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SUSTAINABLE (BALANCED) LAND USE: CONCEPTUAL BASIS AND INSTITUTIONALIZATION
METHODOLOGY

З'ясовано, що станом на 2021 р. в Україні не сформована світоглядна парадигма сталого (збалансованого) землеN
користування, на якій би грунтувалася Стратегія земельної політики щодо управління земельними ресурсами та земN
лекористуванням, і яка б була орієнтована на досягнення оптимального балансу між трьома складовими збалансоваN
ного землекористування — економічною, соціальною та екологічною. Обгрунтовано, що законодавче визначення
сталого землекористування не є достатньо обгрунтованим та збалансованим. Визначено, що під сталим (збалансоваN
ним) землекористуванням необхідно розуміти систему організації використання та охорони землі та інших природN
них ресурсів й біорізноманіття та відповідних їй земельних відносин, що відповідають відносинам суспільного розN
витку, при якій досягається оптимальне співвідношення між соціальними, екологічними та економічними факторами
розвитку землекористування, нормалізацією якісного стану земельних та інших природних ресурсів (нейтральною
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Землекористування — складне наукове по&

няття. Н.Ф. Реймерс визначав землекористу&
вання так: 1) порядок, умови та форми експлу&
атації земель (юрид.); 2) сукупність земельних
ділянок, які експлуатуються землекористува&
чами (адм.) [1]. У спеціальній науковій літера&
турі зроблено першу спробу систематизації
цього складного поняття [2—6]. Отже, в Ук&
раїні землекористування є важливим елемен&
том економіки, адже земельні ресурси є базовим
та визначальним природним ресурсом, який за&
діяний прямо й/ або опосередковано до абсолют&

деградацією), задоволенням матеріальних і духовних потреб нинішнього та прийдешніх поколінь. Виходячи із сфорN
мульованого поняття сталого (збалансованого) землекористування, його сутність полягає у збалансуванні соціальN
них, екологічних та економічних факторів землекористування шляхом інституціолізації процесу землекористуванN
ня та організації його форм.

Обгрунтовано, що методологія інституціолізації сталого землекористування із інтенсивною експлуатацією зеN
мель (земельних ресурсів) полягає у наступному: підтримці необхідного рівня біотичного регулювання земельних
ресурсів та навколишнього середовища; ієрархії рівнів управління сталим землекористуванням, зокрема: концепN
туального, ідеологічного, політичного та економічного. Визначено "коридори" допустимого рівня землекористуванN
ня за: екологічними параметрами (рівнем екологічної стабільності та антропогенного навантаження, збереження
природних екосистем, за балансом природних та антропогенних потоків енергії — біомаси в навколишньому середоN
вищі, за ступенем вилучення земельних та інших природних ресурсів і об'єктів — рослинного покриву, грунту, зеN
мельних ділянок); соціальними параметрами (за рівнем зростання доданої вартості землекористуванням, рівнем заN
безпеченості землею населення, зайнятість населення в економіці регіону та територіальної громади, стан здоров'я
населення, збереження соціальних функцій природних ландшафтів); економічними параметрами (технологічні,
технічні, за витратами, доходами, вартістю).

It was found that as of 2021 in Ukraine there is no worldview paradigm of sustainable (balanced) land use, on which
the Land Policy Strategy for land resources and land use management would be based, and which would be focused on
achieving an optimal balance between the three components of balanced land use — economic, social and environmental.
It is substantiated that the legislative definition of sustainable land use is not sufficiently substantiated and balanced. It
is determined that sustainable (balanced) land use should be understood as a system of organization of use and protection
of land and other natural resources as well as biodiversity and the land relations corresponding to it, corresponding to
the relations of social development, in which an optimal balance is achieved between social, environmental and economic
factors of land use development; normalization of the quality of land and other natural resources (neutral degradation),
meeting the material and spiritual needs of present and future generations. Based on the formulated concept of sustainable
(balanced) land use, its essence is to balance the social, environmental and economic factors of land use by
institutionalizing the process of land use and organizing its forms.

