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У статті здійснено систематизацію та групування екологічних інструментів за екологічною, економічною та со�
ціально�інституційною складовими земельних відносин, що відображають забезпечення регуляторної політики щодо
використання, володіння та розпорядження, охорони та відтворення земельних ресурсів. Спектр цих інструментів
сформовано не лише до екологічного, а й у відповідності до еколого�соціального, еколого�психологічного, еколого�
організаційного, еколого�технологічного, еколого�нормативного, еколого�правового та еколого�економічного на�
прямів, які генерують заходи з поліпшення природокористування та зменшення негативного впливу на навколишнє
середовище. Як важливий інструмент покращення регулювання земельних відносин запропоновано впровадження
та реалізація апробованих європейських орієнтирів. Результат вибору перспективного екологічного інструмента�
рію регулювання залежить від гостроти екологічного стану, масштабів антропогенного та техногенного наванта�
ження, рівня розвитку території, завдань соціально�економічного розвитку та екологічної політики.

This article provides the systematization and grouping of ecological instruments according to ecological, economic,
and social institutional components of land relations, which reflect the regulatory policy of land resources usage,
possession, and disposal, preservation, and recreation. The whole specter of these instruments is formed not only for
ecological, but for ecological social, ecological psychological, ecological organizational, ecological technological,
ecological normative, ecological legal, and ecological economic directions as well, which generate methods of land usage
improvements and reduction of negative environmental influence. It is suggested to implement and actualize tested
european marks as an important instrument of the land relations regulation improvement.The result of the choice of the
prospective ecological regulative toolkit depends on the ecological condition acuteness, anthropogenic and industrial
load scale, level of the development of a given territory, social and economic development, and ecological policy tasks.

Ключові слова: екологічні інструменти, якість довкілля, земельні відносини, сталий роз�
виток, міжнародні стандарти.
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екологічного інструментарію у сферу приро�
докористування, адже покращення рівня
якості довкілля є вимогою сучасності. Про�
блематика стрімкого розвитку екологічних
проблем, що спостерігається сьогодні, потре�
бує негайного вирішення. Зважаючи на недо�
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сконалість екологічного і земельного норма�
тивно�правового регулювання та неста�
більність політичної ситуації у державі особ�
ливо актуальною стає проблема раціонально�
го використання, збереження, охорони та
відтворення земель різного цільового призна�
чення в Україні. Але попри те, що окремі ме�
тоди та інструменти механізмів управління
земельними відносинами впроваджені у прак�
тику господарювання у багатьох галузях на�
ціональної економіки, на різних управлінсь�
ких рівнях, на сьогодні відсутнє системне ро�
зуміння структури механізмів регулювання і
розвитку земельних відносин. Від наявності,
якості і застосування набору інструментів в
екологічні проекти залежать стан соціально�
економічного розвитку країни, рівень життя
населення, можливість збереження та розвит�
ку природного середовища та біосфери в ціло�
му. Отже, особливої актуальності набувають
дослідження у напрямі формування та реалі�
зації механізмів регулювання земельних
відносин.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика розвитку земельних відно�
син є предметом досліджень широкого кола
вітчизняних науковців таких, як Д.І. Бабміндра
[1], І.К. Бистряков [2], Д.С. Добряк [3], Ш.І. Іба�
тулін [4], А.Г. Мартин [3], В.В. Пилипів [5], А.М. Тре�
тяк [6], М.А. Хвесик [7] та ін. При достатньо
широкому спектрі досліджень, зокрема, з пи�
тань власності на землю та управління земель�
ними відносинами у процесі становлення рин�
кової економіки в Україні, потребують особли�
вої уваги дослідження механізмів управління
земельними відносинами та їх розвитку, а особ�
ливо систематизація екологічних інструментів,
що є важливою передумовою впровадження
збалансованого регулювання на засадах ста�
лості.

