1,00 0,55 0,67 0,77 1,51 0,53 

Закарпатська 0,95 1,00 0,60 0,53 0,76 0,45 0,91 

Запорізька 0,45 0,47 0,69 0,76 0,60 2,24 0,45 

Івано-Франківська 0,92 0,58 0,65 0,60 0,69 0,63 0,90 

Київська 0,68 1,00 0,68 0,69 0,76 1,66 0,85 

Кіровоградська 0,47 0,47 0,81 0,66 0,60 2,03 0,54 

Луганська 0,51 0,42 0,71 0,76 0,61 1,91 0,21 

Львівська 0,76 0,56 0,62 0,45 0,59 1,26 0,72 

Миколаївська 0,44 0,47 0,71 0,76 0,60 2,01 0,45 

Одеська 0,50 0,48 0,74 0,74 0,62 2,59 0,41 

Полтавська 0,65 0,76 0,68 0,74 0,71 2,17 0,77 

Рівненська 0,73 0,69 0,57 0,50 0,62 0,93 0,69 

Сумська 0,68 0,66 0,67 0,56 0,64 1,70 0,58 

Тернопільська 0,73 0,51 0,74 0,48 0,61 1,05 0,78 

Харківська 0,54 0,47 0,79 0,74 0,64 2,41 0,61 

Херсонська 0,49 0,49 0,55 0,76 0,58 1,97 0,55 

Хмельницька 0,72 0,49 0,66 0,51 0,59 1,57 0,74 

Черкаська 0,67 0,58 0,72 0,67 0,66 1,45 1,01 

Чернівецька 0,81 0,47 0,65 0,71 0,66 0,47 0,91 

Чернігівська 0,63 1,00 0,61 0,60 0,70 2,07 0,48 
Джерело: авторські розрахунки. 

 

Кореляція визначає ступінь міцності зв’язку між двома змінними 

величинами. Сильна чи висока кореляція означає сильний зв’язок 
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(взаємозалежність) двох чи більше змінних величин, у той час як слабка чи 

низька вказую на низьку пов’язаність (залежність) змінних величин. 

Відповідно кореляційний аналіз вивчає міцність цих відношень базуючись на 

наявних статистичних даних. Кореляція може бути прямою та оберненою. 

Пряма кореляція визначається коефіцієнтом від 0,01 до 1, при цьому чим 

більший коефіцієнт, тим вища кореляція. Обернена кореляція позначається 

коефіцієнтом від -0,01 до -1 й вказує на сильну чи слабку обернену 

залежність величин одна від одної [141]. 

Базуючись на вищенаведених даних нами здійснено кореляційний аналіз 

інтегрального індексу (рис. 4.6) та критеріїв екологічної безпеки аграрного 

землекористування з валовим виходом сільськогосподарської продукції.  

 

Рис. 4.6. Кореляційний аналіз інтегрального індексу екологічної безпеки 

аграрного землекористування та валової продукції сільського 

господарства 

Джерело: авторські розрахунки. 
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Нами встановлено незначну пряму кореляцію інтегрального індексу 

екологічної безпеки аграрного землекористування та валового виходу 

сільськогосподарської продукції (рис. 4.6). На перший погляд можна було б 

зробити висновок, що дані показники залежать одне від одного незначно, 

проте остаточні висновки варто робити після визначення кореляції критеріїв 

та валового виходу сільгосп. продукції. 

Виконуючи кореляційний аналіз критерії просторової структури 

території (рис. 4.7), а також критерію рівня деградації (рис. 4.8) з валовим 

виходом сільськогосподарської продукції встановлено пряму кореляцію, яка 

є доволі таки значною. 

 

Рис. 4.7. Кореляційний аналіз критерію просторової структури території 

та валової продукції сільського господарства 

Джерело: авторські розрахунки. 

 

Враховуючи те, що ми визначили критерій рівня деградації основним 

лімітуючим критерієм на території України, а також визначили його 

пріоритетним, який варто покращувати, а також пряму кореляцію даного 

критерію з виходом валової сільськогосподарської продукції на території 
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України, орієнтуватись при плануванні та вставлені обмежень у 

землекористуванні необхідно в першу чергу на нього. Він є більш 

репрезентативним ніж інтегральний індекс з точки зору валового виходу 

сільськогосподарської продукції, а також як лімітуючий критерій обмежує 

екосистему загалом. Відповідно працюючи над покращенням критерію рівня 

деградації ми покращуємо як загальний екологічний стан території України й 

відповідно інтегральний індекс екологічної безпеки, так і валовий вихід 

сільськогосподарської продукції. 

 
Рис. 4.8. Кореляційний аналіз критерію рівня деградації та валової 

продукції сільського господарства 

Джерело: авторські розрахунки. 

 

Здійснюючи кореляційний аналіз критерію екологічної оцінки якості 

земель (рис. 4.9) та критерію антропогенного впливу (рис. 4.10) з валовим 

виходом сільськогосподарської продукції, встановлено слабку зворотну 

кореляцію для критерію екологічної оцінки якості земель та середню 

кореляцію для критерію антропогенного навантаження. 
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Рис. 4.9. Кореляційний аналіз критерію екологічної оцінки якості земель 

та валового виходу сільськогосподарської продукції 

Джерело: авторські розрахунки. 

 

Обернена кореляція даних критеріїв з валовим виходом 

сільськогосподарської продукції може слугувати поясненням слабкої прямої 

кореляції інтегрального індексу екологічної безпеки аграрного 

землекористування з валовим виходом сільськогосподарської продукції, адже 

за наявності двох критеріїв з яскраво вираженою прямою кореляцією, та двох 

з менш вираженою зворотною, незначна пряма кореляція їх інтегрального 

показника є цілком природньою. 

Відповідно можна зробити висновок, що зростання критеріїв 

просторової організації території та особливо рівня деградації призведе й до 

зростання рівня кореляції інтегрального показника екологічної безпеки 

аграрного землекористування та виходу валової сільськогосподарської 

продукції. 
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Рис. 4.10. Кореляційний аналіз критерію антропогенного впливу та 

валового виходу сільськогосподарської продукції 

Джерело: авторські розрахунки. 

 

Наступним нашим кроком є формування сценаріїв розвитку 

екологічної ситуації за визначеними нами критеріями та вплив даних 

сценаріїв на наближення областей України до оптимуму Парето. У літературі 

визначено три основні види сценарію розвитку певних процесів та явищ: 

- сценарій-есе; 

- аналітичний сценарій; 

- формалізований сценарій. 

Сценарій-есе описується в публіцистичному стилі з високим ступенем 

деталізації без жорсткої структурованості даних та з свідомою драматизацією 

ключових методів викладу. Зазвичай сценарії-есе мають значний обсяг. 

Важливою перевагою таких сценаріїв є наочність форми викладу. Проте 

важливо зауважити, що ці сценарії радше не належать до наукової сфери, 

адже їх основною ціллю є переконання, а не пізнання.  
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Для аналітичного сценарію характерна чітка структура викладу 

основного матеріалу, суворий стиль та невеликий обсяг. Для даного виду 

сценарію важливою є наявність короткого опису вихідного та результуючого 

станів, а також детальне та чітке висвітлення розвитку ситуації та 

поставлених цілей. Такі сценарії є переконливими та наочними. На відміну 

від сценаріїв-есе їхня переконливість є не публіцистичною, а має науково-

обґрунтований характер. 

Формалізований сценарій включає в себе як елементи сценарію-есе та 

аналітичного сценарію, так і включає кількісні показники та є 

формалізованим. Для таких сценаріїв характерне математичне моделювання 

та прогнозування. З метою стратегічного планування розвитку регіону 

розробляють кілька сценаріїв [52]. 

Нами запропоновано два формалізованих сценарії оптимістичного 

розвитку, які мають різні підходи до покращення критеріїв екологічної 

безпеки аграрного землекористування. Розробляти песимістичний сценарій 

та сценарій стагнації немає великого сенсу. Песимістичний сценарій 

характеризується зростанням рівня деградації та антропогенного 

навантаження при загальному погіршенні екологічної ситуації. Сценарій 

стагнації передбачає збереження статус-кво. 

Описуючи ж оптимістичні сценарії варто зазначити основну 

відмінність між ними. Вона полягає в підході до покращення критеріїв 

екологічної безпеки аграрного землекористування. Перший оптимістичний 

сценарій передбачає рівномірне зростання усіх критерії на 0,03, якщо вони 

при цьому не перевищуватимуть 1,00 (табл. 4.15). При цьому інтегральний 

індекс екологічної безпеки території в середньому зросте на 0,029. Його 

зростання складе не 0,03, бо рівень деградації 4 областей становить 1,00 і 

відповідно він не може далі зростати. За рахунок цього також для цих 

чотирьох областей різниця між найбільшим та найменшим значенням 

критеріїв екологічної безпеки аграрного землекористування зменшиться на 
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0,03, хоча для інших областей вона залишиться незмінною. Дане явище 

радше характерне для другого оптимістичного сценарію.  

Таблиця 4.15 

Визначення зміни критеріїв для оптимістичного сценарію рівномірного 

розвитку 

Область 
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Вінницька 0,74 0,53 0,67 0,61 0,21 0,00 0,64 0,03 

Волинська 0,76 0,87 0,53 0,52 0,35 0,00 0,67 0,04 

Дніпропетровська 0,48 0,46 0,77 0,80 0,34 0,00 0,63 0,03 

Донецька 0,47 0,45 0,78 0,82 0,37 0,00 0,63 0,02 

Житомирська 0,90 1,00 0,58 0,70 0,42 -0,03 0,80 0,03 

Закарпатська 0,98 1,00 0,63 0,56 0,44 -0,03 0,79 0,03 

Запорізька 0,48 0,50 0,72 0,79 0,31 0,00 0,62 0,02 

Івано-Франківська 0,95 0,61 0,68 0,63 0,34 0,00 0,72 0,03 

Київська 0,71 1,00 0,71 0,72 0,29 -0,03 0,79 0,02 

Кіровоградська 0,50 0,50 0,84 0,69 0,34 0,00 0,63 0,03 

Луганська 0,54 0,45 0,74 0,79 0,34 0,00 0,63 0,02 

Львівська 0,79 0,59 0,65 0,48 0,31 0,00 0,63 0,04 

Миколаївська 0,47 0,50 0,74 0,79 0,32 0,00 0,63 0,03 

Одеська 0,53 0,51 0,77 0,77 0,26 0,00 0,65 0,03 

Полтавська 0,68 0,79 0,71 0,77 0,11 0,00 0,74 0,03 

Рівненська 0,76 0,72 0,60 0,53 0,23 0,00 0,65 0,03 

Сумська 0,71 0,69 0,70 0,59 0,12 0,00 0,67 0,03 

Тернопільська 0,76 0,54 0,77 0,51 0,26 0,00 0,65 0,04 

Харківська 0,57 0,50 0,82 0,77 0,32 0,00 0,67 0,03 

Херсонська 0,52 0,52 0,58 0,79 0,27 0,00 0,60 0,02 

Хмельницька 0,75 0,52 0,69 0,54 0,23 0,00 0,63 0,04 

Черкаська 0,70 0,61 0,75 0,70 0,14 0,00 0,69 0,03 

Чернівецька 0,84 0,50 0,68 0,74 0,34 0,00 0,69 0,03 

Чернігівська 0,66 1,00 0,64 0,63 0,37 -0,03 0,73 0,03 

Джерело: авторські розрахунки. 

 

Відповідно в разі реалізації даного сценарію 10 областей будуть 

наближені до оптимуму Парето відповідно до нашої методики. Варто 
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зазначити, що три з них покращать свій рівень наближення до оптимуму 

Парето, при цьому 2 з них, а саме Херсонська та Хмельницька за рахунок 

покращення інтегрального індексу екологічної безпеки аграрного 

землекористування, а Київська за рахунок зменшення різниці між 

найбільшим та найменшим критеріями, що радше характерно для другого 

оптимістичного сценарію. 12 областей будуть середньовіддалені від 

оптимуму Парето, бо для них здебільшого різниця критеріїв є мінімізуючим 

фактором, а не інтегральний індекс. 2 області, а саме Житомирська та 

Закарпатська залишаться віддаленими від оптимуму Парето. Також вартим 

уваги є рівномірне зростання середнього значення критеріїв, що збереже 

розбіжність між середніми значеннями критеріїв та залишить всі мінімізуючі 

критерії мінімізуючими. 

Щодо другого оптимістичного сценарію, то він характеризується 

концентрацією зростання на мінімізуючих факторах. У процесі моделювання 

(табл. 4.16) ми розподіляти те ж зростання на 0,12 для критеріїв кожної 

області, але не по 0,03 для кожного критерію, а даючи більшим критеріям 

менше зростання, а меншим більше. Відповідно мінімузуючий критерій 

будучи значно меншим за інші три міг максимально зрости на 0,06. Варто 

зазначити, що критерії, значення яких складало 1,00 не могли зрости, проте 

їм умовно зараховувалось зростання на 0,01, тобто інші три критерії даної 

області могли сукупно зрости лише на 0,11. 

Середнє зростання інтегрального індексу екологічної безпеки 

аграрного землекористування складе як і в випадку з першим оптимістичним 

сценарієм 0,029, а різниця між найбільшим та найменшим значеннями 

критеріїв екологічної безпеки аграрного землекористування знизиться в 

середньому на 0,043. Відповідно значно зміниться ситуація з наближенням 

до оптимуму Парето для одразу 13 областей. Наближеними до оптимуму 

Парето в результаті будуть 18 областей, або 75% досліджуваних регіонів, для 

11 з яких наближеність до оптимуму Парето зросте, а для 9 зросте саме за 

рахунок зменшення різниці між найбільшим та найменшим значеннями 
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критеріїв екологічної безпеки аграрного землекористування. 5 областей 

будуть середньонаближеними до оптимуму Парето, одна з яких, 

Житомирська, покращить свої показники за рахунок зменшення різниці. 

Таблиця 4.16 

Визначення зміни критеріїв для оптимістичного сценарію пріоритетного 

розвитку лімітуючих факторів 

Область 

Критерії екологічної безпеки 

аграрного землекористування 
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Вінницька 0,72 0,56 0,66 0,61 0,16 -0,05 0,64 0,03 

Волинська 0,75 0,85 0,54 0,54 0,31 -0,04 0,67 0,04 

Дніпропетровська 0,50 0,48 0,75 0,78 0,30 -0,04 0,63 0,03 

Донецька 0,49 0,47 0,76 0,80 0,33 -0,04 0,63 0,02 

Житомирська 0,88 1,00 0,61 0,70 0,39 -0,06 0,80 0,03 

Закарпатська 0,96 1,00 0,64 0,59 0,41 -0,06 0,80 0,04 

Запорізька 0,50 0,51 0,71 0,77 0,27 -0,04 0,62 0,02 

Івано-Франківська 0,93 0,63 0,68 0,63 0,30 -0,04 0,72 0,03 

Київська 0,72 1,00 0,72 0,72 0,28 -0,04 0,79 0,03 

Кіровоградська 0,51 0,51 0,82 0,69 0,31 -0,03 0,63 0,03 

Луганська 0,55 0,48 0,72 0,77 0,29 -0,05 0,63 0,02 

Львівська 0,77 0,59 0,64 0,51 0,26 -0,05 0,63 0,04 

Миколаївська 0,49 0,51 0,73 0,77 0,28 -0,04 0,63 0,03 

Одеська 0,55 0,53 0,75 0,75 0,22 -0,04 0,65 0,03 

Полтавська 0,70 0,77 0,73 0,75 0,07 -0,04 0,74 0,03 

Рівненська 0,74 0,71 0,60 0,56 0,18 -0,05 0,65 0,03 

Сумська 0,70 0,68 0,69 0,62 0,08 -0,04 0,67 0,03 

Тернопільська 0,74 0,56 0,75 0,53 0,22 -0,04 0,65 0,04 

Харківська 0,58 0,53 0,80 0,75 0,27 -0,05 0,67 0,03 

Херсонська 0,53 0,53 0,58 0,77 0,24 -0,03 0,60 0,02 

Хмельницька 0,73 0,54 0,68 0,55 0,19 -0,04 0,63 0,04 

Черкаська 0,70 0,63 0,73 0,70 0,10 -0,04 0,69 0,03 

Чернівецька 0,82 0,53 0,68 0,73 0,29 -0,05 0,69 0,03 

Чернігівська 0,66 1,00 0,65 0,64 0,36 -0,04 0,74 0,04 

Джерело: авторські розрахунки. 
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Враховуючи нерівномірність зростання критеріїв екологічної безпеки 

аграрного землекористування, наявні зміни й в їх аналітиці. Загальне 

зростання критеріїв є наступним: 

- просторова структура території – 0,69; 

- рівень деградації – 0,84; 

- екологічна оцінка якості земель – 0,59; 

- антропогенний вплив – 0,71. 

Критерій рівня деградації показав найбільше зростання на 0,84, що є 

логічним, адже він був лімітуючим для 15 областей. Варто зауважити, що з 

врахуванням умовного зростання на 0,01 даного критерію для 4 областей в 

яких він складав 1,00, загальне умовне зростання даного критерію становить 

0,88. Лімітуючими для 10 областей були просторова структура території та 

антропогенний вплив, які показали майже однакове зростання на 0,69 та 0,71 

відповідно. Сумарне ж зростання критерію екологічної оцінки якості земель 

склало 0,59, що є найменшим зростанням серед усіх критеріїв. Після 

реалізації даної стратегії лімітуючі критерії для областей не зазнають змін, 

проте вони наблизяться за своїми значеннями до інших критеріїв. 

Підсумовуючи зазначимо, що доцільніше реалізовувати саме другий 

сценарій, який передбачає розвиток саме лімітуючих критеріїв, а 

раціональним інструментом покращення даних критеріїв та покращення 

екологічного стану аграрного землекористування України є обмеження в 

землекористуванні. Залежно від конкретної ситуації в кожній області 

рекомендовано виведення земель з сільськогосподарського обробітку, 

введення технологічних обмежень, зниження інтенсивності обробітку та 

підвищення його ефективності. 

 

Висновки до 4 розділу 

 

1. Встановлено, що базисом організаційно-економічного механізму 

формування екологобезпечного аграрного землекористування є два 
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інструментальні блоки (економічний та організаційний), що дають 

можливість оцінити рівень, забезпечити виконання цільових орієнтирів, 

стимулювати, регулювати та контролювати використання, відтворення та 

охорону земельних ресурсів. Кожному інструментальному блоку відповідає 

певна сукупність елементів організаційно-економічного механізму, що 

налічують інструменти, методи, важелі, технології, засоби тощо. 

2. Враховуючи специфіку аграрного  землекористування, на рівні з 

організаційним та економічним блоками, варто виділити ще два 

інструментальні блоки, зміст яких носить міжфункціональний характер, а 

саме регуляторний та землевпорядний. Адже деякі специфічні інструменти 

покликані виконувати завдання на рівні землеустрою чи системи 

регулювання земельних відносин реалізують як економічні так і 

організаційні функції, зокрема, гармонізація інтересів суб’єктів 

землекористування, землевпорядне проектування, планування раціонального 

використання та охорони земель тощо. 

3. Для кожного з названих інструментальних блоків виділено 

конкретні інструменти, які дозволяють забезпечити формування 

екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань відповідно до 

правового, просторового, екологічного та соціального вимірів. Враховуючи 

це систематизовано інструментарій організаційно-економічного механізму 

формування екологобезпечного аграрного землекористування 

диференційований відповідно до рівня його екологічної безпеки. Такий 

інструментарій передбачає вибір оптимальних інструментів, а також методів 

(технологій) їх застосування враховуючи територіальні особливості прояву 

тих чи інших загроз (ризиків) екологічній безпеці аграрного 

землекористування. 

4. З метою економічного стимулювання розвитку екологобезпечних 

аграрних землеволодінь і землекористувань аргументована доцільність 

створення регіональних цільових фондів охорони сільськогосподарських 

земель. Головною ціллю створення таких фондів є стимулювання та 
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фінансування заходів спрямованих на забезпечення екологобезпечного 

використання та охорони земель в сільському господарстві. Формування 

фондів передбачається за рахунок штрафів за порушення вимог 

законодавства про охорону земель та нераціональне використання земель, 

коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва, земельного податку (в частині земель 

сільськогосподарського призначення). Засоби фонду можуть бути 

використані на дотації, пільгове кредитування, іпотечне кредитування, 

страхування тощо. 

5. Удосконалено систему заходів фіскального регулювання 

аграрного землекористування в напрямі розвитку екологобезпечних аграрних 

землеволодінь і землекористувань. Зокрема, запропоновано диференціювати 

ставки земельного податку залежно від рівня екологічної безпеки аграрного 

землекористування. Також пропонується використовувати преференційну 

ставку мита при закупівлі імпортних товарів. 

6. Запропоновано модель відшкодування виплат по кредитних 

відсотках за рахунок державного та місцевого бюджету. Запропонована 

модель відшкодування кредитів має певні особливості спрямовані на 

розвиток екологобезпечного аграрного землекористування, зокрема: модель 

спрямована, в першу чергу на розвиток землекористування з високим рівнем 

екологічної безпеки шляхом відшкодування від 15,0 до 50,0 % ставки 

кредитування (нижчі ставки застосовуються для кризового та критичного 

рівня); орієнтованість на малих та середніх товаровиробників, відповідно до 

чого кредити менших розмірів підлягають вищим відсоткам компенсації. 

Таким чином, на найбільший відсоток відшкодування кредитної ставки 

можуть розраховувати аграрні землекористувачі зі стійким рівнем 

екологічної безпеки, розмір кредиту для яких не перевищує 500 тис. грн – до 

50 % від кредитної ставки. 

7. Водночас найменший відсоток компенсації за цією моделлю 

встановлений для господарств з кризовим рівнем екологічної безпеки 
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землекористування з розміром кредиту, який перевищує 2 млн. грн, – такі 

підприємства можуть розраховувати лише на відшкодування до 5 % за 

рахунок державного бюджету при відсутній компенсації з місцевого 

бюджету. Схожа модель запропонована й для механізму фінансової 

підтримки (дотацій) землекористувачів залежно від рівня екологічної безпеки 

їх аграрного землекористування. Для забезпечення формування 

екологобезпечних аграрних землеволодінь та землекористувань 

запропоновано використовувати стандартні страхові тарифи 

агрострахування, застосовуючи при цьому поправочні коефіцієнти.  

8. Загалом реалізація обґрунтованих напрямів економічного 

стимулювання розвитку екологобезпечних аграрних землеволодінь і 

землекористувань дасть змогу нівелювати дисбаланс між екологічними та 

економічними показниками господарської діяльності землекористувача 

шляхом прямого чи опосередкованого покриття економічних втрат внаслідок 

забезпечення належного рівня екологічної безпеки. 

9. Запропоновано науково-методичний підхід до моделювання 

розвитку екологобезпечного аграрного землекористування, який передбачає 

аналіз критеріїв екологічної безпеки, що базується на принципах закону 

лімітуючого фактора Лібіха та оптимуму Парето. Такий підхід дав змогу 

встановити лімітуючий критерій для кожного досліджуваного регіону, який 

суттєво обмежує можливості підвищення рівня екологічної безпеки 

аграрного землекористування.  Варто зазначити, що при розбіжності між 

найнижчими критеріями за регіоном, що складає 0,03 або менше, обидва чи 

три таких фактори вважаємо лімітуючими. 

10. Встановлено, що найбільш лімітуючим критерієм екологічної 

безпеки аграрного землекористування в Україні є рівень деградації земель. 

Даний фактор володіє найнижчим абсолютним та середнім показником, а 

також є лімітуючим у 63% областей України. Саме тому пропонуємо 

звертати увагу перш за все на лімітуючі критерії та сприяти їх покращенню. 

Беручи до уваги землевпорядний аспект вважаємо за необхідне спираючись 
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на лімітуючі критерії вводити обмеження землекористування, як інструмент 

покращення екологічних показників. Враховуючи значну питому вагу саме 

рівня деградації, для земель з негативним домінуванням даного критерію 

пропонується вилучення земель із сільськогосподарського використання або 

на менш проблемних ділянках введення технологічних обмежень обробітку 

земель. Щодо критерію екологічної оцінки якості земель, то він має 

найнижчу питому вагу й для покращення даного критерію пропонується 

обмеження інтенсивного землеробства на землях низької екологічної якості.  