It has been substantiated that the methodology of sustainable land use with intensive exploitation of lands (land
resources) is as follows: maintaining the necessary level of biotic regulation of land resources and the environment;
hierarchy of levels of management of sustainable land use, in particular: conceptual, ideological, political and economic
The level of biotic regulation of land resources and the environment reflects the transformation of biological energy
flows — biomass in natural and anthropogenic channels and a change in the nature of the cycle of biogenic elements. The
conceptual level is the key point of land use management, as it sets the main targets for a long period of time — management
within the limits of permissible changes in the biotic regulation of land resources and the environment as well as a
reasonable ecological, economic and social satisfaction of the needs of society as a result of land use. The ideological
level of sustainable land use management determines the main direction and ways of implementing conceptual guidelines.
The political level of sustainable land management includes the formation of appropriate conceptual guidelines and
ideological level of the regulatory framework. The economic level of sustainable land use management determines the
mechanism of practical action of society in the field of land relations through institutions of valuation, costs, expenses,
profit and through the implementation of land relations between individual land users and society.

Ключові слова: стале землекористування, раціональне землекористування, екологічні та
економічні загрози, методологія інституціолізації.

Key words: sustainable land use, rational land use, environmental and economic threats,
institutionalization methodology.

но усіх видів економічної діяльності. Але, слід
зазначити, що саме наповнення терміну "земле&
користування" в Україні законодавчо ще не сфор&
мовано остаточно й однозначно. У таблиці 1 при&
ведено основні, базові терміни, які формують
систему землекористування в Україні.

Його розгорнута характеристика дається у
праці А.М. Третяка та В.М. Третяк "Теоретичні
засади розвитку сучасної системи землекори&
стування в Україні" [8]. У ній землекористуван&
ня розглядається як:

1) землекористування — елемент інститу&
ціонально&поведінкового механізму економіки
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країни, її регіонів та територій територіальних
громад;

2) землекористування — елемент механізму
інвестиційно&інноваційної діяльності;

3) землекористування — елемент підвищен&
ня природно&ресурсного потенціалу території;

4) землекористування — елемент соціально&
екологічного механізму;

5) землекористування — елемент організац&
ійного та землевпорядно&правового механізму
управління земельними та іншими природними
ресурсами і земельно&майновими комплексами;

6) землекористування — елемент фінансо&
во кредитного механізму.

Цей перелік необхідно доповнити ще й та&
ким визначенням як: комплексна наукова дис&
ципліна, що досліджує загальні принципи ра&
ціонального (для цього історичного моменту)
використання земельних та інших природних
ресурсів людським суспільством. Отже, по&
стає питання інтегрованого розуміння земле&
користування в терміні "стале землекористу&
вання".

Разом з тим, станом на 2021 р. в Україні не
сформована світоглядна парадигма сталого
(збалансованого) землекористування, на якій би
грунтувалася Стратегія земельної політики щодо
управління земельними ресурсами та землекори&
стуванням, що задовольняє потреби нинішнього
покоління без шкоди для можливості майбутніх
поколінь задовольняти свої власні потреби. Ця
політика повинна бути орієнтована на досягнен&
ня оптимального балансу між трьома складови&
ми збалансованого землекористування — еконо&
мічною, соціальною та екологічною.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є дослідження понятійного

базису сталого (збалансованого) землекорис&
тування в Україні та методології його інститу&
ціолізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

З точки зору законодавства станом на 2021 р.
функціонує визначення сталого землекористу&

Таблиця 1. Аналіз традиційних підходів
до трактування поняття "землекористування"

Рік Визначення Джерело 
1990 Землекористування це: 1) порядок, умови та форми експлуатації земель 

(юрид.); 2) сукупність земельних ділянок, які експлуатуються 
землекористувачами (адм.) [1] 

Н.Ф. Реймерс 

2000 Землекористування – система господарського та іншого використання 
землі, що склалась у країні під дією об'єктивних чинників або 
запроваджена державою. Мета землекористування – отримання 
найвищої користі, найвищого ефекту від землі за дотримання вимог її 
збереження й поліпшення [2] 

Економічна 
енциклопедія 

2004 Землекористування – це процес використання людиною (суспільством) 
інтегрального потенціалу території, який включає всі ресурси на 
відповідній ділянці геопростору, є складовою частиною суспільно-
територіального комплексу регіонального рівня і веде до ускладнення 
його структури, що знаходить своє проявлення у процесі регулювання 
земельних відносин [3] 

А.М. Третяк 

2006 Землекористування – це довготерміновий процес використання землі 
людиною для одержання продукції або вигод, а також структура 
людських взаємовідносин щодо власності на землю, що визначається 
сукупністю культурних, історичних, інституціональних та інших 
чинників щодо використання [4] 

