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INNOVATIVE APPROACHES TO MODERNIZATION OF SUSTAINED LAND USE

У статті проаналізовано праці вітчизняних та закордонних дослідників, які досліджували про-

блему сталості землекористування. Наведені аргументовані факти, які свідчать про те, що еко-

номічна політика суб'єктів господарювання на землі на відповідає вимогам сталого розвитку,

що порушує баланс гумусу в грунті.

Наведено пріоритетні завдання, що сприятимуть модернізації землекористування. Відзна-

чимо, що оцінка сталості землекористування має враховувати систему натуральних та вартіс-

них показників ефективності використання землі, передбачати врахування науково-технічних

та інноваційних факторів розвитку землекористування, що сприятимуть сталості.

Розкрито зарубіжний досвід, що сприяє сталості землекористування. Представлені інно-

ваційні підходи до модернізації сільськогосподарського землекористування. Представлені

орієнтири модернізованої концепції сталого землекористування на локальному, регіонально-

му, національному та глобальному рівнях розвитку. Наведені умови, за якими перехід до мо-

делі сталого розвитку сільськогосподарського землекористування буде інноваційним.

The methodological bases of research are fundamental statements of modern economic theory,

up-to-date scientific achievements in the sphere of the agricultural economy on the whole and land

utilization in particular.

To achieve this purpose such methods as: morphological analysis, abstract, scientific summary

were used.

The article analyzes the works of domestic and foreign researchers who studied the problem of

land tenure sustainability. The reasoned facts, which indicate that the economic policy of the subjects

of management on the land corresponds to the requirements of sustainable development, is given.

The given priority tasks will promote the modernization of land use. The estimation of constancy of

landtenure must take intoaccount the system of natural and cost indexes of efficiencyof the use of

earth, envisage taking into account of scientificand technical and innovative factors of development

land-tenures that will assist constancy.

The factors of land use development that contribute to sustainability presented. The foreign

experience that contributes to the sustainability of land use is disclosed. The innovative approaches

to modernization of agricultural land use presented. There are a comprehensive assessment of land

use in order to take into account all development prospects; development of perspective directions
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасне матеріальне виробництво має негативні

наслідки господарської діяльності, що проявляється по-
рушенні оптимальних параметрів ведення господарсь-
кої діяльності на землі. Відтак земля постійно піддаєть-
ся руйнівному впливу, а іноді методи ведення сільсько-
господарського виробництва призводять до подальшо-
го зниження продуктивного потенціалу. В сільському
господарстві спостерігається інтенсивне використання
землі. Сільськогосподарські угіддя використовуються
без дотримання природоохоронних вимог, спостері-
гається випадки, коли земля вилучається та використо-
вується для несільськогосподарських потреб. У зв'язку
з цим існує об'єктивна необхідність забезпечення ста-
лості землекористування в контексті сучасних еколого-
економічних змін.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Різноманітні аспекти щодо забезпечення сталості
землекористування знайшли своє відображення у пра-
цях багатьох вчених. Так, Хвесик М.А. [1, с. 347] пропо-
нує ведення прогресивного, прийнятного для нашої си-
стеми господарювання, забезпечуючи тим самим стале
землекористування в Україні. Мельничук Л.С. [2, с. 910]
обгрунтовує, при сталому землекористуванні досягаєть-
ся оптимальне співвідношення між економічним зрос-
танням, нормалізацією якісного стану земельних ре-
сурсів, задоволенням матеріальних і духовних потреб
поколінь. Третяк В.М. [3, с. 30] схиляється думки, що
стале землекористування являє собою форму та
відповідні методи використання земель, що забезпечу-
ють оптимальні параметри екологічних та соціально-
економічних функцій територій та ландшафтів. Котико-
ва О.І. [4] обгрунтовує, що оцінка сталості розвитку
сільськогосподарського землекористування здійс-
нюється з метою спостереження за процесом реалізації
його цілей, виявлення проблем та причин їх виникнен-
ня.

Закордонні дослідники, такі як Джон Фаєн, Руперт
Макклінта Мен-Гон Парк [5] висвітлюють значення ста-
лого розвитку для гармонійного існування в навколиш-
ньому світі. Р. Карсон [6] переконливо доводить, що ви-
користання пестицидів призводить до забруднення
землі, тваринного та рослинного світу. Джон Стюарт

of land use development in accordance with established priorities; mandatory land management;

creation of legal and economic prerequisites for the formation of large-scale land uses; restriction

of the use of degraded and unproductive lands, coastal protective bands; increase of efficiency of

state management of land resources and land use.