ФОРМУЛЮВАННЯ
ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Метою дослідження є встановлення пріо�
ритетних напрямів розвитку земельних відно�
син на основі вивчення теоретичних та прак�
тичних аспектів їх регулювання; уточнення,
систематизація і групування основних інстру�
ментів екологічного регулювання; надання
пропозицій стосовно стимулювання збалансо�
ваного використання та охорони і відтворен�
ня земель в Україні у відповідному інститу�
ційному середовищі на засадах сталого роз�
витку.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ

НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Для забезпечення регуляторної політики

щодо використання, володіння та розпоряд�
ження, охорони та відтворення земельних
ресурсів, покращення ефективності системи
земельних відносин в умовах сталості акту�
альним питанням буде застосування спект�
ру існуючих та впровадження нових еколог�
ічних інструментів. Ці інструменти повинні
в першу чергу відображати дотримання
принципу екологічної обережності для пе�
редбачення в господарській діяльності зас�
тережень можливих несприятливих еколог�
ічних наслідків (принцип включений в чис�
ленні міжнародні документи такі, як Бре�
генська європейська декларація (1990 р.),
Декларація Ріо (принцип 15), Рамкова кон�
венція зі зміни клімату (1992 р.) та багато
документів Організації економічного спів�
робітництва і розвитку); а також принципів
ощадливості; ресурсозбереження; відтво�
рення; екосистемності; оптимальності. Зав�
дяки екологічним інструментам регулюван�
ня земельних відносин приймаються еконо�
мічно ефективні заходи, які повинні викори�
стовуватись для того, щоб запобігти еко�
логічній деградації земельних ресурсів в
інтересах теперішніх і майбутніх поколінь.

Основні недоліки вітчизняного механізму
екологічного регулювання земельних відно�
син полягають у тому, що він, по�перше, не в
змозі зацікавити землекористувачів у прове�
денні природоохоронних заходів за рахунок
власних коштів; по�друге, не кореспондуєть�
ся з економічними та соціально�інституцій�
ними показниками і важелями господарської
діяльності; по�третє, недостатньо оператив�
но й ефективно реагує на динаміку економі�
чних, соціальних і екологічних процесів у дер�
жаві.

Екологічне регулювання, у відповідності до
нормативних актів, — це система активних за�
конодавчих, адміністративних, економічних за�
ходів і важелів впливу, які використовують дер�
жавні органи різного рівня для примушування
забруднювачів навколишнього природного се�
редовища обмежити викиди шкідливих речовин
у природне середовище, а також для матеріаль�
ного стимулювання сумлінних природокорис�
тувачів.

Виходячи з базових міжнародних приро�
доохоронних конвенцій та пріоритетів еколо�
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гізації використання, володіння та розпоряд�
ження, охорони та відтворення земельних ре�
сурсів формування спектра екологічних

інструментів регулювання земельних відно�
син має включати сукупність важелів та
підойм соціальної, психологічної, організа�

Рис. 1. Систематизація екологічних інструментів регулювання земельних відносин
на засадах сталості

Складено авторами.
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ційної, технологічної, нормативної, правової
та економічної спрямованості (рис. 1), які ге�
нерують заходи з поліпшення природокори�
стування та зменшення негативного впливу
на навколишнє середовище. Отримання си�
нергетичного ефекту в напрямі відтворення
земельно�ресурсного потенціалу стане мож�
ливим за умови поєднання різноманітних ре�
гуляторних інструментів екологічного спря�
мування, щоб важелі стимулювання доповню�
валися інструментами примусу. Виснажливий
тип землекористування, який сформувався в
період адміністративно�командної економі�
ки і поглибився в перехідний період, призвів
до перегинів у структурі земельного фонду.
В багатьох регіонах була втрачена традицій�
на сільськогосподарська спеціалізація, що
привела до надмірного виснаження найбільш
родючих земель та посилення природоруйні�
вних процесів.

З огляду на сказане, першочергового зна�
чення набуває використання інструментів
стимулювання для здійснення інтерактивної
інвентаризації екологонебезпечних об'єктів,
рекультивації земель, проведення сівозмін,
розширення ареалу проведення агролісоме�
ліоративних заходів, консервації та консо�
лідації земель, культуртехнічних робіт, по�
передження збитків та відшкодування втрат
внаслідок виснаження грунтів, створення
природоохоронних зон та екомереж. Пара�
лельно мають інституціоналізовуватися до�
даткові податкові інструменти у формі пла�
тежів за трансакції із земельними ресурса�
ми, штрафів за втрати сільськогосподарсь�
кого та лісогосподарського виробництва,
субсидій за впровадження сучасних грунто�
захисних систем землеробства, дотацій на
розширення потужностей органічного зем�
леробства, пільгових позик для відновлення
традиційної для конкретного типу грунтів
сільськогосподарської спеціалізації, грантів
на здійснення комплексу гідромеліоратив�
них, агротехнічних та агроекологічних поліп�
шень.

