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МЕТОДОЛОГІЯ РЕГУЛЮВАННЯ  
ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ

METHODOLOGY OF ENVIRONMENTALLY  
FRIENDLY LAND USE REGULATION
У статті досліджено питання методології регулювання екологобезпечного використання земель. Нами 

виявлено, що методологія регулювання екологобезпечного використання земель буде включати декілька 
рівнів: міжнародне законодавство, державне регулювання, рівень інтегрованих структур, агропідприєм-
ства. Визначено низку завдань, які має вирішити методологія регулювання екологобезпечного викорис-
тання земель. Установлено, що методологія агроекономічних досліджень регулювання екологобезпечно-
го використання земель буде включати в себе оцінку природно-екологічних властивостей використання 
земель, економічний, технологічний та соціальний складники. Реалізація запропонованих у статті заходів 
сприятиме вирішенню низки соціально-економічних проблем у розвитку регіонів, загальному підвищенню 
ефективності аграрної сфери.

Ключові слова: методологія, регулювання, принципи, виробництво, екологобезпечне використання 
земель.

В статье исследованы вопросы методологии регулирования экологобезопасного использования зем-
ли. Выявлено, что методология регулирования экологобезопасного использования земли будет включать 
несколько уровней: международное законодательство, государственное регулирование, уровень инте-
грированных структур, агропредприятия. Определен ряд задач, которые должна решить методология 
регулирования экологобезопасного использования земли. Установлено, что методология агроэкономиче-
ских исследований регулирования экологобезопасного использования земли будет включать в себя оценку 
природно-экологических свойств использования земель, экономическую, технологическую и социальную 
составляющие. Реализация предложенных в статье мер будет способствовать решению ряда социаль-
но-экономических проблем в развитии регионов, общему повышению эффективности аграрной сферы.

Ключевые слова: методология, регулирования, принципы, производство, экологобезопасное исполь-
зование земли.

The article presents the methodology of regulation of environmentally friendly land use. We found that the 
methodology for regulating environmentally friendly land use will include several levels: international legislation, state 
regulation, the level of integrated structures, agricultural enterprises. A number of tasks to be solved by the methodology 
of regulating ecologically safe land use have been identified. It is established that the methodology of agroeconomic 
research of regulation of ecologically safe land use will include: assessment of natural and ecological properties of 
land use, economic, technological and social components. In the current conditions of making, a profit is not the only 
and ultimate goal of the producer. Much more important today is the preservation of the natural environment and the 
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development of the social sphere. In order to integrate into the trade space of the European Union, the manufacturer 
must think about the quality of manufactured products. It is under such conditions that the production of environmentally 
friendly products began. For effective business development in the field of this business, it is necessary to establish 
relations with local authorities and develop a regulatory framework that will contribute to the formation of effective sales 
channels and promotion of products among the population. In the current conditions of making a profit is not the only 
and ultimate goal of the producer. Much more important today is the preservation of the natural environment and the 
development of the social sphere. In order to integrate into the trade space of the European Union, the manufacturer 
must think about the quality of manufactured products. It is under such conditions that the production of environmentally 
friendly products began. For effective business development in the field of this business, it is necessary to establish 
relations with local authorities and develop a regulatory framework that will contribute to the formation of effective sales 
channels and promotion of products among the population. The methodology of regulation of environmentally friendly 
land use should solve the following tasks.

Keywords: methodology, regulation, principles, production, ecologically safe land use.

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Будь-яке дослідження варто починати 
з виявлення ключових завдань та оцінки попере-
днього стану досліджуваного предмету чи явища. 
Комплексний підхід до розв'язання проблеми оцінки 
екологобезпечності та сталості землекористування 
Я.М. Гадзало та Ю.Я. Лузан визначають як «єдину 
методологію обліку кількісних та якісних аспектів в 
інформаційних масивах і прозорість інформаційних 
потоків – від акумуляції до оприлюднення інформації 
визначеного обсягу й структури» [2, с. 8].