The guidelines of the modernized concept of sustainable land use at the local, regional, national

and global levels of development presented. The conditions under which the transition to a model of

sustainable development of agricultural land use will be innovative outlined.

Practical value of this research is that gained results and recommendations can be used by land

arrangement and land evaluation organizations, agencies of executive power and institutions of local

governing and other physical and legal entities.
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Міль [7] відомий ідеями побудови суспільства, яке, пе-
ребуваючи в незмінному стані ("stationary state", постій-
но розвивається і самовдосконалюється.

Однак потребують подальшого опрацювання питан-
ня висвітлення саме інноваційних підходів, що є нова-
торськими, до модернізації сталого землекористуван-
ня в рамках збалансованого ведення виробництва.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою роботи є обгрунтування теоретичних основ,

що сприятимуть модернізації сталого землекористуван-
ня та висвітлення перспектив відносно інноваційних
підходів до сталого землекористування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Зважаючи на те, що основні положення щодо за-
провадження сталого землекористування набули ново-
го змісту, потребує необхідності концепції сталості зем-
лекористування. Так, в європейських країнах механіз-
мом реалізації політики врівноваження еколого-еконо-
мічного та соціального векторів розвитку стала Страте-
гія сталого розвитку.

В України сьогодні Стратегія сталого розвитку "Ук-
раїна-2020" [8] не розглядається як єдиний цілеспрямо-
ваний механізм підтримання сприятливого в екологіч-
ному відношенні природного середовища, раціонально-
го використання та охорони сільськогосподарських
угідь, які характеризуються високою сільськогоспо-
дарською освоєність та розораністю території, що ство-
рює реальну загрозу для існування суспільства.

Сучасна економічна політика суб'єктів господарю-
вання на землі унеможливлює екологізацію сільсько-
господарського землекористування, гальмує процес
енергозберігаючих технологій виробництва сільсько-
господарської продукції, в результаті чого порушуєть-
ся баланс гумусу в грунті, який є передумовою та
відправним пунктом стабілізації агроландшафтів, вироб-
ництва якісної сільськогосподарської продукції, яка б
відповідала цільовим параметрам міжнародних стан-
дартів якості. Нечіткі методологічні підходи до оптимі-
зації складу земельних угідь, організації системи
сівозмін, допущені в економічній політиці сільськогос-
подарського землекористування, втрата почуття еконо-
мічної, адміністративної та кримінальної відповідаль-
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ності за порушення екологічних вимог підривають осно-
ви сталого розвитку аграрного сектора, в тому числі
землекористування.

Причино-наслідковий взаємозв'язок економічної та
екологічної складових сільськогосподарського земле-
користування створює їх стан, залежний один від одно-
го, тобто погіршується стан землі, відповідно знижуєть-
ся ефективність землекористування, погіршується
якість виробленої продукції, домінують процеси дегра-
дації грунту і довкілля, і навпаки.

У зв'язку з цим потребують необхідності обгрунту-
вання підходів до модернізації землекористування. При
цьому пріоритетними є такі завдання, як збалансоване
ведення сільськогосподарського виробництва на основі
врахування впливу всіх чинників еколого-безпечної та
продуктивної господарської діяльності; передбачення
еколого-економічної відповідальності землевласників
та землекористувачів за погіршення якісних параметрів
грунтового покриву; оптимальне поєднання державних
та приватних інтересів з приводу сталого ведення ви-
робництва на землі; організація використання земель-
них ресурсів з врахуванням інтересів громади; перед-
бачення заходів щодо відтворення продуктивності зе-
мель, поліпшення їхнього потенціалу; еколого-еконо-
мічне врахування основних факторів сталості сільсько-
господарського землекористування.

Відзначимо, що оцінка сталості землекористуван-
ня має враховувати не лише систему натуральних та вар-
тісних показників ефективності використання землі, а і
передбачати врахування науково-технічних та іннова-
ційних факторів розвитку землекористування, таких як
досягнення науково-технічного прогресу, що спрямо-
вані на раціональне землекористування з метою отри-
мання доходу від ведення господарської діяльності,
врахування інноваційних досягнень завдяки збільшен-
ню інвестицій та впровадженню інновацій.

 Застосування зазначених факторів розвитку зем-
лекористування забезпечить впровадження дієвих
організаційно-господарських заходів для сталого зем-
лекористування.

