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У статті розглянуто проблеми забезпечення раціонального землекористування на рівні аграрних підприємств. Його напря-
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гнозовано принесе економічну ефективність у розмірі 
980,5 тис. грн.

Висновки. Стратегічні альтернативи інновацій-
ного розвитку формуються виходячи із реалізації 
базових стратегій м’ясопереробного підприємства. 
Вони можуть бути короткостроковими і довгостро-
ковими. Так, розвиваючись у складі холдингу, ТОВ 
«Глобинський м’ясокомбінат» проводить класичну 
продуктово-асортиментну диверсифікацію продук-
ції, використовує стратегію концентрованого росту, 
посилення позиції на ринку, повне використання 
виробничого потенціалу. Обравши наступальний тип 
інноваційної стратегії та напрям абсолютного лідер-
ства на внутрішніх ринках, підприємство має праг-
нути до завоювання ринків Європейського Союзу. 
Тому довгостроковими стратегічними альтернати-
вами для ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» мають 
бути проникнення на нові ринки, диверсифікація, 
створення міжнародних стратегічних альянсів тощо. 
А короткостроковими – інтенсифікація виробництва, 
підвищення якості продукції, проникнення в лідери, 
використання і розвиток ВАМ-моделі. Зокрема, важ-
ливого значення набувають стратегічні альтернативи 
відносно створення науково-консалтингового цен-
тру і маркетингової моделі прийняття бренду (ВАМ-
model). Доцільність створення науково-консалтинго-
вого центру дозволить більш ефективно вести бізнес 

на внутрішніх і європейських ринках, а викорис-
тання ВАМ-model як ефективного маркетингового 
інструменту підприємства може збільшити частку 
продажу, кількість потенційних покупців та вели-
чину прибутку.
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сільськогосподарського виробництва, його концен-
трація та корпоратизація повинна супроводжуватися 
раціональним використанням наявних ресурсів, осо-
бливо земельних. Адже саме земельні ресурси, уні-
кальні чорноземи та природна родючість ґрунтів 
формують основні конкурентні переваги вітчизняних 
агроформувань на європейському та світовому аграр-
них ринках. Насамперед мова йде про великі ресурси 
для виробництва органічної продукції, що особливо 
цінно для забезпечення здоров’я, підвищення трива-
лості та якості життя населення.

Тому використання ефективних форм і мето-
дів управління землекористуванням, регулювання 
земельних відносин на основі планування, удоско-
налення правового режиму землекористування, 
зонування сільськогосподарських угідь потребує 
подальших розробок. У даному контексті вирішення 
проблем забезпечення раціонального землекористу-
вання на основі формування його типів, соціально-
економічного перерозподілу та оптимізації викорис-
тання земель є, безперечно, актуальним завданням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блема раціонального та ефективного використання 
земель у сільськогосподарських підприємствах 
постійно знаходиться в полі зору науковців: В.В. Гор-
лачука, О.В.Гуторова, Д.С. Добряка, Л.Я. Новаков-
ського, А.М. Третяка, М.М. Федорова, М.А. Хвесика 
та багатьох інших авторів. Водночас ряд положень, 
що стосуються ефективного використання земель у 
сільському господарстві на рівні агроформувань різ-
них типів та розмірів, потребують подальших науко-
вих досліджень.

Мета статті полягає в обґрунтуванні заходів опти-
мізації структури земель, підвищення ефективності 
землекористування та забезпечення його раціона-
лізації в сільськогосподарських підприємствах на 
основі дотримання сівозмін, їх моніторингу, екологі-
зації виробничих технологій.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні 
світові тенденції вирішення глобальних проблем 
(продовольчої, енергетичної, демографічної та ін.) 
засвідчують необхідність вирішення поряд із завдан-
ням забезпечення населення продуктами харчування 
проблеми захисту довкілля, збереження біорізнома-
ніття, відтворення родючості ґрунтів. З цією метою 
у провідних економічно розвинених країнах форму-
ються такі системи використання земельних угідь, 
які пріоритетним напрямом визначають не тільки 
максимальну продуктивність сільськогосподарських 
культур, а й збереження функціональних зв’язків 
між природними елементами довкілля, тобто раціо-
нальне землекористування. 

