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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Аграрне природокористування в зоні ризикового 

землеробства характеризується численними особливостями та наявністю 

значних обмежень, обумовлених природно-кліматичними умовами та 

попереднім втручанням у природні комплекси. Цей фактор необхідно 

враховувати при виборі форм та методів використання природно-ресурсного 

потенціалу в сільськогосподарському виробництві та інших сегментах 

національного господарства. Як правило, рівень витрат на агротехнічне 

обслуговування в зоні ризикового землеробства порівняно з іншими 

територіями був завжди вищим, що відповідно позначалося на затратності 

сільськогосподарського виробництва. Руйнація мереж гідротехнічних споруд, 

які забезпечували необхідний для повноцінного ведення сільського 

господарства водно-повітряний режим, а також втрата традиційної 

сільськогосподарської спеціалізації, що призвело до посилення 

екологодеструктивних процесів, загострили актуальність формування 

сучасного механізму раціоналізації аграрного природокористування. 

Проблеми раціоналізації аграрного природокористування в зоні 

ризикового землеробства досліджуються у працях вітчизняних учених 

Андрєєвої Н., Бистрякова І., Веденичева П., Веклич О., Вожегової Р., 

Гадзала Я., Грановської Л., Добряка Д., Дорогунцова С., Дороша Й., Дорош О., 

Євсюкова Т., Жовтоног О., Жука П., Зіновчук Н., Кожушка Л., Костриченко В., 

Кропивка М., Левковської Л., Мартина А., Мікловди В., Нечипоренка О., 

Новаковського Л., Пасхавера Б., Ромащенка М., Саблука П., Сундука А., 

Третяка А., Хвесика М., Химинця В., Ходаківської О., зокрема 

обґрунтовуються галузеві, інституціональні та фінансові пріоритети 

повернення до продуктивного господарського обігу значних площ 

сільськогосподарських угідь, виведених із процесу розширеного відтворення 

ресурсно-виробничого потенціалу сільськогосподарського виробництва в 

період руйнації великотоварних підприємств та спорадичного формування 

нового аграрного укладу на депресивних сільських територіях.  

Проте недостатньо розроблені теоретичні підходи та практичні 

рекомендації щодо раціоналізації аграрного природокористування в умовах 

поглиблення процесів децентралізації влади і реформи місцевого 

самоврядування, які повинні орієнтуватися на вдосконалення 

інституціонального підґрунтя диверсифікації сільськогосподарського 

виробництва в зонах ризикового землеробства, залучення додаткових 

інвестицій у збереження та відтворення природно-ресурсного потенціалу цих 

територій. Більше того, стимулювати процеси результативнішого залучення 

природно-ресурсного потенціалу в зонах ризикового землеробства в 

господарський обіг може інституціональне забезпечення формування 

механізмів раціоналізації аграрного природокористування як на рівні 

територіальних громад, так і суб’єктів аграрного підприємництва. 

Оскільки до зон ризикового землеробства належать зони осушення, 

зрошення та гірські території, які значно різняться за окремими природно-
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ресурсними та інфраструктурними ознаками, потребують поглиблення підходи 

до розробки таких механізмів у кожній з них. Саме цим обумовлений вибір 

теми, мети та завдань дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є складовою наукових досліджень Державної установи 

«Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної 

академії наук України» за такими темами: «Фінансово-економічні засади 

регулювання природокористування» (номер державної реєстрації 

0116U007935), у межах якої дисертантом розроблено фундаментальні засади та 

структурні елементи фінансово-економічного механізму раціоналізації 

аграрного природокористування в зоні осушення; «Соціоекологічні імперативи 

розвитку сільських територіальних громад» (номер державної реєстрації 

0116U007936), згідно з якою розроблено набір методів та інструментів 

стимулювання процесів раціоналізації аграрного природокористування в зоні 

осушення з урахуванням наслідків децентралізації та реформи місцевого 

самоврядування, зокрема формування об’єднаних територіальних громад. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 

теоретико-методичних підходів до вдосконалення механізму раціоналізації 

аграрного природокористування в зоні ризикового землеробства в умовах 

децентралізації. 