У контексті аналізу вартий на увагу і зарубіжний
досвід політики сталого землекористування. Так, на-
приклад, у Данії, Норвегії, Ісландії, Швеції, Фінляндії
впроваджена "Скандинавська стратегія сталого розвит-
ку" [9], згідно з якою виокремлено такі питання, як збе-
реження біологічного різноманіття, забезпечення якості
та безпеки продуктів харчування, діяльність сільського
господарства з позицій сталого розвитку, участь гро-
мадськості в проблемах сталого розвитку.

В Європейському Союзі найбільш поширеним на-
прямом сталого розвитку земельних ресурсів є упровад-
ження стандартів чистоти земельних ресурсів та їх за-
хист від антропогенного навантаження. В зарубіжних
країнах до інноваційних підходів до сталого викорис-
тання сільськогосподарських земель відносять плану-
вання землекористування на окремих адміністративно-
територіальних утвореннях, що забезпечує реалізацію
природоохоронних заходів, перерозподіл земельних
ділянок між міськими, сільськими та лісовими господар-
ствами [10, с. 4482]. В багатьох країнах одним з еле-
ментів сталого використання сільськогосподарських
земель є забезпечення збалансованого землекористу-

вання на основі різноманітних програм та методів уп-
равління земельними ресурсами [11, с. 75]. В країнах
Західної Європи перспективним для забезпечення ста-
лого землекористування є вибір оптимальних методів
сталості, раціональне використання угідь та посівів з
урахуванням природоохоронних вимог [12, с. 63].

Організація сталого землекористування в США
спрямовано на підтримку виробників сільськогоспо-
дарської продукції для підвищення ефективності їх ос-
новної діяльності, забезпечення охорони грунтів, дот-
римання принципу раціонального землекористування в
господарствах [13, с. 32]. В Австралії процес сталого
землекористування здійснюється на основі класифікації
сільськогосподарських земель з урахуванням якісних
показників грунтів та необхідних грунтоохоронних за-
ходів, з урахуванням придатності сільськогосподарсь-
ких земель до використання відповідно до їх цільового
призначення [10, с. 4483].

Критичний аналіз досвіду сільськогосподарського
землекористування зарубіжних країн свідчить про пріо-
ритетність сталості економічного розвитку аграрної га-
лузі.

На нашу думку, інноваційними підходами до модер-
нізації сільськогосподарського землекористування ма-
ють бути такі:

— комплексна оцінка території землекористування
задля врахування усіх перспектив розвитку;

— розробка перспективних напрямів розвитку зем-
лекористування відповідно до встановлених пріоритет-
них цілей лише після проведення детального всебічно-
го аналізу використання земельних ресурсів;

— обов'язкове ведення землеустрою, який має пе-
редбачати на місцевому рівні проведення робіт щодо
відведення земельних ділянок, створення нових та впо-
рядкування існуючих землеволодінь та землекористу-
вань, що дозволить забезпечити еколого-економічне
обгрунтування сівозміни та впорядкування угідь з ме-
тою ведення ефективного сільськогосподарського ви-
робництва, створення сприятливого екологічного сере-
довища і поліпшення природних ландшафтів;

— створення правових та економічних передумов
для формування укрупнених масивів землекористуван-
ня, що дасть змогу оптимізувати розміри і розміщення
земельних ділянок, дозволить запровадити систему ра-
ціонального використання земель та науково обгрунто-
вані сівозміни, застосовувати сучасні технології виро-
щування сільськогосподарських культур, сприятиме
організації системи заходів по боротьбі з деградацією
грунтів та підвищенню їх родючості;

— обмеження використання деградованих та мало-
продуктивних земель, прибережних захисних смуг та
інших земель, які еколого-економічно недоцільно ви-
користовувати для сільськогосподарських потреб шля-
хом заліснення або залуження, деградовані та малопро-
дуктивні землі зарезервувати для природо-заповідно-
го та іншого природоохоронного призначення;

— підвищення ефективності державного управлін-
ня земельними ресурсами та землекористуванням шля-
хом формування ринкової системи управління в галузі
земельних відносин, наближеної до стандартів Євро-
пейського Союзу, спрямування діяльності органів вико-
навчої влади на проведення стратегічного аналізу, про-
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гнозування, моніторингу та здійснення управлінських
функцій.

Комплексне поєднання запропонованих інновацій-
них підходів створить сприятливі умови для забезпечен-
ня конкурентоспроможності та збалансованого веден-
ня виробництва в сільській території.

Тож вважаємо, що модернізована концепція стало-
го землекористування матиме такий вигляд (рис. 1).

Дотримання зазначених орієнтирів в сфері сталого
сільськогосподарського землекористування дозволить
своєчасно вживати відповідних дієвих заходів при роз-
робленні програм переходу до сталого аграрного зем-
лекористування.