О.О. Кучер 

2010 Землекористування – це: 1) користування землею в установленому 
законом порядку (земельна ділянка); 2) частина єдиного земельного 
фонду, що надана державою або набута у власність чи оренду окремим 
користувачем для господарської або іншої мети, обмежена на 
місцевості; 3) об’єкт права, об’єкт економічних, екологічних, 
містобудівних, сільськогосподарських та інших земельних відносин, на 
який землекористувачу виданий документ, що посвідчує право на 
землю з визначеними межами, площею, складом угідь, майнових 
об’єктів та за необхідністю з геодезичними координатами межових 
знаків, що визначені в натурі [5] 

В.М. Другак 

2018 Землекористування – це процес використання земельних ресурсів для 
різних потреб (розміщення населених пунктів, різних комунікацій, 
промислових об’єктів, виробництва сільськогосподарської продукції, 
видобутку корисних копалин, рекреаційних цілей тощо), який 
здійснюється на основі нормативно-правових актів [6] 

О.В. Краснолуцький 

2015 Землекористування – це унікальний природний актив, який окреслює 
простір, в якому відбувається економічна діяльність та відбуваються 
процеси, пов'язані з навколишнім середовищем, і в рамках якого 
розташовані екологічні та економічні активи [7] 

ФАО ООН 
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вання. Зокрема, у статті 1 закону України "Про
землеустрій" в редакції 2003 р. [9] стале земле&
користування — це форма та відповідні до неї
методи використання земель, що забезпечують
оптимальні параметри екологічних і соціально&
економічних функцій територій (а більш конк&
ретно, в нашому розумінні, функцій землі).
Разом з тим змінами до цієї статті у 2015 р.
було визначено, що стале землекористування —
це використання земель, що визначається три&
валим користуванням земельною ділянкою без
зміни її цільового призначення, погіршення її
якісних характеристик та забезпечує опти&
мальні параметри екологічних і соціально&еко&
номічних функцій територій. Отже, поняття
"стале землекористування" було звужено від
територіального розуміння до земельної ділян&
ки.

У більш широкому трактуванні цю катего&
рію розглядає В.М. Третяк [10], яка трактує
сталий розвиток як процес, який означає но&
вий тип функціонування цивілізації, заснова&
ний на радикальних змінах її історично сфор&
мованих параметрів (економічних, соціальних,
екологічних). За її словами, в умовах ринкової
економіки найчастіше спостерігається спожи&
вацьке відношення землекористувачів до землі,
тому недооцінка екологічних факторів при її
використанні неприпустима, особливо в умовах
становлення земельного ринку. Таким чином,
стале (збалансоване) землекористування не
можна трактувати як використання земель, що
визначається тривалим користуванням земель&
ною ділянкою без зміни її цільового призначен&
ня.

Під раціональним використанням землі у
сучасних умовах розвитку земельних відносин
в Україні В.М. Третяк розуміється найбільш
ефективний, з точки зору задоволення потреб
суспільства, варіант цільового та функціональ&
ного використання земель, організований, у
свою чергу, найбільш ефективним для конкрет&
них умов простору і часу способом відповідно
з об'єктивно існуючими принципами взаємодії
суспільства і природи [10]. Тому, на думку
В.М. Третяк [10], і ми з нею погоджуємося,
будь&які докорінні зміни в земельних відноси&
нах обумовлюють необхідність наукового за&
безпечення стратегії і тактики розвитку ста&
лості землекористування, у зв'язку з чим особ&
ливе значення мають розробки концептуальних
аспектів проблеми і конкретних напрямів її ви&
рішення.

На наш погляд, стале (збалансоване) зем&
лекористування — це така система організації
використання та охорони землі і інших природ&
них ресурсів й біорізноманіття та відповідних
їй земельних відносин, що відповідають відно&
синам суспільного розвитку, при якій дося&
гається оптимальне співвідношення між со&
ціальними, екологічними та економічними фак&
торами розвитку землекористування, норма&
лізацією якісного стану земельних та інших
природних ресурсів (нейтральною деграда&
цією), задоволенням матеріальних і духовних
потреб нинішнього та прийдешніх поколінь.

Тому, обгрунтовуючи необхідність збалан&
сованого землекористування, його важливість
з метою збереження земельних та інших при&
родних ресурсів і біорізноманіття, необхідно

Рис. 1. ЛогічноFзмістовна схема основних компонентів землекористування
як соціальноFекологоFекономічної системи
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спиратися на основні соціальні, економічні та
закони природи і принципи.