Для реалізації зазначеної мети поставлені і вирішувалися такі завдання: 

 розкрити сутність і принципи раціоналізації аграрного 

природокористування; 

 виявити особливості цього процесу в зоні ризикового землеробства; 

 проаналізувати основні тенденції в аграрному природокористуванні 

зони ризикового землеробства України; 

 обґрунтувати напрями його раціоналізації; 

 здійснити оцінку ефективності раціоналізації аграрного 

природокористування в зонах ризикового землеробства;  

 розробити механізм раціоналізації аграрного природокористування в 

зоні осушення; 

 сформувати набір методів та інструментів стимулювання процесів 

раціоналізації аграрного природокористування в зоні осушення на 

транскордонних територіях. 

Об’єктом дослідження є процес удосконалення механізму раціоналізації 

аграрного природокористування в зоні ризикового землеробства. 

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та прикладні 

положення щодо вдосконалення механізму раціоналізації аграрного 

природокористування в зоні ризикового землеробства в умовах децентралізації 

та реформи місцевого самоврядування. 

Методи дослідження. Основою методології дослідження є 

фундаментальні положення теорій регулювання природокористування, 

інституціональної та неоінституціоналізму, а також сучасні концепції 

раціоналізації аграрного природокористування і розвитку сільських територій. 
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Для досягнення мети і вирішення завдань дисертаційної роботи використано 

загальні та спеціальні наукові методи: аксіоматичний – для уточнення сутності 

та принципів раціоналізації аграрного природокористування; узагальнення – 

для визначення специфічних ознак аграрного природокористування в зоні 

ризикового землеробства; економіко-статистичний – для виявлення основних 

тенденцій використання сільськогосподарських земель у господарському обігу; 

канонічного аналізу – для встановлення взаємозв’язку між результуючими 

показниками підвищення ефективності аграрного природокористування в зоні 

ризикового землеробства та найбільш детермінуючими природно-ресурсними, 

виробничо-технічними й фінансово-економічними факторами; системний – для 

структурування набору інструментів та методів механізму раціоналізації 

аграрного природокористування в зоні осушення. 

Інформаційну базу дослідження становлять законодавчі та нормативно-

правові акти України, офіційні матеріали Міністерства екології та природних 

ресурсів України, Державної служби статистики України, Державної 

казначейської служби України, департаментів агропромислового розвитку 

обласних державних адміністрацій. 

Наукова новизна одержаних результатів. Найважливіші наукові 

результати дисертаційної роботи, що характеризуються новизною і виносяться 

на захист, полягають у такому: 

вперше: 

 розроблено механізм раціоналізації аграрного природокористування в 

зоні ризикового землеробства, що охоплює інституціональні передумови 

(реальна імплементація інституту сільськогосподарського дорадництва, 

формування об’єднань землевласників та землекористувачів, створення 

фінансових фондів відтворення сільськогосподарських угідь, 

інституціоналізація публічно-приватного партнерства), які визначають 

специфікацію форм, інструментів та методів процесу раціоналізації та 

забезпечують диверсифікацію напрямів використання сільськогосподарських 

земель; 

удосконалено: 

 методичні підходи до узагальнюючої оцінки ефективності 

раціоналізації аграрного природокористування в зоні осушення, які, на відміну 

від загальноприйнятих, передбачають застосування елементів канонічного 

аналізу, що дає змогу параметризувати взаємозв’язки між вибраними групами 

факторів на основі канонічного відклику, котрий відображає зміну різних 

характеристик ефективності комплексного використання агроресурсного 

потенціалу через застосування сидератних добрив, оптимізацію структури 

сільськогосподарських угідь та підвищення результативності функціонування 

малих і середніх форм аграрного підприємництва; 

 фінансово-економічний механізм раціоналізації аграрного 

природокористування в зоні осушення, який, на відміну від існуючих, 

передбачає взаємодію інструментів наповнення фінансових фондів, джерел 

забезпечення природоохоронних заходів та методів фінансування робіт із 
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відтворення й охорони осушених земель та враховує наявні інституціональні 

обмеження щодо їх вільного обороту, а також сприяє використанню резервів 

соціально-економічного піднесення сільських поселень; 

