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У статті проаналізовано підходи щодо визначення терміну "сталий розвиток". Досліджено роботи відомих вче6
них, що внесли вагомий внесок у теоритико6методичні та практичні аспекти сталого розвитку сільськогосподарсь6
кого землекористування. Викладено критерії досягнення сталого розвитку. Обгрунтовано методологічні основи кон6
цепції сталого розвитку. Розкрито поняття "сталий розвиток сільськогосподарського землекористування". Проана6
лізовано сутність екологічного підходу в землекористуванні. Визначено еколого6економічні пріоритети у вирішенні
основних завдань із забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського призначення. Запропоно6
вані інноваційні аспекти сталого землекористування, які передбачають, що воно повинно включати в себе такі еле6
менти як: формування екологічної свідомості, свідомості на основі теоретичних знань, екологізація управління, еко6
логізація виробництва, екологізація споживача і, сформована на основі цього, екологізація стилю життя.

This article analyzes approaches to the definition of the "sustainable development" term. Works of famous scientists
who made significant contributions to the theoretical, methodological and practical aspects of sustainable development
of agricultural land use have been investigated. The criteria for achieving sustainable development are outlined. The
methodological foundations of the concept of sustainable development are substantiated. The concept of "sustainable
development of agricultural land use" is disclosed. The essence of the ecological approach in land use is analyzed. The
ecological and economic priorities in solving the main tasks of ensuring the sustainable use of agricultural land are
determined. Innovative aspects of sustainable land use, which envisage that it should include such elements as: formation
of ecological consciousness, consciousness on the basis of theoretical knowledge, ecologization of management,
ecologization of production, ecologization of the consumer and, based on this, environmentalization of lifestyle are
proposed.
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рішила поставлених завдань, а лише погіршила
становище та зумовила виникнення нових труд�
нощів різного характеру. Тому виникає потре�
ба у формуванні нової моделі землекористу�
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вання — концепції сталого землекористуван�
ня. Вона повинна підвищити добробут людей,
розв'язати проблеми пов'язані з деградацією
земельних ресурсів та її охорони та раціональ�
ного використання земель та поліпшення їх
екологічного стану тощо.

На сьогодні у сфері землекористуванні не�
від'ємним аспектом є вирішення проблеми
відповідно до концепції сталого розвитку. Ук�
ладання цієї концепції відбулось у 1992 р. на
конференції ООН у Ріо�де�Жанейро. На
Всесвітній конференції, яка була проведена в
Йоханезбурзі у 2002 р. підсумували, що треба
сфокусувати свою увагу саме на здійсненні цієї
концепції шляхом системного вирішення про�
блем раціонального використання землі. Це мож�
на досягти шляхом забезпечення екологічного
підходу у сфері землекористування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоритико�методичні та практичні ас�
пекти сталого розвитку сільськогосподарсь�
кого землекористування досліджувались ба�
гатьма відомими вченими такими, як: Н.С.
Богіра, О.І. Гуторов, О.І. Котикова, А.Я.
Сохнич, В.М. Третяк та ін.

 Так, О.І. Гуторов [1] виклав теоретичні
та методологічні проблеми формування
інституціональної бази сталого землекори�
стування в Україні та обгрунтовував напря�
ми його здійснення.

В.М. Другак [2] обгрунтувала роль і
сутність сталого землекористування у фор�
муванні сталого розвитку суспільств.

О.І. Котикова [3] розробила систему по�
казників та індикаторів сталого розвитку,
якe пропонує доповнити соціальними, еко�
номічними, екологічними та інституціональ�
ними.

Сьогодні існує багато тлумачень терміну
"сталий розвиток", але жодне з них не стало
загальновизнаним.

Наприклад, Богіра М.С. [4] під терміном
"сталий розвиток" розуміє таку взаємодію
людини із земельними ресурсами, в якій за�
безпечується поєднання розвитку екологіч�
ної, економічної і соціальної сфер.

Брижань І.А. [5, с. 131] пропонує сталий
розвиток розглядати як систему, що пред�
ставляє собою множину елементів, що зна�
ходяться у взаємодії, відносинах, зв'язках і
завдяки цьому представляють  собою
цілісність.

Максименко І.А. [6] поняття "сталий роз�
виток" характеризують "як процес екологі�

зації економічної діяльності, гармонізації
продуктивних сил, задоволення потреб усіх
членів суспільства за умов забезпечення і по�
етапного відтворення цілісності природно�
го середовища, створення можливостей для
рівноваги між його потенціалом та вимога�
ми суб'єктів господарювання.

