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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Перед суспільством завжди поставала проблема

ефективного використання земельних ресурсів, вир�
ішення якої дало б змогу максимально задовольнити
потреби суспільства. Дана проблема стосується також
й ефективного використання потенціалу земель
сільськогосподарського призначення. Оскільки еко�
номічний потенціал земель сільськогосподарського
призначення відіграє важливу роль у розвитку про�
дуктивних сил країни, а його нераціональне викорис�
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У статті наведено причини негативного стану земель сільськогосподарського призначення і їх економічного по*
тенціалу. Ці проблеми випливають з незакінченості земельної реформи, зневажанні технологіями їх раціонального
використання, відсутністю дієвих національної, галузевих і регіональних програм з охорони земель та ефективних еко*
лого*економічних важелів у землекористуванні, недосконалості нормативно*правової бази, зниження рівня управлін*
ня в землекористуванні та низькою ефективністю виробництва. Також у статті наведено механізм еколого*збалансова*
ного використання економічного потенціалу земель сільськогосподарського призначення, який сприятиме комплекс*
ному вирішенню багатьох питань, що є важливими у сфері землекористування в Україні, і дасть змогу більшою мірою
поєднати інтереси людини та природи (зокрема земельних ресурсів) для досягнення взаємовигідного рішення.

In the article describes the reasons for the negative state of agricultural lands and their economic potential. The problems
arising from non completeness land reform, trampling of technology the rational use, lack of effective national, sectoral
and regional programs of land protection and effective ecology*economic instruments in the land use, the imperfection of
the legal framework, reduction of land use management and low efficiency of production. Also in the article are listed the
mechanism of eco*sustainable use of the economic potential of agricultural land that will contribute to solving many complex
issues that are important in land use management in Ukraine, and will allow greater extent to combine the interests of man
and nature (including land resources) to achieve mutually beneficial solutions.

Ключові слова: еколого�збалансоване використання, механізм, земля, сільське господарство,
економічний потенціал, природокористування, земельна реформа.

Key words: eco�sustainable use, mechanism, land, agriculture, economic potential, natural
management resources, land reform.

тання призводить до того, що грунти втрачають свої
якісні властивості, що призводить до погіршення їх
якісного стану. Тому на даний час основою подаль�
шого розвитку сільського господарства і збільшення
валової продукції є ефективне використання еконо�
мічного потенціалу землі та підвищення її продуктив�
ності. Виходячи з цього пошук шляхів вирішення про�
блеми раціонального використання економічного по�
тенціалу земель сільськогосподарського призначен�
ня є досить актуальним.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретико�методичні засади ефективного та
раціонального використання, а також охорони й
відтворення земельних ресурсів досліджували, на�
самперед, такі вчені, як Д.І. Бабміндра, Г.Д. Гуцу�
ляк, Д.С. Добряк, Й.М. Дорош, Л.Я. Новаковський,
М.Г. Ступень, А.М. Третяк, М.М. Федоров та інші.
Проблемам визначення економічного потенціалу
земельних ресурсів присвячені наукові праці та�
кого вітчизняного таких вітчизняних вчених, як:
О.В. Величко, Ю.Г. Власенко, В.В. Россоха.

ЦІЛІ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є висвітлення еколого�економі�
чних проблем збалансованого використання еко�
номічного потенціалу земель сільськогосподарсь�
кого призначення та обгрунтування механізму їх
вирішення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В умовах коли природні ресурси обмежені, а
потреби населення постійно зростають, підвищен�
ня економічної ефективності їх використання на�
буває першочергового значення. Затяжна криза в
аграрній сфері, посилила негативні прояви у ефек�
тивному використанні економічного потенціалу
земель сільськогосподарського призначення. А
культура землеробства в умовах екологічної кри�
зи і відсутності необхідних матеріально�технічних
засобів знизилася, технології і системи землероб�
ства, що застосовуються при обробітку грунту
призводять до грунторуйнівних процесів, через що
сільськогосподарське використання земель набу�
ло виснажливого характеру. Така існуюча остан�
німи роками стійка тенденція до погіршення якіс�
ного стану сільськогосподарських угідь, та неспри�
ятливі процеси в майбутньому можуть стати заг�
розою національній безпеці України [1].