 інструментарій стимулювання раціоналізації аграрного 

природокористування в зоні осушення на транскордонних територіях, який, на 

відміну від наявного, пов’язаний із трьома групами стимулів 

(інституціональних, бюджетно-податкових та кредитно-майнових), 

використання яких в сукупності сприятиме отриманню синергетичного ефекту 

від масового впровадження ґрунтозахисних систем землеробства, 

реінжинірингу осушених сільськогосподарських угідь, розширення масштабів 

агролісомеліоративних заходів, модернізації мережі гідротехнічних споруд, 

збереження природної спадщини в рамках реалізації проектів транскордонного 

співробітництва; 

набули подальшого розвитку: 

 структуризація аграрного природокористування, зокрема виокремлено 

такі складові аграрного природокористування, як: господарське освоєння 

земельно-ресурсного потенціалу, сільськогосподарське водокористування, 

меліоративні заходи, а також охорона земель, які відзначаються двосторонніми 

зв’язками і взаємовпливами та забезпечують вирощування 

сільськогосподарських культур, створення кормової бази і відгодівлю 

сільськогосподарських тварин; 

 концептуальні підходи до систематизації принципів раціоналізації 

аграрного природокористування, які, на відміну від загальноприйнятих, 

базуються на необхідності дотримання вимог відновлення докризової 

традиційної сільськогосподарської спеціалізації, міжнародних 

природоохоронних конвенцій і торгово-економічних утворень, збереження 

продовольчої спрямованості сільгоспвиробництва, дотримання прийнятного 

рівня еколого-економічної збалансованості господарського освоєння 

агроресурсного потенціалу, боротьби із сільською бідністю, подолання 

асиметричності інформації для різних категорій природокористувачів; 

 аргументація інституціональної природи виникнення виснажливого 

типу аграрного природокористування в Україні, яка, на відміну від існуючих, 

передбачає встановлення певної сукупності детермінованих взаємозв’язків між 

інституціональними обмеженнями й інституціональними пастками, надмірною 

уніфікацією фінансово-економічного забезпечення природоохоронних проектів 

і виникненням господарських перекосів в аграрному природокористуванні, що 

призводить до посилення еколого-деструктивних процесів у сфері 

господарського освоєння агроресурсного потенціалу; 

 обґрунтування напрямів раціоналізації аграрного природокористування 

для відповідних зон ризикового землеробства (осушення, зрошення, гірські 

території), які, на відміну від традиційних, виходять із відмінностей природно-

ресурсних та виробничо-технічних передумов здійснення 

сільськогосподарського виробництва в окремій зоні. 
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Практичне значення одержаних результатів. Практична цінність 

результатів наукового дослідження полягає в тому, що вони містять 

рекомендації зі стимулювання раціоналізації аграрного природокористування в 

зоні осушення за допомогою трьох груп стимулів, які використано в діяльності 

Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого 

розвитку Національної академії наук України» (довідка № 01-11/135 від 

13.06.2019 р.); Всеукраїнського громадського об’єднання «Українська аграрна 

конфедерація» при підготовці нормативно-правових актів, що регулюють 

використання сільськогосподарських угідь (довідка № 2-2/130 від 

28.01.2019 р.). Рекомендації з формування фінансово-економічного механізму 

раціоналізації аграрного природокористування в зоні осушення в умовах 

поглиблення децентралізації та реформи місцевого самоврядування 

застосовуються в діяльності Департаменту агропромислового розвитку 

Волинської обласної державної адміністрації при розробці Програми соціально-

економічного розвитку Волинської області в частині раціонального 

використання меліорованих земель (№ 1410/17/2-19 від 14.05.2019 р.); 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Лідер Плюс» (довідка № 05/12-3 

від 05.12.2018 р.). Теоретичні та аналітичні результати, зокрема щодо 

обґрунтування принципів раціоналізації аграрного природокористування в зоні 

ризикового землеробства та виявлення основних тенденцій використання 

меліорованих земель у господарському обігу, упроваджено в навчальний 

процес факультету землевпорядкування Національного університету 

біоресурсів і природокористування України (акт від 18.10.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Сформульовані в дисертаційній роботі 

наукові положення, висновки та пропозиції належать особисто автору та є його 

власним науковим доробком. Дисертаційне дослідження є самостійно 

виконаною завершеною науковою працею, в якій розв’язано важливе наукове 

завдання – обґрунтовано теоретико-методичні підходи до вдосконалення 

механізму раціоналізації аграрного природокористування в зоні ризикового 

землеробства. 