Під час організації використання земельних ре-
сурсів мають поєднуватися як інтереси конкретних 
землекористувачів, так і суспільства у цілому, усіх 
учасників земельних відносин, у т. ч. і потенційних. 
Саме всебічне дослідження одного й того само-
го предмету чи явища дає змогу глибше зазирнути 
в саму суть, виявити проблемні місця та побачити 
майбутні перспективи. Тому важливим етапом до-
слідження є розкриття методології, а саме форму-
вання системи показників, принципів та методів, які 
важливо врахувати під час розгляду питання еколо-
гобезпечного використання земель.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми та 
на які спирається автор. Напрями розв’язання еко-
логічних проблем землекористування представлено 
в роботах О.М. Бородіної, О.С. Будзяк, Г.Д. Гуцуляка, 
О.Д. Гнаткович, Д.С. Добряка, О.С. Дорош, О.В. Хо-
даківської, А.М. Третяка, О.І. Фурдичка, О.І. Шкурато-
ва та інших дослідників. Їхні наукові здобутки послу-
жили теоретико-методологічною базою дослідження 
і дали змогу виявити додаткову низку питань у дослі-
дженні методології регулювання екологобезпечного 
використання земель.

Так, зокрема, сьогодні не виявлено комплексного 
підходу та не запропоновано системи показників, які 
б задовольняли як державу, так і товаровиробника 
і змогли б, беручи до уваги екологічний складник, 
дати максимальний прибуток, при цьому мінімізува-
ти витрати та розкрити повністю наявний потенціал.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є дослідження методології регулю-
вання екологобезпечного використання земель.

Виклад основного матеріалу дослідження з по-
вним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 
Зміст та критерії розглянутих категорій досліджуваного 
питання, обґрунтування та їх трактування формують 

систему показників, в яких розкриваються резерви під-
вищення ефективності виробництва. Якщо підходити 
фундаментально до поставленого завдання, то необ-
хідно дати визначення понять та термінів. 

Методологія – це система певних правил, принци-
пів і операцій, що застосовуються у тій чи іншій сфері 
діяльності (у науці, політиці, мистецтві тощо); вчення 
про цю систему, загальна теорія метода [3, с. 28].

Методологія – це система принципів наукового 
дослідження; вчення про науковий метод пізнання 
законів природи за допомогою сукупності методів 
дослідження, що застосовуються в будь-якій науці 
відповідно до специфіки об'єкта її пізнання [4, с. 33].

Розглянемо визначення методології в агропро-
мисловому виробництві.

Методологія агроекономічних досліджень – сис-
тема принципів, положень, методів і моделей аналі-
зу або прогнозування розвитку економічних процесів 
і об’єктів агропромислового комплексу, сільського 
господарства, сільської місцевості [6, с. 7].

Методологія регулювання екологобезпечного ви-
користання земель включатиме декілька рівнів:

– міжнародне законодавство: ліцензування, кво-
тування;

– державне регулювання;
– рівень інтегрованих структур;
– агропідприємства.
Методологія регулювання екологобезпечного ви-

користання земель має вирішити такі завдання: 
1) відповідати соціально-економічним інтересам 

розвитку країни у цілому, окремих галузей, регіонів і 
конкретних землекористувачів;

2) найповніше оцінювати природні й економічні 
умови і властивості конкретних територій;

3) розрахувати оптимальне співвідношення спе-
ціалізації й розмірів виробництва з територіальними 
особливостями;

4) спрогнозувати найефективніше використання 
трудових ресурсів та способи відновлення ресурсно-
го потенціалу;

5) забезпечувати оптимальну взаємодію з навко-
лишнім середовищем, охорону землі під час її вико-
ристання, підвищення родючості ґрунтів і збережен-
ня складу та співвідношення земельних угідь;

6) передбачати постійне вдосконалювання тех-
нологічних процесів, як пов’язаних безпосередньо з 
використанням земель, так і не пов’язаних, але що 
впливають на стан земель чи на якість вирощуваної 
продукції; 
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7) максимізувати прибуток, при цьому врахувати 
екологобезпечний складник.

