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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нинішня організація процесу відтворення

земельних ресурсів у аграрному секторі Кар�
патського макрорегіону спрямовується в ос�
новному на підвищення продуктивності сіль�
ськогоспо�дарських угідь. У той же час потре�
ба дотримання вимог екології власниками і ко�
ристувачами земель у більшості випадків не
поставлена в рамки обов'язковості. Саме тому
значна частина земельних угідь стає екологіч�
но непридатною до використання в аграрному
секторі досліджуваної території.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ПУБЛІКАЦІЙ

Швидке та значне погіршення екології зе�
мельних угідь АПК у Карпатському макрорег�
іоні стало однією з причин посиленої уваги уче�
них до потреби її поліпшення. Проблеми еко�
логії, її вплив на економічні та соціальні скла�
дові суспільного життя нині широко обговорю�
ються та дискутуються в наукових статтях, мо�
нографіях, на конференціях, симпозіумах то�
що. Відомо, що погіршення екології торкнуло�
ся практично всіх країн, усієї світової спільно�
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ти, тому необхідність її поліпшення знаходить�
ся нині в центрі уваги наднаціональних інсти�
туцій, зокрема ООН. Саме Організацією Об�
'єднаних Націй було розроблено шляхи поря�
тунку та збереження екології, що відображені
в Концепції сталого розвитку. Поліпшенню
екології, збереженню всього довкілля крізь
призму розв'язання економічних та соціальних
проблем були присвячені Конференція ООН
Ріо�92, підписання країнами світової спільно�
ти Кіотського протоколу тощо. Зазначимо, що
відповідно до прийнятих рішень світовою спіль�
нотою адекватні заходи слід запровадити в
нашій країні, оскільки стратегічна стабільність
в Україні великою мірою визначатиметься по�
ступальністю у вирішенні екологічних проблем
[1, с. 46]. Позитивне вирішення завдань пол�
іпшення екології в Україні потребує запрова�
дження ряду організаційних заходів, у числі
яких важлива роль належить збільшенню об�
сягу залучених інвестицій, які спрямовувалися
б на охорону навколишнього середовища. Вит�
рати на охорону ресурсів у 2009р., за підрахун�
ками науковців, становили лише 1,4% від за�
гального обсягу капітальних інвестицій (у 2007



ЕКОНОМІКА АПК

12

р. — 1,5%)[2, с. 92]. Дієвим інструментом пол�
іпшення екології всього довкілля та земельних
ресурсів, зокрема, в Україні, залишається по�
даткова політика, плата за землю, які нині не є
достатнім чином врегульовані й тому не стиму�
люють власників та користувачів угідь дотри�
муватись вимог екології. У Нідерландах пода�
ток на землю та іншу нерухомість не сплачу�
ють ті власники, які підпадають під дію Акта по
охороні навколишнього середовища [3, с. 53].

Не сприяє поліпшенню та збереженню еко�
логії надмірна освоєність та забрудненість зе�
мельних угідь. Аналіз даних офіційної статис�
тики свідчить, що в Україні склався високий
рівень освоєних земель: до господарського ви�
користання залучено більше як 72% її тери�
торії. Лише близько 5 млн га (майже 8%) зна�
ходиться у природному стані (болота, озера,
ріки, а також гори). При цьому сільськогоспо�
дарська освоєність земель перевищує екологі�
чно обгрунтовані межі. Якщо розораність те�
риторії України (відношення ріллі до всієї те�
риторії(60,4 млн га) становить 56%, а сільсько�
господарських угідь (відношення ріллі до площі
сільскогосподасрьких угідь) — 80%, то у США
— 15,8 і 35,9 % [4, с. 32]. Таким чином, організа�
ція земельних відносин, аграрна політика в Ук�
раїні не сприяють екологізації процесу відтво�
рення земельних ресурсів і всього довкілля.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розкрити найважливіші причини існуючої

нині індиферентності власників і користувачів
земель АПК Карпатського макрорегіону до
потреби поліпшення екології. Запропонувати
механізм організації земельного господарства,
домінантою якого повинні стати належне роз�
в'язання соціальних та екологічних проблем.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Нинішній стан екології земельних ресурсів