На захист виносяться результати дослідження, що належать особисто 

автору. Із наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації 

використані лише ті ідеї та положення, які одержані здобувачем особисто. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення та 

практичні результати дисертаційної роботи апробовані на п’яти міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях, а саме: «Перспективи 

розвитку аграрного сектору економіки в умовах глобалізації» (м. Київ, 

30 вересня 2017 р.); «Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в 

сучасних умовах» (м. Полтава, 20 жовтня 2017 р.); «Використання й охорона 

земельних ресурсів: актуальні питання науки та практики» (м. Львів, 18 травня 

2016 р.); «Розвиток економіки України та інших країн в умовах інтеграційних 

процесів» (м. Київ, 1 червня 2016 р.); «Модернізація управління національною 

економікою» (м. Київ, 25–26 листопада 2016 р.). 
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Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 

14 наукових праць загальним обсягом 5,6 друк. арк., з яких 3,9 друк. арк. 

належать особисто автору, із них 9 – у наукових фахових виданнях, які 

включені до міжнародних наукометричних баз, 5 – у матеріалах наукових 

конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 227 стор. комп’ютерного тексту, у тому числі 9 таблиць і 

26 рисунків, з яких 13 займають усю площу сторінки. Список використаних 

джерел із 186 найменувань викладено на 23 стор. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету, завдання, 

об’єкт і предмет дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення 

одержаних результатів, відображено їх апробації й особистий внесок здобувача. 

У першому розділі «Теоретичні основи раціоналізації аграрного 

природокористування в зоні ризикового землеробства» розкрито зміст та 

принципи раціоналізації аграрного природокористування, його особливості в 

зоні ризикового землеробства. Проаналізовано іноземний досвід формування 

механізмів аграрного природокористування в зоні ризикового землеробства та 

можливість його імплементації в українську практику. 

Обґрунтовано, що аграрне природокористування – це комплекс 

організаційно-економічних та виробничо-технічних заходів, спрямованих на 

забезпечення процесу сільськогосподарського виробництва на основі 

використання агроресурсного потенціалу та інших природних ресурсів, які 

забезпечують необхідний водно-повітряний режим для вирощування 

сільськогосподарських культур та упереджують прояви виснаження ґрунтів. 

Наголошено на важливості структуризації складових аграрного 

природокористування з метою розроблення ефективних регуляторних 

інструментів впливу на природокористувачів для запобігання виснажливому 

використанню агроресурсного потенціалу. Основними його складовими 

визначено: господарське освоєння земельно-ресурсного потенціалу (обробіток 

ґрунту, внесення органічних і мінеральних добрив, насіння, засобів захисту 

рослин, випасання худоби та інше використання сільськогосподарських угідь 

для розвитку тваринництва); сільськогосподарське водокористування 

(водопостачання, використання води на зрошення, створення протиповеневих 

та протипаводкових дамб на гірських територіях та в гумідній зоні); 

меліоративні заходи (агролісо-, гідро-, фітомеліорація, хімічна меліорація – 

вапнування та гіпсування ґрунтів); здійснення заходів щодо охорони земель 

(створення протиерозійних ставків, водоскидних споруд, берегоукріплень, 

залуження сильнодеградованої і забрудненої шкідливими речовинами ріллі, 

створення валів-канав, валів-терас, валів-доріг). 

Зазначено, що дієвість заходів із раціоналізації аграрного 

природокористування значною мірою детермінується дотриманням комплексу 
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принципів, які визначають темпи та масштаби господарського освоєння 

земельно-ресурсного потенціалу. На основі теоретичних узагальнень 

установлено, що раціоналізація повинна відбуватися з дотриманням таких 

принципів: максимально можливого відновлення докризової традиційної 

сільськогосподарської спеціалізації; адаптованості до вимог міжнародних 

природоохоронних конвенцій і торгово-економічних утворень; збереження 

продовольчої, а не енергетичної спрямованості регіональних систем 

сільськогосподарського виробництва; забезпечення еколого-економічної 

збалансованості; боротьби із сільською бідністю; подолання асиметричності 

інформації щодо інструментів та методів державної і регіональної підтримки 

проектів раціоналізації аграрного природокористування. Висловлено 

ймовірність використання цих принципів як імперативної бази в діяльності 

органів регулювання аграрного природокористування та конкретних 

природокористувачів. 