Шевчук В.Я. [7] розуміє сталий розвиток
як процес гармонізації продуктивних сил,
задоволення необхідних потреб усіх членів
суспільства за умови збереження і поетап�
ного відтворення цілісності навколишнього
середовища, забезпечення рівноваги між по�
тенціалом природи та вимогами людей усіх
поколінь.

Не дивлячись на значну кількість дослід�
жень різних вчених та науковців, ця пробле�
ма вимагає подальшого вивчення з врахуван�
ням сьогодення.

МЕТА СТАТТІ
Мета роботи є аналіз та узагальнення те�

оретико�методичних аспектів та особливо�
стей сталого розвитку сільськогосподарсь�
кого землекористування.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

У 1995 р. Україна на 3�ій сесії Комісії зба�
лансованого розвитку Економічної і соц�
іальної ради ООН представила наступну
структуру Національної концепції збалан�
сованого розвитку [8]:

— стан та проблеми впровадження прин�
ципів сталого розвитку в Україні;

— стан земельних і лісових ресурсів;
— біологічне розмаїття;
— економічний механізм охорони навко�

лишнього середовища та проблем фінансу�
вання сталого розвитку.

Відповідно до цього, у вересні 1997 р. на
громадське обговорення було винесено про�
ект Концепції Сталого розвитку, що перед�
бачає наступні принципи [9]:

— забезпечення гармонізації співісну�
вання людини і природи;

— реалізація права нинішнього і май�
бутніх поколінь на справедливе задоволен�
ня їх потреб і рівність можливостей для по�
дальшого розвитку;

— невід'ємність захисту природного се�
редовища від процесу розвитку суспільства;

— відповідальність держави за погіршен�
ня стану довкілля;

— здійснення заходів щодо екологізації
господарської діяльності, усунення причин,
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а не наслідків забруднення середовища;
— забезпечення у встановленому зако�

ном порядку доступу населення до екологі�
чної інформації, включаючи інформацію про
небезпечні матеріали та види діяльності;

— подолання бідності і поступове змен�
шення різниці рівнів життя різних верств на�
селення;

— міжнародне співробітництво з метою
забезпечення умов економічного зростання
і сталого розвитку всіх країн;

— участь громадян в обговоренні про�
ектів законодавчих актів,  проведення
відкритої експертизи будівництва та експлу�
атації господарських комплексів;

— залучення широких верств населення
до досягнення цілей сталого розвитку.

За останні роки визначились негативні
тенденції землекористування країни такі,
як: погіршення використання землі як основ�
ного засобу виробництва, зниження ефек�
тивності сільськогосподарського виробниц�
тва, продовжує погіршуватися екологічна
ситуація в землекористуванні тощо [10, 11].

Очевидним є те, що зміст терміну "сталий
розвиток" необхідно розглядати в контексті
дієприкметників: регульований, збалансова�
ний, оптимізований, безперервний протягом
невизначено довгого ряду людських по�
колінь. Саме у цьому контексті ми пропонує�
мо використовувати поняття "сталий розви�
ток" в понятійному апараті економіки зем�
лекористування, оскільки не усвідомлення
його змісту не дозволить сформуватися
науці сталого розвитку землекористування.

З вищевикладеного та на основі аналітич�
ного огляду напрацювань вчених, можна
зробити висновок, що "сталий розвиток зем�
лекористування" — це такий розвиток, який
забезпечує отримання суспільно� необхідної
кількості продукції без порушення екосис�
теми Земля, що формується на основі прий�
няття стратегічних управліських рішень.

Що стосується сталого розвитку Украї�
ни, то він передбачає побудову соціально�
орієнтованої економіки ринкового змісту на
засадах рівного співвідношення в тріаді
стратегій розвитку країни "економічна�еко�
логічна�соціальна".

Сталий розвиток сільськогосподарсько�
го землекористування гармонійно поєднує
такі цілі: задоволення потреб суспільства та
збереження екологічного стану навколиш�
нього середовища, подолання кризи в еко�
номіці та проводити ефективну політику ра�
ціонального використання земельних ре�

сурсів. Саме ця модель сталого розвитку ста�
ло широко поширюватись, але для її реалі�
зації потрібно багато часу та праці, щоб
вдосконалити національну програму та реа�
лізовувати її в життя.