аграрного сектора Карпатського макрорегіо�
ну значною мірою спричинений результатами
впливу на нього аграрної та земельної реформ.
Відомо, що основними підоймами трансфор�
мації земельних відносин при цьому була при�
ватизація земельних угідь АПК, а також знач�
не послаблення впливу держави та місцевих
органів влади на економічні процеси в аграр�
ному секторі економіки. Зазначимо, що теоре�
тичні засади земельної реформи в досліджува�
ному макрорегіоні базувались на запозиченні
ззовні ліберально�монетаристській моделі, яка
активно пропагувалась і щедро фінансувалась
МВФ та Світовим Банком. Вона, як відомо, не
принесла очікуваних позитивних результатів у

багатьох країнах, які її використовували. Слід
зазначити, що позитивний результат її запро�
вадження в зв'язку з використанням, збере�
женням, поліпшенням та охороною земельних
угідь може бути досягнутий лише в тих краї�
нах, які досягнули економічної стабільності та
самодостатності. В Україні таких умов створе�
но не було.

Пороки трансформації земельних відносин
на засадах ліберально�монетаристської моделі
полягають також у тому, що інтереси користу�
вачів і власників земельних угідь спрямовують�
ся здебільшого на досягнення економічного
зиску, зростання продуктивності. При цьому
досягнення результатів часто супроводжують�
ся порушенням екологічних та соціальних
інтерсів суспільства. Саме цим пояснюється те,
що в результаті проведення земельної рефор�
ми у АПК Карпатського макрорегіону селянин
не став краще жити, а екологія земельних ре�
сурсів продовжує погіршуватись.

Оцінка впливу роздержавлення, паювання
та приватизації земельних ресурсів на стан еко�
логії та соціальний захист сільського мешкан�
ця засвідчує, що інакше бути є не могло, оск�
ільки запровадження в досліджуваному макро�
регіоні приватного землеволодіння призвело до
формування надмірної кількості дрібних влас�
ників, які нині мають у підпорядкуванні майже
80% сільськогосподарських угідь. Зрозуміло,
що саме ця категорія населення формує та
впливає на рівень екології не лише власного
земельного паю, а й інших суміжних земельних
ділянок. Особливо негативний вплив має зе�
мельна реформа на виконання державою та
місцевими органами самоврядування своїх ре�
гуляторних економічних функцій, завдяки
яким забезпечується виконання екологічних і
соціальних вимог у процесі використання, збе�
реження, поліпшення та охорони земельних
ресурсів. Нині держава реально не може впли�
вати на дрібних приватних власників земельних
паїв, оскільки приватна власність на всіх управ�
лінських рівнях проголошена недоторканою,
панацеєю, яка, на думку нинішніх провідників
земельної реформи, забезпечить загальний
успіх у процесі відтворення земельних ресурсів.
Саме тому, на наше глибоке переконання, нині
виникла потреба внесення змін і доповнень до
чинного Земельного кодексу України, які вста�
новлювали б чіткі правила та вимоги, що сто�
суються збереження та поліпшення екології, а
також, що найбільш важливо, — створювали
можливість поліпшити соціальний захист селя�
нина. Очевидним є те, що пропоновані транс�
формації головного земельного закону потре�
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бують внесення кардинальних змін у відноси�
ни приватної власності, без чого не можна вес�
ти мову про дотримання вимог екології, запро�
вадження у вітчизняне земельне господарство
стандартів сталого розвитку. Нам видається, і
ми глибоко в цьому переконані, що характер
відносин приватної форми власності на зе�
мельні угіддя АПК повинен мати якісно новий
зміст та наповнення. Приватна форма поряд з
іншими формами, включаючи державну, має
право на існування, але в основу її побудови
повинні бути покладені, перш за все, інтереси
всього суспільства. Вона повинна знаходитись
під безпосереднім, суворим контролем зі сто�
рони держави. Приватне землеволодіння, яке
нині спрямоване на задоволення лише інтересів
власників, ігноруючи при цьому суспільні цін�
ності, порушуючи екологічні і соціальні вимо�
ги, слід заборонити. На кону повинно бути, в
першу чергу, задоволення потреб усіх грома�
дян країни. Це аксіома, що потребує усвідом�
лення на найвищих ланках державного управ�
ління і яку слід запровадити в практику орган�
ізації процесу відтворення земельних ресурсів.

