
64
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 21, 2013

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Важливим чинником забезпечення переходу

суспільства до моделі сталого розвитку є підви�
щення еколого�економічної ефективності госпо�
дарської діяльності, зокрема: зниження витрат
природних ресурсів на одиницю виробленої про�
дукції (у масштабі економіки країни — на одини�
цю ВВП) та зменшення обсягів забруднюючих ре�
човин і відходів. Ефективне використання земель�
них ресурсів — чинник зростання національного
доходу країни, тому важливим завданням є залу�
чення у господарську діяльність різних категорій
земель, зокрема меліорованих. Використання ме�
ліорованих земель пов'язане з екологічними, еко�
номічними і соціальними наслідками. Стан і вико�
ристання меліорованих земель визначається не
лише економічними, але й екологічними чинника�
ми, які залежать від особливостей регіону.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вітчизняними та зарубіжними вченими уже
сформовані основні напрями досліджень еко�
номічних питань природокористування, роз�
роблені теоретико�методологічні засади раці�
онального природокористування та охорони
навколишнього середовища. Цими проблемами
займались провідні вітчизняні та зарубіжні
вчені — Аношко В.С., Балацький О.Ф., Бистря�
ков І.К., Буркинський Б.В., Веклич О.О., Галуш�
кіна Т.П., Голян В.А., Данилишин Б.М., Добряк
Д.С., Мельник Л.Г., Сохнич А.Я., Трускавець�
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кий С. Р., Хвесик М.А. та ін. Досліджено взає�
мозв'язки між природою, суспільством і еко�
номікою, які підтверджують взаємозалежності
між природними та економічними чинниками і
суспільством.

Виникає необхідність узагальнення основ�
них поняттєво�термінологічних положень та
виявлення особливостей, які залежать від ре�
гіону розташування меліорованих земель.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — узагальнення поглядів і трак�

тувань основних теоретичних положень еколо�
го�економічного дослідження меліорованих
земель Волинської області. Для цього необхід�
но окреслити основні поняття, що характери�
зують меліоративний фонд, та визначити їх ре�
гіональні особливості.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Еколого�економічні дослідження меліоро�

ваних земель — це науковий напрям, який об�
грунтовує підходи, моделі раціонального зем�
лекористування, систему економічних відно�
син, шляхи оптимального використання земель
меліоративного фонду із врахуванням рівнова�
ги між можливостями землі та суспільними
потребами. Виник він одночасно з генезисом
поняття "меліоровані землі" та формувався уп�
родовж тривалого періоду розвитку.

До кінця ХІХ ст. у науковій літературі, як
правило, використовувався термін "земельні
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поліпшення". Хоча ще у 1898 році російський
науковець К.А. Вернер у своїй праці "Лекції із
сільськогосподарської економії" вперше в ук�
раїнській літературі дав визначення поняття
"меліорації" (від лат. melioration — поліпшен�
ня) як поліпшення, що діють довговічно, так чи
інакше змінюючи природні властивості грунту,
підвищуючи його продуктивність [1].

Економічна суть меліорації розглядалась
К. Марксом як джерело виникнення сільсько�
господарської ренти у вигляді вкладень капіта�
лу задля забезпечення високої врожайності
сільськогосподарських культур і підвищення
продуктивності виробництва [2].

У 1927 році російський вчений, засновник
меліоративної науки у СРСР О.М. Костяков ви�
дав фундаментальну працю "Основи меліо�
рації", яка, на думку багатьох науковців, завер�
шила формування меліоративної науки у СРСР.
В усіх її редакціях (1927, 1931, 1933, 1938, 1951,
1960 рр.) учений звертав особливу увагу на по�
нятійний апарат і постійно вдосконалював та
уточнював визначення понять "меліорації",
"сільськогосподарські меліорації" тощо.

Поняття "меліорація" закріплено в Україні
на законодавчому рівні, зокрема:

— у Земельному кодексі України урегульо�
вані відносини у сфері меліорації земель та
уточнені відповідні терміни [3];

— у Законі України "Про меліорацію земель"
вперше на державному рівні сформований по�
нятійний апарат меліоративних відносин і виз�
начено низку таких понять як: меліорація зе�
мель, меліоративні заходи, меліоровані землі,
меліоративна система та ін. Так, ст. 1 Закону
визначає меліорацію земель як комплекс гідро�
технічних, культуртехнічних, хімічних, агротех�
нічних, агролісотехнічних, інших меліоративних
заходів, що здійснюються з метою регулювання
водного, теплового, повітряного і поживного
режиму грунтів, збереження і підвищення їх
родючості та формування екологічно збалансо�
ваної раціональної структури угідь [4].

