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економічного й фінансового регулювання екологічної безпеки здійснювався
еволюційним шляхом, базувався на існуючих в інших країнах розробках,
реальних можливостях економіки.

З метою формування екологозбалансованої макроекономічної політики,
спрямованої на підвищення еколого-економічної ефективності суспільного
виробництва, визначені взаємозв’язки проведеної загальноекономічної
політики, стану навколишнього середовища й природоохоронної політики. У
результаті вивчення впливу макроекономічних заходів на екологічну ситуацію
в Україні зроблено висновок про те, що спад виробництва, спричинений
структурною перебудовою й несприятливою макроекономічною політикою, з
одного боку, призвів до зниження забруднення, а з іншого – підсилив небезпеку
виникнення техногенних катастр оф, експлуатацію природних ресурсів.
Макроекономічна й політична нестабільність у країні в період реформ,
неефективна податкова система, нераціональне використання обмежених
коштів на державні витрати також перешкоджали раціональному
природокористуванню. Тому реалізація екологозбалансованої
макроекономічної політики в рамках стратегії розвитку України передбачає
державне стимулювання інвестицій у високотехнологічні галузі.
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими та практичними завданнями . Посилення ролі земельно-
ресурсного потенціалу у вирішенні економічних, екологічних та соціальних
проблем країни потребує подальшого вдосконалення функцій та зміцнення ролі
держави у розробленні стратегії землекористування і його планування.
Враховуючи різноманітність функцій землі для сусп ільства, землекористування
повинно плануватися особливо детально на основі ієрархічної системи, яка
враховує баланс між економікою, суспільними потребами та екологією.
Наприклад, в окремих європейських країнах уже створено ієрархічні системи
норм для стратегічного (територіального) планування землекористування і його
зонування. Останнє являє собою детальний план того, як можна
використовувати певні категорії земель. Упровадження подібної ієрархічної
системи дуже важливе і доцільне, ураховуючи розміри території України,
різноманітність якості її земель і кліматичних зон, концентрацію придатних для
обробітку земель в одних регіонах, а населення – в інших, потребу в
екологічній безпеці.

Метою статті є обґрунтування необхідності розробленн я ієрархічної
системи територіального планування землекористування як основи
просторового розміщення та спеціалізації сільськогосподарського виробництва.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів . Просторове розміщення
сільськогосподарського землекористування по території країни є складовою
територіального розподілу продуктивних сил у цілому та пошуку балансу між
економікою, суспільними потребами та екологією. Зрозуміло, що розташування
різних галузей і видів економічної діяльно сті залежить, по-перше, від
розміщення всіх продуктивних сил економіки країни, а по -друге, – від
галузевого сільськогосподарського землекористування загалом. З іншого боку,
під впливом галузевого розташування категорій земель, регіони , а також
відповідно типи сільськогосподарського землекористування та підтипи в них
набувають певної спеціалізації. Без спеціалізації регіонів не може бути
розміщення  типів сільськогосподарського землекористування та землеволодінь
сільгосппідприємств усередині ни х. У цьому проявляються дві сторони
суспільного територіального поділу праці : розміщення й планування
сільськогосподарського землекористування та відповідної спеціалізації
землеволодінь господарств.

Особливо важливі ці два аспекти в умовах ринкової економіки , адже між
спеціалізованими регіонами відбувається обмін діяльністю , і від того, наскільки
відрегульований міжрегіональний ринок, залежить ступінь спеціалізації
сільськогосподарського землекористування. На розміщення типів
сільгоспземлекористування і видів діяльності сільгосппідприємств впливають
такі фактори: кліматичні умови, якість і придатність для сільського
господарства земельних угідь, методи використання земель, технологія
виробництва, наявність і вартість необхідних чинників виробництва, рівень
транспортних тарифів і віддаленість підприємств від ринків збуту, ємність
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ринків, зовнішньоторговельний та міжрегіональний протекціонізм, державна
підтримка сільського господарства й інших галузей, енергетична та фінансова
політика центральних і регіональних органів вла ди, політика держави щодо
ліквідації провалів ринку, розвиток конкуренції та ін ші.

Розміщення типів сільськогосподарського землекористування і видів
економічної діяльності тісно пов’язаний з фактором простору. Просторовий
аспект набуває особливого значенн я у теорії ренти (диференціальна земельна
рента ІІ), а також аналізі міжрегіональної торгівлі й учення про стадії
економічного розвитку. На жаль, в економічній науці найчастіше прийнято
абстрагуватися від просторового чинника. Регіони і навіть уся країна
розглядаються як точкові господарські системи. Але ж у багатьох випадках
саме розбіжності розмірів сільських районів і регіонів, відстан і між ринками
збуту й величини транспортних витрат унеможливлюють застосування
стандартних підходів до розв’язання тих чи  інших економічних проблем. У
певних ситуаціях просторові аспекти стають ключовим фактором, що
перешкоджає соціально-економічному розвитку регіонів у цілому та сільських
територій зокрема.