11. Оптимум Парето дає можливість визначити критерії, оптимізація, 

яких дасть максимальний ефект для забезпечення екологобезпечного 

аграрного землекористування. У нашому випадку йдеться про екологічні 

критерії, відповідно вони мають досить високий поріг досягнення оптимуму 

Парето, адже покращення одного критерію радше призведе до покращення 

інших, ніж їх погіршення, у зв’язку з тим, що дані критерії між собою значно 

пов’язані. Запропоновано градацію близькості регіону до оптимуму Парето. 

12. Визначено, що чим вищий інтегральний індекс екологічної 

безпеки аграрного землекористування, тим ближчою є територія до 

оптимуму, адже її критерії є високими й покращуватись не погіршуючи інші 

їм усе складніше. Доведено, що при обранні заходів (обмежень) для 

покращення лімітуючих критеріїв варто брати до уваги близькість регіону до 

оптимуму Парето з метою не лише покращення лімітуючого критерію, але й 

не погіршення інших критеріїв. Іншим важливим фактором визначення 

близькості до оптимуму Парето за екологічними показниками є різниця між 

найбільшим та найменшим значеннями критеріїв. 

13. Проаналізувавши кореляцію показників екологічної безпеки 

аграрного землекористування та обсягом валової продукції сільського 

господарства в розрізі регіонів України встановлено, що кореляція між 

виходом валової продукції та інтегральним індексом є незначною, при цьому 

значна пряма кореляція спостерігається між критерієм, що визначає рівень 

деградації та обсягом валової продукції. Відповідно зроблено висновок, що 
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чим вищий показник даного критерію й відповідно нижчою є деградація 

земель, тим вищим є обсяг валової продукції сільського господарства. За 

результатами аналізу та моделювання розроблено сценарії розвитку 

екологобезпечного аграрного землекористування в розрізі регіонів України, 

що враховують трансформацію загроз та ризиків в межах того чи іншого 

критерію екологічної безпеки. 

 

Основні результати досліджень за даним розділом опубліковано в 

наукових працях [162; 160;  165; 169; 337; 340; 350; 351; 352]. 
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РОЗДІЛ 5 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНИХ АГРАРНИХ 

ЗЕМЛЕВОЛОДІНЬ І ЗЕМЛЕКОРИСТУВАНЬ 

 

 

5.1. Розвиток системи планування екологобезпечного 

використання та охорони земель сільськогосподарського призначення 

 

За результати попередніх досліджень, встановлено, що в результаті 

трансформації земельних відносин до ринкових умов з’явилась низка 

проблем у сфері аграрного землекористування, які призводять до негативних 

проявів, що спричиняють загрози та ризики екологічній безпеці в цій сфері. 

Вирішення цих проблем є можливим тільки на засадах системного підходу, 

що передбачає формування нормативно-правових, соціально-економічних та 

організаційно-технологічних передумов оцінки земель 

сільськогосподарського призначення, планування їх ефективного 

використання та  організації, що реалізуються шляхом ефективного 

землевпорядного забезпечення екологобезпечних аграрних землеволодінь і 

землекористувань. 

На даний час система законодавчого та нормативного забезпечення 

землеустрою (зокрема і  в аграрному секторі) створилась як продукт еволюції 

з започаткуванням в нашій країні земельної реформи, що вплинуло на 

виникнення необхідності в створенні оновленої нормативно-правової бази, 

яке базуватиметься на ринкових відносинах в економічній сфері [117]. Проте 

слід зауважити, що земельне законодавство не встановлює єдиної системи 

заходів поведінки уповноважених осіб в ході розробки та затвердження 

проектів землеустрою. На сьогодні на рівні законодавства немає визначеного 

змісту окремих землевпорядних документів та відсутня їх структура. Ці 

фактори зумовлюють створення на різних територіях країни несхожих між 
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собою методів планування і раціонального використання земельних ресурсів, 

їх охорону, відновлення та консервації деградованих і забруднених ґрунтів, 

формування ділянок під сільськогосподарське виробництво тощо [302]. Тому 

дана проблема дає змогу посадовим особам земельних служб зловживати 

своїм положенням при погоджені та затвердженні документації із 

землеустрою, і щоб усунути її пропонується систематизувати усі види 

землевпорядних проектів та документів, сформувати структуру та зміст, а 

також затвердити послідовність погодження і реєстрації. Ось чому 

доцільно було б створити нормативно-правовий акт, який би регламентував 

всі положення щодо єдиних критеріїв оцінки та вимог землевпорядних 

проектів. Ще потрібно прописати пункти, по яким уповноважені особи 

мають право відмовити у затвердженні даних землевпорядних проектів і 

встановити порядок проведення процедур послідовного їх проходження та 

затвердження. 

В цілому, на наш погляд, землевпорядне забезпечення 

екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань як інструмент 

реалізації державної земельної політики має наступні вектори: перший, 

передбачає безпосереднє впорядкування території, що базується на 

принципах ефективності, соціальної спрямованості та забезпеченні 

екологічної безпеки. В межах цього вектору в процесі землеустрою 

формуються нові та впорядковуються існуючі землеволодіння та 

землекористування, формуються фонди перерозподілу земель, 

встановлюються межі землекористувань  та адміністративно-територіальних 

одиниць, встановлюється межі обмеження у використанні земель. Другий 

вектор пов'язаний з реалізацією інституціонального середовища земельних 

відносин, і землевпорядне забезпечення землекористування видається як 

інструмент регламентація дозволеного використання, цільового призначення, 

форм власності на землю, обмежень та обтяжень прав у використанні земель 

та інші режими їх використання. 
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Головним інституціональним базисом нормативно-правового 

забезпечення здійснення землеустрою та землевпорядного забезпечення 

землекористування є Закон України «Про землеустрій». Зокрема,  ст. 2 цього 

закону регламентовано, що «землеустрій забезпечує реалізацію державної 

політики щодо використання та охорони земель, здійснення земельної 

реформи, вдосконалення земельних відносин, наукове обґрунтування 

розподілу земель за цільовим призначенням з урахуванням державних, 

громадських та приватних інтересів, формування раціональної системи 

землеволодіння і землекористування, створення екологічно сталих 

агроландшафтів тощо» [228]. Вказане підтверджує, що екологічний фактор 

є одним з найважливіших пріоритетів в землеустрої та забезпечує належне 

використання сільськогосподарських земель в аграрному землекористуванні.  

Якщо розглядати землю як елемент навколишнього середовища, а не як 

засіб сільськогосподарського виробництва, то вимоги до охорони ґрунтів 

будуть поставленні інші і матимуть вищу цінність та силу, але це все має 

лише декларативний характер, бо таке домінування чітко не показано в 

нормативних актах. 

Наразі наше законодавство при формулюванні важливих завдань 

регулювання земельних відносин в сільському господарстві враховує такий 

показник, як екологічний пріоритет, що в подальшому стимулює власників та 

користувачів земельних ділянок ефективно та раціонально використовувати 

землі в сільськогосподарській діяльності з огляду на навколишнє природне 

середовище [222; 233;234].  

У ході проведення земельної реформи відбувається погіршення 

екологічних показників у використанні земель сільськогосподарського 

призначення, яке потребує внесення в підзаконні нормативні акти 

землеустрою пункти підвищення екологічної безпеки та активні 

організаційні, економічні інструменти для подальшого виправлення цих 

недоліків. В подальшому зміни в механізмі нормативно-правових актів 
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можуть привести до позитивного впливу на якість ґрунтів, поліпшиться 

аграрна екосистема та ліквідуються негативні наслідки від деградації земель.  

Загалом, система землевпорядного забезпечення екологобезпечних 

аграрних землеволодінь і землекористувань передбачає дотримання низки 

взаємопов'язаних функцій, а саме: моніторинг, облік, планування, 

організацію, проектування та контроль. 

Варто більш детально проаналізувати такий складовий елемент 

структури землевпорядного забезпечення в аграрному секторі, як планування 

землекористування й охорони ґрунтів. Планування напрочуд важливе в 

діяльності управління  розвитку планів, які в подальшому мають визначити 

потенціальний стан економіки країни в майбутньому. Задля цього важливо 

правильно обрати напрямок росту об’єкта управління в певному часовому 

проміжку, а також визначитися з інструментами, шляхами та способами 

досягнення планів. 

Відповідні органи влади повинні затверджувати планові рішення в 

плануванні управлінської діяльності. Метою є створення безпомилкової 

схеми, що передбачає в собі можливість вибору структури, складу та 

послідовності виконання заходів. Це може надати змогу досягнути 

поставленої цілі через виконання встановлених завдань, що разом з тим буде 

охоплювати сьогоденний та запланований періоди і аналізувати такі 

показники об’єкта управлінської діяльності, як кількісні та якісні.  

Міжнародний досвід вказує на те, що планування в системі управління 

землями сільського господарства має істотне значення для раціонального 

використання земельних ресурсів, а також охорони ґрунтів. Воно може 

здійснюватися через такі інструменти політики в землевпорядкуванні, як 

розвиток екологобезпечного землекористування, а також налагоджені між 

собою механізми в економічному секторі аграрних відносин на державному, 

регіональному та місцевому рівнях [41, с. 71–73; 288, с. 211–212]. Таким 

чином, враховуючи наведені функції управління процесу землекористування, 

в аграрній сфері умовно можна сформувати цикл забезпечення 
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екологобезпечного використання та охорони земель сільськогосподарського 

призначення, який обов’язково має окреслювати собі за мету ефективне 

функціонування системи планування екологобезпечного використання та 

охорони земель сільськогосподарського призначення (рис. 5.1). 
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Планування екологобезпечного 
використання та охорони земель 

сільськогосподарського призначення 

Оцінювання досягнутих результатів – облік, 
реєстрація, оподаткування, контроль, 

порівняння прогнозованих, запланованих та 
фактичних показників 

Рис. 5.1. Планувальний цикл забезпечення екологобезпечного 

використання та охорони земель сільськогосподарського призначення 

Джерело: сформовано на основі [51]. 

 

На загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях 

здійснюється охорона земельних ресурсів та планування користування 

землею в сільському господарстві. Поєднання між собою етапів з планування 

території і організації землекористування та охорони земельних ресурсів є 

базою для створення проектів із землеустрою, що формується із генеральних, 

регіональних планів, схем територій, галузевих схем землеустрою та 

землевпорядної документації [123, с. 34]. 

Створення нормативної та проектної документації має надати належну 

базу для подальшого планування та розвитку екологобезпечного аграрного 
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землекористування. Виходячи з цього, суб’єкти господарювання, незалежно 

від організаційно-правових форм, повинні мати можливість рівноцінного 

доступу до землекористування в аграрному секторі. Щоб створити належні 

умови для процвітання передового та ефективного ринку земель потрібно 

врахувати такий фактор, як економічні відносини у суспільстві, що в свою 

чергу вплине на формування вагомих показників, а саме [276]: 

 публічність та прозорість ринку землі; 

 дотримання прав на земельну ділянку; 

 можливість вільно знаходити потрібну інформацію при 

плануванні екологобезпечного використання та охорони земель; 

 стримання розвитку спекулятивного ринку та латифундій. 

Задачі, поставленні економікою країни в умовах ринку, повинні 

реалізовуватися в розробках та рекомендаціях з огляду на світовий досвід та 

інноваційні інструменти моніторингу земель. 

Якщо розглядати «планування землекористування» як термін, то можна 

зауважити, що нерідко цей процес сприймається побудованим «зверху вниз», 

але при цьому не відзначається, що землекористувачі та землевласники, в 

першу чергу фермери та скотарі, є важливими учасниками створення та 

реалізації землекористування. Інші ж користувачі землею також мають бути 

відмічені в плануванні, а саме ті, хто користується лісовими та 

енергетичними ресурсами, мінеральними джерелами, земельними ділянками 

для будівництва об’єктів промисловості, населених пунктів, рекреації та 

туризму. Ось чому важливо створити умови для переговорів між всіма 

заінтересованими сторонами в сфері планування земле-, водо- користування і 

екосистем. Даний процес може мати на меті створення методів моделювання 

підвищення продуктивності землекористування, досягнення згоди між 

різними групами сторін через діалог, аналіз земельних ресурсів, розробку 

механізмів управління, законів та планів.  

Отже, забезпечення ефективної сільськогосподарської діяльності та 

гарантування екологічної безпеки аграрного землекористування можливе 
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тільки шляхом досягнення консенсусу серед різних груп процесу 

використання та охорони земель. Виходячи з цього розроблено модель 

функціонування системи планування екологобезпечного використання та 

охорони сільськогосподарських земель, яка базується на обґрунтуванні 

взаємодії внутрішньогосподарської і державної системи планування 

землекористування на основі послідовної декомпозиції планувальних 

заходів, як за управлінськими рівнями (національний, регіональний, 

місцевий, локальний) так і за функціями управління (рис. 5.2). 
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Рис. 5.2. Модель функціонування системи планування 

екологобезпечного використання та охорони сільськогосподарських 

земель 

Джерело: сформовано автором. 
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При цьому запропонована модель передбачає зміну курсу на 

децентралізацію планування за принципом «знизу-вгору», на відміну від 

існуючої системи, що діє за принципом «згори-вниз». Також варто відмітити, 

що такий підхід передбачає, що планування екологобезпечного використання 

та охорони сільськогосподарських земель пов’язане з проблемою координації 

просторового аспекту з секторальними особливостями. Тому застосування 

інтегрованого підходу до планування аграрного землекористування є одним з 

ключових інструментів створення довгострокових стійких імперативів для 

соціально-економічного та екологічного розвитку сільських територій. 

Основною роллю такого підходу є інтегрування планувальних заходів таких 

секторів, як сільське господарство, охорона довкілля та землеустрій. Це 

своєю чергою дає можливість узгодити заходи з регулювання земельних 

відносин і раціональної організації територій із заходами стратегічного та 

екологічного управління. 

Виходячи з вказаного планування землекористування набуває сенсу 

просторового планування, як організованої та цілеспрямована діяльність 

владних інституцій щодо планування для подальшої організації простору і 

розміщення в ньому продуктивних сил з метою формування просторових 

передумов соціально-економічного зростання зважаючи передусім на 

постулати сталого розвитку та екологічної безпеки суспільства. Отже, і для 

забезпечення екологічної безпеки землекористування в сільському 

господарстві просторова політика слугує важливу роль, приділивши всю 

увагу просторовій організації заходів і різновидів діяльності для покращення 

їх в майбутньому, а також оптимальному територіальному 

природокористуванні не тільки земельних, але й фінансових, водних, 

соціальних, інфраструктурних потенціалів та ін.   

Головною складовою теоретико-методологічної бази просторового 

планування держав Європейського союзу є консолідація заходів 

землевпорядного і стратегічного планування, що нині пояснюється як 

оптимальний інструмент створення міждисциплінарної основи для 
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формування єдиної економічної політики, збереження довкілля та соціальної 

комплексності на державному, регіональному та місцевому рівнях [343; 362]. 

Варто зазначити, що С.М. Волков гарно підмітив, на прикладі 

російського досвіду де вже створена сучасна система землевпорядкування, 

яка має вносити пропозиції щодо наукового обґрунтування і задоволення 

потреб в прийнятті та здійсненні землевпорядних постанов не тільки на 

державному рівні, але й окремих сфер економіки, господарств, організацій та 

приватних користувачів і власників земельних ділянок [43]. Наукове 

пояснення заходів з організації оптимального землекористування в 

аграрному секторі та внесок потрібних господарсько-технологічних 

інструментів задля відновлення та охорони екологічного потенціалу земель 

має проводитися за оцінкою екологічного стану ресурсів та здійснення 

спеціальних робіт з проектування та наукового дослідження. Головною 

умовою проведення заходів з підвищення екологічного стану земель 

аграрних підприємств є перехід до сучасного механізму захисту біосфери при 

використанні земельних ресурсів та адаптацію до потреб довкілля. Беручи до 

уваги всього спектру виникаючих проблем, що частіше за все пов’язані зі 

здійсненням оптимального та раціонального землекористування та 

відновлення земельних ресурсів, в просторовому напрямі розв’язання цих 

питань поділяють на три рівні: національний, регіональний,  місцевий та 

локальний.  

В процесі розробки землевпорядних і стратегічних документів, що 

характеризують планувальні заходи щодо екологобезпечного використання й 

охорони сільськогосподарських земель передбачається діалог між 

зацікавленими сторонами на секторальної основі на кожному з рівні 

управління землекористуванням. Така модель планування є певним 

інструментом для координації і гармонізації інтересів держави, регіону, 

громад та землекористувачів щодо соціально-економічного та 

екологобезпечного розвитку аграрного землекористування. 
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Інтегроване планування аграрного землекористування є частиною 

інтегрального управління, що включає оцінку земельних ресурсів, 

визначення потреб і завдань їх використання, підбір і впровадження 

оптимального інструментарію організації, регулювання та контролю 

(інструменти, важелі, технології) на різних рівнях (від національного рівня до 

місцевого, та окремих сільськогосподарських товаровиробників, і навіть 

ландшафтних виділів), а також для моніторингу та оцінці наслідків для 

інформування осіб, які приймають рішення, та інших зацікавлених сторін. 

При цьому інтегроване планування аграрного землекористування, що 

передбачає планування окремих ландшафтів та робочих ділянок служить 

основою для управління земельними ресурсами. Воно гарантує підтримку 

належної якості та безпечності аграрного виробництва і екосистемних послуг 

агроекосистем через координацію дій в різних секторах економіки і всіх 

зацікавлених сторін з тим, щоб задовольнити різноманітні потреби 

суспільства в довготривалій перспективі. 

З метою реалізації заходів інтегрованого планування 

екологобезпечного використання та охорони сільськогосподарських земель 

необхідною умовою є формування організаційної структури управління цим 

процесом. Першочерговим при цьому є створення координаційного комітету 

плануванням землекористування завданнями якого є вироблення важелів 

впливу на процес управління мобілізація підтримки секторів і 

заінтересованих груп, гарантія якості результату та моніторинг ходу 

виконання на всіх етапах. Для забезпечення розроблених координаційним 

комітетом вимог створюються робочі групи роль, яких полягає у виконанні 

цих вимог та інформуванні його про хід виконання. 

В даному заході мають брати участь усі типи стейкхолдери (табл. 5.1). 

Значимість їхньої ролі на такій стадії вплине на можливість зменшення 

ймовірних конфліктів, які вірогідно вплинуть на результат виконання 

проекту, та застосувати дані, якими володіють, для вдалого здійснення 

проекту. Консультації несуть дуже важливу роль для суспільства в 
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контролюванні кінцевого результату реалізації документації та порядку її 

розгляду, бо це офіційна бесіда між громадськістю та 

юридичними/фізичними особами, що володіють необхідним технічним і 

технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-

землевпорядниками, для уточнення недоліків та улагодження конфліктів.  

Таблиця 5.1 

Типи досягнення консенсусу серед стейкхолдерів процесу 

екологобезпечного використання та охорони земель 

Тип Характеристики 

Керована участь Показове проявлення участі у процесі планування. 

Пасивна участь Участь в обговоренні питань, що вже вирішені 

Самомобілізація 

Участь стейколдерів, розвиваючи ініціативи незалежно 

від зовнішніх установ та організацій при чому 

зберігаючи контроль над використанням земельних 

ресурсів 

Консультації 

Консультативна участь стейколдерів у плануванні 

заходів з екологобезпечного використання та охорони 

земель 

Діалог 

Взаємна співпраця громадськості та органів влади 

різних секторів щодо тих чи інших питань у 

планування землекористування 

Інтерактивна участь 

Участь у спільному аналізі використання наявних 

земельних ресурсів з урахуванням різних поглядів та 

складання планових заходів для вирішення 

проблемних питань 

Джерело: сформовано на основі [170]. 

 

В основному такі заходи проходять в форматі зустрічей, круглих 

столів, обговорення в громадських приймальнях. Але результат цих 

переговорів є лише «символічним діалогом», бо він залишається поза 

розглядом і контролем [277]. Такий ступінь, як спільне планування 
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(інтерактивна участь) існує як дійсна участь – кооперативна робота органів 

місцевого самоврядування з громадськістю, що має відповідальний характер 

за планування і наслідки розрішення важких питань, а також пошук 

вирішення суперечностей. 

Загалом планування екологобезпечного використання та охорони 

сільськогосподарських земель – це впровадження екологобезпечних 

технологій в практику інтегрованого ландшафтного управління, підкріплене 

відповідними інститутами і інструментарієм. При здійсненні планів 

управління за участю всіх зацікавлених сторін необхідний моніторинг, про 

результати якого будуть поінформовані особи, які приймають рішення, і всі 

учасники процесу. Інтегроване планування передбачає низку процесних дій, 

які залежать від масштабу і об'єднує найрізноманітніші зацікавлені сектори. 

При цьому суспільство і участь інших стейкхолдерів повинні бути основою 

всього процесу, тоді як управління, політика і інститути – це фактори, які 

сприяють реалізації планів землекористування [26; 307]. 

Економічна ефективність та екологічна безпечність у 

землекористуванні досягається завдяки системності у плануванні його 

розвитку. Водночас, система як державного, так і муніципального управління 

не відповідає потребам сталого розвитку, бо територіальне управління 

землями пронизане багатьма проблемами. Роз’яснення доволі просте. Якщо 

ж планування розвитку територій у межах населених пунктів здійснюється на 

основі містобудівної документації (генеральних планів), то за їх межами 

територія землеволодінь та землекористувань не в повній мірі охоплена 

розробленням землевпорядної документації. Вбачаємо, що підхід для 

розв’язання цієї проблеми можливий при поєднанні містобудівних і 

землевпорядних регламентів, що й сприятиме забезпеченню 

високоефективного та екологобезпечного землекористування. 

Зазначимо, що такі види документації, як містобудівна та 

землевпорядна однозначно обґрунтовуються на основі ухвалених рішень 
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відповідних органів, а також вони повинні бути пов’язані між собою та 

узгоджені з раніше прийнятими нормативно-правовими актами з 

планування, та організації землекористування та відновлення земельного 

потенціалу. Також на стадії проектування слід впровадити систему заходів з 

охорони земельних ресурсів, їх використання та розроблення топографо-

геодезичної документації за допомогою планування та створення 

землевпорядних схем. 

Загалом схеми землеустрою на різних етапах їх створення в деяких 

моментах мають однакові риси, та все ж різняться. Наприклад, ціль та задачі, 

які поставлені у даному виді землевпорядної документації, здебільшого 

відрізняються за спектром та масштабами ухвалення рішень. В даній 

трансформації основним показником повинно бути розвинення структури 

здійснення планування землекористування та охорони земель 

сільськогосподарського призначення на всіх рівнях управління країни 

(табл. 5.2). 

Таблиця 5.2 

Ієрархічна структура планування використання та охорони 

сільськогосподарських земель на різних рівнях управління в Україні 

Рівень 
Стратегічний 

аспект 

Землевпорядний 

аспект 
Екологічний аспект 

Н
ац

іо
н

ал
ь
н

и
й

 

Стратегія сталого 

розвитку України 

Генеральна схема 

землеустрою 

Стратегія екологічної 

політики 

забезпечення 

реалізації 

стратегічних цілей 

економічної 

політики та 

розміщення 

продуктивних сил в 

сільському 

господарстві 

планування 

використання земель, 

що розглядаються в 

масштабах усієї 

країни, виходячи з 

пріоритетних 

напрямків земельної 

політики та ринкових 

земельних відносин 

досягнення 

оптимальних 

екологічних умов 

використання земель 

сільськогосподарськог

о призначення  
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Продовження табл. 5.2 

Рівень 
Стратегічний 

аспект 

Землевпорядний 

аспект 
Екологічний аспект 

Р
ег

іо
н

ал
ьн

и
й

 

Регіональна 

стратегія розвитку 

Обласна схема 

землеустрою і 

техніко-економічних 

обґрунтувань 

використання   та  

охорони земель 

Обласна програма 

охорони довкілля 

синтез територіальних, господарських, галузевих та міжгалузевих 

вимог до розподілу та використання земель, підготовка пропозицій 

щодо створення завершеної системи землекористувань, сталого 

використання і охорони сільськогосподарських земель, 

природоохоронного та інженерного облаштування сільських територій 

М
іс

ц
ев

и
й

 

Концепція 

інтегрованого 

розвитку територій 

Схема землеустрою і 

техніко-економічних 

обґрунтувань 

використання  та  

охорони земель громад 

Програма охорони 

довкілля громади 

підготовка пропозицій щодо розрахунку оптимальної площі 

сільськогосподарських  та інших угідь в сільському господарстві, їх 

перерозподіл, розміщення спеціалізації аграрного виробництва, 

розрахунку структури посівних площ, визначенням цільових 

земельних фондів, як в цілому для територіальної громади, так і для 

адміністративних утворень, що входять до її складу 

Л
о

к
ал

ь
н

и
й

 

Економічний план 

розвитку 

землекористувача 

Проект 

внутрігосподарського 

землеустрою 

Екологічний план 

землекористувача 

підготовка плану земельно-господарського устрою території 

землеволодіння або землекористування окремих підприємств виходячи 

з економічних особливостей господарювання, еколого-економічне 

обґрунтування сівозмін та упорядкування земельних угідь, робочі 

проекти щодо землювання, залуження, заліснення тощо 

Джерело: сформовано автором на основі [51; 93]. 
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Аргументовано рекомендації щодо заходів з підвищення рівня 

використання земельних ресурсів в сільському господарстві та перетворення 

інструментів, задоволення потреб землекористування та охорони ґрунтів, 

вплив на поводження фізичних/юридичних осіб обігу ринку землі. Зокрема, 

на державному рівні найголовнішим завданням є встановлення основних 

механізмів використання земельних ресурсів задля подальшого створення 

загальнодержавного плану з розвитку та інформаційної допомоги державної 

політики. Інакший рівень відбору і узагальнення характеристик потрібен для 

районів, де виділення пріоритетів, облік певних проблем і існуючих шансів 

задля затвердження рішень саме на цьому рівні формується в основі 

планування. 