Методологія агроекономічних досліджень регу-
лювання екологобезпечного використання земель 
включатиме в себе оцінку природно-екологічних 
властивостей використання земель, економічний, 
технологічний та соціальний складники.

Першим етапом оцінки буде моніторинг та аналіз 
основних чинників макросередовища: PEST-, SWOT-,  
SPACE-, ETOP-аналіз.

Важливо провести дослідження чинників безпо-
середнього оточення та внутрішнього середовища 
аграрних підприємств і галузі у цілому, можна вико-
ристати такі методи: SWOT, бенчмаркінговий метод, 
портфельний метод, метод моделювання тощо.

Серед специфічних методів економіко-правового 
регулювання екологобезпечного використання зе-
мель можемо виділити:

– за сферою застосування: виробничі, фінансові, 
управлінські, інтеграційні;

– за об’єктом регулювання (спрямовані на ре-
гулювання): обсягів виробництва, якості продукції, 
зв’язків у ланцюгу «виробництво – переробка – реа-
лізація», економічних і торговельних механізмів, зо-
внішньоекономічної діяльності;

– за статусом нормативно-правового акту: зако-
нодавчі, постановчі, стандартизуючі, сертифікуючі, 
обмежуючі [9, с. 156].

Одним з елементів методології регулювання еко-
логобезпечного використання земель буде оцінка 
природно-екологічних властивостей ґрунту: меха-
нічного складу, структури, пористості, твердості, ре-
жимів: водного, повітряного, температурного, потуж-
ності орного і гумусового шарів, кислотності ґрунту, 
забезпеченість поживними речовинами.

Як зазначає В.М. Русан, ці властивості безпо-
середньо впливають на їх якісну оцінку ґрунтового 
покриву, а отже, й на врожайність сільськогосподар-
ських культур та ефективність господарської діяль-
ності на певній земельній ділянці [8, с. 71].

В.М. Россоха виділяє також оцінку потенціалу 
сортів рослин, порід тварин. Одним із важливих по-
казників пропонуємо ввести коефіцієнт відносності 
виконання закону екологобезпечного використання 
земель, який показує, наскільки товаровиробник до-
бросовісно відноситься до природного ресурсу, на-
скільки ті норми, які прописані в законодавстві, ви-
конуються даним землевласником [7, с. 117].

Проводячи оцінку природно-екологічних власти-
востей використання земель, варто оцінити: забруд-
нення пестицидами та хімічними речовинами захис-
ту; забруднення мінеральними добривами. стічними 
водами поливних водойм, атмосфери; ущільнення 
ґрунту сільськогосподарською технікою

Питання ущільнення ґрунту сільськогосподарською 
технікою є дуже важливим та актуальним. Під час ви-
бору ділянки для вирощування екологобезпечної про-
дукції необхідно врахувати такі важливі моменти:

– вологі ґрунти особливо схильні до ущільнення;
– важка техніка й ґрунтообробні знаряддя під-

силюють пошкодження структури ґрунту, зменшую-
чи поровий простір та ще більше обмежуючи обсяг 
ґрунту і води;

– поліпшення структури ґрунту – найкращий за-
хист від його ущільнення.

Добре структурований ґрунт утримує та прово-
дить воду, поживні речовини й повітря, необхідні для 
здорової діяльності коренів рослин [1, с. 1].

Наслідки ущільнення ґрунту:
– руйнування структури ґрунту;
– зменшення поглинання поживних речовин;
– нерівномірність сходів;
– зниження росту рослин та розвитку коренів;
– зниження врожаю;
– зменшення залізодефіцитного хлорозу;
– збільшення зусиль [1, с. 1].
Екологічний складник сталості землекористуван-

ня вимірюється рівнем родючості ґрунту (вміст гуму-
су, %), різноманіттям вирощування культур (кількість 
видів, шт.). 