Причинами вказаних негараздів є незакін�
ченість земельної реформи, зневажання техноло�
гіями їх раціонального використання, відсутність
дієвих національної, галузевих і регіональних про�
грам з охорони земель та ефективних екологічних
важелів у землекористуванні, недосконалість нор�
мативно�правової бази та зниження рівня керова�
ності в землекористуванні. Але основною пробле�
мою є низька ефективність виробництва, а дегра�
дація грунтів є її наслідком [1; 2].

Так, інтенсивне використання сільськогоспо�
дарських земель призводить до деградації земель
внаслідок дії природних і антропогенних чинників.
Тому для використання сільськогосподарських
земель важливими є раціональна структура агро�
ландшафтів і їх просторовий розвиток, що пе�
редбачає територіальну організацію сільськогос�
подарських угідь, виробництво економічно доціль�
ної кількості продукції, збереження екологічної
рівноваги всіх природних чинників.

У раціональному використанні економічного
потенціалу сільськогосподарських підприємств
важливе значення має збереження родючості
грунту. При нинішній системі землеробства, недо�
статньому внесенні органічних добрив і відносно
низькій питомій вазі багаторічних трав у структурі
посівних площ створюються умови для зниженням
загальних запасів гумусу, виникає загроза дегра�
дації грунтів — погіршення фізичних властивос�
тей, зниження природної родючості й ефектив�
ності використання мінеральних добрив.

Раціональне та збалансоване використання
економічного потенціалу сільськогосподарських
земель означає максимальне залучення до госпо�
дарського обігу всіх земель та їх ефективне вико�
ристання за основним цільовим призначенням,
створення найсприятливіших умов для високої
продуктивності сільськогосподарських угідь і
одержання на одиницю площі максимальної
кількості продукції за найменших витрат праці та
коштів не виснажуючи при цьому грунт [1].

Упровадження еколого�збалансованого вико�
ристання економічного потенціалу земель
сільськогосподарського призначення є довго�
тривалим процесом [3]. Оскільки механізм еколо�
го�збалансованого використання економічного
потенціалу земель сільськогосподарського при�
значення є органічною складовою економічного
механізму природокористування то відповідно,
ряд заходів, щодо екологобезпечного використан�
ня економічного потенціалу земель сільськогоспо�
дарського призначення мають узгоджуватись з
іншими економічними механізмами і природними
процесами, що реалізовуються у єдиній економічні
системі господарювання.

На нашу думку, механізм еколого�збалансова�
ного використання економічного потенціалу зе�
мель сільськогосподарського призначення має
включати такі його взаємопов'язані структурні
елементи, як екологічна, економічна, інституцій�
на, інформаційна, соціальна та політико�правова
складові (рис. 1).

На нашу думку, даний механізм еколого�зба�
лансованого використання економічного потенц�
іалу земель сільськогосподарського призначення
сприятиме комплексному вирішенню багатьох пи�
тань, які є важливими у сфері землекористування
в Україні, і дасть змогу більшою мірою поєднати
інтереси людини та природи (зокрема земельних
ресурсів) для досягнення взаємовигідного рішен�
ня.

Даний механізм має шість складових, які в свою
чергу, реалізуються через певні важелі впливу.

При здійсненні оцінки економічної складової
важливу роль відіграють заходи економічного сти�
мулювання ефективного землекористування, які
включають податкові пільги, виплати і відшкоду�
вання, субсидії та дотації, компенсацію відсотків
за банківські кредити, державні закупівлі сільсько�
господарської продукції для тих землекористу�
вачів які сприяють поліпшенню якості грунтів, про�
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водять раціональне і екологобезпечне землекори�
стування за свій рахунок [4; 5]. У разі здійснення
державою таких необхідних заходів, як консерва�
ція деградованих чи забруднених земель має бути
передбачена компенсація коштів сільськогоспо�
дарським товаровиробникам.

Проте разом з вищезазначеними заходами сти�
мулювання держава може здійснювати й "примусо�
ве стимулювання" тих землекористувачів, які не�
ефективно використовують земельні ресурси, не дба�
ють про їхній екологічний стан, своїми діями при�
зводять до деградації таких земель. До таких "сти�
мулів" можна зарахувати штрафи, платежі, додат�
кове оподаткування, різні збори та інші санкції.