Перехід до моделі сталого розвитку сільськогоспо-
дарського землекористування буде інноваційним за
умови, якщо він пов'язаний з досягненнями науково-
технічного прогресу, забезпечуючи загальну ефек-
тивність господарювання при впровадженні інновацій та
збільшенні обсягів інвестицій.

При цьому інвестиції можуть бути як зовнішніми, так
і внутрішніми, будучи спрямованими, передусім, на ра-
ціональне землекористування з метою отримання адек-
ватного доходу. В методологічному контексті ефек-
тивність землекористування має забезпечити збільшен-
ня виробництва продукції на одиницю затрачених ре-
сурсів за умови дотримання екологізації виробництва
та підвищення родючості грунтів.

Отже, реалізація політики сталого сільськогоспо-
дарського землекористування має досягатися на основі
ефективної взаємодії державного регулювання земель-
них відносин та процесу створення конкурентних пере-
ваг як одного з факторів сталого розвитку економіки,
що сприятиме екологізації виробництва та оточуючого
середовища для забезпечення гідних умов життя.

ВИСНОВОК
На основі аналізу підходів щодо сталого землеко-

ристування зроблено висновок, що недотримання прий-
нятої Стратегія сталого розвитку "Україна-2020" при-

зводить до високої розораності території та створює ре-
альну загрозу для здорового розвитку суспільства.

У статті пояснюються причини, що сприяють пору-
шенню стабілізації агроландшафтів та в цілому вимог
екологізації землекористування.

 Завданнями, що сприяють модернізації сільсько-
господарського землекористування, є збалансоване
ведення сільськогосподарського виробництва, перед-
бачення еколого-економічної відповідальності земле-
власників та землекористувачів за погіршення якісних
параметрів грунтового покриву, поєднання державних
та приватних інтересів з приводу сталого ведення ви-
робництва на землі, використання земельних ресурсів
з врахуванням інтересів громади, передбачення заходів
щодо відтворення продуктивності земель, врахування
факторів сталості сільськогосподарського землекори-
стування.

Використання досвіду сталого ведення виробницт-
ва інших країн дасть змогу уникнути прорахунків у
сільськогосподарському землекористуванні в Україні та
її регіонах.

У результаті критичного аналізу ведення сільсько-
господарського землекористування представлені інно-
ваційні підходи, що сприятимуть його модернізації, як-
от комплексна оцінка території землекористування, роз-
робка перспективних напрямів розвитку землекористу-
вання, обов'язкове ведення землеустрою, ефективне
ведення сільськогосподарського виробництва, створен-
ня правових та економічних передумов для формуван-
ня укрупнених масивів землекористування, обмеження
використання деградованих та малопродуктивних зе-
мель, прибережних захисних смуг, підвищення ефектив-
ності державного управління земельними ресурсами та
землекористуванням на основі передбачення заходів зі
стратегічного аналізу, прогнозування, ведення моніто-
рингу земель.

Запропоновані складові модернізованої концепції
сталого землекористування на локальному, націо-
нальному, регіональному та глобальному рівнях роз-
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Врахування вимог сталості землекористування (характер розвитку 
території, еколого-економічна придатність, передбачення науково-

обгрунтованої системи ведення сівозмін, забезпечення збалансованого 
ведення виробництва, ресурсне забезпечення) 

Удосконалення землеохоронних заходів, підвищення екологічної 
відповідальності за ведення виробництва, запровадження дієвої 

системи контролю, удосконалення економічних механізмів, 
передбачення обов’язкового моніторингу господарської діяльності    

Забезпечення належної освіти та виховання, розробка нормативно-
правових актів, що дозволять стало використовувати землі, 

переозброєння основних виробничих фондів, впровадження нових 
досягнень науково-технічного прогресу   

Залучення іноземних інвестицій, освоєння перспективних технологій 
ведення бізнесу, використання економічних, екологічних та соціальних 

індикаторів сталого розвитку територій, стимулювання структурних 
перетворень економіки, адаптація до особливостей зовнішнього 

середовища   

Рис. 1. Модернізована концепція сталого землекористування

Джерело: сформовано авторами.
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витку сприятимуть раціональному використанню та
охороні земель, збалансованості їх розвитку, форму-
ванню конкурентного середовища, що дозволить ак-
тивізувати розвиток продуктивних сил сільських те-
риротій.

Перспективи подальших досліджень мають грунту-
ватись на впровадженні концепції LEAN — менеджмен-
ту в сільськогосподарському землекористуванні як інно-
ваційного підходу до управління природно-ресурсним
потенціалом.
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