Зазначимо, що дрібний власник приватизо�
ваного земельного паю нині в абсолютній біль�
шості не має високих надприбутків, а незадов�
ільний стан екології земельних ділянок пояс�
нюється, швидше за все, причинами зовнішнь�
ого характеру, а також допущеними помилка�
ми, що мали місце в зв'язку з трансформацією
земельних відносин. Більшість селян, включа�
ючи фермерські та приватні сільськогоспо�
дарські підприємства, господарські товариства,
виробничі кооперативи, інші агроформування,
не дотримуються вимог екології не тому, що
вони цього хочуть. Причина полягає у відсут�
ності сформованого юридичного документа,
який би чітко регламентував вимоги, що стосу�
ються екології. Нині цього немає й тому влас�
ник приватного земельного угіддя діє відпові�
дно до власних можливостей та інтересів. Не�
відпрацьованою залишається нині відпові�
дальність суб'єктів володіння та користування
земельними угіддями за порушення вимог еко�
логії. Цим, очевидно, пояснюється те, що в Кар�
патському макрорегіоні владними структура�
ми нині сприймається як щось буденне, обов'яз�
кове швидке зростання кількості покинутих і
незадіяних земельних ділянок, які щорічно в
геометричній прогресії заростають злісними
адвентарними бурянами.

 Чинником, що негативно впливає на дотри�
мання вимог екології нинішніми власниками та
користувачами земель, є недосконалість меха�
нізму плати за земельну ділянку, яка, на нашу

думку, є надмірно низькою.
Зазначимо, що нині значна частина госпо�

дарств населення, фермерів, приватних влас�
ників сільськогосподарських підприємств,
орендарів, інших фізичних та юридичних осіб
щорічно справно вносять плату за землю, навіть
за ту, що ними покинута та не використовують�
ся. Очевидно, що одним із інструментів по�
ліпшення екології при цьому може стати
збільшення плати за земельні угіддя, що зна�
ходяться нині у власності та користуванні
суб'єктів господарювання. Причому виправда�
ним, на наше глибоке переконання, буде зап�
ровадження диференційованої плати за землю.
Плату за земельні угіддя, які не використову�
ються, покинуті, слід збільшити в декілька разів
(залежно від якості грунтів та місця розташу�
вання земельної ділянки). Зазначимо, що про�
поновані нами заходи підвищення плати за зе�
мельні ділянки (паї) не будуть популярними, ос�
кільки безпосередньо зачіпатимуть інтереси
нинішніх приватних власників земельних угідь.
Разом з тим, зважаючи на значущість землі як
найважливішого національного багатства, такі
заходи будуть виправданими, оскільки в їх ос�
нову покладені інтереси всього суспільства,
зокрема збереження та поліпшення екології.
Таким чином, перед нинішнім приватним влас�
ником постане право вибору, що змусить його
або належним чином організувати відтворен�
ня земельних паїв, або повернути його у
власність держави. Кошти, що надійдуть за ра�
хунок збільшення плати за землю, слід спряму�
вати виключно на розв'язання завдань поліп�
шення екології. Таким чином, з'явиться нове
реальне джерело фінансування заходів збере�
ження, поліпшення та охорони земельних угідь.

Нова організація земельного господарства
дасть можливість також організовувати процес
відтворення земельних ресурсів на засадах про�
фесійності, що забезпечить комплексне роз�
в'язання трьох завдань, які закладені в концепції
сталого розвитку: поліпшення екології, покра�
щення рівня життя населення, а також підви�
щення економічної ефективності використан�
ня земель. Вилучення земельних угідь дасть
можливість також розв'язати ще одне надзви�
чайно важливе завдання: буде знайдено справ�
жнього власника землі, що організовуватиме
земельне господарство на засадах професій�
ності, з використанням інноваційних продуктів,
сучасних технологій, в основі яких будуть по�
кладені завдання не лише підвищення продук�
тивності угідь, а й збереження, поліпшення еко�
логії. Зазначимо, що, за нашими розрахунка�
ми, в Карпатському макрорегіоні таких нині не�
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багато, близько 2—3% від загальної кількості
дрібних приватних власників. Близько 15—17%
господарств селян при запровадженні держа�
вою та місцевими органами самоврядування
контролю, наданні певної фінансової допомо�
ги також зможуть використовувати землю дот�
римуючись вимог екології. Інші 80% домогос�
подарств нині не в змозі відповідним чином
організувати відтворення належних їм земель�
них ділянок, забезпечуючи при цьому адекват�
ну чистоту полів, оскільки не володіють мате�
ріальними та фінансовими ресурсами, не мають
сучасної матеріально�технічної бази, профе�
сійних знань і тому організовують використан�
ня земельних угідь, порушуючи при цьому ви�
моги екології. Про це переконливо засвідчує те,
що близько 80% земель використовуються
ними постійно для посіву зернових культур, що
призводить до монокультурності, деградації
земель. Крім того, ними практично не забезпе�
чуються заходи з підвищення родючості зе�
мельних ділянок. Важливим чинником, що уне�
можливлює організацію земельного господар�
ства, відповідно до засад сталого розвитку, є
також несприятлива демографічна ситуація на
селі, оскільки 75—80% власників землі — осо�
би глибокого пенсійного віку. Таким чином, ор�
ганізація сучасного земельного господарства
потребує проведення заходів з упорядкування
земельних господарств, об'єднання та укруп�
нення земельних ділянок (паїв).