У повній мірі на рівні аграрних підприємств 
йому відповідають здійснення типізації земель, їх 
кадастрова оцінка, бонітування ґрунтів, організація 
адаптивно-ландшафтні системи землеустрою. Осно-
вними принципами їх регулювання та управління 
визначені екологічність, адаптивність, науковість, 
біогенність, варіативність, економічна доцільність, 
соціальна значимість [1, с. 32]. Вони дають можли-
вість перейти від концепції тотальної інтенсифікації 
використання земельних ресурсів, наслідком якої є 
деградація ґрунтового покриву і всього довкілля, до 
концепції раціонального землекористування зі збере-
женням продуктивних агроландшафтів.

На нашу думку, його основою є раціоналізація 
структури посівів, сівозмін, систем ведення земле-
робства з урахуванням геоморфологічних, ґрунтових 
та господарських умов регіонів і сільськогосподар-

ських зон. Оптимізація структури посівних площ є 
основним, найбільш дешевим і екологічним засобом 
підвищення продуктивності агроекосистем, забезпе-
чення більш повного використання агрокліматич-
ного потенціалу територій.

Проте переважання маркетингових підходів в 
управлінні розвитком сільськогосподарських підпри-
ємств, кон’юнктурних чинників тактичного харак-
теру без урахування вимог екологічної безпеки, бага-
торічних стратегічних перспектив розвитку призвели 
до значного зростання частки високорентабельних, 
але надзвичайно енерго- та ресурсоємних технічних 
культур і зменшення площ під культурами кормової 
групи, зокрема, багаторічними травами, які склада-
ють основу ґрунтозахисних сівозмін. Необґрунтоване 
розширення площ енергоємних культур, як засвід-
чує практика, обумовлює посилення деградаційних 
процесів у землекористуванні.

Так, на схилових територіях розвивається вітрова 
та водна ерозія, на рівнинних – дегуміфікація та 
виснаження родючості, оскільки суб’єкти господа-
рювання в переважній більшості не мають змоги або 
не бажають компенсувати винесені з ґрунту з уро-
жаєм сільськогосподарських культур елементи жив-
лення за рахунок органічних і мінеральних добрив. 
Загострення перелічених екологічних проблем сьо-
годні може призвести до ще більших економічних 
збитків та соціальної нестабільності у майбутньому, 
пов’язаних з продовольчою безпекою країни і еколо-
гічним станом довкілля.

Отже, для забезпечення ефективного, еколо-
гічно безпечного використання земельних ресурсів 
необхідно оптимізувати структуру посівних площ 
з урахуванням нових виробничо-інноваційних та 
агроландшафтних підходів до організації сільських 
територій та аграрних природно-господарських умов 
відповідних регіонів [3, с. 14]. Адже саме структура 
посівних площ визначає не тільки рівень економіч-
ної ефективності галузей рослинництва, але й рівень 
технологічного та технічного навантаження на сіль-
ськогосподарські угіддя.

Для аграрних підприємств країни характерним є 
значний землересурсний потенціал. Проте недоско-
налі технології землеробства, екстенсивний тип сіль-
ськогосподарського виробництва в малих та серед-
ніх підприємствах, недбале ставлення до земельних 
ресурсів, що знаходяться у розпорядженні суб’єктів 
економічної діяльності, призводять до суттєвого 
погіршення якості земельних ресурсів та посилення 
проблем техногенного характеру. Унаслідок цього 
щорічно утворюються порушені землі, які втратили 
або зменшили свою господарську та екологічну цін-
ність через зменшення ґрунтового покриву внаслідок 
виробничої діяльності людини або дії деструктивних 
природних чинників.

З урахуванням цього в якості індикаторів зем-
лекористування доцільно використати зміни стану 
земельних ресурсів, які визначаються через показ-
ники: рівень розораності земель (%); рівень деграда-
ції земель (% до загальної площі); частка природних 
кормових угідь у загальній площі сільськогоспо-
дарських угідь (%); частка рекультивованих земель 
(% від загальної площі порушених земель).