На рівні територіальних громад основним об’єктом для дослідження 

постають різноманітні проблеми, вимоги і можливості власників та 

користувачів земельних ділянок в сфері землеустрою, зокрема сільського 

господарства. Для вирішення цих питань на локальному рівні розробляється 

документація землеустрою, а саме деталізовані плани земельних володінь, на 

юридичному рівні встановлюється тип суб’єкта господарювання та 

пропонуються різні варіації управляння земельними угіддями. Варто 

зауважити, що взаємозв’язок на всіх трьох рівнях повинен бути 

налагоджений з усіх сторін, щоб отримувати коректну інформацію і 

збалансувати державну політику з проектуванням на районному і місцевому 

рівнях. Відповідно на місцевому та районному рівнях політика повинна 

гармонійно співіснувати з державною. 

Варто зауважити, що створення схем землеустрою базується на різних 

підходах і один із них – інтегральний, що є найбільш влучний, бо він може 

сформувати інструменти задля покращення корисних властивостей та 

охорони ґрунтів, стабілізувати території, підвисити екологічні показники 

земельних угідь, припинити господарське використання на визначений 

термін та залужити або заліснити деградовані і малопродуктивні землі та 
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визначити напрями для використання їх у майбутньому. Також визначаються 

шляхи створення підходящих умов для організації землекористування в 

сільському господарстві, установлюються обмеження в використанні 

об’єктів з особливим режимом. При цьому статтею 45 Закону України «Про 

землеустрій», визначено, що схеми землеустрою адміністративно-

територіальних одиниць розробляються з метою визначення перспектив 

щодо використання та охорони земель, для підготовки обґрунтованих 

пропозицій у галузі земельних відносин, організацій раціонального 

використання та охорони земель, перерозподілу земель з урахуванням 

потреби сільського, лісового та водного господарств, розвитку сіл, селищ, 

міст, територій оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного 

призначення, природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного 

призначення тощо [228]. 

Наказом Держземагентства України від 02.10.2013 № 395 затверджено 

Методичні рекомендації щодо розроблення Схем землеустрою і техніко-

економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць, які носять рекомендаційний характер стосовно 

складу, змісту та порядку розроблення Схем землеустрою і техніко-

економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць [186]. 

На державному, регіональному та місцевому рівнях дієвість схем 

землеустрою зі своїми завданнями та цілями в використанні та відтворенні 

земельних ресурсів буде проявлятися в підвищенні прибутку власників та 

користувачів земель сільськогосподарського призначення при науково 

обґрунтованому застосуванні корисних показників ґрунтів. Тому на цій базі 

формується комплексний ефект в ідеї екологобезпечного землекористування, 

який виявлятиметься в таких результатах: 

 внесення в ДЗК даних про стан якісних та кількісних характеристик 

земель сільськогосподарського призначення; 
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 створення правдивої інформації про земельний потенціал за 

допомогою сукупності растрових та векторних, текстових, а також 

аналітичних даних про стан земельних ресурсів, що потрібні для формування 

умов поліпшення бази в оподаткуванні земельних ділянок та покращення 

використання земель сільськогосподарського призначення в цілому; 

 збільшення кількості надходжень виплат за земельні ділянки в 

бюджети на державному, регіональному та місцевому рівнях за рахунок 

використання земель, які не були залучені з подальшим визначенням 

нормативно-грошової оцінки; 

 посилення обов’язкових прав на земельну ділянку за рахунок 

конкретизації її інформації, а саме характеристику земель, їх визначення та 

доступності. 

Схеми землеустрою розробляються для використання при поточному 

та перспективному плануванні діяльності органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування в галузі земельних відносин щодо раціонального 

використання і охорони земель, а також землевласниками та 

землекористувачами в практичній роботі. Землевпорядні заходи в межах 

схем землеустрою реалізується поетапно через складання проектів 

організації території окремих землеволодінь і землекористувань, а також 

через робочі проекти створення захисних лісонасаджень, рекультивації 

порушених земель, будівництву протиерозійних гідротехнічних споруд, 

проекти землеустрою щодо консервації малопродуктивних та деградованих 

земель та іншу землевпорядну документацію [231]. 

Збереження, збалансування та відтворення потенціалу 

сільськогосподарських земель переважно забезпечується завдяки 

запровадженню та реалізації низки заходів екологічного спрямування. Так, 

задля охорони сільськогосподарських земель здійснюється розробка ряду 

програм (на всіх управлінських рівнях), які передбачають реалізацію 
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обов'язкових заходів, зважаючи на визначальні особливості процесу 

господарювання, елементів довкілля тощо. 

Варто наголосити, що у зв’язку із певними особливостями у сфері 

земельних відносин в нашій країні, до яких можна долучити функціональне 

розпорошення щодо їх регулювання, різкі конкурентні відносини 

землевпорядної, містобудівної, природоохоронної та інших видів діяльності, 

однією з визначальних умов поліпшення та розвитку системи планування 

сталого використання і охорони сільськогосподарських земель повинно стати 

використання відповідного інструментарію: 

 послідовне цільове узгодження та упорядкування різнорівневих 

систем планування (зі стратегічною можливістю формування єдиної системи, 

представленої в якості плану чи схеми землекористування визначеної 

адміністративно-територіальної одиниці), ґрунтуючись на виразному 

розподілі сфери уподобань; 

 розподіл функціональних обов’язків із планування та охорони 

сільськогосподарських земель, формування ланцюга розробки схем 

землеустрою водночас із формуванням державної, регіональної та приватної 

власності на землю, поліпшенням адміністративного поділу країни. 

Повноцінність рішення завдань в сфері планування землекористування 

та обґрунтованості запропонованих методів частіше за все формується за 

наявної нормативно-правових, методичних та законодавчих основ. 

Неухильне виконання законів та регламентів застосування актуальних 

заходів є головною умовою раціонального використання земельних ресурсів, 

що ручаються за прозорість ринку землі, зведення до мінімуму спорів в 

аграрному напрямі, ексцесів в процедурах приватизації земель, отримання та 

вилучення земельних ділянок, зменшення ситуацій самовільного захоплення 

територій, використання не за призначенням і пошкодження, не бажання 

оформлювати права на земельну ділянку та сплачувати податки. В ході 

наукового дослідження був сформований класифікатор чинників, що мають 



316 

вплив на створення та планування методів раціонального землекористування, 

який відображається в табл. 5.3. 

Таблиця 5.3 

Класифікація чинників впливу на планувальні заходи у схемах 

землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та 

охорони земель 

Чинник Характеристика чинника 

Стан нормативної бази 

Наявність угод про взаємодію між відомствами та 

іншими органами влади щодо управління земельними 

ресурсами та охорони довкілля 

Наявність повного пакету нормативних документів 

щодо порядку планування та організації 

землекористування (нормативи, стандарти, положення, 

інструкції тощо) 

Просторові 

Конфігурація і структура угідь, контурність 

сільськогосподарських земель, рівень парцеляції, 

меліоративний стан земель 

Соціально-економічні 

умови розвитку території 

Розміщення продуктивних сил 

Валова регіональна продукція 

Інвестиції в сектор економіки на рівні території 

Організаційно-виробничі 

умови 

Системи землеробства та аграрні технології 

Концентрація та спеціалізація аграрного виробництва  

Умови організації праці та кадрова забезпеченість 

Організаційно-виробнича структура господарств та 

фондова забезпеченість 

Умови фінансування 

землевпорядних заходів 

Обсяг запланованих фінансових ресурсів в сфері 

забезпечення екологобезпечного аграрного 

землекористування 

Рівень екологічної безпеки 

землекористування 

Характеристика екологічної безпеки аграрного 

землекористування за просторовою структурою 

території, рівнем деградації земель, екологічної оцінки 

якості ґрунтів, та антропогенного впливу 

Рівень технологій 

Функціонування земельно-інформаційних систем та 

інфраструктури геопросторових даних 

Розвиток геоінформаційних технологій та 

автоматизованих систем землевпорядного 

проектування 

Джерело: сформовано автором на основі [123]. 
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На базі даної класифікації можна визначити чинники, що містять в собі 

дані, потрібні для економічних розрахунків і ухвалення рішень з організації 

планування на регіональному рівні. Ряд факторів має силу впливу на методи 

та рекомендації, що визначаються при плануванні. Серед таких можна 

перелічити наступні: стан нормативних актів, методичної та законодавчої 

бази, положення при яких здійснюється фінансування, що використовуються 

в технологіях, присутність наявних розробок тощо [86, 90, 101, 183, 243]. 

Також на такі методи, як перерозподіл, опанування земельних ділянок, що не 

використовуються, впорядкування територій тощо формують умови 

місцевого використання земель та підвищують рівень соціально-

економічного розвитку сільських територій. 

Погоджуємося з Грещук Г.І., що планування агарного 

землекористування має передбачати певну етапність, наприклад: 

«підготовчий етап (етап збору інформації та вибір методів дослідження і 

визначення його основних цілей і завдань), основний етап (проведення 

власне досліджень, коригування методів і способів дослідження, розробка 

варіантів вирішення поставлених завдань), заключний (формулювання 

висновків, обґрунтування принципів і стратегії реалізації розроблених 

рекомендацій)» [51]. При цьому варто зазначити, що планувальні заходи 

мають узгоджуватися на кожному ієрархічному рівні і враховувати 

специфіку прийняття рішень на них, а також базуватись на принципах 

економічної ефективності та екологічної безпечності аграрного 

землекористування.  

Тому спішне досягнення визначених пріоритетів з урахуванням 

обґрунтованих екологічних детермінант, які передбачають ефективне та 

екологобезпечне використання всіх земель сільськогосподарського 

призначення, можливо тільки з застосуванням методів і технологій 

землеустрою. Розробку заходів у схемі землеустрою території на різних 
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рівнях автором пропонується проводити з використанням алгоритму 

представленого на рис. 5.3. 

 
Розробка концепції інтегрованого розвитку території 

Розробка схем просторового розвитку та розміщення 

продуктивних сил 

Визначення чинників впливу на техніко-економічні і 

організаційно-територіальні заходи 

 

Розробка схем землеустрою території 

Визначення видів техніко-економічних і організаційно-

територіальних заходів 

Вибір методів реалізації техніко-економічних і організаційно-

територіальних заходів 

Розробка і обґрунтування пропозицій в межах планових 

заходів та розрахунок планових показників 

 

Оцінка ефективності реалізації техніко-економічних і 

організаційно-територіальних заходів і окупності витрат 

  

Рис. 5.3. Алгоритм розробки землевпорядних та техніко-економічних 

заходів у схемі землеустрою 

Джерело: сформовано автором на основі [93; 123]. 

 

Мета та завдання розвитку екологобезпечних аграрних землеволодінь і 

землекористувань, а також стратегія органів виконавчої влади на 
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державному, регіональному і місцевому рівні в сфері земельних відносин 

тісно взаємопов’язані з концепцією планування екологобезпечного 

використання та охорони сільськогосподарських земель планування. Під час 

виконання існуючих задач планування аграрного землекористування 

потрібно сформувати склад підходящих даних, що є базою для оцінки 

складеної документацією із землеустрою планування використання та 

охорони земель на місцевому рівні в зіставлені з вже наявним станом та 

проаналізувати пріоритети можливих варіацій, що передбачаються в 

регіональній схемі землеустрою територій. 

Регулювання системи планування сталого використання та охорони 

сільськогосподарських земель на держаному рівні має бути збалансованим в 

частині бюджетних можливостей та забезпечення законного розвитку обігу 

земель за умови пристосування суб'єктів землекористування до умов 

цивілізованого ринку земель шляхом реалізації низки заходів фінансово-

економічного та інституціонального спрямування. В умовах ринкової 

економіки схеми землеустрою мають не тільки статичний характер 

(організація території на перспективу), але і стали визначати всю 

інвестиційну діяльність землевласників і землекористувачів щодо 

поліпшення використання та охорони земель. 

На базі визначеного складу даних для створення рекомендацій та 

методів щодо планування землекористування варто накопити деталізовані 

відомості на різних рівнях, а саме: державному, регіональному та місцевому. 

Рекомендації в складі техніко-економічних робіт та організації місцевості 

мають розкривати зміст та тип цього заходу, беззаперечно відповідати 

сформованій меті і завданням документації із землеустрою (схемі) через 

чітку та конкретизовану характеристику методу важливих обчислень  на 

основі математичної статистики. На цій стадії створюється модель 

планування використання земельних ресурсів за допомогою інших моделей 
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на регіональному та місцевому рівнях, таких як: економіко-математичних, 

функціонально-структурних та оптимізаційних. 

Загалом з урахуванням багатофункціонального характеру результатів 

реалізації схеми землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань 

використання та  охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, 

ефекти від здійснення землевпорядних заходів будуть проявлятись, як на 

рівні цих одиниць так і на рівні господарюючих суб'єктів щодо яких створені 

умови для сталого використання земельних ресурсів. Також в якості ефектів 

можливо врахувати додаткові доходи підприємств в сферах діяльності 

суміжних з сільським господарством (логістичні компанії, елеватори, 

переробні підприємства тощо). 

 

5.2. Науково-практичні засади еколого-господарського зонування 

земель сільськогосподарського призначення 

 

Наразі все частіше стає актуальною проблема покращення рівня 

природного навколишнього середовища та різних видів виробництва в 

сільському господарстві, що змушує максимально використовувати 

природний потенціал. Разом з цим з’являється потреба у створені системи 

екологічних заходів задля підтримки довкілля на належному рівні. З огляду 

на історичні аспекти, процес сільськогосподарського освоєння території мав 

великий вплив на навколишнє природнє середовище, еволюцію розвитку 

рослинного покриву і ґрунтів. Також велику вагу має порівняння даних 

природних умов та ресурсів визначеної території з різноманітними аспектами 

просторового формування господарства [227]. 

Територіальний розподіл систем тваринницького господарства і 

землеробства, що формується під впливом соціальних, природних та 

економічних умов, вагомо впливає на механізм діяльності екологічних 

систем, які дозволяють виконувати часткове (неповне) управління 
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саморегульованими процесами покращення екосистем задля поліпшення їх 

продуктивності та утримання рівноваги в екологічному секторі. 

Налагодження відносин в природно-територіальних екологічних 

системах повинно виконуватися за допомогою оптимізації 

землекористування як фундаменту для створення раціональних пропорцій 

головних складових виробничих видів підприємств сільського господарства. 

При цьому доцільність впорядкування систем землекористування 

обумовлена різними показниками, а саме: 

 рівнем цілісності користування землями сільськогосподарського 

призначення; 

 співвідношенням головних видів земельних угідь, таких як ліси, 

рілля, природно-кормові, багаторічні насадження; 

 рівнем наукової обґрунтованості організації земель 

сільськогосподарських підприємств; 

 ефективністю користування кожною ділянкою земель 

сільськогосподарського призначення, що приносять прибуток; 

 видами оброблення земельних та кормових угідь і способами їх 

використання, від яких залежать відмінності ефективності 

сільськогосподарських напрямків. 

Шляхом поєднання економічних та екологічних показників можна 

пояснити раціональність використання земель сільськогосподарського 

призначення. Екологічна оцінка здійснюється за допомогою екологічних 

показників, які створюють належні умови для оптимального функціонування 

антропогенних та природніх екологічних систем. Економічна оцінка земель 

сільськогосподарського призначення показує рівень використання 

біологічних та кліматичних ресурсів даної території при нинішньому ступені 

інтенсифікації аграрного виробництва. З огляду на різнотипність 

ландшафтних територіальних особливостей, зокрема їх витривалість до 

впливів антропогенно-техногенного характеру, ґрунтовного опрацювання 

вимагає дослідження відповідної реакції агроландшафтів на відповідні 
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варіанти господарювання. Зазначене зумовлює потребу у територіальному 

розгалуженому дослідженні різних типів землекористування, формулюванні 

наукового підходу до прогнозування екологобезпечного землекористування у 

межах відповідних територій, регіонів та певних ландшафтів. Водночас, усі 

програми розвитку диференційованого господарювання мають бути 

розроблені у точно визначених територіальних межах – регіонах, зважаючи 

при цьому на відповідне економічно-ресурсне забезпечення та потребу у 

збалансованому природно-ресурсному використанні наявного потенціалу 

визначеної території. Результативності окреслених заходів можливо 

досягнути з максимально можливою ймовірністю виключно у випадку 

зонування земель. 

Таким чином, важливу роль для охорони та відтворення земель 

сільськогосподарського призначення відіграє режим їх використання з 

урахування неоднорідності природно-ресурсного потенціалу та зональних 

особливостей території. Розділ території з врахуванням особливостей 

розподілу економічних та природних факторів в системі таксономічних 

одиниць виробництва являє собою спеціалізоване зонування або районування 

в просторових характеристиках агроресурсних показників [55]. Це дозволяє 

структуризувати та визначати територію для подальшого дослідження 

ситуації і обґрунтування в майбутньому організації експлуатації земельних 

угідь направлену на більш доцільні пріоритети. Щоб покращити та 

оптимізувати використання земель сільськогосподарського призначення, 

необхідно поділити територію на окремі ділянки (зони), які б консолідували 

в собі земельні угіддя з однаковими природніми  ознаками та якістю. Ця 

можливість дає змогу значно полегшити організацію сільськогосподарських 

земель в межах зони, раціонально управляти земельними ресурсами, 

дозволяє здобути найбільшої ефективності в економічному секторі при 

обробітку культур і ще багато іншого. 

Згідно міжнародних практик, за умов нинішнього використання земель, 

їх зонування вважається одним із оптимальних варіантів забезпечення 



323 

збалансованого землекористування та землеохорони, та, водночас, виступає 

інструментом упорядкування земель [55]. 

Національним стандартом «Настановою про склад та зміст плану 

зонування території (зонінг)» визначено, що основним призначенням 

зонування є встановлення у межах населеного пункту територіальних зон з 

подальшим визначенням видів використання території, об’єктів нерухомості 

а також встановленням містобудівного регламенту [102]. До містобудівної 

документації віднесено зонінг, який є інструментом зонування та 

призначений для визначення умов та встановлення обмежень у використанні 

території у межах визначених зон для містобудівних потреб. До 

містобудівної документації відноситься також схема зонування (як її 

складова частина), що являє собою картографічний матеріал, на якому 

відображаються типи територіальних зон, їх місце розташування. 

Суттєву роль у містобудівній діяльності відіграють єдині зональні 

вимоги. Ними передбачаються вимоги до функціонального призначення 

території, параметрів забудови території тощо, що діють у кожній із 

територіальних зон, встановлених зонінгом на підставі містобудівної 

документації та державних будівельних норм. 

На відміну від міського землекористування, аграрне 

землекористування повинно здійснюватися з урахуванням його екологічної 

раціоналізації за допомогою проведення різного роду районування та 

зонування територій. Раціональність використання землі визначається на 

стадії зонування, що має особливе значення для територіальної організації 

землекористування, тому що дає можливість, ґрунтуючись на спільності 

ознак території і сукупності загальних явищ проводити кластеризацію 

ділянок, виявляти і вивчати особливості організованих територій і приймати 

правильні рішення по використанню природно-ресурсного потенціалу. Для 

цих цілей застосовуються ландшафтне, ландшафтно-екологічне, екологічне, 

фізико-географічне, економіко-географічне, природно-господарське, 

природно-сільськогосподарське, еколого-господарське та інші види 
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зонування [87]. Результатом зонування виступає конкретна мережа виділених 

і відмежованих районів або територій, що характеризується наявністю явища, 

його інтенсивністю і цілісністю, що дозволяє вирішувати питання 

екологізації землекористування. 

Загалом для сільського господарства  зонування має виступати дієвим 

механізмом планування та організації екологобезпечного аграрного 

землекористування та охорони земель (рис. 5.4). 
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Встановлення правового режиму, виду 

використання та цільового призначення 

Визначення місця розташування, площ і 

меж територій, що характеризуються 

правовим режимом і видом 

використання 

Створення просторових, соціально-

економічних та екологічних умов для 

розвитку сільських територій 

 

Обґрунтування особливих умов та 

обмежень у використанні земель 

Рис. 5.4. Зонування в системи планування і організації 

екологобезпечного аграрного землекористування 

Джерело: сформовано на основі [397]. 

 

Методичні засади економічного обґрунтування актуальних проектів з 

організації та планування території передбачають врахування еколого-

економічної оцінки при аналізі стану та діяльності землекористування. Та 

даний вид оцінки на сьогодні слабо розвинений, це може пояснюватися 
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тим, що нормативно-правова база розроблена на недостатньому рівні та не 

вистачає досвіду в створенні проектів землеустрою і т.д. Також варто 

зазначити, що раніше розробками нормативів з екологічного 

обґрунтуванням займалися спеціалісти в таких сферах, як географія, 

землеробство і екологія, а землевпорядники тільки з віднедавна почали 

досліджувати це питання. 

Можна виділити такі екологічні ознаки, що характеризують належний 

стан аграрного землекористування [55]: 

 характеристика спрямування відповідних заходів задля підтримки 

екологічної стійкості земельних угідь; 

 види та масштаби заходів з охорони ґрунтів та навколишнього 

середовища; 

 характер та види деградації земель в розрізі екологічних зон, що 

включає в собі площу, інтенсивність і характер поширення забруднення 

земель; 

 ознака технологічного угрупування однорідних ділянок за 

екологічним станом та відповідно належного розміщення 

сільськогосподарських угідь, культур і сівозмін; 

 характеристика процесів забруднення і деградації земельних угідь та 

заходів, які повинні бути проведенні для подальшого припинення їх впливу 

на навколишнє середовище;  

 індекс аграрних ландшафтів та продуктивності земельних угідь; 

 коефіцієнт змішування посівів та ріллі; 

 ознаки територіальної розстановки лінійних елементів та ін.; 

 якість продукції сільського господарства; 

 щільність мережі кордонів; 

 екологічні натуральні характеристики охорони навколишнього 

середовища та організації території.  
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Варто вказати, що становлення ареалів в схемах територіального 

зонування майже завжди здійснюється за окремими особливостями. 

Погоджуємося з позиціями низки дослідників  [55; 89; 88], що в 

землекористуванні є багато тенденцій, які зазвичай протилежні в своїй 

вагомості та спрямованості, через це спроби побудувати типологічні 

території в землевпорядкуванні з економічної або тільки природної складової 

теоретично не можливо. З цього можемо зробити висновок, що з 

врахуванням тільки одного показника складно та майже не можливо 

визначити характер перспективного користування земельними угіддями. На 

сьогодні законодавство України в землевпорядкуванні визначає 

використання земельних ділянок, розділяючи їх на частини або зони в 

залежності від умов застосування територій, цільового призначення та 

схваленого використання і багатьох інших ознак. 

Зокрема, відповідно до методичних рекомендацій щодо розроблення 

схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та 

охорони земель адміністративно-територіальних одиниць виділяють три 

групи земель за придатністю для вирощування різних сільськогосподарських 

культур [94]: землі орнопридатні; землі придатні для багаторічних 

насаджень; землі сіножатно-пасовищного використання. При цьому 

орнопридатні землі можуть бути розділені на три еколого-технологічні групи 

[94]: 

I група – слабодеградовані ґрунти на плато та схилах до 3°, які при 

необхідності використовуються для розміщення зерно-паро-просапних 

сівозмін і вирощування культур за інтенсивними технологіями. 