При розробці дослідницької концепції
інституціолізації збалансованого землекорис&
тування ми виходили з теоретичних уявлень
про землекористування як соціально&еколого&
економічної системи, що представляє собою
сукупність видів використання земельних та
інших природних ресурсів і їх, та біорізнома&
ніття, збереження на певній території і вклю&
чає чотири основних компонента: екологічний,
територіальний, економічний і правовий (рис.
1).

Екологічний компонент визначає коло пи&
тань, що характеризують зв'язки в системі "лю&
дина — земельні ресурси", а також обумовле&
них впливом господарської діяльності на стан
земельних ресурсів (проблеми землекористу&
вання).

Територіальний компонент відповідає за те&
риторіальну організацію землекористування,
раціональну організацію території землево&
лодінь та землекористувань (планування роз&
витку землекористування, землеустрій та зем&
левпорядкування).

Інституціональний компонент (у т.ч. зе&
мельне право) та економіка землекористуван&
ня тяжіють до суспільної сфери і торкаються
питань власності на землю, землевпорядних
регламентів (правил) землекористування, вар&

тості земельних ділянок та їх сукупності (зем&
леволодінь і землекористувань), орендної пла&
ти та інших земельних платежів і в кінцевому
підсумку зростання доходності та валової до&
даної вартості.

У наведеній логічно&змістовній схемі основ&
них компонентів землекористування як со&
ціально&еколого&економічної системи (рис. 1)
землекористування підрозділяється на види і
типи. Вид землекористування визначається
природними і соціально&економічними переду&
мовами. Вид землекористування — це су&
купність типів (підтипів) землекористування,
що мають схожий режим та інтенсивність ви&
користання земельних та інших природних ре&
сурсів і визначають урбанізованість та інтен&
сивність речовинно&енергетичних потоків у си&
стемі "природа&населення&господарство". За&
лежно від режиму та інтенсивності землекори&
стування можна виділити дві групи природно&
ресурсного землекористування:

а) ресурсоспоживаючу (яка змінює або руй&
нує) і

б) ресурсозберігаючу, "ощадливу" (рис. 2).
Поділ цих груп умовний. До першої групи

віднесено такі види землекористування: фоно&
ве, багатоосередкове й осередкове, а до другої
— дисперсне (ощадливе).

А тип землекористування — категорія які&
сна — визначається екстенсивними та інтен&

Рис. 2. ЛогічноFзмістовна модель структури землекористування в залежності
від його режиму та інтенсивності
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сивними факторами. Розрізняють, як правило,
екстенсивний та інтенсивний типи землекори&
стування. Під типом землекористування розу&
міється — різновид використання земель в ме&
жах однієї категорії земель, що визначає доз&
волені види використання земель в залежності
від їх еколого&економічної придатності і соц&
іально&економічних потреб [11]. У подальшо&
му поняття типу землекористування удоскона&
люється, зокрема, як різновид використання
земель відповідно до певної типологічної озна&
ки: суспільних та соціально&економічних по&
треб, еколого&економічної придатності, основ&
ного виду використання земель із врахуванням
не тільки їх придатності а і цінності інших при&
родних ресурсів [12]. Під підтипом землекори&
стування нами розуміється напрям за основним
функціональним використанням земельних та
інших природних ресурсів у межах типу зем&
лекористування [12; 13].

Виходячи із сформульованого нами понят&
тя сталого (збалансованого) землекористуван&
ня, його сутність полягає у збалансуванні со&
ціальних, екологічних та економічних факторів
землекористування шляхом інституціолізації
процесу землекористування та організації його
форм.

З позиції системи соціально&еколого&еко&
номічних та інституціональних відносин важ&
лива класифікація землекористування на за&
гальне та спеціальне. Загальне землекористу&
вання — це природне перебування у природно&
му середовищі людини як біосоціальної істоти
та користування земельними і іншими природ&
ними ресурсами з урахуванням екологічних та
соціальних інтересів інших членів суспільства.
До загального землекористування відносяться
земельні угіддя загального користування (під
природними водотоками (річки, струмки, лима&
ни), болота, під лісонасадженнями (парки,
сквери), вулиці та бульвари (включаючи троту&
ари), набережні, площі, чагарникова рос&
линність природного походження, кам'янисті
місця, піски, землі без рослинного покриву або
з незначним рослинним покривом, солончаки,
яри).