З метою зменшення напруги на селі, виправ�
даним, на наше глибоке переконання, стане
повернення до тих розмірів земельних ділянок
(в т.ч. приватизованих), що були в досліджува�
ному макрорегіоні у дореформений період.
Безперечно, що пропоноване нами зменшення
розмірів земельних ресурсів у нинішніх влас�
ників буде мати значний супротив. Однак зва�
жаючи на значущість суспільних інтересів, такі
заходи слід вважати виправданими, необхідни�
ми та обов'язковими.

Повторний перерозподіл земельних ре�
сурсів аграрного сектора Карпатського макро�
регіону потребує проведення певних організа�
ційних заходів. Йдеться про формування на
вилучених землях нових аграрних господарств,
насамперед, сільськогосподарських підпри�
ємств державної форми власності. Нам ви�
дається, що приватний власник землі (в т.ч.
дрібний) нині не в змозі самостійно забезпечу�
вати вимоги екології, оскільки не має достат�
нього обсягу фінансових ресурсів, не володіє
відповідними професійними знаннями. Крім
того, мотивацією організації процесу відтво�
рення земельних ресурсів тут виступають, як

правило, матеріальні інтереси, досягнення яких
часто йде в супереч з потребою обов'язкового
дотримання вимог екології. Нині в дрібного
приватного власника несформованим, на нашу
думку, залишається сприйняття цінності землі
як субстанції, яка потребує організації взаємо�
відносин з нею, як живим організмом.

Людина, як відомо, є складовою, найважли�
вішою часткою природи, що може своїми дія�
ми позитивно або, навпаки, згубно впливати на
землю. Саме тому не можна розглядати стосун�
ки всередині єдиного, як щось механічне, в яко�
му екології природи, вимогам онтології відво�
диться другорядна роль. Досягнути гармонії
між земельними ресурсами можна лише завдя�
ки виконаню заходів, збереження та поліпшен�
ня екології. Таким чином, обов'язковою умо�
вою досягнення збалансованості екології є ус�
відомлення того, що взаємовідносини між
суб'єктами володіння й користування землею
та природними ресурсами, включаючи землю,
мають будуватися з урахуванням потреб й інте�
ресів обидвох сторін. Досягнення саме таких
стосунків між людиною та природою буде три�
валим і важким процесом, оскільки потрібно
буде формувати нові цінності, потребу органі�
зації відтворення земельних ресурсів на заса�
дах збалансованості.

Поліпшення екології земельних угідь АПК
нині можливе завдяки створенню державних
агроформувань, які, як відомо, було знищено
на початковому етапі земельної реформи.
Створення таких господарств дасть можливість
державним органам та місцевій владі не лише
контролювати використання землі, а й органі�
зовувати відтворювальний процес, поєднуючи
при цьому одночасне розв'язання економічних,
екологічних та соціальних завдань, в основу
яких покладено засади сталого розвитку.
Йдеться про потребу створення державних аг�
роформувань якісно нового типу. Ті господар�
ства — радгоспи, — що функціонували раніше
в аграрному секторі Карпатського макрорегі�
ону, не змогли належним чином організувати
використання, збереження, поліпшення та охо�
рону сільськогосподарських земель, оскільки
механізм управління ними був надмірно цент�
ралізованим, забюрократизованим, часто вно�
сив деструктивність у прийняття рішень на всіх
ланках державної управлінської ієрархічної
структури.

