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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Земля є одним з основних природних ресурсів

країни і найважливішим чинником економічного
зростання нарівні з трудовими ресурсами, капі-
талом і науково-технічним прогресом. Україна
має у розпорядженні величезні земельні активи,
проте внесок цих активів у розвиток економіки
досі залишається невеликим. Таке положення,
багато в чому, зумовлене системою земельних
відносин і методів їх регулювання та становлен-
ням до землеустрою землекористування як
організаційно-правових і територіально-плану-
вальних інструментів капіталізації землі.
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У статті висвітлено умови формування екологобезпечного землекористування в умовах становлення в Україні
нових земельних відносин. Розглянуто питання організації території землекористувань сільськогосподарських
підприємств. Для забезпечення раціонального використання земельних ресурсів необхідно планувати й регулювати
всі види їх використання. Основним інструментом держави, що покликаний забезпечити екологічно безпечне та еко-
номічно ефективне використання землі, є землеустрій, як важлива складова земельних відносин. Землеустрій пови-
нен включати в себе систему управлінських і господарських заходів (правових, технічних, економічних, екологіч-
них), які забезпечать збереження, відтворення і раціональне використання земель та інших природних ресурсів в
інтересах населення даної території і всього суспільства. Такий розгляд питання полегшує вибір відповідних засобів
й альтернативних варіантів і на сталій основі забезпечує максимально можливу продуктивність та використання. Це,
в свою чергу, створює умови для організації екологобезпечного землекористування.

The article deals with ecological-safety conditions of the land use in conditions of Ukraine in the new land law. The
question of land use area farms. To ensure the sustainable use of land resources necessary to plan and regulate all types of
use. The main instrument of the state, which aims to provide an environmentally safe and cost- effective land use, land
use is as an important component of land relations. Land Management should include a system of administrative and
economic measures ( legal, technical, economic, environmental) that will ensure the conservation, restoration and
sustainable use of land and other natural resources for the benefit of the population of the territory and society . This
consideration facilitates selection of appropriate tools and alternatives and steadily providing the best possible
performance and use. This, in turn , creates conditions for the organization of land use ecological-safety.
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Скорочення площі продуктивних земель,
виснаження водних ресурсів, прогресуюча
ерозія грунтів, безперервні кліматичні зміни
створюють неабияку загрозу скорочення
продовольчої бази і стійкості екології довкі-
лля. У зв'язку з цим необхідно забезпечити
раціональне використання та охорону зе-
мель.

Таким чином, в умовах нових земельних
відносин важливим є розв'язання питання впо-
рядкування землекористування із забезпечен-
ням стійкості ландшафтів проти несприятливо-
го природного та антропогенного впливу.



10
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 4, 2014

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Обсяг досліджень у галузі екологобезпеч-
ного землекористування в умовах нових зе-
мельних відносин в останні роки посилилася.
Необхідно, перш за все, відмітити праці таких
науковців, як І.К. Бистряков, С.Ю. Булигін,
Д.С. Добряк, Й.М. Дорош, П.Г. Казьмір, О.П. Ка-
наш, В.М. Кривов, А.Г. Мартин, Л.Я. Новаковсь-
кий, С.О. Осипчук, А.Я. Сохнич, В.М. Трегоб-
чук, А.М. Третяк, М.М. Федоров та інших.

Разом з тим, багато питань щодо організації
території землекористувань, яка забезпечує
підвищення продуктивності сільськогоспо-
дарських угідь та раціональне використання зе-
мельних ресурсі, залишаються не вирішеними.
Саме тому ці дослідження є актуальними.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Земельні перетворення в Україні спричи-

нили чималі зміни земельних відносин,
організаційно-правових і організаційно-те-
риторіальних форм землекористування. Пе-
рерозподіл земель, поява різних форм влас-
ності і господарювання дали змогу сформу-
лювати основу нового земельного ладу. Ра-
зом з тим, реформування існуючої системи
сільськогосподарського землекористуван-
ня, перерозподіл земель призвели до виник-
нення негативних явищ у землекористуванні.

Аналіз стану землеустрою на сучасному
етапі свідчить про відсутність чіткої програ-
ми розвитку еколого-економічного компо-
нента землеустрою. Це, безумовно, призво-
дить до погіршення екологічного стану зе-
мель, зниження продуктивності і родючості
грунтів.

Враховуючи динамічність перетворень в
аграрному секторі економіки, доцільно при-
ділити особливу увагу питанням організації
території землекористувань із створенням
екологічно стабільних ландшафтів та визна-
чення інвестиційної привабливості землеко-
ристування.