Спеціальне землекористування — це вико&
ристання земельних та інших природних ре&
сурсів на основі землевпорядних документів
для досягнення конкретних цілей, головним
чином на комерційній основі.

Загальне землекористування є безкоштов&
ним, а спеціальне — платним (за деяким винят&
ком окремого цільового призначення). З еко&
номіко&еколого&правової точки зору виділяють
дві форми землекористування: нераціональне

та раціональне. Нераціональне землекористу&
вання — це система діяльності, що не забезпе&
чує збереження природно&ресурсного потен&
ціалу та не приносить доходу. Раціональне зем&
лекористування — система діяльності, покли&
кана забезпечити економну експлуатацію зе&
мельних і інших природних ресурсів (умов) і
найбільш ефективний режим їх відтворення з
урахуванням перспективних інтересів суспіль&
ства, що розвивається, і збереження здоров'я
людей. Раціональне землекористування — це
така економіко&екологічна система господарю&
вання, при якій досягається невичерпність
енергетичної сировинної бази земельних та
інших природних ресурсів у поєднанні із збе&
реженням параметрів довкілля, необхідних
людині як біосоціальній істоті.

Відповідно до земельного та екологічного
законодавства і приведеного раніше визначен&
ня та сутності, раціональним землекористуван&
ням, є таке, що характеризується стійкістю,
відповідаючи довгостроковим екологічним,
економічним та соціальним інтересам викори&
стання земельних і інших природних ресурсів.
Розглядаючи раціональне землекористування
в аспекті задоволення довгострокових еколо&
го&ресурсних та ресурсно&сировинних потреб,
приходимо до поняття сталого землекористу&
вання, тобто землекористування, що задоволь&
няє інтереси сьогодення та майбутніх поколінь
за допомогою спеціального економічного та
екологічного імперативу життєдіяльності
людського суспільства.

Отже, стале землекористування — це дов&
готривалі (підтримання біотичної регуляції на&
вколишнього середовища), багатоцільові (задо&
волення різноманітних потреб людей) та еко&
номічно вигідні (оптимальне за відповідними
індикаторами та критеріями) земельні та інші
відносини суспільства. Інтенсивно освоювані
земельні та інші природні ресурси — це ті, де
відбувається підвищення інтенсивності вироб&
ництва шляхом більш повного використання
кожної одиниці земельного та іншого природ&
но&ресурсного потенціалу і простору (всіх
видів природних ресурсів, середоформуючої
ролі екосистем та їх соціальних функцій).

Інтенсивно освоювані земельні ресурси Ук&
раїни, з їх унікальними іншими природними
ресурсами (земельними, мінеральними, біоло&
гічними), незамінними екологічними благами
(ліси, гори, річки, болота), перспективними
промисловими та соціальними об'єктами (недо&
бувні та переробні комплекси, населені пунк&
ти, об'єднані територіальні громади в різних
регіонах) набувають все більшої значущості для
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країни. У той же час кризи, що формуються —
економічна (найбільш відчувається суспіль&
ством), соціальна (що виявляється в першу чер&
гу через здоров'я населення та його духовно&
моральний стан) та екологічні загрози (не по&
вною мірою усвідомлювані суспільством) —
підтверджують декларації світової спільноти
[14—16] про важливість коригування розвит&
ку суспільства у відносинах з навколишнім при&
родним середовищем, розробки принципів ба&
гаторічної господарської діяльності з ураху&
ванням сформованих і новостворених еколо&
гічних, економічних та соціальних викликів та
ризиків [17].

Екологічні загрози реалізуються у формі
різних негативних наслідків спочатку для зе&
мельних ресурсів та природного середовища, а
потім для різних секторів економіки: землеко&
ристування, надрокористування, лісокористу&
вання, водокористування.

Економічні загрози на інтенсивно експлуа&
тованих землях викликають негативні наслідки,
зумовлені: антропогенними (у тому числі тех&
нічними) факторами у вигляді деградації земель
та забруднень компонентів навколишнього се&
редовища (грунту, рослинності, повітря, води,)
руйнувань природних екосистем (грунтових,

лісових, водних, болотних) та природними фак&
торами, що описуються, головним чином, ха&
рактеристиками зміни глобального клімату.