II група – схили 3-5° зі слабо- та середньодеградованими ґрунтами, які 

використовуються із застосуванням біологічних принципів землеробства для 

вирощування культур суцільного посіву і багаторічних трав, тобто, зерно-

трав'яних або трав'яно-зернових сівозмін. 

III група – схили від 5° до 7°. 
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Представник львівської школи землевпорядкування Г.І. Грещук 

пропонує запровадити інститут територіального зонування в практику 

сільськогосподарського землекористування на рівні з поділом земель за 

категоріями [51]. Так, згідно видів санкціонованого землекористування вона 

виділяє територіальні зони, залежно від якісних характеристик 

сільськогосподарських земель, а саме [51]: 

– особливо цінні (найбільш придатні землі для вирощування всіх 

районованих сільськогосподарських культур, на них розміщуються більш 

інтенсивні рослини); 

– продуктивні (сільськогосподарські угіддя, придатні для 

використання під будь-які сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні 

насадження, кормові угіддя), однак, мають деякі помірні обмеження через 

помірну ерозійну небезпеку, нижчі якості ґрунтів, слабке перезволоження 

тощо; 

– малопродуктивні та деградовані (відносяться сільськогосподарські 

угіддя, ґрунти яких характеризуються негативними природними 

властивостями, ерозійним процесам, низькою родючістю, а їх господарське 

використання за призначенням є економічно неефективним). 

Першочергове значення засад щодо територіального зонування є 

безсумнівним, оскільки саме цей процес встановлює правовий режим зони, 

не беручи при цьому до уваги категоріальну приналежність земель. Серед 

видів комплексного зонування земель виділяють еколого-господарське, що 

передбачає встановлювати регламенти і режими у використанні земель та 

господарського розвитку території, зважаючи на еколого-ресурсний 

потенціал. Еколого-господарське зонування є базисом цілісного системного 

управління у сфері використання земель у межах визначеної території та 

може застосовуватися у процесі розроблення концептуальних положень 

соціально-економічного зростання певного адміністративного утворення, 

планових управлінських заходів територіального рівня, а також 
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функціонально-цільового зонування території [88]. 

У результаті здійснення еколого-господарського зонування земель 

відбувається розробка відповідної схеми, наприклад схеми використання і 

охорони земель, яка дозволяє забезпечити формування неупередженого 

підходу до розв’язання задач щодо сталого розвитку території. Однак до 

теперішнього часу відсутні будь-які нормативні приписи з приводу 

складання та затвердження зазначених схем. У ході проведення такого 

зонування відбувається систематизація та узагальнення визначених земель у 

межах відповідної території з огляду на їх тотожні однотипні характеристики 

та властивості у розрізі територіально-географічної, охоронно-

експлуатаційної та інших приналежностей, а також відбувається їх 

просторово-територіальний розподіл. У межах кожної виокремленої ділянки 

у результаті зонування земель визначаються відповідні вимоги щодо їх 

використання, завдяки яким можна здійснювати контрольно-регуляторну 

діяльність стосовно будь-якого виду господарювання на цій території. 

Еколого-господарське зонування земель сільськогосподарського 

призначення передбачає кластеризацію територій залежно від їх  екологічної 

ємності та асиміляційного потенціалу, що своєю чергою визначає рівень їх 

стійкості до антропогенних навантажень. Однією з головних цілей еколого-

господарського зонування земель сільськогосподарського призначення  є 

обґрунтування обмежень у використанні земель та їх межі для конкретних 

територій і режимоутворюючих об'єктів, визначення меж територій з 

особливим режимом господарської діяльності, встановлення плати за 

користування природними ресурсами, підвищення обґрунтованості 

управлінських рішень при переході на природно-адаптаційну парадигму 

формування екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань. 

Науково-методичний підхід здійснення еколого-господарське 

зонування земель сільськогосподарського призначення обумовлюється 

послідовністю певних дій, а саме: встановлення таксономічного об'єкта 
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(екологічні, соціальні, економічні елементи і явища); мета зонування; 

правильний відбір критеріїв і індикаторів; обґрунтованість і достовірність 

інформаційних даних. При цьому в процесі зонування варто застосовувати 

низку методичних прийомів, зокрема  притаманних системному, процесно-

функціональному та програмно-цільовому підходам. 

З метою формування збалансованого еколого-господарського базису 

розвитку сільських територій необхідно виокремити основні його елементи, 

ранжувати їх за сукупністю визначених чинників, що своєю чергою дасть 

змогу  сформувати певні еколого-територіальні комплекси. Елементи 

вказаних комплексів виділяються відповідно до режимів використання 

земель виходячи з виконання ними певних функцій, зокрема [58; 87]: 

 еколого-стабілізуюча функція властива великим природним 

масивам, що полягає у забезпеченні  природного відновлення агроекосстеми, 

відтворення її природних та виробничих характеристик, в тому числі 

ґрунтової родючості, біорізноманіття тощо; 

 захисна функція, що притаманна практично будь-якому 

агроландшафту (виходячи з цього аспекту агроекосистема, з одного боку, 

прагне до збереження та відновлення порушених елементів, а з іншого 

зважаючи на антропогенні навантаження, що перевищують їх асиміляційний 

потенціал компенсує деформацію зміною інших елементів агроекосистеми та 

інших агроекосистем; 

 охоронна функція близька до середовищеформуючих та захисних, і 

виконується через мережу об’єктів природно-заповідного фонду та 

екологічної мережі загалом, завданням якої є збереження біоресурсного 

потенціалу; 

 ресурсовідновна функція територій, що має велике значення для 

здатності агроландшафту зберігати і відновлювати родючість ґрунту та 

природно-ресурсного потенціалу агроекосистем загалом; 

 культурно-історична функція територій передбачає її унікальність і 
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історичну цінність має на меті збереження різноманітних фондів, зокрема 

біофонду (сутністю цієї функції прослідковується в таких територіальних 

елементах, як заповідники, культурні та природні пам’ятки, заказники та інші 

типи природно-заповідного фонду); 

 рекреаційна функція території територій вирізняється її 

атрактивністю з особливої естетичною та оздоровчою значимістю і 

спрямована на підтримку умов для відновлення суспільно-трудового 

потенціалу території (до даних територій варто відносити ландшафти, які 

розглядаються як специфічні екологічні ресурси, що вимагають збереження і 

відповідного режиму землекористування). 

Базуючись на інтеграції агроландшафтного і еколого-економічного 

підходів нами пропонується оригінальна методика еколого-господарського 

зонування земель сільськогосподарського призначення, що включає в себе 

оцінку асиміляційного потенціалу агроландшафтів (потенційної природної 

стійкості до антропогенного впливу), рівня цього впливу і оцінку 

агровиробничих характеристик агроландшафтів. Екологічна стійкість 

агроекосистем визначається за еколого-ландшафтними індикаторами (якість 

ґрунту, рівень деградації, крутизна схилів тощо), що якнайширше показують 

врівноваженість та спроможність природних ресурсів до антропогенного 

навантаження сільського господарства. За шкалою бальних оцінок 

враховуються: геохімічні характеристики ландшафту, характер рельєфу, 

крутизна схилу, об'ємна маса ґрунту, потужність гумусового горизонту, вміст 

гумусу та поживних речовин, ступінь засоленості ґрунтів та ін. Через що 

ландшафти поділяються на ті, що зовсім не мають стійкості, малостійкі та ті, 

що в змозі витримувати великі навантаження. Саме перші два типи 

потребують обережного використання природних ресурсів в діяльності 

сільського господарства. 

У ролі ведучих чинників при виділенні зон і підзон в процесі еколого-

господарського зонування прийняті: однорідність еколого-ландшафтних 

умов (рельєф, якість ґрунту, зволоження, мікроклімат тощо), придатність до 
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господарського використання, виконання еколого-стабілізуючих та 

природоохоронних функцій. Зони і підзони включають види ландшафтів, 

однорідні за екологічним станом або мають однаковий режим використання, 

відповідно до виконуваних ними функцій. 

Безпосередньо процес еколого-господарського зонування 

сільськогосподарських земель передбачає логічне поєднання різних шарів, 

шо ілюструють ті чи інші характеристики агроландшафтів формуючи певний 

ареал, зокрема основні з них [32; 44; 108]: 

 агроекологічний (виявляються можливі трансформації у природних 

характеристиках угідь з огляду на вплив господарської діяльності, а також 

відбувається розробка відповідних заходів, які попереджуватимуть 

деградацію земель або усунення чи мінімізації її несприятливого впливу); 

 агротехнологічний (виявляються фактори, що обмежують посадку 

сільськогосподарських культур та мінімізують їх продуктивні властивості, 

також якісні показники, якими наділена готова сільгосппродукція; 

визначається придатність сільгоспугідь для вирощування визначених культур 

та необхідність у певному їх поліпшенні для оптимізації середовища 

зростання цих культур); 

 землевпорядний (проводиться оцінка можливостей поліпшення 

просторово-технологічних умов, зокрема: комбінація, поєднання, 

контурність, рельєф, реалізація яких дозволить удосконалити технологічні 

операції для адаптивного землекористування). 

Еколого-ландшафтні характеристики робочих ділянок, зважаючи на їх 

природно-кліматичні умови, встановлюють сукупність якісних і кількісних 

ознак придатності земельних угідь для вирощування тих чи інших 

сільськогоспоадсрьких культур чи іншого сільськогосподарського 

використання (сіножаті, пасовища). Стандартизовані градації аграрних та 

екологічних характеристик земель визначають природні форми 

оптимального середовища зі збалансованими екологічними показниками для 
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сільськогосподарських культур, а також методи дослідження 

агроекологічного стану земельних угідь. Оцінювання стану земель за 

агроекологічними показниками включає в собі диференціацію та оцінку усіх 

знайдених факторів за відповідністю рослин в сільському господарстві 

природним чинникам, в тому числі встановлення меж, які визначають 

агроекологічний мінімум та максимум для сільськогосподарських культур 

[55]. 

За допомогою даного заходу можна впровадити оптимальні рішення 

задля покращення організації сівозмін. Модифікація земельних ділянок та 

масивів може базуватися на класифікації сільськогосподарських угідь за 

ерозійними впливами і небезпеками, відповідності певних умов культур в 

межах даної агроландшафтної організації зони аграрних  підприємств. 

Проведення систематизації властивостей і даних в ході агроекологічної 

класифікації земель не забезпечує умови для упорядкування структури 

земельних угідь в аграрному виробництві, усякий елемент якої створює 

відповідну екологічну елемент для сорту культурних рослин; відсікає 

можливість виокремлення зон та ареалів однакового типу. Дані зони 

створюються з агроекологічно однакових ділянок, сформованих за певними 

умовами для розведення окремих видів сільськогосподарських рослин, з 

огляду на їх взаємну дію за показником (фітосанітарним, фітомеліоративним, 

продуктивним тощо) з ціллю ідентифікування культур в польових та в 

умовах робочих ділянок, усунення або мінімізації негативних наслідків 

просторової ненадійності агроекологічних факторів на продуктивність 

земель сільськогосподарського призначення та способів обробітку культур 

[55, c. 52]. В подальшому така градація земель за різними характеристиками 

дозволить диференційовано розміщувати сівозміни при організації території, 

що призведе до підвищення врожайності сільськогосподарських культур, 

збільшення виручки підприємств та підвищення ефективності аграрного 

виробництва. 

За результатами еколого-господарського зонування формуються 
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масиви земель (територій) різного функціонального призначення 

(господарські, природоохоронні, охоронні, еколого-стабілізуючі тощо), які 

розподілено нами за вищезгаданими чинниками на такі зони (табл. 5.4): 

сільськогосподарського використання, еколого-стабілізуюча, охоронна, 

Інфраструктурно-виробнича. Така градація дає змогу поєднувати 

продуктивні, відтворювальні, захисні та стабілізуючі функції агроекосистем. 

Таблиця 5.4 

Характеристика еколого-господарських зон сільськогосподарського 

призначення 

Зона (підзона) Основне призначення 
Режим 

землекористування 

1. Сільсько-

господарського 

використання 

Для сільськогосподарського виробництва, 

навчальних та наукових цілей, городництва, 

сінокосіння, випасання худоби, садівництва 

тощо 

Регульований, 

обмежувально-

регульований 

1.1. Інтенсивного 

використання 

Для сільськогосподарської діяльності (в т.ч. 

індивідуальної, наукової та навчальної) за 

інтенсивними технологіями 

Регульований 

1.2. 

Екстенсивного 

використання 

Для сільськогосподарської діяльності (в т.ч. 

індивідуальної, наукової та навчальної) за 

біологічними принципами землеробства 

Обмежувально-

регульований 

1.3. Екологічно-

адаптивного 

використання 

Для сільськогосподарської діяльності із 

застосуванням адаптивних технологій 

землеробства та сіножатно-пасовищного 

використання 

Обмежувально-

регульований 

1.4. Садівництва Для розміщення багаторічних насаджень Регульований 

2. Еколого-

стабілізуюча 

Для розміщення полезахисних лісових 

насаджень, пасовищ, залуження та 

залісення, водні об’єкти 

Обмежувально-

регульований 

3. Охоронна 

Природоохоронні території із регульованою 

господарською діяльністю, санітарна 

охорона, санітарно-захисна функція 

Обмежувально-

регульований, 

охоронний, 

особливий, 

заповідний 

4. Інфраструктурн

о-виробнича 

Для розміщення будівель, споруд та 

інженерних комунікацій необхідних для 

сільськогосподарської діяльності, землі під 

госпдворами, шляхами та прогонами, а 

також іншої виробничої інфраструктури 

Регульований 

Джерело: авторська розробка. 
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Встановлення регламентів дають змогу визначити по територіальним 

зонам основні види дозволеного використання, які повинні бути затверджені 

на рівні органів місцевого самоврядування наведено в табл. 5.5 [208]. 

Таблиця 5.5 

Види дозволеного використання земель сільськогосподарського 

призначення  в межах територіальних зон 

Зона (підзона) Види дозволеного використання 

1. Сільськогосподарського 

використання 
Х 

1.1. Інтенсивного 

використання 
Сільськогосподарське виробництво 

1.2. Екстенсивного 

використання 

Сільськогосподарське виробництво з 

технологічними обмеження щодо застосування 

мінеральних добрив та хімічних засобів захисту 

1.3. Екологічно-

адаптивного використання 

Сільськогосподарське виробництво з 

технологічними обмеженнями щодо застосування 

сівозмін та упорядкування угідь 

1.4. Садівництва Ведення садівництва, виноградарства, ягідництва 

2. Еколого-стабілізуюча 
Залежно від виду угідь дозволяється випасання 

худоби, рибництво, сінокосіння 

3. Охоронна 

Дозволена регульована господарська діяльність, в 

т.ч. сільськогосподарське виробництво (в окремих 

зонах заборонена будь-яка діяльність) 

4. Інфраструктурно-

виробнича 

Будівництво споруд, доріг, шляхів, виробничих 

об’єктів тощо 

Джерело: авторська розробка. 

 

З метою регламентації використання та охорони земель в межах зон та 

підзон розробляються режими землекористування та відповідно до цього 

заходи, що покликані створити екологічний баланс в агроекосистемах та 

землекористуванні загалом (табл. 5.6). 

Режими аграрного землекористування розробляються з урахуванням 

природоохоронних вимог та умов  використання земель. Встановлені за 

еколого-господарським зонам режими землекористування в цілому 

регламентують господарську діяльність та  використання природних ресурсів 
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агроекосистем щодо дотримання екологічних норм, що дає змогу 

здійснювати контроль за екологобезпечним використанням та охороною 

земель. 

Таблиця 5.6 

Режими аграрного землекористування за еколого-господарськими 

зонами сільськогосподарського призначення 

Зона 
Режими аграрного землекористування 

Дозволяється Обмежується Забороняється 

1. Сільсько-

господарського 

використання 

 

Х Х Х 

1.1. Інтенсивного 

використання 

Сільськогосподарська 

діяльності (в т.ч. 

індивідуальна, 

наукова та навчальна) 

за інтенсивними 

технологіями 

– – 

1.2. Екстенсивного 

використання 

Сільськогосподарська 

діяльності (в т.ч. 

індивідуальна, 

наукова та навчальна) 

за інтенсивними 

технологіями 

Застосування 

інтенсивних 

технологій, 

хімічних добрив, 

особливо 

небезпечних засобів 

захисту рослин 

– 

1.3. Екологічно-

адаптивного 

використання 

Сільськогосподарська 

діяльності (в т.ч. 

індивідуальна, 

наукова та навчальна) 

за інтенсивними 

технологіями 

Впровадження 

науково 

необґрунтованих 

сівозмін 

Застосування 

інтенсивних 

технологій, 

хімічних добрив, 

особливо 

небезпечних 

засобів захисту 

рослин 

1.4. Садівництва 

Ведення садівництва, 

виноградарства, 

ягідництва 

– – 

2. Еколого-

стабілізуюча 

Випасання худоби, 

рибництво, 

сінокосіння 

Вирощування 

інтенсивних 

сільсько-

господарських 

культур 

Розорювання 
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Продовження табл. 5.6 

3. Охоронна  
Господарська 

діяльність 

(В окремих 

випадках будь-яка 

господарська 

діяльність) 

4. Інфраструктурно-

виробнича 

Будівництво та 

розміщення 

виробничих та 

інфраструктурних 

об’єктів 

– – 

Джерело: авторська розробка. 

 

Встановлення режимів використання земель за еколого-

господарськими зонам передбачається на основі регламентів, в нашому 

випадку щодо земельних ділянок в межах територіальних зон 

сільськогосподарського призначення – землевпорядних регламентів. При 

цьому зазначено, що розробка землевпорядних регламентів може 

здійснюватися тільки шляхом здійснення системи землевпорядних заходів. 

Так варто зазначити, що в практиці розвинутих іноземних країн 

запроваджено, що дозволений вид застосування земель 

сільськогосподарського призначення визначається на основі землевпорядної, 

а не містобудівної документації, яка в свою чергу сприяє забезпеченню 

першості важливого компоненту, а саме охорони землі, як складової частини 

навколишнього середовищі та знаряддя виробництва в лісовому та 

сільському господарстві. 

Поняття містобудівного регламенту згідно стандарту зонування 

визначається як: «використання земельних ділянок, що встановлюється у 

межах відповідних територіальних зон і визначає види переважного та 

супутнього використання земельних ділянок, граничні параметри 

дозволеного будівництва, реконструкції об’єктів будівництва і 

використовується в процесі проектування, забудови та наступної 

експлуатації об’єктів» [102]. 
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Національним стандартом розкривається сутність і зміст термінів, за 

якими можна чітко визначити вид та параметри використання земельних 

ділянок у межах території населених пунктів. 

Вид використання території – використання та забудова території, що 

поєднуються за подібністю відповідних ознак (розрізняють переважний, 

супутній та допустимий вид використання). 

Дозволений (переважний та супутній) вид використання території – вид 

використання, що входить до переліку переважних та супутніх видів 

використання та містобудівної документації: 

 переважний вид використання території (земельної ділянки) – 

відповідає переліку дозволених видів використання у територіальній зоні і не 

вимагає спеціального погодження; 

 супутній вид використання території (земельної ділянки) – 

дозволений та необхідний для цілей здійснення переважного виду 

використання земельної ділянки (який не вимагає погодження); 

 допустимий вид використання території (земельної ділянки) – не 

входить до переліку переважних та супутніх видів використання у визначеній 

територіальній зоні, проте в випадку спеціального погодження може бути 

дозволеним [102]. 

Вище зазначене є свідченням того, що містобудівний регламент 

передбачає встановлення обмежень у використанні земельних ділянок 

(режим їх використання визначається при зонуванні). Встановлені 

обмеження забезпечують як функціональну єдність земельних ділянок у 

визначених зонах, так і жорстко регламентують їх використання. 

На практичному рівні були спроби науковців землевпорядної сфери 

запровадити поняття землевпорядного регламенту із аналогічними 

завданнями. Це дозволило б планувати використання земель через 

встановлення обмежень, які б стали перепоною хаотичної зміни цільового 

призначення земельних ділянок, подрібнення земельних масивів поза 

межами населених пунктів [95]. 
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Мали місце на законодавчому рівні спроби запровадження понять 

«зонування», «землевпорядного регламенту» й для земель поза межами 

населених пунктів, що знайшло своє відображення в Законопроекті України 

«Про зонування земель». Цим законопроектом визначено, що зонування 

земель – це поділ земель адміністративно-територіальних утворень за 

категоріями та типами землекористування. Під землевпорядним регламентом 

необхідно розуміти: «затверджені в установленому порядку текстові 

матеріали, що визначають параметри дозволеного використання земель 

(режим землекористування) та допустимі зміни цих параметрів» [241]. 

Передбачалось, що землевпорядний регламент має стати складовою 

частиною проекту землеустрою щодо зонування земель, а також має 

розроблятися по кожному типу землекористування та міститиме: «1) перелік 

видів цільового призначення земель, земельних угідь та функціонального 

використання земель відповідно до класифікатора цільового призначення 

земель; 2) вимоги до оптимального співвідношення земельних угідь і 

допустимі параметри його змін; 3) нормативи показників деградації земель; 

4) вимоги режиму використання земель та їх охорони для категорій земель; 

5) перелік територіальних обмежень у використанні земель (особливо цінні 

землі, природоохоронні, історико-культурні, містобудівні, інженерні, 

санітарно-епідеміологічні тощо)» [242]. 

Землевпорядні регламенти, як важливі інструменти планування 

розвитку землекористування, мають стати вагомою складовою проекту 

землеустрою щодо зонування земель. Варто зазначити, що поєднання 

містобудівних і землевпорядних регламентів буде важливим кроком на 

шляху досягнення сталого (збалансованого) землекористування. 

Проаналізувавши нормативно-правові акти та напрацювання провідних 

фахівців галузі вважаємо, що: «під землевпорядним регламентом слід 

розуміти порядок використання земель, який встановлюється в межах 

відповідних територіальних зон із визначенням правового режиму території 

землекористування, в якому зазначаються граничні розміри земельної 
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ділянки, обмеження у використанні земель та види й параметри дозволеного 

використання земель, види переважного та супутнього використання 

земельних ділянок, в яких зазначаються заборонені види діяльності й 

обов’язки щодо вчинення певних дій» [95]. 

На основі запропонованих еколого-господарських зон розробляється 

схема еколого-господарського зонування території. Пропозиції по 

функціонального зонування території базуються на аналізі існуючого 

становища сучасного господарського використання, виходячи з 

територіально-галузевих прогнозів, асиміляційного потенціалу та природних 

властивостей агроекосистем. Пріоритети розвитку тієї чи іншої функції 

розглянуті з урахуванням системи обмежень з використання земель та  

території загалом. 

Таким чином, еколого-господарське зонування дає змогу 

регламентувати режими використання земель виходячи з їх природних 

властивостей і призначення використання, встановлювати допустимі 

параметри земельних угідь для господарського використання та регулювати 

інтенсивність їх використання. Еколого-господарське зонування земель надає 

можливість досягнути максимально ефективних показників у процесі 

використання угідь та ведення відповідних видів господарської діяльності, 

забезпечити витривалість визначеної території та об’єктів природи і 

довкілля загалом до впливу негативних чинників антропогенного 

характеру, придатність для проживання місцевих жителів та ведення ними 

господарської діяльності середовище, охорону земель від прояву 

надзвичайних природно-техногенних ситуацій та збереження особливо 

цінних земель, культурно-історичних надбань, сільгоспугідь і лісів тощо, а 

також дозволяє попередити надлишкову концентрацію забруднення 

довкілля. 

Отже, роз’яснюючи особливості користування землями 

сільськогосподарського призначення на майбутнє не варто обходитися тільки 

однією з різноманітної кількості ознак. Ось чому для земельних ділянок в 
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сільському господарстві треба проводити зонування, але тільки за умовою 

написання і затвердження чітких інструкцій та типів санкціонованого 

користування ними. Зонування в сільському господарстві за економічною 

складовою є одним із найвпливовіших інструментів в механізмі 

інструментальної підтримки заходів з планування, ще й основою 

розроблення та формування документації із землеустрою щодо 

раціонального використання та охорони земельного потенціалу. 