Метою публікації є висвітлення пропо-
зицій з організації екологобезпечного зем-
лекористування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В Україні склалася складна еколого-еко-

номічна ситуація, яка пов'язана з погіршен-
ням стану довкілля, і сучасне використання
земельних ресурсів не відповідає вимогам
екологобезпечного землекористування, а
саме: розораність сільськогосподарських
угідь досягає 80%, що негативно впливає на
стійкість агроландшафту; до сільськогоспо-

дарського обороту залучені малопродук-
тивні та деградовані землі; зростає площа
еродованих орних земель; забруднення зе-
мель промисловими відходами тощо. Нера-
ціональне використання сільськогоспо-
дарських угідь призвело до зниження родю-
чості грунтів. Щорічні втрати гумусу скла-
дають 600—700 кг на 1 га площі сільськогос-
подарських угідь.

Поняття землекористування варто розг-
лядати в технічному, правовому й економіч-
ному аспектах. У технічному відношенні зем-
лекористування являє собою земельний ма-
сив, який складається з одного або ряду зе-
мельних ділянок, відмежованих на місце-
вості. У правовому відношенні землекорис-
тування визначається як установлені зако-
нодавством види, форми і порядок користу-
вання землею у відповідних межах. Економ-
ічний зміст землекористування розглядаєть-
ся як функціонування землі (як засобу ви-
робництва) засобів виробництва, нерозрив-
но пов'язаних із землею [1, с. 14].

Метою будь-якого землекористування є
одержання найвищої користі, найвищого
ефекту від землі за дотримання вимог збе-
реження й поліпшення її корисних власти-
востей.

Організація сталого землекористування
полягає у розробленні таких моделей систе-
ми землеволодінь і землекористувань, які б
забезпечили економічно ефективне та еко-
номічно безпечне використання землі люди-
ною і забезпечення її потреб у майбутньо-
му. Ці потреби різноманітні: починаючи від
продуктів харчування і закінчуючи місцем
проживання, від територій, де може жити і
виживати людина, до територій для збере-
ження рослинного і тваринного світу.

До розв'язання економічних і екологіч-
них проблем необхідно підійти через еколо-
гобезпечне використання земель. Недопус-
тимим є надмірне навантаження на агролан-
дшафти. Такий підхід до землевпорядкуван-
ня визначає необхідність розгляду будь-яко-
го землекористування переважно як сукуп-
ності ландшафтних одиниць. Сучасний зем-
леустрій повинен якомога глибше врахову-
вати екологічні вимоги, оскільки незбалан-
соване співвідношення між окремими еле-
ментами й компонентами ландшафту при-
зводить до погіршення стану середовища,
деградації грунтів, дестабілізації природних
і антропогенних ландшафтів [2, с. 195].

Першочергове завдання землевпорядно-
го проектування — визначити, який вид ді-
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яльності, де і коли має застосовуватися. На-
явність кількох потенційних користувачів і
користувань є основною причиною необхід-
ності досягти оптимального використання
землі. Згідно з такими підходами майбутні
ділянки землекористування повинні бути
згруповані й розміщені на певних територі-
ях відповідно до типів землекористування.
Слід брати до уваги і такі умови, як інтен-
сивність певного типу землекористування
(сільське господарство) або розміри і типи
забудов (нові міста, індустріальні території,
інфраструктура).

Типи землекористування формуються
здебільшого в процесі землевпорядного про-
ектування. Відповідальним завданням є про-
сторове визначення видів землекористуван-
ня, які визначаються при землевпорядному
проектуванні, а також поліпшення умов ви-
користання та охорони земель.

Приклади такого проектування землеко-
ристування — це проекти зміни цільового
використання земель, поліпшення або від-
новлення якості земель. Ці проекти перед-
бачають не тільки остаточне визначення
видів землекористування в різних місцевос-
тях, а й планувальні роботи, потрібні для
того, щоб поліпшити фізичні властивості або
умови доцільного землекористування. Рані-
ше проекти землеустрою розглядалися пе-
реважно як плани поліпшення ведення гос-
подарства, де основними аспектами було
покращення експлуатації грунтів та водних
ресурсів. Потім проекти землеустрою поча-
ли містити такі елементи, як розширення
землекористування, обмін ділянками між
фермерами для об'єднання розкиданих зе-
мельних ділянок і поліпшення форм і розмі-
ру полів. Нині, крім поліпшення умов сіль-
ського господарства, постають інші важливі
проблеми, зокрема охорона ландшафтів і
природи [3, с. 61].