Також у країні порушено екологічно допустиме 
співвідношення площ ріллі, природних кормових 
угідь, лісових насаджень, що негативно впливає 
на стійкість ландшафтів. За площею лісів та запа-
сами деревини вона належить до країн з дефіцитом 
лісових ресурсів. Загальна структурна незбалансо-
ваність земельного фонду погіршує ефективність 
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використання та охорону земель в агроформуван-
нях [5, с. 10]. Сільськогосподарська освоєність тери-
торії перевищує екологічно обґрунтовані норми. 
Розораність земель в Україні є найвищою у світі й 
досягає 56% її площі і 78% сільськогосподарських 
угідь. Це призводить до збільшення площ еродова-
них земель та втрати родючого шару ґрунту.

Незважаючи на те що ґрунтовий покрив Укра-
їни представлений на 60% чорноземами, які мають 
найбільшу природну родючість, у дійсності вони не 
забезпечують високих і сталих урожаїв сільськогос-
подарських культур. Ураховуючи, що рівень застосу-
вання органічних і мінеральних добрив на сучасному 
етапі господарювання досить низький, а врожай фор-
мується переважно за рахунок природної родючості 
ґрунтів, відбуваються деградаційні процеси – збід-
нення їх на рухомі поживні речовини, баланс яких 
від’ємний за всіма елементами живлення.

Раціональне землекористування означає макси-
мальне залучення до господарського обігу агрофор-
мувань усіх земель та їх ефективне використання 
за основним цільовим призначенням, створення 
найсприятливіших умов для високої продуктив-
ності сільськогосподарських угідь і одержання на 
одиницю площі максимальної кількості продук-
ції за найменших витрат праці, інших засобів та 
коштів [2, с. 147]. Раціональне використання й 
охорона земельних ресурсів охоплюють вирішення 
принаймні двох груп завдань: 1) охорона, землі від 
виснаження і підвищення її родючості та продуктив-
ності – економічна група; 2) охорона від забруднення 
та його попередження, підвищення екологічної стій-
кості – екологічна група. 

Раціональне використання й охорона земель – 
два взаємопов’язані процеси, спрямовані на підви-
щення продуктивних сил землі. Вони передбача-
ють оптимізацію розподілу земельного фонду між 
галузями сільського господарства й ефективне його 
використання у кожній з них. Важливою є також 
оптимізація структури окремих видів земельних 
угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, 
пасовищ, лісів, земель під водою тощо) відповідно 
до умов сільськогосподарських зон і регіонів розмі-
щення агроформувань. 

Необхідні розробка і впровадження раціональних 
систем землеробства, які включають ґрунтозахис-
ний обробіток, удобрення, вологозатримання, біоло-
гічні меліорації; вапнування кислих та гіпсування 
засолених і солонцюватих ґрунтів, органічні техно-
логії вирощування сільськогосподарських культур, 
обґрунтований порядок сівозмін тощо; осушення 
заболочених і перезволожених земель та зрошення 
й обводнення посушливих; запобігання затопленню, 
підтопленню, заболоченню земель, погіршенню їх 
фізико-хімічних властивостей. В останні десятиріччя 
має поширення використання ґрунтових мікроорга-
нізмів для створення родючих і стійких до ерозії 
ґрунтів. Потребує розробки і впровадження науково 
обґрунтованих систем природних та покращених лук 
і пасовищ. 

На окрему увагу заслуговує подальша організа-
ція раціональної системи розселення, забудови сіль-
ських та міських населених пунктів; будівництво ста-
вів, водосховищ, каналів, шляхів сполучення, ліній 
електропередач, нафтогазопроводів [4, с. 248]. Осно-
вою цього, у свою чергу, є розробка і впровадження 
еколого-економічної оцінки земель, визначення їх 
ринкової вартості. Її можна використовувати також 
для планування розміщення і спеціалізації сільсько-
господарського виробництва, визначення обсягу дер-

жавних закупівель рослинницької і тваринницької 
продукції, витрат на виробництво і забезпечення 
доходності сільськогосподарських підприємств, пла-
нування сільських територій.

Основними проблемами в землекористуванні, які 
не вирішуються роками і стають хронічними, є недо-
ліки стратегічного планування, прогнозування та 
управління в землекористуванні і охороні земель, 
порушення екологічних законів землеробства, еколо-
гічної рівноваги, повільне впровадження концепції 
сталого землекористування. Національні, галузеві та 
регіональні програми з охорони земель носять пере-
важно декларативний характер. Практично відсут-
ньою є діюча система моніторингу про стан і дина-
міку ґрунтів навіть у зонах з кризовим екологічним 
станом. Узгодження потребує макро- і мікрорівні 
механізму фінансування заходів з охорони та відтво-
рення земель. Велике значення має посилення регу-
люючих функцій сільських та селищних рад в управ-
лінні землекористуванням.