Одним з основних недоліків існуючої си�
стеми регулювання земельних відносин є
надмірна уніфікація земельного законодав�
ства, що не дає можливості прискорити про�
цеси впровадження сучасних форм раціо�
нального та збалансованого використання
різних категорій земельних ресурсів. Також
не сформовано критичного рівня підзакон�
них актів, які фактично формують методо�
логічний інструментарій оцінки, оподатку�
вання та перерозподілу земельних активів.

У латентному стані перебуває система фор�
мування екологічного світогляду землеко�
ристувачів у зв'язку з відсутністю повноці�
нного інституту сільськогосподарського до�
радництва, який покликаний форсувати про�
цеси екологічного виховання та просвітниц�
тва з метою формування нового типу земле�
користування на принципах сталості. Це має
стати базовою інституціональною передумо�
вою зміцнення екологічної етики, культури
та свідомості, що сприятиме формуванню
неформальних інститутів невиснажливого та
збалансованого використання земельно�ре�
сурсного потенціалу.

Принципового значення особливо на кор�
поративному рівні набуває впровадження
інструментів екологічного менеджменту, що
дасть можливість закласти у виробничо�госпо�
дарську діяльність екологічні імперативи як
щодо використання, так і відтворення земель�
них ресурсів. Це має кореспондуватися і фор�
муванням інституціонального підгрунтя впро�
вадження інституту екологічного аудиту, що
забезпечуватиме відповідність між реальним
дотриманням нормативів та норм природоохо�
ронного законодавства та правовими положен�
нями.

Необхідно удосконалити нормативно�пра�
вову базу екологічного ліцензування, щоб уне�
можливити прецеденти екологодеструктивної
та природоруйнівної діяльності ще на початко�
вих етапах. Дієвим стимулом для накопичення
інвестицій в природоохоронні проекти стане
повноцінний запуск інструментів екологічного
страхування як у сфері сільськогосподарсько�
го землекористування, так і у сфері викорис�
тання земель як територіального базису роз�
витку продуктивних сил.

Ряд пріоритетів раціонального землекори�
стування не були реалізовані та не мали необ�
хідного супроводження через фізичну спря�
мованість виробничо�технічної бази обробіт�
ку грунтів, що вимагає формування системи
продукування екологічних інновацій, в тому
числі й через використання сучасної техніки
та технологій. В останні роки була фактично
зруйнована система екологічного моніторин�
гу, що не дає можливості оперативно реагу�
вати на прояви виснажливого та екологодес�
труктивного землекористування і впроваджу�
вати методи раціонального землекористуван�
ня.

Об'єднання еколого�економічних, еколого�
правових, еколого�нормативних, еколого�
організаційних і еколого�технологічних інстру�
ментів у один блок регулюють здебільшого
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підвищення ефективності еколого�безпечного
використання земельних ресурсів. Їх застосу�
вання спрямоване на збільшення надходжень
до державного бюджету при одночасному по�
ліпшенні якості довкілля.

Комплекс охоронно�відтворювальних ін�
струментів має на меті дотримання екологічної
безпеки земельних ресурсів при забезпеченні
їх охорони та відтворення.

Заходи щодо забезпечення володіння та
розпорядження земельними ресурсами форму�
ватимуться за рахунок використання еколого�
соціальних та еколого�психологічних інстру�
ментів.

На практиці одночасно задіяти усі інстру�
менти регулювання досить складно, бо деякі
забезпечують виконання протилежних функ�
цій, а в інших випадках зустрічається дублю�
вання функцій. Ще одним негативним чинни�
ком є низька екологічна свідомість землеко�
ристувачів, які надають перевагу економіч�
ним інструментам регулювання. Вибір перс�
пективного екологічного інструментарію ре�
гулювання залежить від гостроти екологічно�
го стану, масштабів антропогенного та тех�
ногенного навантаження, рівня розвитку те�
риторії, завдань соціально�економічного
розвитку та екологічної політики. Тому набір
екологічних інструментів і засобів визна�
чається з врахуванням цільових орієнтирів
екологічної політики та поточного стану еко�
номіки країни.

При цьому необхідно враховувати таксоно�
мічний рівень регулювання: національний, ре�
гіональний та локальний. Також важливе зна�
чення має приналежність земельного та земель�
но�господарського активу, тобто державна,
корпоративна, комунальна, приватна прина�
лежність.