Науково обгрунтована стратегія просто-
рового розвитку є важливою частиною ор-
ганізації екологобезпечного землекористу-
вання в межах сталого розвитку. Суспільні
небезпеки, відвернення яких є однією з цілей
землеустрою, проявляються в антропоген-
них чинниками. Найвиразнішими і найваж-
ливішими втратами є ерозія грунтів, забруд-
нення вод, грунтів, повітря. Ерозія грунтів є
прикладом поєднання невдалої організації
землекористування з неправильним управ-
лінням земельними ресурсами [3, с. 62].

Здійснення землеустрою щодо органі-
зації територій сільськогосподарських під-

приємств із створенням просторових умов,
що забезпечують еколого-економічну опти-
мізацію використання та охорони земель
сільськогосподарського призначення, впро-
вадження прогресивних форм організації
управління землекористуванням, удоскона-
лення співвідношення і розміщення земель-
них угідь, системи сівозмін, сінокосо- і па-
совищезмін полягає в установленні такої
організації території і її обгрунтування еко-
номічними, технічними, екологічними, роз-
рахунками, які забезпечують створення (під-
тримку) екологічно стабільного до само-
відновлення ландшафту.

Основним завданням проектів землеуст-
рою щодо організації територій сільськогос-
подарських підприємств є організація сіль-
ськогосподарського виробництва і впоряд-
кування сільськогосподарських угідь у ме-
жах землеволодінь та землекористувань для
ефективного ведення сільськогосподарсько-
го виробництва, раціонального використан-
ня та охорони земель, створення сприятли-
вого екологічного середовища і поліпшення
природних ландшафтів, а також відповідне
забезпечення природних механізмів саморе-
гулювання агроекосистем, створення стій-
ких агроландшафтів завдяки встановленню
оптимального співвідношення угідь, яке за-
безпечить стійкість ландшафту до розміщен-
ня сівозмін і організації їх території, орган-
ізації кормових угідь, вирішення інших еле-
ментів [4, с. 18].

Сучасні проекти землеустрою мають мак-
симально характеризувати землекористу-
вання і містити варіанти рішень, які виника-
ють перед власниками чи землекористувача-
ми під час розв'язання економічних, соціаль-
них та екологічних завдань. Внаслідок роз-
роблення і наступної реалізації проектів
землеустрою необхідно, насамперед, ство-
рити стійкий каркас ландшафту, який має
забезп ечити підтрим ання екосистем  у
стійкому стані завдяки впровадженню спец-
іальних природоохоронних заходів і методів
землекористування, а також регулювання
господарських чинників.

При організації території сільськогоспо-
дарського землекористування (розміщення
полів сівозмін, пасовищезмін, виробничих
центрів, доріг і т.д.) особливо потрібно вра-
ховувати взаємозв'язки морфологічних ча-
стин ландшафту (фацій, урочищ) та їх водо-
охоронне і грунтозахисне екологічне зна-
чення. Це повинно служити основою для
встановлення типів використання земель, а
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також виділення екологічно однорідних
ділянок, їх ув'язку з властивостями гено-
типів сільськогосподарських культур, од-
норідність технології їх вирощування.

Усі кращі земельні угіддя повинні призна-
чатися для вирощування сільськогосподарсь-
ких культур. Одночасно потрібно намагатися
віддавати перевагу рослинному покриву —
створенню культурного польового, садового,
пасовищного антропогенних ландшафтів, а та-
кож максимальному збереженню природного
зеленого покриву. Так, дуже важливо зберег-
ти лісові масиви, лісонасадження на вододілах,
схилах річкових долин і ярів незалежно від
цінності цих земель для інших видів сільсько-
господарського використання [2, с. 195].

Головними причинами зростання кількості
еродованих земель є недосконалість організації
використання і охорони земель. Використання
земельних ресурсів у сільському господарстві
повинно бути тісно пов'язане з господарською
придатністю території, забезпечувати високу
ефективність виробничої діяльності, враховува-
ти властивості й особливості землі та ландшаф-
ту, сприяти охороні й відтворенню продуктив-
них та інших корисних якостей землі. Науково
обгрунтована організація використання землі
сприятиме зростанню екологічної безпеки
сільськогосподарського виробництва.