Ідентифікація основних проблем здійснення раці-
онального землекористування в аграрних підпри-
ємствах дозволила обґрунтувати пріоритетні заходи 
підвищення продуктивності та економічної ефектив-
ності використання земель і їх охорони. До них від-
несені: 

- вилучення з обробітку виснажених, еродова-
них, промислово-, хімічно- і радіоактивно забрудне-
них, підтоплених, засолених та заболочених земель 
з метою їх природної або антропогенної реабілітації;

- розвиток агробіохімічного забезпечення земле-
користування, збільшення виробництва мінераль-
них, бактеріальних і грибкових добрив, хімічних 
меліорантів, створення або відновлення мережі агро-
біохімічного обслуговування агроформувань, розши-
рення масштабів органічної меліорації земель, удо-
брювання ґрунтів та підвищення на цій основі їх 
родючості; 

- розвиток вермикультури, створення в кожному 
із них своєрідних фабрик органічних добрив, збіль-
шення виробництва біогумусу; 

- подальший розвиток гідромеліорацій, рекон-
струкція морально і фізично зношених меліоратив-
них систем, розширення масштабів крапельного зро-
шення; 

- створення або відновлення ланцюгів полезахис-
них насаджень, заліснення ярів, балок та інших неу-
гідь і малопродуктивних земель; 

- формування екологічно сталих з оптимальним 
поєднанням різних видів угідь (лісових угідь, земель 
під водою, боліт, ріллі, сіножатей і пасовищ, багато-
річних насаджень та ін.) з метою зменшення залеж-
ності сільськогосподарського виробництва від сти-
хійних сил природи; 

- розробка та впровадження біоценозних, ланд-
шафтних, внутрішньо- та міжзональних ресурсозбе-
рігаючих, екологічно сталих і високопродуктивних 
систем ведення сільськогосподарського виробництва.

Раціональне використання сільськогосподарських 
земель на рівні суб’єктів господарювання агросфери 
можна забезпечити шляхом застосування сучасних 
ресурсозберігаючих технологій, новітніх техніко-
технологічних систем виробництва, науково обґрун-
тованого удобрення ґрунту на основі корисних мікро-
організмів і біодобрив, внесення підвищених доз 
органічних добрив, хімічних меліорантів [6, с. 389]. 
Велике значення має впровадження нових високов-
рожайних сортів сільськогосподарських культур та 
культур-інтродуцентів, збільшення площ під бага-
торічними травами та луками, оптимізація струк-
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тури посівних площ. Безумовним є системне вико-
ристання протиерозійних заходів, менш енергоємної 
техніки. Запропоновані напрями екологізації є важ-
ливими чинниками для збереження, відтворення, 
підвищення родючості ґрунтів, раціонального зем-
лекористування та поліпшення екологічного стану 
довкілля в цілому і сільських територій зокрема.

Висновки. Для забезпечення оптимізації струк-
тури та підвищення ефективності землекористування 
сільськогосподарських підприємств необхідно розро-
бити і затвердити на рівні місцевих та регіональних 
органів влади програми щодо охорони земель, збе-
реження й відтворення родючості ґрунтів; фінансу-
вання ґрунтозахисних та природоохоронних заходів; 
посилення відповідальності землевласників і зем-
лекористувачів за недбале використання земельних 
ресурсів [7, с. 11]. З іншої сторони, доцільно сфор-
мувати дієвий органічно-економічний механізм їх 
мотивації та стимулювання за збереження земель та 
поліпшення екологічного стану довкілля. 

Досягнення раціонального землекористування 
є досить складним завданням, оскільки вимагає 
запровадження єдиної державної політики у сфері 
збереження, відтворення, підвищення родючості 
ґрунтів, охорони земель для всіх агроформувань. 
Це зумовлює необхідність узгоджених дій органів 
державної влади, місцевого самоврядування, зем-
лекористувачів і наукової спільноти, громадських 
організацій при використанні земельних ресурсів. 

Управлінські рішення щодо раціонального земле-
користування повинні враховувати динаміку струк-
тури земельних угідь, бонітування ґрунтів, када-
строві оцінки земель.
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