Подальший розвиток землекористування із
інтенсивним освоюванням земель відповідно до
Концепції сталого розвитку, принципів еколо&
гічної безпеки та положень "зеленої" еконо&
міки має грунтуватися на методології, що вва&
жає земельні ресурси чеського життя, і на
відповідних науково&технологічних принципах,
що випливають звідси, та багатоцільові значен&
ня земельних ресурсів, їх багатокритеріальну
[18] економічну ефективність (оптимізацію).

Проблема сталого землекористування є ча&
стиною загальної проблеми сталого розвитку
(sustainable developopment) територій. Дослід&
ження, пов'язані з оцінкою сценаріїв викорис&
тання земельних ресурсів на територіях, на
яких інтенсивно експлуатуються земельні та
інші природні ресурси, носять, як правило,
вузько дисциплінарний характер; розглядають&
ся, головним чином, вирішення конкретних
видів та форм землекористування [19].

Окремі "міждисциплінарні" дослідження у
сфері землекористування дозволяють визначи&
ти раціональні варіанти з конкретних (не при&
меншуючи їх значення) питань: за конкретни&

Рис. 3. Система уявлень про землю (земельні ресурси)
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ми видами землекористування відповідно до
економічних критеріїв ефективності (головним
чином, за мінімумом експлуатаційних витрат),
за конкретними екологічними заходами відпо&
відно до нормативів охорони земель [20] (іноді
з оцінкою шкоди за наднормативний негатив&
ний вплив).

У цьому зв'язку розглянемо проблему ме&
тодології інституціолізації сталого (збалансо&
ваного) землекористування. Система уявлень
про землю (земельні ресурси) наведена на ри&
сунку 3: вона включає розгляд трьох видів зе&
мель: земля — об'єкт біосфери, земля — еле&
мент економічної сфери та земля — основа
формування духовної сфери суспільства.

Методологія сталого землекористування із
інтенсивною експлуатацією земель (земельних
ресурсів) виявляється у такому:

— підтримці необхідного рівня біотичного
регулювання земельних ресурсів та навколиш&
нього середовища [21];

— ієрархії рівнів управління сталим земле&
користуванням: концептуального, ідеологічно&
го, політичного та економічного [12].

Рівень біотичної регуляції земельних ре&
сурсів та навколишнього середовища в умовах
сучасних викликів та ризиків в Україні відоб&
ражає трансформації потоків біологічної
енергії — біомаси в природних та антропоген&
них каналах та зміна характеру круговороту
біогенних елементів. Тут у навколишньому се&
редовищі та системі землекористування визна&
чається зміна чистої первинної продукції та
виділяються території і площі непорушених
(неосвоєних), напівпорушених (напівосвоєних)
та порушених (освоєних) земель.

Концептуальний рівень є основною ланкою
управління землекористуванням, оскільки
задає основні цільові установки на тривалий
період часу — господарювання в межах допус&
тимої зміни біотичного регулювання земельних
ресурсів та навколишнього середовища і об&
грунтованого еколого економічного та соціаль&
ного задоволення потреб суспільства у резуль&
таті землекористування (оптимальне викорис&
тання земельних ресурсів як засобу, допусти&
мого вилучення земель як просторового бази&
су з природного стану та допустимого ступеня
негативного впливу на земельні ресурси).

Ідеологічний рівень управління сталим зем&
лекористуванням в Україні визначає головний
напрямок і шляхи реалізації концептуальних
установок: екологізацію суспільної свідомості
та економіки землекористування, що виража&
ються в більш повній і глибокій переробці ви&
рощуваних та видобувних ресурсів і в свідомо&

му формуванні та регулюванні споживчого по&
питу на продукцію з них. Вирощувані (на зем&
лях сільськогосподарського призначення та
лісового фонду) та видобуті (підземні) ресур&
си є не предметом продажу за кордон (зерна,
лісоматеріалів, руди тощо), а основою створен&
ня та розвитку промислової інфраструктури з
виробництва продукції з високою доданою вар&
тістю, тобто основою переробки ресурсів зем&
лекористування.