Особливістю є те, що, як правило, спрямо�
ваність інструментів регулювання, які викори�
стовуються на загальнонаціональному рівні,
не завжди кореспондується з інтересами те�
риторіальних громад, корпоративних струк�
тур та сектору домашніх господарств. Узако�
нені в базових нормативно�правових докумен�
тах інструменти екологічного регулювання
так і не отримали імплементації для їх вико�
ристання на регіональному та локальному
рівнях. В умовах децентралізації влади та ре�
форми місцевого самоврядування посилюєть�
ся роль регіонального рівня, оскільки від цьо�
го значною мірою залежать надходження зе�
мельного податку та плати за земельні
трансакції до місцевих бюджетів і відповідно
перспективи нарощення інвестиційного потен�

ціалу реалізації проектів соціально�економі�
чного розвитку, зокрема модернізації інфра�
структурних об'єктів.

Поглиблення реформи місцевого самовря�
дування, яка має супроводжуватися переда�
чею територіальним громадам земельних ре�
сурсів на прилеглих до населених пунктів те�
риторіях з метою розширення територіально�
го базису соціально�економічного розвитку та
бази стягнення податків і зборів, які спрямо�
вуються до місцевих бюджетів. Також потре�
бує удосконалення інституціональне середо�
вище перерозподілу земельних ресурсів через
механізм іпотечно�заставних операцій, що
дасть можливість забезпечити емісію об�
лігацій місцевої позики екологічного спряму�
вання під заставу земель комунальної влас�
ності. Таким чином, збільшаться можливості
формування фінансових фондів відтворення
земельно�ресурсного потенціалу та охорони
найбільш цінних земель.

Надзвичайно складним є питання екологі�
зації земельних відносин на корпоративному
рівні, оскільки отримання максимального при�
бутку, що є основною метою функціонування
суб'єктів аграрного підприємництва, не завж�
ди корелює з пріоритетами екологічно безпеч�
ного та раціонального землекористування. Тим
більше посилення сировинної спрямованості
сільськогосподарського виробництва, проявом
чого є збільшення посівних площ сільськогос�
подарських культур енергетичної спрямова�
ності та експортноорієнтованих культур, при�
зводить до втрати гумусу. А таких умов у стра�
тегію діяльності корпоративних структур ма�
ють умонтовуватися відповідні стимули, які
спонукатимуть до використання методів та
форм грунтозахисного землеробства, що упе�
редить процеси виснаження земельно�ресурс�
ного потенціалу.

Необхідність вдосконалення інструмен�
тарію регулювання земельних відносин зу�
мовлена також тим, щоб вмонтувати в стра�
тегію господарської діяльності землевлас�
ників та землекористувачів екологічний
імператив на основі використання директив
Євросоюзу.

Більше того, укладання економічної части�
ни Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС
вимагає швидкої імплементації природних та
природоохоронних директив, у тому числі і в
частині використання земельно�ресурсного
потенціалу. З огляду на сказане, до спектра
інструментів екологічного регулювання зе�
мельних відносин мають увійти важелі, які
сприятимуть конвергенції вітчизняного регу�
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ляторного механізму землекористування та
аналогічних механізмів високорозвинених
країн.

Однією з найважливіших складових час�
тин природоохоронного законодавства вис�
тупає система екологічних стандартів. Саме
на ці стандарти у відповідності до директив
Євросоюзу повинні орієнтуватися підприєм�
ства�забруднювачі у своїй природоохоронній
діяльності. Недотримання стандартів повин�
не призводити до юридичної відповідаль�
ності.

У світовій практиці екологічну сертифіка�
цію почали запроваджувати з 1992 р. на основі
Директиви 92/880/ЕС "Про екологічні знаки",
британського стандарту BS 7750 "Система еко�
логічного управління", міжнародних стан�
дартів ISO/TC207 "Управління навколишнім
середовищем" тощо. Поступ України до єдино�
го ринку стає додатковим чинником у форму�
ванні тенденцій щодо вимог стосовно якості,
конкурентоспроможності та безпеки пропоно�
ваних продукції, послуг та діяльності об'єктів
регулювання державної системи екологічного
управління (ДСЕУ).