Раціональне землекористування у сіль-
ському господарстві включає створення оп-
тимізованого агроландшафту з потрібним
співвідношенням та взаємодією сільськогос-
подарських угідь, природних лісiв та штуч-
них захисних лісонасаджень, виробничих,
соцiально-побутових та iінших об'єктів [5, с.
157; 6, с. 164].

Враховуючи суттєву інтенсифікацію про-
цесів деградації земель сільськогосподарсь-
кого призначення, а також незадовільний
стан збереження об'єктів природоохоронно-
го призначення, доцільно запровадити облік
господарських обмежень у використанні зе-
мель, які мають стосуватися:

— впровадження грунтозахисних техно-
логій у запровадження інтенсивного земле-
робства;

— здійснення еколого-ландшафтної
організації території;

— використання заплавних земель;
— визначення земель, що мають бути від-

новлені у зв'язку з необхідністю усунення чи
призупинення процесів деградації грунтів
або їх забруднення;

— обліку забруднених земель з ранжу-
ванням за типом забруднення (антропоген-

но-забруднені, техногенно-забруднені та
радіаційноуражені), а також за рівнем заб-
руднення (слабо, середньо та сильно забруд-
нені).

— обліку місць складування відходів та
інших осередків масованого техногенного
навантаження на земельні ресурси;

— районування території за рівнем
екологічної безпеки та встановлення відпо-
відного режиму господарської діяльності;

— присвоєння угіддям екологічного ста-
тусу щодо інтенсивності та визначення до-
пустимого антропогенного навантаження на
земельні ресурси [4, с. 43].

Створення територіальних та організацій-
но-господарських умов для екологобезпеч-
ного використання продуктивного і середо-
вищеутворювального потенціалу землі та
адаптивних властивостей рослин на території
конкретних агроландшафтів з урахуванням
їхніх особливостей є основним змістом
організації території сільськогосподарських
підприємств у межах території сільської ради
на еколого-ландшафтній основі.

Організація території сільськогосподар-
ських підприємств на еколого-ландшафтнiй
основі дозволить сільськогосподарським
підприємствам значно знизити втрати родю-
чості грунтів, зросте врожайність сільсько-
господарських культур. Диференційоване
використання земель підвищить виробничу
ефективність сільськогосподарських куль-
тур [7, с. 63].

Успіх у розробці ефективних методів ра-
ціонального використання й охорони земель
залежить від того, настільки глибоко врахо-
вуються всі взаємозв'язки між екологічни-
ми й економічними факторами, які вплива-
ють на кількісних та якісний стан земельних
ресурсів.

Розробка проектів землеустрою сіль-
ськогосподарських підприємств на основі
еколого-ландшафтного та еколого-економ-
ічного підходів створить організацію тери-
торії, яка буде вписуватися у структуру при-
родних ландшафтів з урахуванням агроеко-
номічного потенціалу.  Цим досягається
стабільність території землекористування,
під якою розуміють збереження біосферних
і біогеоценотичних функцій грунтового по-
криву на рівні, що гарантує нейтралізацію й
ліквідацію негативних наслідків техногене-
зу та створення екологобезпечного землеко-
ристування.

Організація екологобезпечного землеко-
ристування має об'єднувати поняття ста-
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лості у землевпорядному проектуванні, ви-
рішенні та розміщенні різних типів землеко-
ристування і проектуванні поліпшення його
просторових і фізичних умов.

Таким чином, проектування землекори-
стування являє інструмент розв'язання пи-
тань політики землекористування, викорис-
тання цієї політики для організації еколого-
безпечного землекористування, поліпшення
його просторових та фізичних умов з метою
оптимального використання і охорони при-
родних ресурсів (упродовж тривалого пері-
оду), враховуючи потреби і бажання сучас-
ного і майбутніх поколінь.

ВИСНОВКИ
Кожному землекористуванню властива

своя організації території,  що враховує
безліч чинників і умов (природних, еконо-
мічних, організаційно-господарських, тех-
нологічних та ін.). Основним інструментом
держави, що покликаний забезпечити еко-
логічно безпечне та економічно ефектив-
не  використання зем лі,  є зем леустрій,
який, як важлива складова земельних від-
носин, виступає дійовим механізмом в орга-
нізації землі як засобу виробництва i від-
повідною мірою регулює суспільні відноси-
ни.

Отже, тільки землеустрій може забезпе-
чити збереження, відтворення і раціональне
використання земель та інших природних ре-
сурсів в інтересах населення даної території
і всього суспільства, що створює умови для
організації екологобезпечного землекорис-
тування.
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