Екологічна складова передбачає насамперед
вдосконалення процесів стандартизації та норму�
вання у сфері землекористування. Оскільки багато
нормативів та стандартів не відображають реаль�
ного стану речей, тому багатьом виробникам вигід�
ніше сплатити штраф, ніж проводити певні роботи
щодо відновлення земельних ресурсів. Виходячи з

цього державним та місцевим органам влади слід
першочергово впровадити такі стандарти і норма�
тиви, які б відповідали концепції екологобезпечного
землекористування і забезпечували економічну
ефективність використання економічного потенці�
алу сільськогосподарських угідь [4; 6].

Винятково важливою є соціальна складова, яка
має передбачати низку заходів щодо формування й
підвищення екологічних знань та свідомості грома�
дян дасть змогу через певний період сформувати той
прошарок ефективних землекористувачів, який буде
реалізовувати у практичній площині принципи еко�
лого�збалансованого землекористування.

Політико�правова складова насамперед поля�
гає у забезпеченні створення і функціонування
виваженої раціональної системи нормативно�за�
конодавчих актів, що регулюватимуть екологобез�
печне використання економічного потенціалу зе�
мель сільськогосподарського призначення.

Інституціональна складова полягає в створенні
системи ефективних інститутів контролю та уп�

Рис. 1. Складові механізму еколого/збалансованого використання економічного потенціалу
земель сільськогосподарського призначення
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равління земельними ресурсами. Діючі державні та
регіональні інститути не повною мірою забезпе�
чують ефективне управління земельними ресурса�
ми. Причинами такого є недосконалість законо�
давства, часткове дублювання функцій, відсутність
відповідальності за результати, недостатність по�
вноважень, нездатність своєчасно реагувати на
порушення та інше.

Інформаційна складова повинна передбачати
функціонування єдиної динамічної інформаційної
бази моніторингу стану земель сільськогоспо�
дарського призначення та їх використання, яка б
містила всю необхідну актуальну технічну, еконо�
мічну, екологічну інформацію і допомагала б ефек�
тивнішому використанню таких земель.

Функціонування описаного механізму еколо�
го�збалансованого використання економічного
потенціалу земель сільськогосподарського при�
значення, на нашу думку, дозволить перейти на
новий, якісний рівень ефективного землекорис�
тування з максимальним врахуванням інтересів
природи та людини в контексті сталого розвит�
ку.

ВИСНОВКИ
Таким чином, для того, щоб подолати гостру

екологічну кризу в землекористуванні та стати на
шлях еколого�збалансованого використання еко�
номічного потенціалу земель сільськогосподарсь�
кого призначення потрібно здійснити глибоку на�
уково обгрунтовану реконструкцію землекористу�
вання, яке буде відрізнятися від традиційного си�
стемністю, екологічністю, соціально�економічною
вмотивованістю.

У той же час для подолання еколого�економі�
чної кризи в землекористуванні, раціонального та
ефективного використання земель, а також вико�
нання завдань з їхньої охорони та відтворення
родючості й екологічних функцій грунтового по�
криву основними стратегічними напрямами діяль�
ності повинні стати:

— раціональне використання земель (зокрема
під господарськими системами і поселеннями)
шляхом упорядкування структури їхнього розпо�
ділу за категоріями, угіддями і власниками. При
цьому обов'язковим є дотримання екологічних
вимог при землеустрої території, здійснення за�
ходів консервації деградованих і технічно�забруд�
нених угідь, обмеження відведення продуктивних
земель для несільськогосподарських цілей;

— зменшення розораності грунтового покри�
ву;

— поетапне встановлення еколого�збалансо�
ваного співвідношення земельних угідь у зональ�
них системах землекористування;

— формування систем грунтозахисного адап�
тивно�ландшафтного землеробства;

— екологічна стабілізація ландшафтів через
здійснення заходів щодо грунтозахисної контур�
но�меліоративної організації території, встанов�
лення збалансованого співвідношення природних

та антропогенно змінених земель, заліснення та
рекреаційне освоєння територій;

— удосконалення та застосування економіч�
них важелів впливу на суб'єкти землегосподарю�
вання стосовно забезпечення сталості й оптималь�
ної структури агроландшафтів.

Одночасно слід передбачити запровадження
системи економічних і юридичних санкцій за по�
гіршення якості, порушення або знищення грун�
тового покриву.
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