В умовах послідовної екологізації всіх ла�
нок економіки України та формування рин�
ку екотехнологій та екопослуг відбувається
вплив європейських орієнтирів на процес
формування екологічної сертифікації. Сучас�
ний напрям створення і розвитку системи
екологічної сертифікації України визначений
у ст. 48 "Співпраця в галузі оцінювання стан�
дартів та оцінювання відповідності" Угоди
про партнерство та співпрацю між Євро�
пейським союзом і Україною. У цій Угоді сто�
рони, зокрема, намагаються сприяти засто�
суванню технічних правил Співтовариства та
європейських стандартів і процедур оціню�
вання відповідності. На порядку денному
стоїть питання про створення системи еколо�
гічної сертифікації України. Завдання цієї
системи, її функції та організаційні засади
розглядаються крізь призму Концепції ста�
лого розвитку України, вищенаведеної Уго�
ди та з позицій забезпечення екологічної без�
пеки.

Директивою ЄС 1836/93 у 1993 році були
затверджені Правила екологічного керуван�
ня й аудиту. Поряд із Правилами екологіч�
ного керування й аудиту, затвердженими ди�
рективою ЄС 1836/93, у Великобританії роз�
роблений і впроваджений Стандарт для сис�
теми екологічного керування BS 7750.
Міжнародна організація по стандартизації
закінчила розробку міжнародних норм еко�

логічного керування підприємством ISO
14000.

Імплементація директиви Ради 92/43/ЄЕС
від 21 травня 1992 р. про збереження природ�
ного середовища існування, дикої флори та
фауни, із змінами і доповненнями, внесеними
Директивами 97/62/ЄС, 2006/105/ЄС та Регла�
ментом (ЄС) 2003/1882 передбачає здійснення
організаційно�правових заходів, спрямованих
на впровадження стандартів ЄС щодо збере�
ження природного середовища існування (осе�
лищ) і видів природної флори та фауни, які ма�
ють важливе значення для суспільства на тери�
торії держав�членів Європейського Союзу, що
регулюватиме питання створення та функціо�
нування екологічної мережі.

У рамках реалізації директиви 2000/60/ЄС
Європейського Парламенту і Ради "Про вста�
новлення рамок діяльності Співтовариства в
галузі водної політики" від 23 жовтня 2000 року
важливим інструментом є: встановлення (від�
новлення) прибережних смуг, водоохоронних
зон.

Зокрема імплементація директиви ЄС 91/
676/ЕЕС "Захист водних об'єктів від забруднен�
ня нітратами із сільськогосподарських джерел"
дозволить вирішити наступні питання у сфері
земельних відносин:

— проведення агролісомеліорації, здійснен�
ня культуртехнічних робіт;

— зменшення парцеляції земель (проведен�
ня консолідації);

— уникнення нерегульованого використан�
ня азотних добрив та гною;

— відшкодування втрат сільськогоспо�
дарського виробництва (підпали торфовищ, не�
санкціонований вивіз чорнозему тощо);

— нерегульована ренатуралізація внаслідок
безгосподарського використання, бо "де�юре"
— землі сільськогосподарського призначення,
а "де�факто" — це вже землі лісового фонду.

Тому для вмонтування екологічних імпера�
тивів у сферу регулювання земельних відносин
необхідно привести у відповідність норматив�
но�правову базу України до європейських стан�
дартів, забезпечити міжвідомчу взаємодію та
координацію діяльності з імплементації дирек�
тив, здійснювати організацію спільних нарад,
круглих столів із представниками ділових кіл
та/або громадськістю, з урахуванням напрямів
діяльності провідних неурядових організації
євроінтеграційного та природоохоронного
спрямування з окремих аспектів імплементації
даних директив, розробити детальні плани з
імплементації директив у відповідності із ви�
кликами сучасності.
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І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Отже, існуюча необхідність вдосконален�
ня регулювання земельних відносин є пере�
думовою сталого розвитку земельно�ресур�
сної сфери. Синергетичний ефект механізму
регулювання земельних відносин буде отри�
маний завдяки взаємопов'язаній системі еко�
логічних інструментів, ціллю застосування
яких є раціональне використання, інституці�
оналізована система володіння та розпоряд�
ження, що збалансовуються охороною та
відтворенням земельних ресурсів. Подальші
дослідження у даному напрямі будуть пов'я�
зані з визначенням інструментарію на кож�
ному з таксономічних рівнів регулювання:
національному, регіональному та локально�
му. А також систематизації спектра економ�
ічних та соціальних інструментів регулюван�
ня земельних відносин.
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