В цілому еколого-господарське зонування націлена на формування 

інвестиційно-привабливих інвестиційно-привабливих видів використання 

земельних ресурсів. Створення інвестиційно-привабливих видів 

використання земельних ресурсів має на меті роз’яснення формування або 

перебудову стійкого і ефективного землекористування в аграрному секторі за 

допомогою оцінювання придатності земельних угідь, що призначені для 

масштабного виробництва найприбутковіших продуктів сільського 

господарства зі збереженням збалансованого стану довкілля. 

 

5.3. Розвиток інституту обмежень у використанні сільсько-

господарських земель в контексті забезпечення екологобезпечних 

аграрних землеволодінь і землекористувань 

 

Безпристрасність інтересів за напрямком ринку землі викликана 

співпрацею суб’єкта господарювання та довкілля. Кожна обміркована дія 

суспільства як соціальних індивідуумів, що мають у власності земельні 

ділянки, в першу чергу має на меті задоволення власних інтересів в земельній 

сфері та потреб у соціальному житті. Тому задля підвищення 

заінтересованості землевласників та землекористувачів треба чітко 

сформувати напрям їх діяльності. Ось чому правові форми і методи 

здійснення заходів в аграрній складовій непостійні, бо вони безперервно 

поліпшуються в спрямованості оптимальної демонстрації земельної 

зацікавленості суспільства. Дані фактори генерують зміст обмежень та 
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обтяжень в землекористуванні і повинні бути зауважені при їх складанні 

[289]. 

Обмеження прав користування землею приймається для того, щоб 

виконувалися права власників та користувачів земельних ділянок, 

дотримувалися правила екологічної безпеки земельних ресурсів, не 

пошкоджувались природні території і ділянки з охоронним режимом та 

інших режимоутворюючих об’єктів. Ці обмеження мають базуватись на 

дотриманні будівельних норм і правил, державних санітарних норм, 

нормативно-правових актів про охорону режимоутворюючих об’єктів, 

санітарних правил та норм тощо. Окрім цього пропонуємо також 

дотримуватись екологічних обмежень у використанні  земельної ділянки, що 

мають визначатися у нормативних актах територіальних громад, наділених 

повноваженнями вирішувати питання місцевого значення та на законодавчих 

засадах органів виконавчої влади на державному рівні.  

У процесі нашого дослідження ми дослідили вплив обмежень у 

землекористуванні з точки зору сільськогосподарського землекористування. 

Узагальнюючи зазначимо, що встановлення обмеження прав на земельні 

ділянки має на меті забезпечення суспільно значущих інтересів, а саме: 1) 

охорони історико-культурних цінностей; 2) охорони навколишнього 

середовища; 3) забезпечення здійснення інших державних потреб. Дані 

суспільно значущі інтереси мають чітке відображення в законодавстві. Це 

слугує свідченням прерогативи суспільного інтересу при встановленні 

обмежень. При цьому встановлення обтяжень покликане забезпечувати 

приватні інтереси суб'єктів земельних відносин [86]. 

Відповідно до норм чинного законодавства, лише передбачені законом 

випадки можуть слугувати підставами виникнення обмежень у використанні 

земель. Відповідно законом повинні закріплюватися або обставини, при яких 

можливе встановлення обмежень у використанні земель, або сам вид 

відповідного обмеження. Обмеження наділені принципом рівності 

універсальним характером, що гарантує відповідність конституційному 
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принципу рівності перед законом і судом. Відповідно обмеження пов’язані з 

об’єктом права, на який вони встановлені, а не з суб’єктом. Важливим 

аспектом є те, що обмеження не можуть втручатися в право значніше, ніж 

цього вимагає захист інтересів і прав тих осіб, в чиїх інтересах вони 

встановлені. У цій відповідності можна вести мову про відмінності не лише в 

способах встановлення обмежень, але й диференціювати обмеження за 

об’єктом щодо якого вина встановлюються. Відповідно можемо розрізняти 

обмеження встановлені стосовно певних суб'єктів, чи певних земель [90]. 

Основною базою для інституційного інструменту використання 

земельних ресурсів є нормативно-правове забезпечення, адже воно формує 

обмеження та окреслює масштаби природокористування, які залучені в 

господарській діяльності, в т. ч. земельні ресурси. Спочатку треба робити все 

необхідне, щоб законодавча база в визначенні та створенні меж обмежень 

землекористування і обтяжень прав у використанні земель допомогла в 

розвитку їх формальності та неухильності, усесторонньому улагодженню та 

подужанні всіх проблем, вчасному застосуванні юридичної відповідальності 

до суб’єктів господарювання за порушення в екологічному напрямі. 

Так на законодавчому рівні в Україні визначене поняття обмеження у 

використанні земель й обтяження прав на земельні ділянки, зокрема це 

регламентовано главою 18 Земельного кодексу України [55]. Так, п. 1 ст. 110 

ЗК України встановлено, що на використання власником земельної ділянки 

або її частини може бути встановлено обмеження, а право власності на 

земельну ділянку може бути обтяжено правами інших осіб [66]. 

Варто зауважити специфічний вид обмеження у використанні 

земельних ділянок, яке встановлюється для земельних ділянок, а саме 

обтяження земельної ділянки. Даний вид обмеження земельних прав обмежує 

права конкретного власника чи користувача окремої визначеної земельної 

ділянки, тобто впливає не використання земельної ділянки, а на можливість 

здійснювати щодо неї ті чи інші правочини. 
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Чинним законодавством встановлено, що обмеження в використанні 

земельних ділянок встановлюються на певний період. Відповідно даний 

критерій дозволяє нам класифікувати обмеження на тимчасові й постійні. 

Варто зазначити, що постійними обмеженнями є саме ті, термін дії яких не 

встановлений. Одним з постійно діючих обмежень у використання земельних 

ділянок є неможливість самостійної зміни цільового призначення земельної 

ділянки наданої у власність чи користування фізичним чи юридичним 

особам. Дане обмеження встановлене ст. 20 земельного кодексу України. 

Змінити цільове призначення земельної ділянки можливо лише на підставі 

рішення вповноваженого органу влади. Якщо ж термін дії обмеження у 

використанні земельної ділянки чітко визначений, то таке обмеження є 

тимчасовим. Термін дії встановлюється законом, договором або судом [115]. 

Законодавством визначені різні правові форми обмеження в 

використанні земельних ділянок, а саме правову форму додаткового 

обов’язку або заборони. Найпоширенішим видом обмежень у використанні 

земельних ділянок є заборона окремих дій щодо їх використання. Метою 

заборони окремих дій щодо використання земельних ділянок є чітке 

визначення правових рамок дозволеної поведінки всіх суб’єктів земельних 

відносин. Наприклад ні власник ні землекористувач, не зважаючи на наявне в 

нього право власності чи користування, не має правових підстав на власний 

розсуд здійснювати зняття та перенесення родючого шару ґрунтового 

покриву земельної ділянки. Відповідно до ст. 168 Земельного кодексу 

України здійснення таких дій потребує спеціального дозволу, який можуть 

надати лише органи влади, що здійснюють державний контроль за 

використанням та охороною земель. Проте, на думку законодавця, не в усіх 

випадках обмеження в використанні земельних ділянок варто встановлювати 

в формі правової заборони на вчинення певних дій. Саме тому законодавцем 

передбачена можливість зобов’язати суб’єкта земельних відносин до 

вчинення певних дій щодо використання земельної ділянки. Варто зазначити, 

що в даному випадку йдеться не про обов’язки, які є загальними, й яких 
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відповідно зобов’язані дотримуватися всі власники та користувачі земельних 

ділянок (статті 90, 96 ЗКУ) [115]. Дані зобов’язання не вважаємо 

обмеженнями прав власників та користувачів земельних ділянок адже вони є 

складовою правового режиму використання земель в Україні. Відповідно 

обмеженнями в використанні земельних ділянок схильні вважати виключно 

ті обмеження прав власників та землекористувачів, що мають на меті 

обмежити землекористування для окремих категорій суб’єктів земельних 

правовідносин. 

Протягом останніх десятиліть земельне законодавство України стрімко 

розвивалося й відповідно даний розвиток потребував наукових досліджень, 

зокрема предметом таких досліджень неодноразово виступали питання 

обмежень у земельному праві. Зокрема Д.В. Бусуйок досліджувала правове 

регулювання обмежень прав на землю в об’єктивному їх розумінні [29; 30; 

32]. Натомість Н.В. Черкаська вивчала можливості обмеження суб’єктивних 

прав на земельні ділянки власників чи користувачів даних земельних ділянок 

[303; 304]. Щодо економічної та екологічної сторони питання, варто 

відзначити праці доктора економічних наук Й.М. Дороша, адже він 

досліджує економічні та екологічні аспекти формування інституту 

обмежень у землекористуванні [82]. Зокрема, він стверджує, що: 

«основною метою встановлення обмежень у використанні земель є 

реалізація права людини на сприятливе для її здоров’я і добробуту довкілля 

через забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку, 

збереження якості довкілля і невиснажливе використання земельних 

ресурсів (формування напрямів забезпечення сталого землекористування), 

що стосується і цільового використання земель». Також він робить висновок, 

що необхідно вивчити та систематизувати види спеціальних нормативних 

обмежень, завдяки встановленню яких здійснюється забезпечення 

використання земельних ділянок за встановленим для них цільовим 

призначенням [80]. 
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Суспільні інтереси варто вважати чи не найважливішою підставою для 

встановлення обмежень у землекористуванні, адже саме об’єкт земельних 

відносин обумовлює це. Системно проаналізувавши положення чинного 

земельного законодавства можна згрупувати обмеження в використанні 

земельних ділянок у залежності від мети встановлення даних обмежень [80]. 

Й.М. Дорош відніс до першої групи ті обмеження в землекористуванні, 

які сприяють збереженню розмірів та кількості особливо цінних земель. Для 

прикладу наведемо визначену ч. 1 ст. 111 земельного кодексу України норму, 

яка запроваджує: «заборону на зміну цільового призначення земельної 

ділянки, та (або) ландшафту» [115]. 

Правові обмеження покликані запобігати зміні цільового призначення 

земельної ділянки за відсутності раціонального обґрунтування проте за 

наявності волі власника чи користувача земельної ділянки віднесено до 

другої групи. До них віднесено: 

а) виключні підстави для зміни цільового призначення земельних 

ділянок, які закріплені законодавчо; 

б) встановлення додаткових землевпорядних вимог, прикладом яких є 

ч. 4 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», яка 

зазначає, що: «зміна цільового призначення земельної ділянки, яка не 

відповідає плану зонування території та/або детальному плану території 

забороняється» [131]; 

в) додаткові зобов’язання, що закріплюються для суб’єктів, на чию 

користь цільове призначення земельної ділянки, що використовується як 

основний засіб виробництва, змінюється. Відповідно в разі вилучення чи 

викупу земельної ділянки, що належить до сільськогосподарських угідь, а 

саме рілля, пасовищ, сіножатей, багаторічних насаджень, перелогів, чи 

лісогосподарських угідь, до яких віднесено вкриті лісовою рослинністю 

ділянки, лісові розсадники, рідколісся, плантації, згарища, тощо та є 

основним засобом виробництва у сільському та лісовому господарстві з 

метою використання даної земельної ділянку не за сільськогосподарським чи 
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лісогосподарським призначенням, фізичні та юридичні особи відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України «Про розміри та Порядок визначення 

втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які 

підлягають відшкодуванню» зобов’язані відшкодувати втрати таких ділянок 

для сільського чи лісового господарства України [239]. 

До третьої групи віднесено ті обмеження в землекористуванні, які 

покликані запобігати погіршенню екологічного стану та виробничих 

властивостей земельних ділянок внаслідок шкідливого антропогенного 

впливу з метою забезпечення суспільного інтересу в здоровому довкіллі. 

Серед них виділено: 

а) встановлення обмеженого режиму господарської діяльності на 

земельних ділянках; 

б) закріплення умов щодо наявності спеціальних знань при 

використанні земельних ділянок певного цільового призначення; 

в) заборона запровадження окремих видів діяльності на земельних 

ділянках (або територіях), що не сумісна з їх цільовим призначенням; 

г) обмеження забудови земельної ділянки [87]. 

Відповідно вважаємо, що обмеження землекористування на певних 

земельних ділянках певних категорій земель є вагомою складовою 

забезпечення дотримання цільового призначення земельних ділянок, адже їх 

встановлюють з метою: 

1) збереження розмірів і кількості особливо цінних земель; 

2) запобігти зміні цільового призначення земельної ділянки за 

відсутності раціонального обґрунтування проте за наявності волі власника чи 

користувача земельної ділянки; 

3) недопущення погіршенню екологічного стану та виробничих 

властивостей земельних ділянок внаслідок шкідливого антропогенного 

впливу з метою забезпечення суспільного інтересу в здоровому довкіллі. 

Й.М. Дорош та О.С. Дорош пропонують також класифікувати 

обмеження в використанні земельних ділянок, які покликані забезпечувати 
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використання земель певних категорій саме за цільовим призначенням саме 

за метою їх встановлення. Вони виділяють 3 наступні групи: 

1) встановлена земельним кодексом України заборона на зміну 

цільового призначення земельної ділянки, чи її ландшафту; 

2) визначенні законодавством виключні підстави, які надають 

можливість змінити цільове призначення земельної ділянки; введення 

законодавством додаткових землевпорядних вимог; накладання додаткових 

зобов’язань на суб’єктів, на чию користь виконується зміна цільового 

призначення саме тих земельних ділянок, які є основним засобом 

виробництва в сільському чи лісовому господарстві; 

3) обмежений режим господарської діяльності, що встановлюється на 

окремих земельних ділянках чи територіях; умови щодо наявності фаху, 

освіти чи спеціальних знань, які уможливлюють використання земельних 

ділянок обраного цільового призначення; обмеження на ведення окремих 

видів діяльності, яка не сумісна з їх цільовим призначенням (наприклад 

заборона забудови земель сільськогосподарського призначення) [87]. 

Також органи влади можуть використовувати обмеження у 

використанні земельних ділянок з метою встановлення зон, в яких діє 

особливий правовий режим. Це покликано для реалізації наступних цілей: 

1) забезпечити сприятливі умови життєдіяльності населення.; 

2) формування умов, що сприяють безпечній та ефективній 

експлуатації промислових, інфраструктурних та інших об’єктів; 

3) відтворення та збереження природних ресурсів. 

Реалізація даних цілей потребує обов’язкового зазначення в рішеннях 

щодо відведення земельних ділянок параметрів та меж зон з особливими 

правовими режимами. Дані параметри є наступними: якісний і кількісний 

стан, конкретні ознаки режиму, що визначаються обтяженнями та правова, 

адміністративна чи економічну відповідальність за порушення норм, що 

діють у даній зоні [87]. 
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Дорош Й.М. на основі власних досліджень пропонує логічно-смислову 

модель класифікації обмежень у використанні земель (рис. 5.5). 
 

 

Рис. 5.5. Логічно смислова модель класифікації обмежень у використанні 

земель та земельних ділянок 

Джерело: [80]. 

 

Натомість, нами розроблено класифікацію обмежень у 

землекористуванні з точки зору сільськогосподарського землекористування 

(рис. 5.6). Визначено, що релевантними для сільськогосподарського 

землекористування насамперед є обмеження на використання земельних 

ділянок за певним цільовим призначенням, наприклад для ведення 

садівництва. Також вагоме значення для планування та організації 

сільськогосподарського землекористування мають обмеження на 

застосування певних технологічних операцій, добрив та засобів захисту 

КЛАСИФІКАЦІЯ ОБМЕЖЕНЬ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ І 

ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

Територіальні обмеження у використанні земель за типами (підтипами) 

землекористування 
 

природоохоронні містобудівні санітарні 
еколого-

технологічні спеціальні 

Види обмежень у використанні земель 

загальні особливі спеціальні 

Землевпорядні та містобудівні регламенти щодо використання та 

охорони земель та інших природних ресурсів 
 

Обмеження у використанні земель за цільовим та функціональним 

використанням земельних ділянок 
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рослин. У процесі дослідження зроблено висновок, що вплив на організацію 

сільськогосподарського виробництва також мають сервітути, проте 

здебільшого як обмеження що діє на невеликій частині земельної ділянки. 

Також можливе вилучення земельної ділянки. 
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Рис. 5.6. Класифікація обмежень у використанні земель 

сільськогосподарського призначення 

Джерело: [80]. 

 

Встановлення обмежень прав у використанні земель зумовлено 

охороною здоров’я населення сільської території та природнього потенціалу, 

в тому числі і земельних ресурсів. Відмінністю технологічних обмежень від 

інших видів обмежень є те, що в цій ситуації право на землі не припиняє 

свою силу, а тільки нормується внесення деяких хімічних речовин і кількість 

антропогенного навантаження на природні території при землекористуванні. 

Перспектива введення даних обмежень прописана в ст. 13 Закону України 

«Про пестициди і агрохімікати» [235] та інших нормативних актів щодо 
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санітарного благополуччя та екологічної безпеки суспільства, де вказано, що 

виконавчий орган державної влади, який має спеціальну компетенцію в сфері 

аграрної політики визначає дози внесення хімічних речовин (пестицидів) на 

землі, що забруднені радіоактивними відходами, також на території вкрай 

важкого екологічного становища. Проаналізувавши дану інформацію, 

можемо зазначити, що присутність вагомих факторів на землях 

сільськогосподарського призначення є основою для визначення та 

формування меж обмежень прав використання земель, що представляють для 

користувачів та власників земельних ділянок підвищені вимоги щодо 

здійснення господарської діяльності та/або охорони ґрунтів, яке формується 

тільки в інтересах країни та/або громади. При всьому зміст обмежень 

встановлюється лише в законодавчих актах. 

Тому в умовах зростання екологічних інтересів суспільства, саме 

технологічні обмеження потребують нормативного закріплення відповідно 

до вимог екологобезпечного аграрного землекористування. Все ж практика 

показує недоліки у цій сфері, що перешкоджає запровадженню сучасних 

умов для ведення сільського господарства, з урахування екологічних 

обмежень, заважає внесенню активів інвесторам в даний напрямок земельних 

відносин. Все це обумовлюється тим, що законодавче забезпечення 

створювалось у різний час, в яких не брали до відома дію обмежень прав на 

економічні зацікавлення користувачів земельних ділянок, також 

перестрічаються норми, що суперечать одна одній, плутаються містобудівна 

та документація із землеустрою. Окрім цього усі об’єкти з особливим 

режимом використання керуються різного роду міністерствами та 

відомствами або їх піддають експлуатації підприємствам з різними 

направленнями в економіці [80]. 

Тобто встановлення обмежень та обтяжень у землекористуванні 

тягнуть за собою збитки та недоодержання доходу землевласниками та 

землекористувачами. Відшкодування збитків є цивільно-правовою 

категорією. У даному контексті збитками вважаються втрати, зазнані особою 
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в результаті пошкодження чи знищення майна й витрати, які необхідно 

здійснити для відновлення свого порушеного права. Також до збитків 

необхідно зараховувати доходи, які були б одержані особою за відсутності 

порушенні її права [137]. 

Підстави відшкодування заподіяних збитків визначено ст. 156 

земельного кодексу України. До них належать наступні: «1) вилучення 

(викуп) сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників для 

потреб, не пов'язаних із сільськогосподарським і лісогосподарським 

виробництвом; 2) тимчасового зайняття сільськогосподарських угідь, лісових 

земель та чагарників для інших видів використання; 3) встановлення 

обмежень щодо використання земельних ділянок; 4) погіршення якісного 

стану ґрунтового покриву та інших корисних властивостей 

сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників; 5) приведення 

сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників у непридатний для 

використання стан; 6) недодержання заходів за час тимчасового 

невикористання земельної ділянки підприємствами, установами, 

організаціями і громадянами» [115]. 

Відомий вчений-землевпорядник А.М. Третяк визначає недоодержаний 

дохід, як: «дохід, який міг би одержати власник землі, землекористувач, у 

тому числі орендар, із земельної ділянки і який він не одержав внаслідок її 

вилучення (викупу) або тимчасового зайняття, обмеження прав, 

погіршення якісного стану земель або приведення їх у непридатність для 

використання за цільовим призначенням у результаті негативного впливу, 

спричиненого діяльністю підприємств, установ, організацій та громадян». 

При цьому збитки встановлюються орієнтуючись на повну реальну 

вартість майна до заподіяння збитків, до яких додаються витрати необхідні 

для відновлення якісного стану земельного покриву на даній земельній 

ділянці [289, с. 456]. 

Відшкодування збитків здійснюють громадяни, підприємства, 

організації та установи, які нанесли дані збитки власнику земельної ділянки 
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чи її користувачу. Відшкодування здійснюється за власний рахунок протягом 

одного місяця з встановлення факту заподіяння збитків. Факт заподіяння 

збитків встановлюється актом відповідної комісії, чи прийняттям 

відповідним державним органом рішення про вилучення або викуп 

земельних ділянок. У разі саме викупу або вилучення земельної ділянки 

відшкодування збитків здійснюється в період до видачі документа, що 

посвідчує право на земельну ділянку громадянина, підприємства, організації 

чи установи іншим правовласником. 

Методику розрахунку збитків та механізм компенсації напрацьовано 

для ситуації з вилученням сільськогосподарських земель. Розміри збитків, які 

наносяться власникам землі чи землекористувачам за рахунок вилучення або 

викупу сільськогосподарських земель з додержанням вимог, що визначені в 

статтях 146, 147 та 149-151 Земельного кодексу України, визначаються лише 

для земельних ділянок, які є приватною власністю громадян, підприємств або 

організацій, з урахуванням її повної вартості. Цю вартість визначають 

виконуючи грошову та експертну оцінку земель відповідно до методики 

затвердженої Кабінетом Міністрів України. Обсяг збитків, що були заподіяні 

громадянам, підприємствам або організаціям за рахунок вилучення 

земельних ділянок, що перебували в їхньому користуванні визначають 

комісії, створені Київською та Севастопольською міськими, районними 

державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських (міст 

обласного підпорядкування) рад у порядку, визначеному статтею 157 

земельного кодексу України. При цьому збитки встановлюються 

орієнтуючись на повну реальну вартість майна до заподіяння збитків, до яких 

додаються витрати необхідні для відновлення якісного стану земельного 

покриву на даній земельній ділянці. За необхідності, відновну вартість 

визначають за нормативами та індексами відновної вартості [115]. 

Варто зазначити, що єдиний методичний підхід, який давав би 

можливість оцінити збитки власникам чи землекористувачам земельних 

ділянок внаслідок встановлення обмежень щодо їх використання відсутній. 
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Наприклад Д.С. Добряк пропонує враховувати при розрахунку НГО 

земельних ділянок збитки від ускладнення руху сільськогосподарської 

техніки земельними ділянками. Д.І. Бабміндра ж пропонує методику оцінки 

недоодержаного доходу при тимчасовому вилученні сільськогосподарських 

земель під інші потреби. Обчислювати недоодержаний дохід він пропонує за 

наступною формулою: 
 

,     (5.1) 
 

де: НД1 – недоодержаний дохід від тимчасового 

несільськогосподарського використання ділянки; 

НД2 – недоодержаний дохід внаслідок зниження якісного стану ґрунтів 

на ділянці на час повернення її землевласнику (землекористувачу); 

НД3 – недоодержаний дохід від земель, прилеглих до відведеної 

ділянки, спричинених впливом діяльності на тимчасово відведеній ділянці 

[67; 72; 73]. 

 

Т. Недашківською запропоновано інший методичний підхід щодо 

розрахунку збитків, спричинених обмеженнями, заподіяних будівництвом 

лінійних об’єктів. Враховуючи те, що розміри збитків здійснюються у 

випадках: а) будівництва чи реконструкції газопроводу терміном в межах 

одного вегетаційного періоду (за наявності посівів, за проведеного обробітку 

ґрунту, внесення добрив); б) будівництва чи реконструкції газопроводу 

терміном в межах одного вегетаційного періоду без проведення посіву 

культур; в) будівництва чи реконструкції газопроводу проводиться в межах 

декількох вегетаційних періодів [199]. 

Цей підхід полягає в наступному: розрахунок розмірів збитків 

сільськогосподарського виробництва у разі вилучення (викупу) земельної 

ділянки під будівництво чи реконструкцію газопроводу у випадку наявності 

на ній посівів проводиться за формулою: 
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,  (5.2) 
 

де Рзб-1 – повний розмір збитків сільськогосподарського виробництва, в 

гривнях; 

Уб.д.х – урожайність культури на неудобреному ґрунті, ц з 1 га;  

Цз – ціна закупівельна за 1 ц відповідної культури; 

Уд – прибавка урожаю за рахунок внесених добрив; 

Взб.ур. – витрати на збір урожаю культури з 1 га, грн; 

Дпз – доля плати за землю, грн.; 

Днв – доля накладних витрат виробництва, грн; 

Дсп – доля страхових платежів за посіви, грн. 