Нановостворені державні сільськогоспо�
дарські підприємства повинні бути організа�
ційно сформовані таким чином, щоб успішно
організовувати відтворювальний процес на за�
садах перехідної ринкової моделі. Насамперед,
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це стосується запровадження професійних за�
сад до організації ними земельного господар�
ства, які мають органічно, обов'язково поєдну�
ватись з екологічними вимогами та соціальни�
ми потребами сільських мешканців.

Поряд із державними господарствами для
потреб розв'язання екологічних завдань до�
цільним є також створення інших агроформу�
вань, зокрема орендних господарств, виробни�
чих кооперативів, інших неприватних сільсько�
господарських підприємств, які також органі�
зовували б використання земельних угідь, за�
безпечуючи при цьому збалансованість еколо�
гічних, соціальних та економічних інтересів.

ВИСНОВКИ
Надмірне техногенне та антропогенне на�

вантаження на земельні ресурси аграрного
сектора Карпатського макрорегіону все час�
тіше призводить до погіршення екології, роз�
балансованості інтересів і вимог користу�
вачів, власників земель та природи. Не спри�
яють поліпшенню екології земельних ре�
сурсів трансформаційні заходи в зв'язку з зе�
мельною реформою. Приватизація земель,
руйнація цілісних земельних фондів колишніх
сільськогосподарських підприємств, пошук
справжнього господаря значно ускладнили
розв'язання проблем екології. Складність
полягає в тому, що нині в досліджуваному
макрорегіоні не сформовано єдиної, комп�
лексної, зрозумілої для всіх суб'єктів волод�
іння та користування програми збереження
та поліпшення земель АПК, яка слугувала б
орієнтиром, критерієм достатності екології.
В більшості випадків до екології землі звер�
таються під час форс�мажорних подій.
Нинішній рівень збереження, поліпшення та
охорони земельних ресурсів аграрного сек�
тора значною мірою спричинений результа�
тами запровадження ліберально�монетарис�
тської моделі трансформації земельних
відносин, домінантою якої є економічні інте�
реси, що часто забезпечуються через пору�
шення екологічних та соціальних вимог і
стандартів. Лейтмотивом зазначеної моделі
стала масова приватизація земель та усунен�
ня держави від виконання нею регуляторних
функцій. Саме ці чинники найбільш згубно
впливають нині на виконання заходів у зв'яз�
ку з використанням, збереженням, поліпшен�
ням і охороною земель АПК. Масова, дрібна
приватизація сільськогосподарських земель
призвела фактично до некерованості проце�
сом екології, а також до загострення соціаль�
них негараздів на селі. Приватизація розці�

нюється нині абсолютною більшістю влан�
сиків земельних паїв як вседозволеність, пра�
во на нехтування морально�етичними норма�
ми в процесі використання приватизованих
земельних паїв, а також заборона державно�
го контролю за рухом земель. Цим пояс�
нюється масове недовикористання привати�
зованих земель, індиферентність власників до
дотримання вимог чистоти угідь, потреби їх
збереження та охорони.

Поліпшення екології земельних ресурсів у
аграрному секторі Карпатського макрорегіону
можна досягнути шляхом внесення адекватних
змін у чинне земельне законодавство, яке зо�
бов'язувало б власників і користувачів угідь до�
тримуватись вимог екології, а також організо�
вувати процес відтворення відповідно до засад
сталого розвитку. Крім того, доцільним є підви�
щити плату за земельні угіддя, які нині прива�
тизовані та не використовуються або їх влас�
ники не забезпечують виконання заходів з їх
збереження, поліпшення та охорони. Таким чи�
ном з'явиться нове джерело фінансування по�
треб поліпшення екології земель АПК. Збіль�
шення плати за землю (пай) доцільно здійсню�
вати диференційовано в залежності від рівня
використання, а також виконання заходів пол�
іпшення екології та соціального захисту селян.
Вилучені землі можна використати для ство�
рення державних сільськогосподарських під�
приємств, а також агроформувань інших форм
власності (крім приватної), що забезпечить
створення передумов організації земельного
господарства з дотриманням вимог екології та
соціального захисту сільських мешканців
відповідно до засад сталого розвитку.
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