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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ВВП – валовий внутрішній продукт 

ГІС – геоінформаційні системи 

Держгеокадастр – Державна служба України з питань геодезії, 

картографії та кадастру 

Держстат – Державна служба статистики України 

ЄАНС – Європейська агенція з навколишнього середовища  

ЄЕК ООН – Європейська економічна комісія Організації Об’єднаних 

Націй 

ЄС – Європейський Союз 

КБО ООН – Конвенція Організації Об’єднаних Націй по боротьбі з 

опустелюванням у тих країнах, які потерпають від серйозної посухи та / або 

опустелювання, особливо в Африці (Конвенція ООН про боротьбу з 

опустелюванням) 

Мінприроди – Міністерство екології та природних ресурсів України 

НУО – неурядові організації 

ОЕСР – Організація економічного співробітництва і розвитку 

ООН – Організація Об’єднаних Націй 

ФАО – Продовольча і сільськогосподарська організація Організації 

Об’єднаних Націй 

ЦСР – Цілі сталого розвитку 

ЮНЕП – Програма Організації Об’єднаних Націй з навколишнього 

середовища  
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ПЕРЕДМОВА 

 

Глобальні тенденції скорочення площ продуктивних земель для 

сільськогосподарського виробництва, трансформація природних ландшафтів, 

поширення процесів деградації земель та опустелювання, знеліснення, а отже і 

дефіцит водних ресурсів, що супроводжується і взаємозумовлюється зміною 

клімату, характерні також для України. Прискорення й ускладнення процесів 

суспільного розвитку, зростання народонаселення і стрімка урбанізація, 

розширення масштабів виробництва пріоритизують проблему вдосконалення 

ідентифікації системоформувальних взаємозв’язків суспільства та природи, яка 

включає охорону навколишнього природного середовища, раціональне 

використання і відтворення природних ресурсів на засадах сталості. Земля – 

один із основних природних ресурсів, який лежить в основі економічного 

зростання, характеризується обмеженістю, невідтворюваністю. Її функції, а 

також екосистемні послуги, разом з такими факторами, як праця, капітал і 

науково-технічний прогрес й інновації, здійснюють суттєвий внесок у 

суспільний добробут. Сьогодні в умовах поглиблення інституціональних 

трансформацій, які прямо й опосередковано впливають на землекористування, 

постає необхідність розширення вже усталених підходів до дослідження 

процесів використання земельних ресурсів, оцінки їх екологічних, економічних 

та соціальних результатів і наслідків для належного врахування в 

управлінських рішеннях.  

Еколого-економічна ефективність використання земельних ресурсів – 

одна з найважливіших проблем сучасної науки й практики, від успішного 

розв’язання якої залежить не лише рівень матеріального добробуту, а також 

забезпечення умов для нормального, здорового життя та діяльності як 

теперішніх, так і майбутніх поколінь. Це багатогранна, комплексна проблема, 

яка стосується не тільки первинних секторів економіки, а в новітніх умовах 

господарювання поширюється на інші елементи національної економіки. 

Урегулювання конфлікту суспільних і приватних інтересів щодо земель 
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обумовлює потребу в адаптивних та гнучких механізмах регулювання й 

розвитку суспільних відносин, управління землекористуванням, які дозволять 

ефективно вирішувати проблему кількісного і якісного дефіциту земельних 

ресурсів, боротьби з деградацією та опустелюванням. Вирішення всієї 

означеної сукупності питань зумовлює актуальність теми монографічного 

дослідження. 