 

Прибавка урожаю за рахунок внесених добрив визначається за 

формулою: 
 

,     (5.3) 
 

де Пр – внесено поживних речовин (NPK), кг на 1 га; 

ОNРК – окупність 1 кг поживних речовин (NPK) приростом урожаю, кг 

зернових одиниць [198]. 

 

Натомість Й.М. Дорош та О.С. Дорош запропонували оцінювати 

недоодержаний дохід у випадку обмежень у сільськогосподарському 

землекористуванні на основі визначення зернового еквіваленту й 

запропонував для цього методичний підхід. Цим методом пропонується 

порівнювати співвідношення показника чистого доходу культур, які 

оцінюються, та показника чистого доходу отриманого від вирощування 

зернових культур. Відповідно Й.М. Дорош та О.С. Дорош розглядають 

зерновий еквівалент, як: «вартість земель, що виражена в урожайності 

(кількості зерна) чи в грошовому вимірі (гривнях), тобто комплексний 

показник, який включає як урожайність, так і оцінку придатності земель для 
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основних сільськогосподарських культур, рівня виробничих витрат на їх 

вирощування і підтримку родючості ґрунтів» [86]. 

Проте в випадку з технологічними обмеженнями також можливе 

зниження прибутку. У першу чергу йдеться про обмеження в застосуванні 

добрив та засобів захисту рослин. У цій відповідності, нами обґрунтовано 

необхідність коригування нормативної грошової оцінки 

сільськогосподарських земель враховуючи негативний економічний ефект 

технологічних обмежень [80]. Враховуючи це запропоновано 

компенсаційний механізм відшкодування збитків спричинених 

технологічними обмеженнями у використанні земель сільськогосподарського 

призначення, що передбачає зниження податкового навантаження на 

землевласника (землекористувача). 

Нами запропоновано коригувати нормативну грошову оцінку, а не 

розраховувати збитки саме тому, що нанесення збитків землекористувачу 

обґрунтовано зменшенням збитків які могли б бути завдані його діяльність 

довкіллю. Збитки ж завдані довкіллю мають свій ефект, як на нього самого, 

так і на всю громаду, на території якої даний землевласник чи 

землекористувач веде свою діяльність. Відповідно знизивши нормативну 

грошову оцінки такої земельної ділянки чи її частини ми компенсуємо йому 

втрати за рахунок зниження земельного податку чи орендної плати, при 

цьому ця компенсація відбувається за рахунок незначного зниження 

надходжень у бюджет громади, тобто громада фактично компенсує 

землевласнику чи землекористувачу недоодержаний ним дохід у наслідок 

ненанесення ним збитків довкіллю, що сприятиме довгостроковому не 

погіршенню рівня життя в громаді. Обчислення коригування нормативної 

грошової оцінки сільськогосподарських земель доцільно виконувати за 

формулою: 
 

crtrbc KKSSVV  ))1(( ,    (5.4) 
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Де: Vc – скоригована нормативна грошова оцінка земель 

сільськогосподарського призначення з врахуванням негативного 

економічного ефекту технологічних обмежень, грн; 

Vb – нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського 

призначення встановлена для земельної ділянки чи природно-

сільськогосподарського призначення, грн/га; 

S – загальна площа земельної ділянки чи масиву сільськогосподарських 

земель, га; 

Sr – площа земельної ділянки чи масиву сільськогосподарських земель 

на яку встановлене технологічне обмеження, га; 

Kt – коефіцієнт технологічного обмеження; 

Kcr – коефіцієнт запровадження сівозміни. 

 

Коефіцієнт технологічного обмеження запропоновано як понижуючий 

коефіцієнт, який встановлюється відповідно до конкретного обмеження, 

наприклад заборона використання засобів захисту рослин або заборона 

використання мінеральних добрив. У випадку наявності кількох 

технологічних обмежень, даний коефіцієнт обчислюється шляхом добутку 

відповідних коефіцієнтів для кожного обмеження. 

Коефіцієнт запровадження сівозміни також виступає, як коефіцієнт, що 

знижує нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського 

призначення, адже сівозміна, принаймні в короткостроковій перспективі є 

менш економічно ефективною між монокультура, проте є більш екологічно 

доцільною й, щонайважливіше, сівозміна є раціональним рішенням у 

випадку з обмеженнями на застосування засобів захисту рослин та 

мінеральних добрив, адже численні наукові дослідження зокрема О.С. Дорош 

та Й.М. Дорош підтверджують, що сівозміни проектуються з метою 

досягнення бездефіцитного балансу гумусу, що дозволяє мінімізувати 

застосування добрив [339]. 
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Проте необхідно визначити значення даних коефіцієнтів. На нашу 

думку їх варто визначати емпіричним способом для кожного конкретного 

регіону. Проте за відсутності такої можливості в рамках нашого дослідження 

ми пропонуємо понижуючі коефіцієнти, які могли б використовуватися в 

випадку відсутності визначених для конкретного регіону. Розрахунок 

потенційних коефіцієнтів наведено в табл. 5.7. 

Таблиця 5.7 

Обчисленої скорегованої НГО земель сільськогосподарського 

призначення при застосуванні технологічних обмежень 

Регіон/область 
Вихідна 

НГО 

Потенційні понижуючі коефіцінти 

0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 

АР Крим 26005,00 24704,75 23404,50 22104,25 20804,00 19503,75 

Вінницька  27184,00 25824,80 24465,60 23106,40 21747,20 20388,00 

Волинська  21806,00 20715,70 19625,40 18535,10 17444,80 16354,50 

Дніпропетровська  30251,00 28738,45 27225,90 25713,35 24200,80 22688,25 

Донецька  31111,00 29555,45 27999,90 26444,35 24888,80 23333,25 

Житомирська  21411,00 20340,45 19269,90 18199,35 17128,80 16058,25 

Закарпатська  27268,00 25904,60 24541,20 23177,80 21814,40 20451,00 

Запорізька   24984,00 23734,80 22485,60 21236,40 19987,20 18738,00 

Івано-Франківська  26087,00 24782,65 23478,30 22173,95 20869,60 19565,25 

Київська  26531,00 25204,45 23877,90 22551,35 21224,80 19898,25 

Кіровоградська  31888,00 30293,60 28699,20 27104,80 25510,40 23916,00 

Луганська  27125,00 25768,75 24412,50 23056,25 21700,00 20343,75 

Львівська  21492,00 20417,40 19342,80 18268,20 17193,60 16119,00 

Миколаївська  27038,00 25686,10 24334,20 22982,30 21630,40 20278,50 

Одеська  31017,00 29466,15 27915,30 26364,45 24813,60 23262,75 

Полтавська  30390,00 28870,50 27351,00 25831,50 24312,00 22792,50 

Рівненська  21938,00 20841,10 19744,20 18647,30 17550,40 16453,50 

Сумська  26793,00 25453,35 24113,70 22774,05 21434,40 20094,75 

Тернопільська  29035,00 27583,25 26131,50 24679,75 23228,00 21776,25 

Харківська  32237,00 30625,15 29013,30 27401,45 25789,60 24177,75 

Херсонська  24450,00 23227,50 22005,00 20782,50 19560,00 18337,50 

Хмельницька  30477,00 28953,15 27429,30 25905,45 24381,60 22857,75 

Черкаська  33646,00 31963,70 30281,40 28599,10 26916,80 25234,50 

Чернівецька  33264,00 31600,80 29937,60 28274,40 26611,20 24948,00 

Чернігівська   24065,00 22861,75 21658,50 20455,25 19252,00 18048,75 

Джерело: авторські розрахунки. 
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Проаналізувавши одержані результати, вважаємо, що коефіцієнт 0,95 

створює незначний ефект коригування нормативної грошової оцінки, тому 

від нього вирішили відмовитися. Коефіцієнт 0,80 й нижче створює надто 

значний понижуючий ефект, тому від нього також варто відмовитись. 

Відповідно нами прийняте рішення запропонувати значення 0,90 для Кt, який 

застосовується при обмеженні використання добрив, у випадку ж обмеження 

використання засобів захисту рослин ризик втрати врожаю зростає, 

відповідно пропонується прийняти значення 0,85 для Кt. 

Якщо ж наявні обидва обмеження, Кt складатиме добуток значень 

даного коефіцієнта при обмеженні використання добрив та засобів захисту 

рослин, а саме 0,77. Значення 0,9 пропонується встановити для Кcr. Хоча 

сівозміна й є цілком раціональним інструментом сільськогосподарського 

землекористування, проте вона в короткостроковій перспективі все ж 

приносить менший економічний зиск ніж монокультура, саме тому, в 

випадку з нею даний понижуючий коефіцієнт варто сприймати, як 

стимулюючу компенсацію. Нами розраховані скориговані значення НГО в 

розрізі областей у випадку наявності тих чи інших технологічних обмежень у 

землекористуванні (табл. 5.8). 

На основі одержаних результатів стверджуємо, що компенсаційне 

коригування значення нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення є доцільним, при цьому воно не 

призведе до значного зниження податкових надходжень у місцевий бюджет, 

але його ефект дозволить землевласнику чи землекористувачу заощадити й 

слугуватиме певною компенсацію збитків заподіяних технологічними 

обмеженнями. У випадку наявності технологічних обмежень на внесення 

добрив та засобів захисту рослин, а також запровадження землевласником чи 

землекористувачем сівозміни, максимально можливе зниження НГО 

становить близько 31%, що на приклад для Вінницької області становить 

8345,49 грн/га. 
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Таблиця 5.8 

Обчисленої скорегованої НГО земель сільськогосподарського 

призначення при застосуванні технологічних обмежень 

Регіон/область 
Вихідна 

НГО, грн 

Обмеження 

використання 

добрив 

Обмеження 

використання 

засобів захисту 

рослин 

Обмеження 

використання 

засобів захисту 

рослин та 

добрив 

При 

додатковому 

запровадженні 

сівозміни 

Кт VB, грн Кт VB, грн Кт VB, грн Кс VB, грн 

АР Крим 26005,00 

0,90 

23404,50 

0,85 

22104,25 

0,77 

20023,85 

0,90 

18021,47 

Вінницька  27184,00 24465,60 23106,40 20931,68 18838,51 

Волинська  21806,00 19625,40 18535,10 16790,62 15111,56 

Дніпропет-

ровська  
30251,00 27225,90 25713,35 23293,27 20963,94 

Донецька  31111,00 27999,90 26444,35 23955,47 21559,92 

Житомирська  21411,00 19269,90 18199,35 16486,47 14837,82 

Закарпатська  27268,00 24541,20 23177,80 20996,36 18896,72 

Запорізька  24984,00 22485,60 21236,40 19237,68 17313,91 

Івано-

Франківська  
26087,00 23478,30 22173,95 20086,99 18078,29 

Київська  26531,00 23877,90 22551,35 20428,87 18385,98 

Кіровог-

радська  
31888,00 28699,20 27104,80 24553,76 22098,38 

Луганська  27125,00 24412,50 23056,25 20886,25 18797,63 

Львівська  21492,00 19342,80 18268,20 16548,84 14893,96 

Миколаївська  27038,00 24334,20 22982,30 20819,26 18737,33 

Одеська  31017,00 27915,30 26364,45 23883,09 21494,78 

Полтавська  30390,00 27351,00 25831,50 23400,30 21060,27 

Рівненська  21938,00 19744,20 18647,30 16892,26 15203,03 

Сумська  26793,00 24113,70 22774,05 20630,61 18567,55 

Тернопільська  29035,00 26131,50 24679,75 22356,95 20121,26 

Харківська  32237,00 29013,30 27401,45 24822,49 22340,24 

Херсонська  24450,00 22005,00 20782,50 18826,50 16943,85 

Хмельницька  30477,00 27429,30 25905,45 23467,29 21120,56 

Черкаська  33646,00 30281,40 28599,10 25907,42 23316,68 

Чернівецька  33264,00 29937,60 28274,40 25613,28 23051,95 

Чернігівська  24065,00 21658,50 20455,25 18530,05 16677,05 

Джерело: авторські розрахунки. 

 

Визначивши всі необхідні коефіцієнти ми виконали тестові розрахунки 

за запропонованою нами формулою для наступних задач: 

1. Земельна ділянка площею 8,75 га розташована в Черкаській області, 

НГО для неї встановлена й становить 35 342,53 грн/га. На даній земельній 

ділянці встановлено технологічне обмеження на використання засобів 
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захисту рослин на площі 6,68 га. Дана земельна ділянка входить до масиву 

сільськогосподарських земель, на якому запроваджено сівозміну. Відповідно 

Кt становить 0,85, Кcr – 0,90. 

Відповідно скоригована НГО даної земельної ділянки обчислюється 

наступним чином: Vc = 35 342,53*(8,75-6,68*(1-0,85))*0,90 = 246 450,53. 

2. Земельна ділянка площею 2,48 га розташована в Житомирській 

області, НГО для неї встановлена й становить 19 315,89 грн/га. На даній 

земельній ділянці встановлено технологічне обмеження на використання 

мінеральних добрив засобів захисту рослин на всій площі земельної ділянки. 

Дана земельна ділянка не входить до масиву сільськогосподарських земель, 

на якому запроваджено сівозміну. Відповідно Кt становить 0,77, а Кcr – 1,00, 

адже сівозміна на даній ділянці не запроваджена. 

Відповідно скоригована НГО даної земельної ділянки обчислюється 

наступним чином: Vc = 19 315,89*(2,48-2,48*(1-0,77))*1,00 = 36 885,62. 

Зауважимо, що в випадку, коли обмеження встановлені для всієї площі 

земельної ділянки, формулу можна спростити й безпосередньо множити 

вихідну НГО на площу земельної ділянки та коефіцієнти Кt та Кcr. 

Перебудова механізму через організаційно-економічні основи 

визначення та створення меж обмежень землекористування і обмежень прав 

у використанні земель та управління земельно-господарською системою на 

регіональному рівні мають реалізовувати подвійну функцію: 1) стимулювати 

ресурсно-економічні заходи у землекористуванні; 2) удосконалювати 

соціальне направлення у використанні земельних ділянок [339]. З огляду на 

дану ситуацію треба так впливати на неї, щоб екологічна безпека земельних 

ресурсів та соціальна продуктивність господарської системи заходів в 

напрямку земельного сектору не виключалися з завдань соціально-

економічної політики на регіональному рівні та задовольняли потребу одна в 

одній за допомогою організаційно-економічних взаємовідносин в сільському 

господарстві за напрямком землекористування в регіонах [285].  
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Перетворення інституціональної системи визначення та створення меж 

обмежень землекористування і обмежень прав у використанні земель 

повинно містити в собі комплекс нормативно-правових, а також 

організаційно-економічних заходів з присвоєнню територіям специфічного 

адміністративного рівня, для яких основним вирішальним фактором є 

потенціал земельних ресурсів. 

Конкретно інституціональне забезпечення процесу визначення та 

створення меж обмежень в аграрному землекористуванні надала б умови для 

експериментального випробування надійності інструменту соціального 

розвитку в економічному секторі, що формується на пріоритеті використання 

природного потенціалу, до того як ввести його в функціонування аграрної 

сфери. Даний компонент перетворення організаційного інструменту 

природокористування в економічному напрямі потребує винайдення 

модерних організаційно-економічних, а також інституційно-правових заходів 

політики країни на регіональному рівні щодо присвоєння більших 

повноважень регіональним виконавчим органам та територіальним громадам 

при обранні напрямів соціального розвитку в економічній спрямованості. 

Цього можна досягнути, ввівши в стратегію адміністративної реформи 

рекомендації задля збільшення повноважень територіальних громад та 

виконавчих органів державної влади в фіскальній сфері та в питаннях 

адміністративного регулювання використання земель. 

Загалом при встановленні допустимих режимів аграрного 

землекористування  більш широко мають повинні враховуватись саме 

техніко-екологічні умови конкретної агроекосистеми, оскільки саме 

екологічні обмеження в межах природно-адаптаційної парадигми 

забезпечення екологобезпечного аграрного землекористування стають 

визначальними при прийнятті будь-яких управлінських рішень пов’язаних з 

управлінням процесу використання земель сільськогосподарського 

призначення. 
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Висновки до 5 розділу 

 

1. Встановлено, що забезпечення ефективної сільськогосподарської 

діяльності та гарантування екологічної безпеки аграрного землекористування 

можливе тільки шляхом досягнення консенсусу серед різних груп процесу 

використання та охорони земель. Виходячи з цього розроблено модель 

функціонування системи планування екологобезпечного використання та 

охорони сільськогосподарських земель, яка базується на обґрунтуванні 

взаємодії внутрішньогосподарської і державної системи планування 

землекористування на основі послідовної декомпозиції планувальних 

заходів, як за управлінськими рівнями (національний, регіональний, 

місцевий, локальний) так і за функціями управління. Модель передбачає 

зміну курсу на децентралізацію планування за принципом «знизу-вгору», на 

відміну від існуючої системи, що діє за принципом «згори-вниз». При цьому 

планування екологобезпечного використання та охорони 

сільськогосподарських земель пов’язане з проблемою координації 

просторового аспекту з секторальними особливостями. 

2. Застосування інтегрованого підходу до планування аграрного 

землекористування є одним з ключових інструментів створення 

довгострокових стійких імперативів для соціально-економічного та 

екологічного розвитку сільських територій. Основною роллю такого підходу 

є інтегрування планувальних заходів таких секторів, як сільське 

господарство, охорона довкілля та землеустрій. Це своєю чергою дає 

можливість узгодити заходи з регулювання земельних відносин і 

раціональної організації територій із заходами стратегічного та екологічного 

управління.  

3. В процесі розробки землевпорядних і стратегічних документів, 

що характеризують планувальні заходи щодо екологобезпечного 

використання й охорони сільськогосподарських земель передбачається діалог 

між зацікавленими сторонами на секторальної основі на кожному з рівні 
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управління землекористуванням. Така модель планування є певним 

інструментом для координації і гармонізації інтересів держави, регіону, 

громад та землекористувачів щодо соціально-економічного та 

екологобезпечного розвитку аграрного землекористування. 

4. Удосконалено науково-практичні підходи до землевпорядного 

забезпечення екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань, 

що передбачають запровадження еколого-господарського зонування земель 

сільськогосподарського призначення та розвиток інституту обмежень у їх 

використанні. 

5. Визначено, що одним з видів комплексного зонування сільських 

територій є еколого-господарське зонування, що враховує закономірності 

розподілу, як природних так і економічних чинників аграрного виробництва 

та водночас виступає інструментом збалансованого землекористування та 

охорони земель. Таке зонування передбачає виявлення та подальшу 

кластеризацію територій залежно від їх  екологічної ємності та 

асиміляційного потенціалу. У ролі основних чинників при виділенні зон і 

підзон в процесі еколого-господарського зонування прийняті: однорідність 

еколого-ландшафтних умов (рельєф, якість ґрунту, рівень деградації, 

зволоження, мікроклімат), придатність до господарського використання, 

охоронні обмеження, виконання еколого-стабілізуючих та природоохоронних 

функцій. Зони (підзони) включають види ландшафтів, однорідні за 

екологічним станом або мають однаковий режим використання, відповідно 

до виконуваних ними функцій. 

6. За результатами еколого-господарського зонування формуються 

масиви земель (територій) різного функціонального призначення 

(господарські, природоохоронні, еколого-стабілізуючі тощо), які розподілено 

нами за вищезгаданими чинниками на такі зони: сільськогосподарського 

використання, еколого-стабілізуюча, охоронна, інфраструктурно-виробнича. 

Така градація дає змогу поєднувати продуктивні, відтворювальні, захисні та 

стабілізуючі функції агроекосистем. 
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7. Результати еколого-господарського зонування використовуються 

для визначення обмежень у використанні конкретних територій і природних 

об'єктів шляхом встановлення тих чи інших режимів землекористування 

виходячи з територіально-галузевих прогнозів, ресурсно-екологічних та 

природних властивостей агроекосистем. Запропоновані методичні підходи 

еколого-господарського зонування, окрім режимів землекористування, що 

враховують допустимі параметри, заборони та обмеження господарської 

діяльності передбачають встановлення обов'язків щодо вчинення певних дій 

в результаті цих обмежень. Встановлення режимів використання земель за 

еколого-господарськими зонам передбачається на основі регламентів в межах 

територіальних зон сільськогосподарського призначення, а саме 

землевпорядних регламентів. Це своєю чергою дає змогу регламентувати 

господарське використання земельних ресурсів в частині дотримання 

природоохоронних умов і вимог, здійснювати контроль за екологобезпечним 

землекористуванням. 

8. Обґрунтовано необхідність розвитку інституціонального 

середовища встановлення обмежень у використанні земель 

сільськогосподарського призначення в контексті забезпечення екологічної 

безпеки аграрного землекористування. З метою оцінки негативного впливу 

обмежень у використанні земель при дотриманні вимог екологічної безпеки 

на ефективність землекористування удосконалена їх класифікація, що 

ґрунтується на розподілі за чотирма групами: заборона використання, 

вилучення, сервітути та технологічні обмеження. 

9. Визначено, що релевантними для аграрного землекористування, 

насамперед, є обмеження на використання земельних ділянок за певним 

цільовим призначенням, наприклад для ведення садівництва. Також вагоме 

значення для планування та організації аграрного землекористування мають 

обмеження на застосування певних технологічних операцій пов’язаних з 

агротехнологіями в землеробстві, зокрема застосуванням добрив та засобів 

захисту рослин. У процесі дослідження зроблено висновок, що вплив на 
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організацію сільськогосподарського виробництва також мають сервітути та 

безпосередньо вилучення земельної ділянки. 

10. Встановлено, що компенсація вартості земельної ділянки чи 

недоодержаного доходу відповідно до земельного законодавства України 

застосовується лише у випадку тимчасового чи постійного вилучення 

земельної ділянки або вчинення протиправних дій третіх осіб. При цьому 

достатньо опрацьовані методика розрахунку та механізм цієї компенсації. 

Проте у випадку з технологічними обмеженнями аграрного 

землекористування спостерігається значне зниження економічної 

ефективності через негативний економічний ефект від цих обмежень. 

Враховуючи це запропоновано компенсаційний механізм відшкодування 

збитків спричинених технологічними обмеженнями у використанні земель 

сільськогосподарського призначення, що передбачає зниження податкового 

навантаження на землевласника (землекористувача). Цей механізм 

передбачає коригування нормативної грошової оцінки (НГО) земель 

сільськогосподарського призначення, як бази оподаткування, враховуючи 

негативний економічний ефект технологічних обмежень. 

11. Коефіцієнт технологічного обмеження запропоновано як 

понижуючий коефіцієнт, який встановлюється відповідно до конкретного 

обмеження, наприклад заборона використання засобів захисту рослин або 

заборона використання мінеральних добрив. У випадку наявності кількох 

технологічних обмежень, даний коефіцієнт обчислюється шляхом добутку 

відповідних коефіцієнтів для кожного обмеження. Коефіцієнт запровадження 

сівозміни також виступає, як коефіцієнт, що знижує нормативну грошову 

оцінку земель сільськогосподарського призначення, адже сівозміна, 

принаймні в короткостроковій перспективі є менш економічно ефективною 

ніж монокультура, проте є більш екологічно доцільною й, що найважливіше, 

сівозміна є раціональним рішенням у випадку з обмеженнями на 

застосування засобів захисту рослин та мінеральних добрив. Варто 

зазначити, що Кt, який застосовується при обмеженні використання добрив 
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пропонуються прийняти за 0,90, у випадку ж обмеження використання 

засобів захисту рослин ризик втрати врожаю зростає, відповідно 

пропонується прийняти значення 0,85 для Кt. Якщо ж наявні обидва 

обмеження, Кt складатиме добуток значень даного коефіцієнта при 

обмеженні використання добрив та засобів захисту рослин, а саме 0,77. При 

цьому для Кcr пропонується встановити значення 0,90. 

 

Основні результати досліджень за даним розділом опубліковано в 

наукових працях [88; 89; 95; 99; 165; 166; 167; 353]. 



367 

ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове розв’язання 

наукової проблеми, що полягає в розробленні теоретико-методологічних 

засад і науково-методичних положень, поглибленні понятійно-

категоріального апарату та обґрунтуванні організаційно-економічних засад 

формування екологобезпечного аграрних землеволодінь і землекористувань. 