Політичний рівень управління сталим зем&
лекористуванням включає формування відпо&
відним концептуальним установкам та ідеоло&
гічному рівню нормативно&правової бази;
основним питанням, яке має нею вирішуватися
є чітке визначення та розмежування понять
"земля", "земельні ресурси" та "грунт"; землі в
Україні поділяють на сім категорій відповідно
до їх основного цільового призначення; земля
базовий компонент природного середовища. У
законодавстві України поділ понять "грунт",
"земля" та "земельні ресурси" визначено в за&
коні України "Про охорону земель" [20]. Зок&
рема, грунт — це природно&історичне органо&
мінеральне тіло, що утворилося на поверхні
земної кори і є осередком найбільшої концен&
трації поживних речовин, основою життя та
розвитку людства завдяки найціннішій своїй
властивості — родючості. Земля — це поверх&
ня суші з грунтами, корисними копалинами та
іншими природними елементами, що органічно
поєднані та функціонують разом з нею. Зе&
мельні ресурси — це сукупний природний ре&
сурс поверхні суші як просторового базису
розселення і господарської діяльності, основ&
ний засіб виробництва в сільському та лісово&
му господарстві. Окремі країни (США, Китай,
Німеччина, Франція, Канада) вже дійшли ви&
сновку, що охорона грунтів може здійснюва&
тися лише на державному рівні при закріпленні
в законодавстві юридичного терміну "грунт".

Економічний рівень управління сталим зем&
лекористуванням визначає механізм практич&
ної дії суспільства у сфері земельних відносин
через інституції оцінки, вартості, витрат, при&
бутків [22] і через реалізацію земельних відно&
син між індивідуальними землекористувачами
та суспільства. Вирішення завдань економічно&
го рівня управління сталим землекористуван&
ням базується на сучасних принципах залучен&
ня законодавчих і виконавчих структур та
бізнес&спільнот у пошуку ефективних варіантів
на основі використання локальних та глобаль&
них інформаційних ресурсів у галузі викорис&
тання та охорони земель, на основі аналізу при&
чинно&наслідкових та асоціативних зв'язків
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між різними формами та видами землекорис&
тування, використання механізмів пояснення
та обгрунтування рішень у реалізації концеп&
туальних установок та ідеологічних положень.

Це обумовлює необхідність формулювання
науково&технологічних принципів сталого зем&
лекористування на інтенсивно використовува&
них землях. Принципи включають:

— обгрунтування стратегічних пріоритетів
та індикаторів сталого землекористування [23];

— комплексну (еколого&економічну) оцін&
ку земельних ресурсів [24];

— визначення "коридорів" допустимого
землекористування;

— узгодження індивідуальних інтересів
землекористувачів із суспільними перевагами;

— багатокритеріальну оптимізацію земле&
користування [25].

Стратегічні пріоритети та індикатори ста&
лого землекористування залежать від еколого&
економічних та соціальних умов і форм земле&
користування.

Обгрунтування конкретних індикаторів
сталого землекористування обумовлено сучас&
ними викликами:

— соціальними (погіршення стану здоров'я
людей, нестабільна зайнятість в економіці, не&
гативні зміни у традиційній діяльності та спо&
собі життя),

— екологічними (порушення природних
ландшафтів, регіональні забруднення грунтів,
локальні руйнування земельних ділянок),

— економічними (низька ефективність ви&
користання сільгоспугідь, мала товарна про&
дуктивність лісових земель та використання
лісових ресурсів, неефективне використання
земель з підземними ресурсами — експорт та&
ких ресурсів у непереробленому вигляді).

До різних викликів додаються сучасні ри&
зики у сфері землекористування: зміна гло&
бального клімату (зменшення низьких темпе&
ратур у приземному шарі повітря, збільшення
опадів, зростання частоти та інтенсивності ек&
стремальних погодних та кліматичних явищ),
просування рослинних зон на північ, збільшен&
ня лісових пожеж, зміна лісорослинних умов,
збільшення хвороб рослинного покриву.

 Еколого&економічна оцінка земельних ре&
сурсів як покомпонентна, так і комплексна про&
водиться на основі натуральних показників
(біометричних та біопродукційних), техноло&
гічних та технічних параметрів, економічних
еквівалентів цим показникам і комплексного
критерію з урахуванням широко просторових
та довготривалих змін, а також ризиків виник&
нення різних ситуацій. При прогнозуванні та

оцінці варіантів різних форм і видів сталого
землекористування на основі аналізу причин&
но&наслідкових та асоціативних зв'язків між
економічними, екологічними та соціальними
факторами обгрунтовуються величини та
співвідношення ринкової ставки дисконтуван&
ня та норм (ставок) дисконтування суспіль&
ством майбутніх корисностей земель [22] та
земельних ресурсів. Визначення "коридорів"
допустимого рівня землекористування прово&
диться за:

екологічними параметрами (за рівнем еко&
логічної стабільності та антропогенного наван&
таження, збереження природних екосистем, за
балансом природних та антропогенних потоків
енергії — біомаси в навколишньому середови&
щі, за ступенем вилучення земельних та інших
природних ресурсів і об'єктів — рослинного
покриву, грунту, земельних ділянок);

соціальними параметрами (за рівнем зрос&
тання доданої вартості землекористуванням,
рівнем забезпеченості землею населення, зай&
нятість населення в економіці регіону та тери&
торіальної громади, стан здоров'я населення,
збереження соціальних функцій природних
ландшафтів);

економічними параметрами (технологічні,
технічні, за витратами, доходами).

Конкретизація параметрів "коридорів" до&
пустимого землекористування в Україні визна&
чається [26; 27] з урахуванням природно&кліма&
тичних зон, ерозійного, екологічного та іншо&
го зонування. У сфері землекористування на
інтенсивно експлуатованих землях перепліта&
ються індивідуальні інтереси окремих землеко&
ристувачів та суспільні уподобання.

Індивідуальні інтереси землекористувачів
виявляються на відносно коротких періодах
часу (сівозміни на сільгоспугіддях, групи віку
деревостоїв на лісових землях, тривалість роз&
робки місць народження), а суспільні перева&
ги, що виражаються в постійному, довгостро&
ковому землекористуванні, повинні реалізову&
ватися протягом багатьох майбутніх поколінь
людей.

Узгодження індивідуальних інтересів та
суспільних переваг здійснюється шляхом вико&
ристання в економічних розрахунках відповід&
них ставок (норм) дисконтування майбутніх
грошових величин [22].

Пошук оптимальних (ефективних) варіантів
сталого землекористування починається з виз&
начення оптимальних варіантів за всіма конкр&
нтними критеріями [28; 29] з розкриттям невиз&
наченості таких однокритеріальних рішень.
Багатокритеріальна оптимізація сталого зем&
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лекористування виконується у відносно про&
стих ситуаціях землевпорядним методом, а в
найбільш складних випадках — шляхом по&
слідовних уступок. У результаті виходять дійс&
но оптимальні рішення в складних системах
сталого землекористування (економіка — еко&
логія — соціологія) на основі суворих матема&
тичних або методів моделювання.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Під сталим (збалансованим) землекористу&
ванням необхідно розуміти систему організації
використання та охорони землі та інших при&
родних ресурсів й біорізноманіття та відповід&
них їй земельних відносин, що відповідають
відносинам суспільного розвитку, при якій до&
сягається оптимальне співвідношення між со&
ціальними, екологічними та економічними фак&
торами розвитку землекористування, норма&
лізацією якісного стану земельних та інших
природних ресурсів (нейтральною деграда&
цією), задоволенням матеріальних і духовних
потреб нинішнього та прийдешніх поколінь.
Виходячи із сформульованого поняття стало&
го (збалансованого) землекористування, його
сутність полягає у збалансуванні соціальних,
екологічних та економічних факторів землеко&
ристування шляхом інституціолізації процесу
землекористування та організації його форм.
Обгрунтовано, що методологія сталого земле&
користування із інтенсивною експлуатацією
земель (земельних ресурсів) полягає у такому:
підтримці необхідного рівня біотичного регу&
лювання земельних ресурсів та навколишньо&
го середовища; ієрархії рівнів управління ста&
лим землекористуванням, зокрема: концепту&
ального, ідеологічного, політичного та еконо&
мічного. Визначено "коридори" допустимого
рівня землекористування за: екологічними па&
раметрами (рівнем екологічної стабільності та
антропогенного навантаження, збереження
природних екосистем, за балансом природних
та антропогенних потоків енергії — біомаси в
навколишньому середовищі, за ступенем вилу&
чення земельних та інших природних ресурсів
і об'єктів — рослинного покриву, грунту, зе&
мельних ділянок); соціальними параметрами (за
рівнем зростання доданої вартості землекори&
стуванням, рівнем забезпеченості землею насе&
лення, зайнятість населення в економіці регіо&
ну та територіальної громади, стан здоров'я
населення, збереження соціальних функцій
природних ландшафтів); економічними пара&
метрами (технологічні, технічні, за витратами,
доходами, вартістю).

Перспективи подальших розвідок заключа&
ються в дослідженні концепції, принципів та
методології формування сталого (збалансова&
ного) землекористування.
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