Еколого�економічні дослідження меліоро�
ваних земель охоплюють послідовні етапи, які,
зокрема, включають: виявлення і конкретиза�
цію екологічних, економічних та інженерно�
технологічних проблем; розробку теоретичних
засад дослідження меліорованих земель. Регі�
ональні особливості розміщення земель обу�
мовлюють необхідність уточнення основних
термінів і понять: "еколого�збалансоване зем�
лекористування", "еколого�економічна систе�
ма", "землі меліоративного фонду", "меліоро�
вані землі", "водогосподарсько�меліоративний
комплекс", "реінжиніринг меліорованих зе�

мель", "екологічний менеджмент у системі уп�
равління меліорованими землями".

Використання земель меліоративного фон�
ду має базуватись на принципах раціональ�
ності, комплексності, системності, мінімізації
і компенсаційності затрат. Кожен із принципів
має свої індикатори. Так, раціональність вико�
ристання потенціалу меліорованих земель у
галузі сільськогосподарського виробництва
досягається шляхом оптимізації розораності
земель, припинення деградації грунтів, збіль�
шення площі лісів, контролю підтримання
якості грунтових і поверхневих вод, збережен�
ня природної різноманітності [5].

Раціональне використання земель означає об�
меження вилучення земель із сільськогосподарсь�
кого обороту з метою як використання їх для не�
сільськогосподарських потреб, так і створення
передумов для подальшого підвищення продук�
тивності грунтів, відтворення їх родючості.

Отже, раціональне використання земельних
ресурсів — це таке використання, яке відповідає
цільовому призначенню землі, забезпечує висо�
ку ефективність землекористування та охорону
земель, спрямовану на запобігання необгрунто�
ваного їх вилучення для несільськогосподарсь�
ких потреб, захист від антропогенного впливу,
відтворення і підвищення родючості грунтів.

Нераціональним землекористуванням вва�
жається таке землекористування, в результаті
якого грунти втрачають здатність до самовіднов�
лення, самоочищення, порушується рівновага в
екосистемі, погіршуються рекреаційні та госпо�
дарські властивості території, умови проживан�
ня людини [6]. Це призводить до деградації при�
родно�господарських комплексів, зниження
ефективності використання земель.

Взаємодія економічної та екологічної під�
систем регіону створює еколого�економічну
систему (ЕЕС), яка сприяє задоволенню конк�
ретних потреб суспільства та оптимізації сере�
довища (місця проживання). М.Я. Лемешев вва�
жає, що еколого�економічна система — це сис�
тема, у якій досягається оптимальне інтегруван�
ня економічних та природних підсистем, і стан
якої є взаємозумовленим функціонуванням сус�
пільного виробництва і природних процесів у
навколишньому середовищі, зокрема біосфері
[7]. Підкреслюються цілісність, взаємопро�
никність та рівноправність її компонентів.

Меліоровані землі Полісся України сприйма�
ються як відкрита еколого�економічна система,
створена для задоволення поліфункціональних
потреб населення регіону. В її межах існують певні
протиріччя між економічним розвитком регіону і
станом його навколишнього середовища.
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Сучасні тенденції розвитку і використання
меліоративних ЕЕС свідчать про існуючі дис�
пропорції між екологічним потенціалом систем
та економічними вимогами суспільства до них,
які викликають незворотні втрати властивос�
тей природних ландшафтів. Створення меліо�
ративних об'єктів та організація виробничих
процесів спричиняють негативний вплив на на�
вколишнє природне середовище. Такий шлях
створення ЕЕС є передумовою для виникнен�
ня деградаційних процесів та еколого�еконо�
мічних загроз.

У наш час майже всі землі, що використо�
вуються в господарській діяльності людини,
відрізняються певною мірою від первинних не�
освоєних. Землі меліоративного фонду — це
меліоровані землі та землі, які потребують до�
корінного і поверхневого покращення засоба�
ми потенційно можливої меліорації (гідротех�
нічної, культуртехнічної, хімічної і т. д.)

Меліоровані землі — угіддя, на яких здійс�
нено комплекс меліоративних заходів відпові�
дно до затвердженої в установленому порядку
проектної документації.

Пункт 39 розділу "Терміни та визначення"
ДБН В.2.4�1�99 "Меліоративні системи та спору�
ди" визначає осушувальну систему як надмірно
зволожену земельну ділянку з гідротехнічними
спорудами, що забезпечують її осушення. Згідно
з п. 1.2 ДБН В.2.4�1�99 осушувальна система по�
винна включати комплекс взаємопов'язаних спо�
руд, будівель і пристроїв, що забезпечує опти�
мальний водно�повітряний режим перезволоже�
них земель і належні умови проведення сільсько�
господарських робіт. Осушувані землі — земельні
ділянки, обладнані осушувальною мережею для
ліквідації надлишкової зволоженості кореневм�
існого шару грунту, підтримання в ньому опти�
мального водно�повітряного режиму [8].

Окремими масивами зустрічаються також
техногенні заболочені землі (підтоплені). Фор�
мування підтоплених земель приурочене до зон
крупних господарських систем і видобування
корисних копалин. Вторинні заболочені землі
характерні для територій, де осушення прово�
дилось досить давно і меліоративна мережа
погано функціонує або несправна.