Узагальнення отриманих результатів дає змогу сформулювати такі висновки 

і внести пропозиції, що мають теоретичне й практичне значення. 

1. Враховуючи те, що, з одного боку, аграрне землекористування є 

об’єктом, на який поширюються функції виробничо-господарської 

діяльності, а з іншого – процесом формування та використання природних 

властивостей агроекосистем необхідним є врахування їх асиміляційного 

потенціалу, що визначається рівнем екологічної безпеки. Виходячи з цього 

екологобезпечне аграрне землекористування слід розуміти, як процес 

використання земель в аграрному секторі економіки, за якого забезпечується 

запобігання небезпеки для здоров’я людини, попередження погіршення 

екологічного стану агроекосистем та деградації земельних ресурсів, а також 

їх стійкість до екологічних загроз та ризиків. 

2. Підхід до формування екологобезпечного аграрного 

землекористування на противагу існуючим має враховувати характеристики 

асиміляційного потенціалу окремих видів земельних угідь та базуватись на 

природно-адаптаційній парадигмі розвитку екологобезпечних аграрних 

землеволодінь і землекористувань. Для цього необхідною є інтерпретація 

просторових, організаційно-технологічних, соціально-економічних аспектів 

організації екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань 

шляхом реалізації обґрунтованих концептуальних положень цієї парадигми, 

зокрема принципів, завдань та екологічних детермінантів у використанні 

земель. 
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3. Запровадження інституціональної моделі гармонізації екологічних і 

економічних інтересів суб’єктів аграрного землекористування дасть змогу 

підвищити ефективність управління процесом забезпечення екологічної 

безпеки в цій сфері та регулювати соціально-економічні, організаційно-

технологічні та господарські процеси використання земель за допомогою 

формальних та неформальних інститутів. Така модель передбачає 

ідентифікацію конфлікту вказаних інтересів та запровадження 

інструментарію його ліквідації через розвиток інститутів регулюючого 

впливу у сфері земельних відносин. 

4. Запропоновано методологічний підхід до організаційно-

економічного забезпечення екологобезпечного аграрного землекористування, 

складовими елементами якого є концептуальні положення, методичний 

інструментарій функціонування механізму, а також методичні підходи до 

оцінки екологічної безпеки. Такий підхід передбачає формування системи 

організації екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань, як 

впорядкованої сукупності елементів та взаємозв’язків між ними в процесі 

реалізації своїх функцій та є основою для обґрунтування стратегічних 

пріоритетів щодо протидії екодеструктивним чинникам залежно від рівня їх 

прояву та можливих загроз і ризиків екологічній безпеці. 

5. Для системного оцінювання рівня екологічної безпеки аграрного 

землекористування обґрунтовано необхідність застосування інтегрального 

показника, що дасть змогу комплексно врахувати сукупність різних критеріїв 

та індикаторів, які найбільш повно характеризують екологічні ризики та 

загрози з урахування асиміляційного потенціалу агроекосистем. 

Застосування запропонованого методичного підходу шляхом ранжирування 

регіонів країни за інтегральним індексом чи окремими критеріями 

(індикаторами) екологічної безпеки аграрного землекористування дозволить 

виявити максимально чутливі до несприятливого екологічного впливу 

регіони, які передусім потребуватимуть попередження і ліквідації 

екологічних загроз і ризиків в цій сфері. 
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6. Аналіз сучасного стану використання земель в сільському 

господарстві України дозволив виявити основні проблеми аграрного 

землекористування, а саме: екологічно необґрунтована структура 

агроландшафтів, зокрема через високий рівень розораності; зростання рівня 

парцеляції земель; посилення проявів малоземелля, вкраплень та 

черезсмужжя; надмірне антропогенне навантаження на ґрунти внаслідок 

збільшення посівних площ зернових та технічних культур за одночасного 

скорочення – кормових; порушення структури сівозмін. Своєю чергою 

вказані проблеми призводять до негативних проявів, що спричиняють 

загрози та ризики екологічній безпеці аграрного землекористування, серед 

основних ідентифіковано наступні: нестійка екологічна стабільність 

території, деградація земель (ерозія, підкислення, перезволоження, засолення 

ґрунтів), втрата поживних речовин та родючості ґрунту. 

7. За результатами діагностики екологічних загроз та ризиків в сфері 

використання та відтворення сільськогосподарських земель регіонів України, 

здійснено їх ранжирування за рівнем екологічної безпеки аграрного 

землекористування. Встановлено, що серед регіонів України тільки три 

регіони мають стійкий рівень екологічної безпеки аграрного 

землекористування (Житомирська, Київська та Закарпатська області) за 

відсутності регіонів з кризовим та небезпечним рівнем. При цьому переважна 

більшість регіонів України мають критичний рівень екологічної безпеки 

сільськогосподарського землекористування. 

8. Запропоновано підхід до формування структури організаційно-

економічного механізму екологобезпечного аграрного землекористування, 

яку, на відміну від традиційного уявлення, систематизовано за чотирма 

взаємопов'язаними інструментальними блоками: організаційним, 

економічним, регуляторним та землевпорядним. Враховуючи це 

систематизовано інструментарій організаційно-економічного механізму 

формування екологобезпечного аграрного землекористування 

диференційований відповідно до рівня його екологічної безпеки, що дає 
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змогу обрати оптимальні інструменти, а також методи (технології) їх 

застосування з метою передбачення та запобігання екологічним небезпекам 

(загрозам, ризикам). 

9. Аргументовано доцільність створення регіональних цільових 

фондів охорони сільськогосподарських земель спрямованих на 

стимулювання та фінансування заходів щодо забезпечення 

екологобезпечного агарного землекористування. З цією метою обґрунтовано 

напрями економічного стимулювання розвитку екологобезпечних аграрних 

землеволодінь і землекористувань, які базуються на диференціації ставок 

земельного податку, преференційних ставок мита, страхових тарифів, схем 

відшкодування кредитів, дотацій залежно від рівня екологічної безпеки 

аграрного землекористування. Реалізація визначених напрямів стимулювання 

дасть змогу нівелювати дисбаланс між екологічними та економічними 

показниками господарської діяльності землекористувача шляхом прямого чи 

опосередкованого покриття економічних втрат внаслідок забезпечення 

належного рівня екологічної безпеки. 

10. Запропоновано науково-методичний підхід до моделювання 

розвитку екологобезпечного аграрного землекористування, який передбачає 

аналіз критеріїв екологічної безпеки, що базується на принципах закону 

лімітуючого фактора Лібіха та оптимуму Парето. Такий підхід дав змогу 

встановити лімітуючий критерій для кожного досліджуваного регіону, який 

суттєво обмежує можливості підвищення рівня екологічної безпеки 

аграрного землекористування. При цьому оптимум Парето дає можливість 

визначити критерії, оптимізація, яких дасть максимальний ефект для 

забезпечення екологобезпечного аграрного землекористування. За 

результатами аналізу та моделювання розроблено сценарії розвитку 

екологобезпечного аграрного землекористування в розрізі регіонів України, 

що враховують трансформацію загроз та ризиків в межах того чи іншого 

критерію екологічної безпеки. 
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11. Розроблено модель функціонування системи планування 

екологобезпечного використання та охорони сільськогосподарських земель, 

яка базуються на обґрунтуванні взаємодії внутрішньогосподарської і 

державної системи планування землекористування.  Застосування 

інтегрованого підходу до планування аграрного землекористування є одним з 

ключових інструментів створення довгострокових стійких імперативів для 

соціально-економічного та екологічного розвитку сільських територій. Це 

своєю чергою дає можливість узгодити заходи з регулювання земельних 

відносин і раціональної організації територій із заходами стратегічного та 

екологічного управління. 

12. Удосконалено науково-практичні підходи до землевпорядного 

забезпечення екологобезпечних аграрних землеволодінь і землекористувань, 

що передбачають запровадження еколого-господарського зонування земель 

сільськогосподарського призначення та розвиток інституту обмежень у їх 

використанні. Запропоновані методичні підходи еколого-господарського 

зонування, окрім режимів землекористування, що враховують допустимі 

параметри, заборони та обмеження господарської діяльності передбачають 

встановлення обов'язків щодо вчинення певних дій в результаті цих 

обмежень. З метою більш ширшого впровадження інституту обмежень у 

практику аграрного землекористування запропоновано компенсаційний 

механізм відшкодування збитків спричинених технологічними обмеженнями 

у використанні земель. 
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ДОДАТОК А 

Урожайність окремих сільськогосподарських культур в регіонах України (ц/га), 1990-2019 р. 

Регіон/область 

Зернові та 

зернобобові 
Соняшник Картопля Овочі Плоди та ягоди 

1990 2019 1990 2019 1990 2019 1990 2019 1990 2019 

Вінницька 37,0 67,9 19,5 34,4 101,7 165,6 114,9 215,3 44,0 103,2 

Волинська 32,2 43,4 9,0 30,1 158,0 151,7 163,1 218,0 67,3 95,0 

Дніпропетровська 39,1 38,1 15,9 24,4 76,8 84,3 153,1 193,0 46,1 111,1 

Донецька 37,8 33,9 19,3 21,8 78,0 103,3 202,4 180,8 38,5 131,6 

Житомирська 26,8 58,9 16,1 27,5 110,1 174,8 149,6 231,5 18,5 111,3 

Закарпатська 47,7 47,1 14,5 21,4 149,3 154,3 197,6 215,3 55,9 100,2 

Запорізька 38,3 34,3 14,9 19,1 77,9 113,9 141,4 197,0 53,0 72,1 

Івано-Франківська 34,6 50,1 5,4 25,5 148,7 168,9 136,4 177,9 44,2 66,8 

Київська 35,6 66,0 11,6 31,9 120,7 167,4 161,4 200,5 23,8 75,8 

Кіровоградська 39,1 50,4 17,0 26,9 81,7 120,0 104,8 145,9 14,7 68,5 

Луганська 30,9 35,5 15,5 22,9 73,0 187,8 137,2 283,4 50,5 124,0 

Львівська 33,3 51,5 - 28,6 162,8 167,0 174,9 193,9 56,1 87,7 

Миколаївська 35,4 35,3 15,3 21,3 100,2 94,1 156,0 262,9 55,4 60,6 

Одеська 29,8 31,0 14,0 19,0 77,5 130,3 122,8 170,4 36,4 141,2 

Полтавська 41,2 60,2 20,3 30,3 106,2 183,6 138,6 223,0 36,7 219,0 

Рівненська 30,6 51,2 11,7 28,1 132,7 180,9 138,5 212,8 60,5 133,3 

Сумська 31,1 65,1 16,0 32,8 111,9 163,4 138,2 187,0 16,7 56,8 

Тернопільська 32,5 57,3 20,3 36,0 159,5 168,5 148,3 238,6 27,0 137,8 

Харківська 37,9 42,2 17,6 28,0 92,8 141,7 125,7 212,7 52,6 102,2 

Херсонська 35,0 36,2 8,7 18,2 116,8 115,9 189,6 321,8 52,8 69,1 

Хмельницька 32,4 65,9 9,0 36,6 131,7 165,8 117,5 230,7 33,1 152,2 

Черкаська 38,8 66,7 21,5 33,4 114,9 126,6 141,8 178,2 22,9 92,5 

Чернівецька 44,3 49,7 17,5 27,3 166,3 169,0 140,8 191,9 40,2 140,5 

Чернігівська 26,3 65,3 17,6 29,9 103,2 160,7 124,8 171,0 12,4 44,9 

Джерело: дані Держстату. 

4
1

2
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ДОДАТОК Б 

Показники валової продукції сільського господарства за регіонами 

України 

Таблиця Б.1  

Індекси валова продукція сільського господарства за регіонами України 

(1991-2019 рр.), % 

Регіон 
Роки 

1991 1995 2000 2005 2010 2015 2019 

Вінницька  80,3 92,3 112,6 102,7 100,0 91,8 101,1 

Волинська  86,5 101,2 106,0 100,3 101,9 95,4 101,3 

Дніпропетровська  89,1 96,3 114,8 107,1 101,3 106,3 110,0 

Донецька  88,8 106,6 120,3 102,4 102,0 64,9 121,6 

Житомирська  87,0 96,5 105,8 97,9 100,1 91,2 100,9 

Закарпатська  93,1 104,5 108,3 99,2 97,1 95,1 100,9 

Запорізька  84,6 99,9 101,0 105,9 102,1 109,3 129,5 

Івано-Франківська  80,6 102,5 110,1 99,6 100,8 95,5 97,2 

Київська  85,9 93,7 112,9 107,1 99,4 89,2 91,7 

Кіровоградська  87,1 97,7 111,2 99,6 101,9 97,7 107,6 

Луганська  87,9 100,0 92,0 120,8 91,0 77,8 114,4 

Львівська  90,9 92,3 108,3 98,5 95,7 97,1 100,8 

Миколаївська  84,1 102,0 91,9 88,6 101,3 102,1 107,0 

Одеська  97,3 100,2 98,9 83,0 109,7 96,2 88,4 

Полтавська  85,3 97,6 104,8 104,8 89,5 107,3 95,7 

Рівненська  85,3 96,1 106,5 93,7 102,3 92,8 99,4 

Сумська  88,0 90,3 124,3 96,3 89,9 95,4 100,0 

Тернопільська  81,7 91,8 116,3 99,0 94,9 88,8 97,8 

Харківська  86,8 98,4 116,5 107,9 88,6 97,2 102,5 

Херсонська  83,1 91,3 100,2 100,4 102,9 105,0 104,7 

Хмельницька  82,4 93,1 114,4 87,6 99,6 87,3 97,0 

Черкаська  88,9 93,2 122,6 106,6 104,3 99,4 97,7 

Чернівецька  80,9 96,2 111,6 101,5 103,0 91,1 95,6 

Чернігівська  95,8 89,4 115,2 90,1 86,6 98,1 97,8 

Джерело: розраховано за зданими Держстату. 
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  Таблиця Б.2  

Валова продукція сільського господарства у постійних цінах 2010 року 

за регіонами України (1990-2019 рр.), млн грн 

Регіон 

Роки 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019 
2019 у % 

до 1990 

Вінницька  8727,6 11957,7 9539,6 10510,4 12601,3 18221,4 22838,0 261,7 

Волинська  4574,8 4757,8 4366,1 5009,2 5273,3 6434,4 7181,4 157,0 

Дніпропетровська  7661,3 10100,9 8046,2 10801,2 12348,3 15141,4 17234,1 225,0 

Донецька  7374,5 9161,7 7911,1 9988,5 9577,4 6938,1 8458,6 114,7 

Житомирська  5798,4 7648,0 5742,9 6088,5 6344,8 8063,2 11228,9 193,7 

Закарпатська  2362,7 3340,6 3272,4 3739,3 3838,3 4095,9 4339,9 183,7 

Запорізька  6114,4 7699,0 6136,3 7611,0 7642,5 10055,7 10645,2 174,1 

Івано-Франківська  3112,5 4459,2 4031,9 4251,9 4567,7 5697,3 5937,2 190,8 

Київська  8172,1 10140,3 7644,1 10164,4 11490,7 14154,2 16897,9 206,8 

Кіровоградська  5503,9 7841,1 5997,3 8404,0 8505,1 11000,4 13453,2 244,4 

Луганська  4828,6 5599,2 3984,4 5935,5 4951,6 4035,7 5658,2 117,2 

Львівська  5911,6 6920,8 6971,6 7129,7 7370,8 9024,9 10271,4 173,7 

Миколаївська  4927,4 6195,2 4365,9 6064,5 7462,2 8951,2 10018,1 203,3 

Одеська  6773,1 7978,4 7914,3 9003,0 9381,1 10642,1 10557,8 155,9 

Полтавська  7545,3 10732,9 7038,7 10307,6 10999,2 16660,7 16984,3 225,1 

Рівненська  4270,2 5161,8 4391,3 4781,5 5401,8 6408,7 7194,0 168,5 

Сумська  5839,7 7385,9 5968,7 5986,1 5751,8 9847,5 11362,2 194,6 

Тернопільська  4844,7 6341,4 5273,1 5267,8 5825,6 8145,8 9620,2 198,6 

Харківська  7762,9 10208,8 8730,0 11206,1 8946,1 14679,5 15322,8 197,4 

Херсонська  5306,7 5768,0 5550,0 6435,2 8142,3 10836,1 11772,4 221,8 

Хмельницька  6397,4 8968,9 7375,2 6995,5 8376,3 11598,7 13993,6 218,7 

Черкаська  6491,7 7522,3 6532,8 8257,1 12318,3 14622,1 15909,7 245,1 

Чернівецька  2641,6 3444,3 3044,2 3406,8 3899,1 4287,4 4541,1 171,9 

Чернігівська  6358,9 8530,5 6255,9 6966,4 6510,5 9924,9 11871,1 186,7 

Джерело: розраховано за зданими Держстату. 
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Таблиця Б.3 

Обсяги валової продукції сільського господарства у постійних цінах 2010 

року на 100 га сільськогосподарських угідь за регіонами України (1990-

2019 рр.), млн грн 

Регіон 

Роки 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019 
2019 у % 

до 1990 

Вінницька  866,7 589,9 472,4 520,9 624,9 904,6 1133,8 130,8 

Волинська  745,9 446,1 412,4 475,2 502,1 614,2 685,5 91,9 

Дніпропетровська  578,7 401,4 320,2 429,8 491,1 602,5 685,8 118,5 

Донецька  681,3 447,2 385,9 488,0 468,5 339,9 414,4 60,8 

Житомирська  673,0 485,7 358,7 390,6 418,6 534,0 743,6 110,5 

Закарпатська  879,3 709,1 705,7 823,1 849,2 908,2 962,3 109,4 

Запорізька  572,0 342,8 273,2 338,5 340,5 448,6 474,9 83,0 

Івано-Франківська  868,0 699,8 633,6 671,2 723,3 903,6 941,7 108,5 

Київська  826,0 601,6 454,6 604,8 688,3 850,5 1015,4 122,9 

Кіровоградська  602,5 383,7 293,5 411,7 417,2 541,3 662,0 109,9 

Луганська  507,8 291,4 207,5 310,1 259,2 211,4 296,5 58,4 

Львівська  806,8 542,5 546,9 561,5 582,4 715,4 814,2 100,9 

Миколаївська  519,6 306,6 216,9 301,6 371,5 446,2 499,4 96,1 

Одеська  528,7 308,5 305,5 347,0 361,8 410,6 407,4 77,1 

Полтавська  739,1 490,3 322,0 472,7 506,9 769,4 784,3 106,1 

Рівненська  846,8 555,2 468,8 510,8 579,5 691,9 776,7 91,7 

Сумська  678,7 430,7 349,2 351,3 338,4 579,9 669,2 98,6 

Тернопільська  898,0 598,8 499,8 500,4 555,5 778,6 919,5 102,4 

Харківська  644,9 421,7 360,2 463,2 369,9 608,7 635,4 98,5 

Херсонська  525,3 292,6 282,0 326,6 413,2 550,2 597,8 113,8 

Хмельницька  808,6 570,7 469,5 445,7 534,2 740,6 893,5 110,5 

Черкаська  773,2 516,7 448,6 567,6 848,9 1007,7 1096,5 141,8 

Чернівецька  1004,8 722,7 642,4 720,6 828,5 912,8 966,8 96,2 

Чернігівська  598,6 402,7 296,9 331,9 314,6 480,0 574,2 95,9 

Джерело: розраховано за зданими Держстату. 
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ДОДАТОК В 

Ресурсозабезпеченість сільськогосподарських підприємств України 

Показники 
Роки 2019 р. 

у % до 

1991 р. 
1991 1996 2000 2005 2010 2015 2019 

Площа сільгоспугідь, тис. га 36283,5 35016,2 29878,0 22116,7 20589,6 20746,9 20113,6 55,4 

    – у т. ч. ріллі, тис. га 30083,5 29022,1 25334,7 19993,6 19237,4 19476,1 18875,7 62,7 

Середньорічна кількість зайнятих працівників, усього, 
тис. осіб 

4664 3465 2475 1038 595 500,9 461,5 9,9 

    – з розрахунку на 100 га сільгоспугідь, осіб 13 10 8 5 3 2 2 15,4 

Середньорічна вартість основних засобів сільсько-
господарського призначення, млн грн 

94200,0* 141348,6 87763,8 46851,7 73582,5 124780,5 157860,5 167,6 

    – з розрахунку на 100 га сільгоспугідь, тис. грн 259,6* 403,7 293,7 211,8 357,4 601,4 784,8 302,3 

Кількість тракторів, усього, тис. шт.  497,3 441,7 318,9 216,9 151,3 127,9 130,5 26,2 

    – з розрахунку на 1000 га ріллі, шт.  14 14 11 11 8 7 6,9 49,3 

Кількість комбайнів, усього, тис. шт. 200,9 164,9 116,4 78,0 49,5 37,5 30,7 15,3 

    – з розрахунку на 1000 га посівної площі, шт.  7 6 5 4 3 2 2 28,6 

З них: зернозбиральних комбайнів, всього, тис. шт.  105,2 85,9 65,2 47,2 32,8 26,7 26,5 25,2 

    – з розрахунку на 1000 га посівної площі зернових 
та зернобобових культур (без кукурудзи), шт.  

8 7 6 5 4 4 4 50,0 

           бурякозбиральних машин, всього, тис. шт.  19,8 18,3 13,0 8,5 4,2 2,4 1,6 8,1 

  – з розрахунку на 1000 га посівної площі буряків, шт. 12 14 16 17 9 11 8 66,7 

Наявність установок та агрегатів для доїння корів, 
усього, тис. шт. 

