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Анотація. У статті розглянуто зміст категорії "екологобезпечне 

сільськогосподарське землекористування", проаналізовано існуючи підходи до 

визначення цього поняття. 
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Вступ. 

Розвиток науково-технічного прогресу в сільському гoсподарствi, 

посилення його iнтeнсифiкaцiї, забезпечуючи підвищення ефективності 

сільськогосподарського виробництва, зумовлюють негaтивнi екологiчнi явища, 

деградацію i забруднення ґрунтів. Це свідчить про невідповідність сучасного 

використання земельних ресурсів вимогам екологобезпечного 

землекористування.  У світлі вказаної проблеми актуальним стає визначення 



сутності поняття екологобезпечного сільськогосподарського 

землекористування.  

Огляд літератури. 

Сутність екологобезпечного сільськогосподарського землекористування 

було розглянуто у роботах таких авторів, як Будзяк В.М., Горлачук В.В., 

Гунько Л.А., Котикова О.І., Курильців Р.М., Петренко О.Я., Сохнич А.Я., 

Степчин М.В., Шкарупа О.В.  

Результати. Обговорення та аналіз. 

Аналіз останніх досліджень щодо визначення поняття екологічно 

безпечного землекористування свідчить про те, що серед науковців відсутній 

єдиний підхід до його визначення. 

На думку Сохнича А.Я. [7, с.9-10] раціональне використання землі 

повинно відповідати її цільовому призначенню, забезпечувати високу 

ефективність землекористування, охорону землі, яка забезпечує захист від 

антропогенного впливу, необґрунтованого вилучення земель 

сільськогосподарського призначення, сприяє відтворенню та підвищенню 

родючості ґрунтів, а також забезпечує особливий режим використання земель 

природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного 

призначення. Організація раціонального використання повинна здійснюватися 

на основі землевпорядкування, що включає в себе вирішення широкого кола 

питань економічного і екологобезпечного землекористування. 

Степчин М.В. [8, с.7] зазначає, що аграрне природокористування є 

складовою частиною господарського природокористування. Систему аграрного 

природокористування він розглядає, як взаємодію двох підсистем: 

матеріального виробництва та екологічної сфери, яка включає 

природоохоронну діяльність. Але матеріальна підсистема виступає 

визначальною і головною. 



Ми вважаємо, що у системі аграрного природокористування слід виділити 

третю підсистему – соціальну, яка характеризуватиме вплив матеріальної та 

екологічної сфери на людину. 
Основою раціонального і екологобезпечного землекористування Гунько 

Л.А. [3, с.7-8] вважає землеустрій, що здатен забезпечити високу ефективність 

виробничої діяльності, враховуючи господарську придатність території, 

властивості й особливості землі та ландшафту.  

На думку Будзяка В.М. ефективне сільськогосподарське 

землекористування повинне поєднувати економічно вигідні та екологічно 

збалансовані напрями використання земель сільськогосподарського 

призначення за допомогою економічних, екологічних, правових, організаційних 

та соціальних механізмів. При цьому ключове місце займає екологічна безпека 

землекористування, що базується на підвищенні родючості земель 

сільськогосподарського призначення та покращенні умов 

сільськогосподарського землекористування. Будзяк В.М. наголошує на 

необхідності врахування всіх екологічних й соціально-економічних чинників та 

компонентів навколишнього середовища і ресурсів, які використовуються у 

процесі сільськогосподарського землекористування [1, с.9-11]. 

Отже, досліджуючи це питання, науковці дійшли висновку, що організація 

сільськогосподарського землекористування повинна якомога глибше 

враховувати не лише економічні, але й екологічні вимоги. 

Петренко О.Я. [6, с.9-10] вважає, що першоосновою розвитку суспільства є 

екологобезпечне використання сільськогосподарських земель. Таке 

використання земель можливе, якщо виробничий процес функціонує у 

відповідності із  чотирма законами екології Коммонера: в природі все пов’язано 

зі всім; в природі все повинно кудись діватися; природа знає краще; в природі 

ніщо не дається даром, що означає, все добуте з природного середовища 

повинно бути йому повернуто. 