Аналізуючи причинно�наслідкові зв'язки
між екологічною, економічною та соціаль�
ною стратегіями, випливає, що існує потре�
ба в глибокому теоретичному і методологі�
чному осмисленні екологічної політики в
державі, з огляду на перехід її до моделі ста�
лого розвитку. Адже сучасний стан резуль�
татів екологічної політики свідчить, що вони
залишаються на рівні, коли економісти про�
довжують скорочувати витрати на поперед�
ження або ліквідацію негативної дії госпо�
дарської діяльності на стан навколишнього
середовища, а природоохоронні органи на�
полягають на скорочені масштабів економі�
чної діяльності, тобто екологічні чинники
вже перетворилися в об'єктивні обмежувачі
економічного зростання.

Це зумовлює пошук ефективних напрямів
проведення екологічної політики та опрацю�
вання парадигми екологізації, основні поло�
ження якої представлено так: розробка те�
оретико�методологічної та методичної бази
екологізації; узгодженість локальних ре�
форм з процесом екологізації в країні; ак�
тивізація інноваційної діяльності та підви�
щення інвестиційної активності в еколо�
гізації господарської діяльності.

Екологічний підхід є необхідною переду�
мовою розвитку землекористування країни,
оскіль ки він  формуватим е екологічну
свідомість землевласників та землекористу�
вачів, стимулюватиме розвиток і впровад�
ження в сферу землекористування ресурсо�
ощадливих, екологобезпечних технологій.

У нашому випадку центральна ідея терм�
іну "екологічний підхід" базується на прин�
ципах екології людини та екології землеко�
ристування, що на відміну від всіх інших на�
укових напрямів екології, котрі вивчають
взаємодію суспільства з природою, включає
глибокі знання еконології на основі систем�
ного підходу. При цьому таке бачення терм�
іну в ніякій мірі не призводить до девальвації
сенсу екології як біологічної науки, оскіль�
ки мова в нашому випадку йде не про визна�
чення змісту науки екології, а про предмет
дослідження.

Розвиваючи думку під цим кутом зору,
відзначимо, що у теоретичному контексті
екологічний підхід у землекористуванні як
об'єкт пізнання включає в себе наступні
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взаємопов'язані елементи: формування еко�
логічної свідомості на основі теоретичних
знань, екологізація управління, екологізація
виробництва,  екологізація споживача і,
сформована на основі цього, екологізація
стилю життя.

Еколого�економічними пріоритетами у
вирішенні основних завдань по забезпечен�
ню сталого використання земель сільсько�
господарського призначення є:

— збалансування екологічних, економі�
чних і соціальних факторів розвитку регіонів
з урахуванням властивостей земельних ре�
сурсів, їх цінності та особливостей викори�
стання на певній території;

— природно�просторова організація ви�
користання земельних ресурсів, яка забез�
печить умови для раціонального викорис�
тання потенційних ресурсних можливостей
земель без порушення екологічної рівнова�
ги для окремих адміністративно�територі�
альних одиниць. Варіантний підхід набуває
особливого сенсу в умовах різних форм гос�
подарювання, соціального розшарування,
різної забезпеченості товаровиробників ви�
робничими ресурсами;

— оптимальне поєднання приватних інте�
ресів з суспільними з приводу використання
земель [12].

Вищенаведене теоретичне визначення
сутності процесу екологічного підходу в
землекористуванні дозволяє зробити висно�
вок про перехід до принципово нової пара�
дигми розвитку інноваційного землекорис�
тування, його екологізації як основної умо�
ви сталого розвитку екосистеми.

ВИСНОВКИ
Отже, у відповідності Ріо�де�Жанейрсь�

кої конференції слід розробити науково�об�
грунтовану систему сталого розвитку для
кожної окремої галузі господарства, зокре�
ма і для землекористування.

Вищерозвинуте теоретичне визначення
сутності процесу екологічного підходу в
землекористуванні привело до висновку про
перехід до принципово нової парадигми роз�
витку інноваційного землекористування,
його екологізації як основної умови стало�
го розвитку екосистеми.

Виходячи з основних положень теорії си�
стем, окремі частини або компоненти моделі
процесу екологічного підходу були визна�
чені на засадах дослідження причин поглиб�
лення екологічних негараздів в землекорис�
туванні.

Подальші дослідження мають бути спря�
мовані на розкриття особливостей раціо�
нального землекористування в контексті
сталого розвитку.
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