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УКРАЇНИ 

 

Земля – природний ресурс, який є необхідною складовою багатьох сфер людської діяльності. 

Земельна реформа, яка фактично розпочалася разом зі здобуттям державної незалежності України, 

основною своєю метою передбачала заміну неефективного, технологічно відсталого колгоспного ладу, 

що орієнтувався на екстенсивне використання сільськогосподарських земель, системою 

землекористування європейського типу, яка покладається на міцні фермерські господарства, в основі 

функціонування яких лежить приватна власність на землю.  

В системі землекористування нашої країни визначилися такі тенденції: перебудова системи 

землекористування призвела до зниження ефективності сільськогосподарського виробництва; продовжує 

погіршуватися екологічна ситуація щодо землекористування, а антропогенне навантаження на біосферу 

досягло своїх меж, і його подальше збільшення може зумовити непередбачувану за своїм масштабом і 

характером зворотну реакцію біосфери; знижується і до того низький рівень життя сільських жителів; 

різко погіршилась демографічна ситуація на селі, що свідчить про наявність певних проблем, вирішення 

яких можливе через впровадження науково-обґрунтованої системи сталого розвитку землекористування. 

Зазначимо, що проблеми переходу до сталого розвитку вимагають комплексного підходу до їх 

вирішення, з одночасним урахуванням дії соціального, екологічного та економічного аспектів. Щоб 

земля була постійним джерелом багатства людей, вона повинна раціонально використовуватися. Для 

цього необхідна нова парадигма – концепція сталого землекористування. Згідно Закону України «Про 

землеустрій» стале землекористування – це форма та відповідні до неї методи використання земель, що 

забезпечують оптимальні параметри екологічних і соціально-економічних функцій територій. 

Сталий розвиток землекористування, на наш погляд – це така керована система, що охоплює всі 

аспекти взаємозалежності суспільства і природного середовища через форми і методи, які забезпечують 

реалізацію безперервного розвитку для досягнення балансу економічних, соціальних, екологічних, 

правових, інформаційних концепцій. 

Практична реалізація концепції сталого використання земель сільськогосподарського призначення 

потребує визначення еколого-економічних пріоритетів і використання ефективних засобів досягнення 

екологічних цілей, а також радикального підвищення екологічної відповідальності всіх суб`єктів 

господарської діяльності. Еколого-економічними пріоритетами у вирішенні основних завдань із 

забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського призначення, зокрема, є: 

- збалансування екологічних, економічних і соціальних факторів розвитку регіонів з урахуванням 

властивостей земельних ресурсів, їх цінності та особливостей використання на певній території; 

- природно-просторова організація використання земельних ресурсів, яка забезпечить умови для 

раціонального використання потенційних ресурсних можливостей земель без порушення екологічної 

рівноваги для окремих адміністративно-територіальних одиниць. Варіантний підхід набуває особливого 

сенсу в умовах різних форм господарювання, соціального розшарування, різної забезпеченості 

товаровиробників виробничими ресурсами;  

- оптимальне поєднання приватних інтересів з суспільними з приводу використання земель.  

Комплекс заходів з охорони раціонального використання земельних ресурсів розробляється в 

територіальних комплексних схемах (програмах) розвитку сільського господарства та охорони 

земельних ресурсів органами сільгоспуправління та охорони навколишнього середовища на перспективу 

10-15 років і впроваджується за річними програмами. Програми враховують соціально-економічні 

особливості регіонів, містять обґрунтовані пропозиції щодо використання земельних, водних та інших 

природних ресурсів у зв'язку з комплексом природоохоронних засобів. У першу чергу в комплексних 

схемах знаходить відображення система правових, організаційних, економічних та інших заходів, 

спрямованих на запобігання необґрунтованому вилученню земель із сільськогосподарського обороту, 

захист від шкідливих антропогенних впливів, відтворення родючості грунтів, продуктивності земель 

лісового фонду, захисту ґрунтів від водної та вітрової ерозії тощо (рис.1).  

Охорона та раціональне використання земельних ресурсів включає такі заходи: 

- організація території землекористування; 

- збереження і підвищення родючості ґрунтів, а також поліпшення інших корисних властивостей 

земельних ресурсів; 

- рекультивація порушених земель, заходи з підвищення їх родючості та поліпшення інших 

корисних властивостей землі; 



- знімання, використання і зберігання родючого шару ґрунту під час виконання робіт, пов'язаних 

з порушенням земель; 

- захист від заростання сільськогосподарських угідь чагарниками і дрібноліссям, упередження 

процесів погіршення культурно-технічного стану земель; 

- захист земель від водної та вітрової ерозії, селів, підтоплення, заболочення, повторного 

засолення, висушування, ущільнення, забруднення відходами виробництва, хімічними й радіоактивними 

речовинами від інших процесів руйнування; 

- тимчасова консервація деградованих сільськогосподарських угідь. 

 

 
Рис.1 Основні напрями охорони земельних ресурсів у регіоні 

 

На раціональне використання і охорону земель зорієнтовано розроблений Мінекоресурсами 

України економічний механізм природокористування: 

- формування системи екологічних обмежень по регіонах, територіях і екосистемах. 

Установлення лімітів викидів та скидів забруднюючих речовин у довкілля й лімітів припустимого 

використання (вилучення) природних ресурсів; 

- створення системи економічних важелів: плата за забруднення довкілля, за спеціальне 

використання природних ресурсів, відшкодування витрат на поліпшення їх якості, застосування 

економіко-правових санкцій; 

- розвиток системи економічного стимулювання – пільгового оподаткування, кредитування, 

економічного страхування, надання природних ресурсів під заставу; 

- створення системи фінансування природоохоронних заходів – за рахунок коштів державного і 

місцевих бюджетів, власних коштів підприємств та доброчинних внесків. 

Для раціонального використання земельних ресурсів та їх охорони необхідний моніторинг 

земель. Це система спостереження за станом земельного фонду, включаючи землі, розташовані в зоні 

радіоактивного забруднення, з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, відтворення та ліквідації 

наслідків негативних процесів. Упровадження системи моніторингу забезпечує систематичне 

спостереження за станом земельного фонду. Для цього потрібно зібрати й проаналізувати дані про 

розподіл земель між власниками й користувачами, продуктивність земельних ресурсів, ступінь 

деградації ґрунтів, стан їхнього забруднення, вміст у ґрунтах та ґрунтових водах пестицидів і ДДТ. 

Систематичний аналіз стану земельного фонду дасть можливість передбачити на перспективу заходи по 

кожному з регіонів щодо поліпшення стану земельних ресурсів і їх раціонального використання. 
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