79,2 58,7 33,5 16,8 10,9 10,2 10,1 12,8 

    – з розрахунку на 1000 корів, шт.  13 14 18 19 18 20 24 184,6 

Наявність енергетичних потужностей, усього млн к.с. 149,2 136,9 94,9 62,9 49,2 41,6 40,2 26,9 

    – з розрахунку на 100 га посівної площі, к.с. 502 517 424 341 259 223 218 43,4 

Енергоозброєність праці, к.с. / чол. 32 39 38 61 83 83 87 271,9 

Джерело: розраховано за даними Держстату. 
Примітки: * крб. 
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ДОДАТОК Г 

Фактичні та унормовані показники екологічної безпеки аграрного 

землекористування за індикаторами критерію «Просторова структура 

території» 

Регіон/область 

Фактичні значення Унормовані значення 
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Вінницька 0,33 1,48 3,9 0,49 0,70 1,00 

Волинська 0,61 1,69 26,6 0,91 0,62 0,56 

Дніпропетровська 0,28 1,19 85,3 0,42 0,87 0,18 

Донецька 0,27 1,17 92,9 0,40 0,89 0,16 

Житомирська 0,57 1,19 16,7 0,85 0,87 0,90 

Закарпатська 0,73 1,34 0,0 1,00 0,78 1,00 

Запорізька 0,27 1,13 90,0 0,40 0,92 0,17 

Івано-Франківська 0,62 1,31 0,0 0,93 0,79 1,00 

Київська 0,44 1,12 28,9 0,66 0,93 0,52 

Кіровоградська 0,28 1,22 58,9 0,42 0,85 0,25 

Луганська 0,37 1,17 89,7 0,55 0,89 0,17 

Львівська 0,53 1,66 18,1 0,79 0,63 0,83 

Миколаївська 0,28 1,21 89,3 0,42 0,86 0,17 

Одеська 0,33 1,19 68,6 0,49 0,87 0,22 

Полтавська 0,35 1,32 20,5 0,52 0,79 0,73 

Рівненська 0,63 1,31 37,0 0,94 0,79 0,41 

Сумська 0,43 1,31 23,0 0,64 0,79 0,65 

Тернопільська 0,34 1,36 0,4 0,51 0,76 1,00 

Харківська 0,34 1,19 45,5 0,51 0,87 0,33 

Херсонська 0,32 1,11 90,3 0,48 0,94 0,17 

Хмельницька 0,35 1,49 1,9 0,52 0,70 1,00 

Черкаська 0,37 1,33 19,8 0,55 0,78 0,76 

Чернівецька 0,50 1,58 1,1 0,75 0,66 1,00 

Чернігівська 0,49 1,18 48,9 0,73 0,88 0,31 

Джерело: розраховано автором за даними Держстату, Держгеокадастру та наукових 

установ земле охоронного профілю. 
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ДОДАТОК Д 

Характеристика еродованості земель України в розрізі регіонів 

Таблиця Д.1 

Площі дефляційно небезпечних та підданих вітровій ерозії (дефляції) земель, тис. га 

Регіон/область 

Дефляційно небезпечні 

Всього 
з них в тому числі 

еродовані 

з них Піддані сумісній дії водної 
та вітрової ерозії слабо середньо сильно слабо середньо сильно 

АР Крим 1117,2 596,8 516,5 3,9 190,2 173,3 15,1 1,8 47,9 

Вінницька 71,0 63,3 7,3 0,4 0,1 – 0,1 – – 

Волинська 257,7 64,2 172,8 20,7 1,7 1,1 0,5 0,1 – 

Дніпропетровська 1913,9 883,4 1004,5 26,0 16,8 9,0 6,5 1,3 0,3 

Донецька 1757,3 401,3 1347,9 8,1 – – – – 1355,9 

Житомирська 218,7 157,4 50,1 11,2 3,9 1,9 1,6 0,4 – 

Закарпатська – – – – – – – – – 

Запорізька 1877,1 639,1 1228,5 9,5 413,7 307,2 92,4 14,1 106,0 

Івано-Франківська – – – – – – – – – 

Київська 746,1 642,2 92,8 11,1 72,6 40,9 16,7 15,0 – 

Кіровоградська 1111,7 475,1 634,7 1,9 – – – – – 

Луганська 1623,2 1160,2 314,3 148,7 386,8 350,4 15,7 20,7 506,7 

Львівська 224,4 54,8 161,1 8,5 41,9 20,3 19,3 2,3 0,5 

Миколаївська 1702,7 804,2 896,1 2,4 45,8 45,1 0,7 – – 

Одеська 1662,9 756,1 905,2 1,6 1,2 0,4 0,4 0,4 0,4 

Полтавська 412,3 285,2 109,3 17,8 – – – – 38,3 

Рівненська 324,8 87,0 122,3 115,5 6,1 4,5 1,4 0,2 – 

Сумська 367,7 304,0 61,0 2,7 26,7 21,5 4,3 0,9 – 

Тернопільська 3,8 1,4 2,4 – – – – – – 

Харківська 1028,2 470,8 555,0 2,4 70,7 70,6 0,1 – – 

Херсонська 1706,3 892,9 688,9 124,5 366,4 348,1 14,2 4,1 – 

Хмельницька 27,3 22,7 4,6 – – – – – – 

Черкаська 255,4 233,7 19,5 2,2 3,1 2,3 0,7 0,1 0,2 

Чернівецька 4,4 3,0 1,3 0,1 – – – – – 

Чернігівська 942,2 689,4 237,7 15,1 15,1 15,1 – – – 

Разом по Україні 19360,4 9688,6 9137,5 534,3 1662,8 1411,7 189,7 61,4 2056,2 

Джерело: сформовано за даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. 4
1

8
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Таблиця Д.2 

Площі підданих водній ерозії земель, тис. га 

Регіон/область 

Піддані водній ерозії (змиті) 

Всього 
в тому числі 

слабо середньо сильно 

АР Крим 247,2 181,3 52,8 13,1 

Вінницька 743,8 570,6 135,1 38,1 

Волинська 105,2 59,0 32,0 14,2 

Дніпропетровська 1000,8 792,7 163,0 45,1 

Донецька 1355,9 810,8 366,6 178,5 

Житомирська 63,6 39,3 16,7 7,6 

Закарпатська 37,6 25,1 9,0 3,5 

Запорізька 799,0 378,8 238,8 181,4 

Івано-Франківська 135,9 72,1 42,7 21,1 

Київська 173,9 98,5 38,4 37,0 

Кіровоградська 1029,1 701,7 250,1 77,3 

Луганська 1215,3 960,8 207,8 46,7 

Львівська 300,6 168,9 92,1 39,6 

Миколаївська 938,3 569,4 294,1 74,8 

Одеська 1241,1 807,6 314,6 118,9 

Полтавська 355,6 267,3 67,2 21,1 

Рівненська 159,6 70,2 44,2 45,2 

Сумська 305,1 241,2 54,8 9,1 

Тернопільська 391,2 235,1 111,6 44,5 

Харківська 1121,4 853,1 217,3 51,0 

Херсонська 264,3 180,1 60,3 23,9 

Хмельницька 664,2 380,7 244,7 38,8 

Черкаська 361,9 219,4 87,0 55,5 

Чернівецька 200,3 103,5 57,2 39,6 

Чернігівська 65,3 41,7 16,9 6,7 

м. Київ 0,4 0,2 0,2 - 

м. Севастополь 7,6 4,6 2,9 0,1 

Разом по Україні 13284,2 8833,7 3218,1 1232,4 
Джерело: сформовано за даними Міністерства захисту довкілля та природних 

ресурсів України. 
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ДОДАТОК Е 

Фактичні та унормовані показники екологічної безпеки аграрного 

землекористування за індикаторами критерію «Рівень деградації 

земель» 

Регіон/область 

Фактичні значення Унормовані значення 
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Вінницька 41,1 102,5 0,24 0,98 

Волинська 11,0 139,7 0,91 0,72 

Дніпропетровська 45,4 122,2 0,22 0,82 

Донецька 71,7 105,9 0,14 0,94 

Житомирська 5,2 96,1 1,00 1,00 

Закарпатська 9,7 99,0 1,00 1,00 

Запорізька 53,1 97,7 0,19 1,00 

Івано-Франківська 28,0 96,6 0,36 1,00 

Київська 16,5 99,1 1,00 1,00 

Кіровоградська 54,5 100,0 0,18 1,00 

Луганська 88,5 99,3 0,11 1,00 

Львівська 27,6 108,5 0,36 0,92 

Миколаївська 51,6 101,4 0,19 0,99 

Одеська 51,2 98,1 0,20 1,00 

Полтавська 15,7 100,0 0,64 1,00 

Рівненська 18,9 100,0 0,53 1,00 

Сумська 20,8 97,4 0,48 1,00 

Тернопільська 41,3 100,2 0,24 1,00 

Харківська 52,8 102,3 0,19 0,98 

Херсонська 33,4 119,3 0,30 0,84 

Хмельницька 45,4 100,2 0,22 1,00 

Черкаська 28,3 96,6 0,35 1,00 

Чернівецька 49,7 102,1 0,20 0,98 

Чернігівська 3,4 100,0 1,00 1,00 

Джерело: розраховано автором за даними Міністерства захисту довкілля та 

природних ресурсів України. 
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ДОДАТОК Ж 

Характеристика обстежених земель за вмістом гумусу в регіонах України, 1990-2015 рр. 

Регіон/Область 

Рік 

обсте-

ження 

Обстежена 

площа, 

тис. га 

Площі ґрунтів за вмістом гумусу 

Середньозва-

жений 

показник, % 

дуже низький 

< 1,1% 

низький 1,1–

2,0% 

середній 2,1–

3,0% 

підвищений 

3,1–4,0% 

високий 4,1–

5,0% 

дуже  

високий  > 

5,0% 

тис. га % тис. га % тис. га % тис. га % тис. га % тис. га % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Вінницька 
1990 1467,30 – – 285,00 19,42 661,50 45,08 405,10 27,61 115,70 7,89 – – 2,75 

2015 1040,70 1,80 0,20 205,20 19,70 435,80 41,90 293,60 28,20 100,80 9,70 3,50 0,30 2,70 

Волинська 
1990 132,04 5,92 1,20 98,63 19,93 26,71 5,40 0,78 0,16 – – – – 1,85 

2015 345,43 62,83 18,19 240,65 69,66 38,95 11,27 2,60 0,75 0,40 0,17 – – 1,67 

Дніпропетровська 
1990 1803,50 – – 13,60 0,75 267,60 14,84 794,30 44,04 690,80 38,30 37,20 2,06 3,77 

2015 1432,52 1,41 0,10 39,69 2,77 191,86 13,39 577,19 40,29 555,12 38,75 67,25 4,69 3,77 

Донецька 
1990 1525,00 – – 5,00 0,33 51,90 3,40 317,80 20,84 921,20 60,41 229,10 15,02 4,37 

2015 39,50 0,40 1,00 1,40 3,50 7,00 17,80 11,80 29,80 11,90 30,10 7,00 17,60 3,80 

Житомирська 
1990 1141,30 67,10 5,88 605,60 53,06 224,20 19,64 240,10 21,04 4,30 0,38 – – 2,01 

2015 845,80 41,00 4,85 429,40 50,77 173,50 20,51 201,90 – – – – – 2,01 

Закарпатська 
1990 306,71 0,47 0,15 123,62 40,31 146,14 47,65 23,98 7,82 10,18 3,32 2,32 0,76 2,21 

2015 238,61 2,99 1,25 76,72 32,15 97,50 40,86 40,07 16,79 13,87 5,80 7,46 3,13 2,56 

Запорізька 
1990 1611,50 7,80 0,48 173,20 10,75 812,10 50,39 532,90 33,07 84,20 5,22 1,30 0,08 3,32 

2015 1326,10 3,40 0,30 41,60 3,10 344,00 25,90 655,10 49,40 254,20 19,20 27,80 2,10 3,40 

Івано-

Франківська 

1990 360,20 0,40 0,11 13,20 3,66 143,00 39,70 166,20 46,14 36,50 10,13 0,90 0,25 3,12 

2000 276,40 – – 5,20 1,88 107,40 38,86 132,30 47,87 30,80 11,14 0,70 0,25 3,39 

Закарпатська 
2015 290,60 0,20 0,07 22,80 7,85 99,80 34,34 110,80 38,13 45,40 15,62 11,60 3,96 3,28 

1990 306,71 0,47 0,15 123,62 40,31 146,14 47,65 23,98 7,82 10,18 3,32 2,32 0,76 2,21 

Київська 
1990 770,80 195,95 25,42 546,50 70,90 28,05 3,64 0,30 0,04 – – – – 2,60 

2015 761,43 7,30 0,96 119,24 15,66 246,90 32,43 298,60 39,21 82,09 10,78 7,30 3,10 3,12 

Кіровоградська 
1990 1629,30 – – 6,40 0,39 107,30 6,59 496,50 30,47 738,50 45,33 280,60 17,22 4,16 

2015 1103,20 1,00 0,10 10,20 0,92 78,50 7,11 374,80 34,00 544,10 49,33 94,60 8,60 4,44 

Луганська 
1990 1175,90 – – – – 16,30 1,39 469,80 39,95 679,20 57,76 10,60 0,90 4,18 

2015 639,50 – – – – 7,20 1,10 302,30 47,30 329,80 51,60 0,20 0,03 3,49 

 4
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1
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Продовження додатку Ж 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Львівська 
1990 571,70 22,90 4,01 226,30 39,58 211,70 37,03 62,90 11,00 31,40 5,49 16,50 2,89 2,26 

2015 497,70 8,00 1,61 148,20 29,78 192,10 38,61 98,10 19,71 31,40 6,31 19,90 4,00 2,67 

Миколаївська 
1990 1436,20 – – 40,60 2,83 338,40 23,56 658,20 45,83 372,00 25,90 27,00 1,88 3,46 

2015 1473,20 5,20 0,35 93,20 6,33 424,70 28,90 694,20 47,12 246,70 16,75 9,20 0,62 3,24 

Одеська 
1990 х х х х х х х х х х х х х 3,57 

2015 1155,00 0,20 0,02 13,80 1,19 261,80 22,70 450,00 38,96 299,40 25,92 129,80 8,00 3,69 

Полтавська 
1990 930,00 0,30 0,02 22,40 1,55 148,60 10,30 390,40 27,05 343,30 23,79 25,30 1,75 3,57 

2015 774,30 – – 18,70 2,40 361,20 46,60 301,90 39,00 86,90 11,20 5,60 0,70 3,18 

Рівненська 
1990 495,20 64,10 12,94 156,10 31,52 150,30 30,35 116,90 23,61 7,70 1,55 0,10  2,23 

2015 451,80 3,80 0,84 190,30 42,12 204,90 45,35 44,90 9,94 6,90 1,53 1,00 0,22 2,27 

Сумська 
1990 1213,00 17,30 1,43 163,60 13,49 228,10 18,80 373,30 30,77 371,80 30,65 58,90 4,86 3,37 

2015 785,00 5,20 0,66 91,10 11,61 162,70 20,73 284,30 36,22 219,70 27,99 22,00 2,80 3,50 

Харківська 
1990 1499,00 0,10 0,01 7,90 0,53 53,70 3,58 246,30 16,43 786,40 52,46 404,60 26,99 4,40 

2015 1178,80 0,90 0,08 11,00 0,93 54,00 4,58 320,40 27,18 641,40 54,41 151,10 12,82 4,10 

Херсонська 
1990 1801,60 76,80 4,26 429,90 23,86 902,70 50,11 376,60 20,90 15,60 0,87 – – 2,15 

2015 1300,10 70,70 5,44 303,70 23,36 702,10 54,00 219,70 16,90 3,90 0,30 – – 2,45 

Хмельницька 
1990 1144,20 6,50 0,57 152,60 13,34 299,00 26,13 435,40 38,05 229,70 20,08 21,30 55,97 3,27 

2015 953,50 3,70 0,40 175,00 18,35 326,10 34,20 338,10 35,46 100,30 10,52 10,30 1,10 2,96 

Черкаська 
1990 1147,30 – – 76,60 6,68 309,20 26,95 587,50 51,21 174,00 15,17 – – 3,25 

2015 805,30 1,90 0,24 67,50 – – 35,54 381,40 47,40 65,40 8,12 2,90 0,36 3,21 

Чернівецька 
1990 336,40 2,90 0,86 101,00 30,02 175,70 52,23 52,30 15,55 4,50 1,34 – – 2,37 

2015 236,00 0,10 0,04 38,70 16,40 124,90 52,92 62,90 26,65 9,20 3,90 0,20 0,10 2,30 

Чернігівська 
1990 х х х х х х х х х х х х х 2,27 

2015 653,00 18,40 2,82 285,10 43,66 174,60 26,74 137,60 21,07 36,00 5,51 1,30 0,20 2,41 

Усього 

по Україні 

1990 23251,25 468,94 2,02 3288,95 14,15 5582,50 24,01 7109,76 30,58 5680,78 24,43 1120,92 4,82 3,28 

2015 18824,79 240,43 1,28 2646,20 14,06 5158,61 27,40 6485,16 34,45 3714,28 19,73 580,11 3,08 3,16 

Джерело: дані Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України». 
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ДОДАТОК З 

Фактичні та унормовані показники екологічної безпеки аграрного 

землекористування за індикаторами критерію «Екологічна оцінка якості 

земель» 

Регіон/область 

Фактичні значення Унормовані значення 
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Вінницька 46,0 2,7 98,2 0,46 0,82 0,98 

Волинська 41,0 1,6 84,3 0,41 0,47 0,84 

Дніпропетровська 55,0 3,8 100,0 0,55 1,00 1,00 

Донецька 61,0 3,8 87,0 0,61 1,00 0,87 

Житомирська 39,0 2,0 100,0 0,39 0,61 1,00 

Закарпатська 40,0 2,6 115,8 0,40 0,78 1,00 

Запорізька 46,0 3,4 102,4 0,46 1,00 1,00 

Івано-Франківська 40,0 3,3 105,1 0,40 0,99 1,00 

Київська 49,0 3,0 114,6 0,49 0,90 1,00 

Кіровоградська 67,0 4,1 98,8 0,67 1,00 0,99 

Луганська 52,0 3,9 93,8 0,52 1,00 0,94 

Львівська 43,0 2,7 118,1 0,43 0,81 1,00 

Миколаївська 52,0 3,2 93,6 0,52 0,98 0,94 

Одеська 55,0 3,8 105,6 0,55 1,00 1,00 

Полтавська 49,0 3,2 89,1 0,49 0,96 0,89 

Рівненська 39,0 2,3 101,8 0,39 0,69 1,00 

Сумська 43,0 3,5 103,9 0,43 1,00 1,00 

Тернопільська 57,0 3,1 99,1 0,57 0,95 0,99 

Харківська 66,0 4,1 93,2 0,66 1,00 0,93 

Херсонська 34,0 2,5 114,0 0,34 0,74 1,00 

Хмельницька 48,0 3,0 90,5 0,48 0,90 0,91 

Черкаська 57,0 3,1 94,2 0,57 0,93 0,94 

Чернівецька 48,0 2,6 109,7 0,48 0,79 1,00 

Чернігівська 45,0 2,4 96,0 0,45 0,73 0,96 

Джерело: розраховано автором за даними Державної установи «Інститут охорони 

ґрунтів України». 
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ДОДАТОК И 

Фактичні та унормовані показники екологічної безпеки аграрного 

землекористування за індикаторами критерію «Антропогенний вплив» 

Регіон/область 

Фактичні значення Унормовані значення 
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Вінницька 1,6 123,0 5,4 0,75 0,73 0,11 

Волинська 2,0 166,0 12,6 0,60 0,54 0,25 

Дніпропетровська 1,2 74,0 3,4 1,00 1,00 0,07 

Донецька 1,0 65,0 7,9 1,00 1,00 0,16 

Житомирська 1,6 91,0 3,7 0,75 0,99 0,07 

Закарпатська 1,8 123,0 0,6 0,67 0,73 0,01 

Запорізька 1,0 68,0 1,1 1,00 1,00 0,02 

Івано-Франківська 1,8 132,0 19,5 0,67 0,68 0,39 

Київська 1,5 108,0 15,1 0,80 0,83 0,30 

Кіровоградська 1,6 83,0 1,1 0,75 1,00 0,02 

Луганська 0,9 64,0 1,4 1,00 1,00 0,03 

Львівська 2,1 166,0 6,1 0,57 0,54 0,12 

Миколаївська 1,0 75,0 2,2 1,00 1,00 0,04 

Одеська 0,7 95,0 0,9 1,00 0,95 0,02 

Полтавська 1,4 92,0 9,9 0,86 0,98 0,20 

Рівненська 2,1 136,0 8,0 0,57 0,66 0,16 

Сумська 1,8 118,0 4,5 0,67 0,76 0,09 

Тернопільська 2,0 147,0 4,8 0,60 0,61 0,10 

Харківська 1,3 88,0 4,5 0,92 1,00 0,09 

Херсонська 1,2 56,0 1,4 1,00 1,00 0,03 

Хмельницька 2,1 127,0 6,7 0,57 0,71 0,13 

Черкаська 1,5 109,0 11,6 0,80 0,83 0,23 

Чернівецька 1,4 85,0 2,7 0,86 1,00 0,05 

Чернігівська 1,5 121,0 3,7 0,80 0,74 0,07 

Джерело: розраховано автором за даними Держстату. 
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ДОДАТОК К 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Монографії: 

1. Купріянчик І.П., Мединська Н.В. Екологобезпечне використання 

сільськогосподарських земель на регіональному рівні: монографія. К.: 

Компринт, 2015. 366 c. (Здобувачем обґрунтовано організаційно-економічні 

засади формування екологобезпечного аграрного землекористування на 

регіональному рівні). 

2. Дорош О.С., Бутенко Є.В., Купріянчик І.П. Застосування даних 

дистанційного зондування Землі при вирішенні проблем управління землями 

сільськогосподарського призначення: наук. монографія. К.: Медінформ, 2015. 

256 с. (Здобувачем систематизовано напрями інформаційного забезпечення  

екологобезпечного використання земель сільськогосподарського 

призначення). 

 

Начальні посібники та підручники: 

3. Купріянчик І.П., Бутенко Є.В. Фотограмметрія та дистанційне 

зондування: навч. посіб. для студ. ВНЗ. К.: Медінформ, 2013. 391 c. 

(Здобувачем визначена роль фотограмметрії та дистанційного зондування у 

формуванні екологобезпечного сільськогосподарського землекористування). 

 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

4. Купріянчик І.П. Регіональні особливості землекористування та 

охорони земель Рівненщини. Вісник Львівського Національного аграрного 

університету: Економіка АПК. 2010.  №17(2). С. 604–608. 

5. Купріянчик І.П., Бутенко Є.В. Еколого-економічні підходи до 

формування сільськогосподарських землекористувань на засадах сталого 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D0%86$
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розвитку. Вісник Львівського національного аграрного університету: 

економіка АПК. 2011. №18(2). С. 23–27. (Здобувачем обґрунтовано еколого-

економічні засади формування сталих сільськогосподарських 

землекористувань). 

6. Купріянчик І.П., Бутенко Є.В. Регіональні особливості визначення 

ефективності використання сільськогосподарських земель. Науковий вісник 

НУБіП України.  2011. Вип. 163.  Ч. 3. С. 295–301. (Здобувачем 

систематизовано показники ефективності використання 

сільськогосподарських земель на регіональному рівні). 

7. Kupriyanchyk I.P. Problems of ecologically safe land use in modern 

conditions. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2012. №3-4. С. 125–130. 

8. Купріянчик І.П., Дорош О.С. Інформаційно-методичне забезпечення 

екологобезпечного використання сільськогосподарських угідь. Інвестиції: 

практика та досвід. 2012. № 5. С. 69– 70. (Здобувач обґрунтувала  економічні 

та екологічні заходи формування механізму екологобезпечного 

землекористування, рівні). 

9. Бутенко Є.В., Купріянчик І.П. Аналіз ефективності використання 

земельних ресурсів із врахуванням регіональних особливостей Донецького 

регіону. Агросвіт. 2012. № 6. С. 15–16. (Здобувачем тенденції розвитку 

деградаційних процесів після реалізації проектних рішень на території 

адміністравно-територіальних одиниць Донецької області). 

10. Купріянчик І.П., Бутенко Є.В. До питання збереження та 

раціонального використання земельних ресурсів. Науковий вісник НУБіП 

України. 2012. Вип. 169. Ч.1. С. 132–136. (Здобувачем визначено принципи 

збереження та раціонального використання земельних ресурсів). 

11. Kupriyanchyk I.P., Sviridova L.A. Formation institution private farms as 

a component of agricultural land use. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 

2015. № 4. С. 17–23. (Здобувачем проаналізовано формування системи 

адміністрування землекористування на рівні фермерських господарств). 
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12. Купріянчик І. П., Мединська Н. В. Забезпечення екологічної безпеки 

на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення. Агросвіт. 2015. № 20. 

С. 89–93. (Здобувачем обґрунтовано напрями організаційно-економічного 

забезпечення екологічної безпеки на радіоактивно забруднених територіях). 

 

Статті у виданнях інших держав та у наукових виданнях України, 

включених до міжнародних наукометричних баз даних: 

13. Купріянчик І.П. Концепція розвитку сімейних фермерських 

господарств в Україні з досвіду зарубіжних країн. Землеустрій, кадастр і 

моніторинг земель. 2016. № 1–2. С. 32–40. 

14. Дорош О.С., Купріянчик І.П. Роль соціально-економічної й 

інституційної складових у формуванні й функціонуванні агрохолдингів в 

Україні // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2016. № 3. С. 12–19. 

(Здобувачем обґрунтовано інституційні засади формування 

землекористувань агрохолдингів в Україні). 

15. Дорош Й.М., Купріянчик І.П. Проблемні аспекти розроблення 

проектів землеустрою щодо встановлення меж обмежень у використанні 

земель та їх режимоутворюючих об’єктів. Землеустрій, кадастр і моніторинг 

земель. 2016. № 4. С. 11–18. (Здобувачем визначені проблеми проектів 

землеустрою щодо встановлення меж обмежень у використанні земель). 

16. Дорош Й.М., Купріянчик І.П. Окремі аспекти формування та 

державної реєстрації еколого-технологічних обмежень у використанні 

земель. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2017. № 1. С. 13–20. 

(Здобувачем охарактеризовано економічні аспекти формування еколого-

технологічних обмежень у використанні земель). 

17. Дорош О.С., Буряк Р.І., Купріянчик І.П. Землевпорядний 

регламент як інструмент планування розвитку землекористування в Україні. 

Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2017. № 2. С. 20–27. (Здобувачем 

обґрунтовано роль землевпорядного регламенту у забезпеченні планування 

еколгобезпечного землекористування в Україні). 
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18. Купріянчик І.П., Мельник Д. М., Салюта В.А. Інституційний підхід 

до планування розвитку системи землекористувань територій територіальних 

громад. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 16. С. 25–30. (Здобувачем 

обґрунтовано, що визначальним напрямом зміни інституціонального 

середовища розвитку системи землекористувань територій територіальних 

громад має стати системне осучаснення інноваційної складової). 

19. Дорош О.С., Купріянчик І.П., Мельник Д. М. Наукові підходи до 

розроблення планувальної документації на територію об’єднаної 

територіальної громади. Економіка природокористування і сталий розвиток. 

2018. № 3–4 (22 – 23). С. 42–48. (Здобувачем обґрунтовано пріоритетність 
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