У дослідженнях Горлачука В.В. обґрунтована необхідність впровадження 

системи управління земельними ресурсами, яка б забезпечувала збереження і 



відтворення родючості ґрунтів, відновлення продуктивності деградованих 

земель, тобто впровадження екологобезпечного землекористування. Існуюча 

недосконала система управління земельними ресурсами характеризується 

відсутністю стабілізаційного та координуючого впливу на стихійну 

господарську діяльність землевласників та землекористувачів, диспропорціями 

та дисбалансами у землекористуванні, а також зруйнованим співвідношенням 

«землевласники та землекористувачі — держава (право) — земельні ресурси — 

екологія». На думку Горлачука В.В., цю проблему можна усунути тільки 

шляхом створення умов для раціонального використання та охорони земель, а 

саме: захисту від антропогенного впливу, збереження та відтворення родючості 

ґрунтів, покращення продуктивності земель лісового фонду, забезпечення 

особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, 

рекреаційного та історико-культурного призначення [2].  Екологізацію 

землекористування Горлачук В.В. розглядає як  «цілеспрямований процес 

перетворення в землекористуванні, спрямований на зменшення 

екодеструктивного (забруднення; порушення ландшафтів; вплив на організм 

людини, тварин і рослин та ін.) впливу процесів виробництва на земельні 

ресурси та створення безпечних умов для якісного життя людини». 

Більшість науковців [5, 9] зазначають, що основою екологобезпечного 

землекористування є концепція сталого розвитку, а також забезпечення 

продовольчої безпеки. 

Концепція сталого розвитку землевпорядкування була проголошена на 

кoнференцiї Органiзацiї Об'єднаних Нaцiй з навколишнього середовища i 

розвитку у Рiо-де-Жанейро в 1992 poцi. На ній була прийнята декларaцiя, яка 

проголосила двадцять сім принципів сталого розвитку. У декларації зазначено, 

що у мiжнародномy масштабі має працювати система сталого розвитку 

землевпорядкування, в основу якої покладено інтереси людини, її прагнення 

жити, творити в гармонії з природою. Головною метою цього документу є 

розвиток шляхом задоволення потреб сучасності без загрози життєдіяльності 



майбутнім поколінням. Сталий розвиток людства передбачає врахування 

екологічних, економічних та соціальних чинників розвитку. 

Котикова О.І. визначає стійкий розвиток землекористування як «модель 

функціонування системи землекористування із обмеженими параметрами, що 

забезпечує збалансовану динамічну рівновагу між компонентами інтегрованої 

соціо-економіко-екологічної системи протягом визначеного проміжку часу» [4, 

с.23].  

Шкарупа О.В. [9, с.5-6] наголошує на тому, що  екологічно сталий 

розвиток регіону – це динамічний, гомеостатичний процес, спрямований на 

збереження та відтворення екологічних та соціально-економічних систем 

регіону з метою забезпечення сталого розвитку держави. Таким чином,  

концепція сталого розвитку повинна бути реалізована, в першу чергу, на 

регіональному рівні, тому що кожному з регіонів притаманні природні, 

історичні та соціально-економічні особливості.  

Курильців Р.М. [5, с.7] вважає, що стале землекористування визначається 

екологобезпечним та економічно ефективне землекористування та включає такі 

складові: структурно-галузеву, ресурсно-екологічну, соціально-економічну. 

Основою екологобезпечного землекористування виступає ресурсно-екологічна 

підсистема, а соціально-економічна підсистема впливає на процес формування 

економічно ефективного землекористування.  

Отже, проаналізувавши існуючі підходи, можна зробити висновок, що  

екологобезпечне сільськогосподарське землекористування – це господарське 

використання землі сільськогосподарського призначення, що базується на 

врахуванні екологічних, економічних та соціальних умов навколишнього 

середовища та забезпечує екологічну рівновагу, покращення стану 

сільськогосподарських угідь, економічний добробут, зростання  рівня та якості 

життя сільського населення і задоволення його матеріальних та духовних 

потреб. 

Висновки. 



Були проаналізовані існуючі підходи до визначення поняття 

"екологобезпечне землекористування" та розкрита його сутність. 

Сформульовано власне визначення поняття "екологобезпечне 

сільськогосподарське землекористування". 
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