Отже, можна стверджувати, що поняття
"землі меліоративного фонду" та "меліоровані
землі" є дуже подібними. Різниця між ними по�
лягає у тому, що перша категорія включає та�
кож землі, які потребують проведення меліо�
ративних заходів, а друга — землі, де вже було
виконано меліоративні роботи.

Останнім часом у науковій літературі та
звітах водогосподарських організацій з'яв�

ляється поняття "водогосподарсько�меліора�
тивний комплекс". В законодавстві України цей
термін не зустрічається, оскільки він урегуль�
овує аспекти в конкретній сфері діяльності, а
поняття є синтезованим. Проблема меліорації
значно ширша, вона стосується споріднених
сфер діяльності (водне господарство, земельні
ресурси, інженерна та господарська інфраст�
руктура).

Сташук В.А. зазначає, що водогосподарсь�
ко�меліоративний комплекс є складною інже�
нерною інфраструктурою для збору, підготов�
ки, транспортування і розподілення води між
її споживачами, і також відведення використа�
них вод [9].

А.О. Князевич вважає що, водогосподарсь�
ко�меліоративний комплекс країни — це ком�
плекс, який знаходиться на стику трьох сфер
людської діяльності — сільського господар�
ства, водного господарства та природокорис�
тування і є частиною сфери матеріального ви�
робництва, яка функціонує як самостійна га�
лузь народного господарства з метою по�
ліпшення несприятливого водного режиму
грунтів сільськогосподарських угідь [10].

Суть еколого�економічного менеджменту
полягає у формуванні теоретичних і методоло�
гічних засад менеджменту із застосуванням
спеціальної законодавчої та інформаційної баз
[11, 12]. Відповідні теоретичні надбання еколо�
го�економічного менеджменту використову�
ють Міністерство екології та природних ре�
сурсів України, деякі інші центральні органи ви�
конавчої влади, їхні регіональні управління,
екологічні підрозділи та підприємства при
здійсненні державної та незалежної екологіч�
них експертиз, аудиту і сертифікації, програм
інвестицій тощо.

Використання елементів еколого�економі�
чного менеджменту забезпечить оптимізацію
системи управління меліоративним фондом,
підвищить ефективність ведення господарства
[13].

В останні роки у системі управління викори�
станням земель меліоративного фонду звер�
тається увага на необхідність запровадження
реінжинірингу, тобто діяльності, яка має за мету
техніко�економічне обгрунтування комплексу
заходів з екологічної модернізації виробництва
продукції, технологічних досліджень, впровад�
ження екологічних технологій, експлуатації
природоохоронного устаткування. Його також
називають екологічним реінжинірингом або еко�
лого�інженерною діяльністю [14].

Американський вчений М. Хаммер, який
запровадив науковий термін "реінжиніринг",
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визначив його як "фундаментальне переосмис�
лення та радикальне перепроектування ділових
процесів для досягнення різких, кардинальних
покращень сучасних показників діяльності
компанії, таких як вартість, якість, сервіс, тем�
пи…" [15]. В управлінні інноваціями реінжині�
ринг пов'язаний із визначеною метою — з по�
точною або стратегічною потребою у нововве�
деннях.

Останнім часом цей термін застосовують в
економіці природокористування та екологічно�
му менеджменті. Екологічний інжиніринг в си�
стемі екологічної модернізації виробничих
процесів визначають як проміжний етап між
екологічним аудитом і реалізацією програми
екологічної модернізації. В управлінні меліо�
рованими землями він включає:

— методи зменшення впливу господарської
діяльності на навколишнє середовище, підви�
щення екологічної безпеки при використанні й
управлінні меліорованими землями;

— обгрунтування пропозицій із покращен�
ня екологічного стану території;

— технологічні дослідження, випробуван�
ня новітніх методик і технологій;

— розробку техніко�економічного обгрун�
тування проектів реконструкції та розвитку ме�
ліоративної інфраструктури.

Отже, реінжиніринг меліорованих земель —
це процес оптимізації та управління госпо�
дарськими процесами на землях меліоративно�
го фонду. Він орієнтований на оптимізацію
всього технологічного процесу для якісного

покращення стану земель, підвищення їх про�
дуктивності, запровадження ресурсозберігаю�
чих технологій виробництва сільськогоспо�
дарської продукції.

Основні узагальнення понять і термінів
відображені у табл. 1.

ВИСНОВКИ
Уточнення основних понять меліорованих

земель дозволило їх конкретизувати і встано�
вити регіональні особливості еколого�економ�
ічних досліджень меліорованих земель Во�
линської області, які зумовлені:

— фізико�географічним положенням (пере�
важно слабопідняті рівнини межиріччя При�
п'яті та Західного Бугу, безстічні території із
значною кількістю боліт та лісових масивів);

— кліматичними особливостями (значна
кількість опадів та вологість);

— традиційним господарським устроєм
(дрібні селянські та фермерські господарства,
які не здатні підтримувати меліоровані землі у
задовільному еколого�технічному стані, сти�
хійне видобування торфу та ін.).
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