Економічний складник сталості землекористу-
вання представлений такими показниками:

– динаміка зміни обсягу виробленої продукції на 
одного працюючого, %;

– прибуток на 1 га, тис грн/га;
– динаміка зміни частки прибутку на 1 га, %;
– динаміка зміни частки прибутку на 1 га, %;
– площа земель, які обробляються тяжкими сіль-

ськогосподарськими машинами, в загальній площі, %;
–  площа землі «під паром» в загальній кількості 

земель, %;
– рівень придатності ландшафту угідь для відпо-

чинку та рекреації людей: зелені зони та зелені наса-
дження, незмінність природного ландшафту, %;

– рівень розораності с.-г. угідь, %;
– рівень екологізації землеробства (залежно від 

норм внесення органічних добрив), т/га.
Як пропонує М.К. Пархомець, систему показників 

для агропромислових формувань, і зокрема для аг-
ропромислового комплексу в цілому, доцільно буду-
вати в двох аспектах: 

– як співвідношення кінцевої продукції до суми 
всіх ресурсів виробничого потенціалу агропромисло-
вого виробництва;

– як співвідношення кінцевої продукції валової 
продукції до ресурсів виробничого потенціалу галу-
зей і сфер АПК, які беруть участь у виробництві.

На думку автора, другий показник порівняно з 
першим є узагальнюючим і дає можливість визна-
чити внесок у досягнення кінцевого результату агро-
промислового виробництва галузей першої сфери і 
виробничої інфраструктури. М.К. Пархомець пропо-
нує його успішно застосовувати для виміру та ана-
лізу ефективності агропромислового виробництва, 
об’єктивної оцінки [5, с. 105].

Соціальний складник сталості землекористуван-
ня полягає в оцінці людського потенціалу: управлін-
ського, кадрового, працівника, інфраструктури.

Серед показників пропонуємо розрахувати такі:
– відношення середнього доходу працівника до 

доходу по країні, %;
– рівень плинності кадрів, %;
– частка жінок у виробництві, %;
– частка прибутку, спрямована на підтримку со-

ціального розвитку громади, %; 
– коефіцієнт зайнятості працівників.
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Держава та регіони

Технічний складник методології регулювання про-
понуємо представити такими показниками, як: 

– енергоємність виробництва продукції рослин-
ництва та тваринництва;

– енергозабезпеченість;
– валова продукція сільського господарства в по-

рівняльних цінах на 1 га с/г угідь, на одного праців-
ника, на 1 000 грн основних виробничих засобів с/г 
призначення;

– приріст виробництва валової продукції у по-
рівняльних цінах на одиницю додатково витрачених 
ресурсів;

– фондоозброєність праці;
– фондозабезпеченість;
– відсоток травмування продукції;
– рівень матеріаломісткості продукції.
Висновки з цього дослідження і перспективи по-

дальших розвідок. Методологія регулювання еколо-
гобезпечного використання земель має відповідати 
сукупності таких принципів:

– визначення низки показників для досягнення 
кінцевого практичного результату з охопленням зна-
чної частки ринку;

– комплексний підхід, формування інтегральних 
показників до досягнення висунутих цілей;

– поєднання моделі аналізу і синтезу;
– максимальне пристосування до вибраного ринку 

із цілеспрямованим одночасним впливом на нього;
– визначення основних елементів маркетингової 

стратегії, встановлення зв’язків та характеру впливу 
один на одного;

– забезпечення довготривалої результативності 
(прибутковості) діяльності підприємства;

– єдність стратегії і тактики активного пристосу-
вання до мінливих вимог реальних і потенційних спо-
живачів із цілеспрямованим впливом на них.

Наші подальші дослідження будуть спрямовані 
на розроблення інтегрованих показників для оцінки 
екологобезпечного використання земель. 
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