Нині дослідження у сфері просторового розміщення виробництва з
використанням концепцій загального і часткового становлять напрям
прикладного використання теорії просторової економіки. Так , до кінця ХІХ –
початку ХХ ст. у розвинених країнах покінчено з феодальною роздробленістю і
в кожній сформовано єдиний сільськогосподарський ринок, багатофакторна
модель розміщення. Усі ці фактори виникали з єдиного сільськогосподарського
ринку й обумовлювалися ступенем його розвитку та участі держави в
регулюванні ним. Чинниками розміщення сільськогосподарського виробництва
є: урахування природних умов (клімат, ґрунти, рельєф тощо); віддалення
сільськогосподарського виробництва від місць реалізації сільгосподарської
продукції споживання у свіжому вигляді, переробки і таке інше; розвиток
транспортної системи; розміщення промисловості й міс ького населення (попит
на свіжі продукти і приміські зони); забезпеченість засобами виробництва
(технікою, приміщеннями та ін.); розміщення сільського населення (його
густота), демографічна ситуація на селі тощо , які в сукупності одержали назву
природно-економічних умов.

Крім природно-економічних умов, на розміщення впливає також
економічна політика держави – тарифна, підтримки сільського господарства і
кооперації антимонопольна та інші.

Але до кінця ХХ ст. сформувався і світовий продовольчий ринок також з
урахуванням природно-економічних умов. Тобто виявилися країни зі
сприятливішими умовами для виробництва кожного виду продовольства :
пшениці – США, Канада, Аргентина, рису – Таїланд тощо. Відповідно світова
ціна пшениці формується на Нью-Йоркській біржі, рису – на Бангкокській
рисовій біржі тощо.

У цьому процесі проявилися природно-економічні умови різних країн.
Оскільки світова ціна формується за найсприятливіших умов, вона буде



Економіка природокористування і о хорони довкілля

98

нижчою, ніж витрати виробництва держав із менш сприятливими умовами.
Висока густота міського населення підвищує попит на продовольство, а
сільського – дає змогу інтенсифікувати сільськогосподарське виробництво.
Тому останнім не залишається іншого, як захистити своє сільське господарство
ввізними митами, а у конкурентній боротьбі на с вітовому продовольчому ринку
підтримувати власне сільське господарство експортними дотаціями (не
вважаючи необхідною підтримку на внутрішньому ринку). У свою чергу,
експортери збільшують експортні дотації та ін ше.

Особливістю українського виробництва сільськогосподарської продукції
є те, що природно-економічні умови не завжди кращі, ніж у Західній Європі, не
кажучи вже про США, Канаду, Аргентину. Наприклад, 2/3 території держави
розташовано на кращих ґрунтах світу. В Англії худоба цілий рік перебуває на
пасовищах, а у нас протягом зимового періоду її доводиться утримувати у
спеціальних приміщеннях (стійловий період становить 150 –190 днів). Дорожчі
також усі приміщення (товщина стін яких збільшена), до того ж потрібні
додаткові засоби не тільки для фундаменті в, але й опалення, та дороги,
оскільки ґрунт промерзає в центральних і північних регіонах на 80 см, навесні
дороги «здиблюють», асфальт покривається тріщинами (чого немає в Західній
Європі). Усе це збільшує витрати українського сільського господарства. У
підсумку, хоча біопотенціал ґрунтів в Україні вищий, ніж у США і Західній
Європі, однак це не підвищує конкурентоспроможність на світовому ринку
продовольства.

Ще однією історично сформованою особливістю умов виробництва
українського сільського господарства  є його переважно екстенсивний напрям і
розвиток порівняно із Заходом. Це пов’язано не тільки зі складнішими
природними умовами, але й досить великою площею держави. Тому дуже
поширені раніше порівняння українського сільського господарства з
європейськими державами за врожайністю, питомим внесенням добрив тощо –
безглузді. Ми ніколи не матимемо такої щільності основних і оборотних засобів
у розрахунку на 1 га, як на Заході, що стосується і транспортної мережі. Тим
більше, що в результаті реформ населення к раїни прогресивно зменшується,
особливо в сільській місцевості , де до того ж різко скорочується частка
дієздатних осіб і молоді.

У ході вивчення зарубіжного досвіду землеустрою щодо планування
землекористування нами звернена увага на те, що плани діляться на генеральні,
що розробляються, як правило, на країну в цілому або провінцію (графство,
область, кантон), із терміном дії 20–25 років, регіональні та місцеві
(муніципальні) на 5–15 років. Базою будь-якого плану є зонування, при якому
вся територія, що землевпорядковується ділиться на зони:
сільськогосподарську, лісову, забудовану, першочергової забудови для
індивідуальних і суспільних цілей і т.д. Після публічного оприлюднення таких
планів при наявності позитивної суспільної думки вони затверджуються та є
обов'язковими для виконання. Часто планування використання й охорони
земель у зарубіжних державах називають просторовим (територіальним). Крім
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того, у країнах Європейського Союзу існує сфера міського планування, що
поширюється на землі, розташовані в межах  населених пунктів.