Фундаментальні теоретичні дослідження механізмів забезпечення сталого 

природокористування і в його контексті – землекористування, 

інституціоналізації земельноресурсних відносин, територіального планування 

землекористування, закономірності трансформацій земельних відносин і 

управління земельними ресурсами досліджувалися в працях Алимова О. М., 

Бабміндри Д. І., Бистрякова І. К., Веденічева П. Ф., Веклич О. О., 

Герасимчук З. В., Голяна В. А., Горлачука В. В., Дорош О. С., Євсюкова Т. О., 

Ібатулліна Ш. І., Коваліва О. І., Курильціва Р. М., Куценко В. І., 

Маракуліна П. П., Мартина А. Г., Новаковського Л. Я., Новоторова О. С., 

Сохнича А. Я., Сундука А. М., Хвесика М. А. та ін. Екологічні обмеження, 

екологію землекористування, засади реалізації екологічної безпеки і 

раціонального (збалансованого) використання земель, наукові основи 

економіки землекористування та землевпорядкування, охорони земельних і 

пов’язаних з ними ресурсів висвітлено в публікаціях Будзяк О. С., 

Дороша Й. М., Другак В. М., Обиход Г. О., Тараріко О. Г., Третяка А. М., 

Степаненка А. В. Формування сталого землекористування і земельні відносини 

в сільському господарстві, проблеми ефективності агропромислового 

виробництва, використання сільськогосподарських угідь, розвитку сільських 

територій ґрунтовно досліджені у наукових працях Андрійчука В. Г., 

Будзяка В. М., Гуторова О. І., Жука В. М., Зіновчук Н. В., Кваші С. М., 

Коренюка П. І., Крисанова Д. Ф., Лупенка Ю. О., Месель-Веселяка В. Я., 

Олійника Я. Б., Попової О. Л., Саблука П. Т., Ступеня М. Г., Трегобчука В. М., 

Федорова М. М., Ходаківської О. В., Шпичака О. І., Щурика М. В. Дослідження 

внеску екосистем у суспільний добробут і причинно-наслідкові зв’язки змін у 
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землекористуванні та оцінки екосистемних послуг, біорізноманіття 

представлено в наукових працях Соловія І. П., Якимчук А. Ю. Серед 

зарубіжних досліджень економіки природокористування, які певною мірою 

стосуються землекористування і земельних відносин, відзначимо праці 

Баскента Е., Бобильова С. М., Варламова А. О., Волкова С. М., Дейлі Г., 

Костанзи Р., Нєверова О. В., Остром Е., Панайоту Т., Пірса П., Стігліца Дж., 

Фарлі Дж. 

У більшості наукових досліджень наукові пошуки ведуться з метою 

вирішення окремих аспектів використання земель як об’єкта економічних 

відносин, просторового базису, предмету і засобу праці первинних секторів 

економіки. Тоді як сучасні світові тенденції розвитку не є сталими, 

інституціональні трансформації, які дедалі поглиблюються, загострюють 

потребу в зміні парадигми природокористування, яка матиме за мету якісні 

зміни у стані соціально-економічних систем і охорони навколишнього 

середовища, а не виключно економічне зростання за рахунок 

ресурсоспоживання. Системні ефекти землекористування, що проявляються у 

всіх секторах національної економіки, потребують нових підходів до 

ідентифікації об’єкта управління і функцій суб’єкта управління, формулювання 

інтегральних цільових завдань, визначення відповідних пріоритетних і дієвих 

механізмів й інструментів досягнення заданої макросистемної мети – сталого 

розвитку і забезпечення суспільного добробуту.  

Метою дослідження є розроблення й обґрунтування теоретико-

методологічних засад забезпечення екологічно й економічно ефективного 

землекористування в умовах поглиблення інституціональних трансформацій. 

Відповідно до встановленої мети розкрито зміст поняття еколого-економічна 

ефективність землекористування як системний результат, що виникає 

внаслідок взаємодії суб’єктно-об’єктних складових (систем, підсистем, їх 

елементів) у процесі мультифункціонального використання або невикористання 

земельних ресурсів шляхом інтерналізації зовнішніх ефектів через застосування 

відповідних інструментів і механізмів сталого управління для забезпечення 
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суспільного добробуту завдяки оптимальному розподілу благ між громадянами 

та факторів виробництва між галузями, що продукують ці блага. 

У монографії викладено наукові результати, отримані автором під час 

проведення досліджень у Державній установі «Інститут економіки 

природокористування та сталого розвитку Національної академії наук 

України». Автор висловлює глибоку подяку науковому консультанту – 

директору Інституту, доктору економічних наук, професору, академіку НААН 

України, заслуженому діячу науки і техніки України Михайлу Артемовичу 

Хвесику, а також усім колегам, з якими обговорювалася ця робота та які надали 

фахові поради, зауваження й підтримку під час її підготовки. 