Для забезпечення збалансованого і сталого розвитку території з
урахуванням екологічних, економічних, соціальних та інших факторів,
реалізації в життя земельної політики держав при здійсненні агропромислової,
містобудівної, лісо- і водогосподарської, природоохоронної, оборонної та іншої
діяльності в зарубіжних країнах розробляється система директивних, планових
і проектних документів територіального планування, зонування,
землевпорядного і архітектурно -будівельного проектування. Наводимо
групування і зміст землевпорядної документації щодо розроблення планів
організації раціонального використання та охорони земель на місцевому рівні в
країнах Європейського Союзу (табл.).

Таблиця

Види і зміст документації із землеустрою щодо територіального планування
раціонального використання та охорони земель на місцевому рівні*

Назва плану Вид плану (проекту) Основний зміст плану (проекту)
Municipal Comprehensive
Land Use Plans, Land
Development Plans

Комплексні плани
розвитку території

Розміщення продуктивних сил,
об'єктів соціальної й виробничої
інфраструктури по території

Land Zonning Plans Плани зонування земель
(територіальне
зонування)

Цільове використання земельних
ділянок відповідно до
функціонального призначення
земель

Land Development
Regulations, Area
Regulations. Construction
Regulations

Правила
землекористування і
забудови

Будівельний регламент і
дозволене використання
земельних ділянок

Land Subdivision Plans,
Plans of Survey, Descriptive
Plans, Parcelling out Plans
(Projects).

Проекти землеустрою
(межування земель),
утворення нових і
впорядкування існуючих
об'єктів землеустрою

Місце розташування, межі,
конфігурація і площа земельних
ділянок

Landscape Plans, Land Use
Planning Schemes, Local
Environment Plans

Сільська місцевість:
ландшафтні плани, плани
(схеми, проекти)
землеустрою і
природоохоронної
облаштованості території

Диференційоване використання
сільськогосподарських і лісових
угідь, меліорація та охорона
земель, агролісомеліорація,
регламентування застосування
добрив і отрутохімікатів,
еколого-ландшафтні заходи,
боротьба з ерозією ґрунтів

* Джерело: [1, 2].

Разом з тим, у нашій країні такої ієрархічної системи планування
землекористування, яка б уключала зонування земель за доцільністю
використанню та відповід них регламентів (правил) використання й
охорони земельних ресурсів немає.
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Тому необхідне розроблення ієрархічної системи територіального
планування землекористування, зокрема сільськогосподарського, як основи
просторового розміщення та спеціалізації сільгоспвиробництва. У результаті
територіального розміщення галузей сільського господарства відповідно до
природно-економічних умов кожний регіон набуває відповідної спеціалізації.
На основі просторового розміщення галузей і спеціалізаці ї регіонів виникає
територіальний поділ праці й обмін продукцією в порядку міжрегіонального
обміну. Це дає змогу повніше використовувати природно -економічні умови
кожного регіону. В Україні с формувалися природно-економічні райони,
наприклад, товарного виробництва зерна – Степ, цукрових буряків – центральні
регіони Лісостепу, картоплі – Полісся.

Україна порівняно із Західною Європою має складніші природні умови ,
тому сезонність виробництва продукції сільськогосподарських галузей і
доходів від неї більш читка, особливо рослинництво (виробництво зернов их,
пасовищне господарство та ін.). Сезонність проявляється у нерівномірному
використанні не тільки праці, але й техніки. Меншою мірою піддається
сезонності тваринництво, але на зимовий період, коли худоба перебуває в
приміщеннях, потрібно заготовляти корм и (сіно, сінаж на 6–7 міс.), що
потребує додаткових витрат. Тим більше, що суворі зими змушують мати
капітальніші й дорожчі приміщення для тварин. Тому поєднання галузей у
великих сільгосппідприємствах дає змогу зменшувати витрати за рахунок
рівномірного протягом року завантаження робочої сили, техніки, повнішого
використання сільськогосподарських угідь.

Висновки та перспективи подальших досліджень . З огляду на
різноманіття функцій землі та земельних ресурсів для суспільства,
землекористування повинне план уватися особливо ретельно на основі
ієрархічної системи, що враховує баланс між економікою, суспільними
потребами й екологією. Тому в Україні існує гостра потреба розроблення
відповідної ієрархічна система планування землекористування , яка б включала
зонування земель за доцільним використанням та відповідні регламенти
(правила) використання й охорони земельних ресурсів як основи просторового
розміщення та спеціалізації сільськогосподарського виробництва.

Розміщення сільськогосподарського землекористування тісно пов’язане з
фактором простору. Просторовий аспект набуває особливого значення в теорії
ренти (диференціальна рента ІІ), тому відповідно і територіальне планування,
стають ключовим фактором формування сталого сільськогосподарського
землекористування.
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