З’ясовано, що раціоналізація аграрного природокористування в зонах 

ризикового землеробства характеризується комплексом ознак, які зумовлені 

природно-кліматичними, природно-ресурсними особливостями використання 

агроресурсного потенціалу в зоні осушення і зрошення, а також в умовах 

гірського сільськогосподарського виробництва. Як основну особливість 

названо високий рівень зношеності внутрішньогосподарських мереж 

гідротехнічних споруд, що унеможливлює прийнятний для 

високопродуктивного сільськогосподарського виробництва водно-повітряний 

режим та вчасне упередження проявів підтоплення населених пунктів і 

сільськогосподарських угідь. Виявлено значне скорочення площі зрошуваних 

земель у зоні зрошуваного землеробства на тлі глибокої стагнації 

національного господарства, які залучалися в господарський обіг, що 

спричинило ланцюг еколого-деструктивних та природоруйнівних процесів, 

пов’язаних із засоленістю ґрунтів та погіршенням інших еколого-економічних 

характеристик. Аргументовано, що характерною ознакою раціоналізації 

аграрного природокористування на гірських територіях є відсутність належної 

інфраструктури для своєчасного запобігання негативного впливу на 

сільськогосподарські угіддя повеней та паводків, що призводить до змиву 

родючого шару на схилових землях і втрати частини врожаю. 

Досліджено, що в Україні загалом сформувався виснажливий тип 

аграрного природокористування, пов’язаний значною мірою з 

інституціональними обмеженнями та пастками, які, у свою чергу, спричиняють 

численні господарські дисбаланси та детермінують надмірно уніфіковану 

систему фінансово-економічного забезпечення раціоналізації аграрного 

природокористування (рис. 1).  

На основі вивчення передового іноземного досвіду встановлено, що 

досягнення проривних результатів у сфері раціоналізації аграрного 

природокористування в інших країнах значною мірою досягнуто завдяки 

диверсифікації регуляторів фінансово-економічного впливу на суб’єктів 

аграрного підприємництва.  
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Рисунок 1 – Інституціональна природа виснажливого типу аграрного 

природокористування в Україні (розроблено автором) 

 

Обґрунтовано, що фінансово-економічний механізм раціоналізації 

аграрного природокористування в Україні, особливо в зонах ризикового 

землеробства, охоплює надмірно обмежений перелік інструментів та важелів у 

зв’язку з довготривалим періодом існування гіперцентралізованої системи 

фінансування охорони довкілля та раціонального використання природних 

ресурсів, а також характеризується надмірною уніфікованістю фіскальних і 

кредитних регуляторів процесів відтворення і використання природних 

ресурсів. 
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У другому розділі «Оцінка ефективності аграрного 

природокористування в зоні ризикового землеробства» проаналізовано 

основні тенденції в аграрному природокористуванні, зокрема заходи щодо 

охорони земель, використання осушених і зрошуваних земель та екологізації 

аграрного природокористування, здійснено узагальнюючу оцінку ефективності 

його раціоналізації в зоні осушення. 

Теоретично доведено, що значні ризики для стійкості агроландшафтів і 

відповідно раціоналізації аграрного природокористування пов’язані з високим 

рівнем розораності сільськогосподарських земель. Так, упродовж 1990–2017 рр. 

питома вага ріллі в загальній площі сільгоспугідь коливалася в інтервалі 80,7–

85,4 %. Починаючи з 2000 р. цей показник загалом має тенденцію до зростання, 

що свідчить про поглиблення галузевих диспропорцій в аграрному секторі та 

посилення проявів виснажливого землекористування. 

Наголошено на такому негативному факторі в аграрному 

природокористуванні, як втрата традиційної сільськогосподарської 

спеціалізації окремих регіонів та гіпертрофоване збільшення площі 

експортоорієнтованих технічних культур, що характеризується активізацією 

процесів виснаження ґрунтів і частковою втратою ними природних якостей 

(рис. 2).  

 

214 207

414

891

566

1017

682

455

789

93 25 65
274

438

751
671

558

1076

1476
1370

882

2158

1869
2000

90

1806

907

11749

1412

5,1

2,4

3,9

6,8

15,1

20,8

12,4

7,2

12,9

21,4

8,2

5,1

8,5

0,7
1,6

5,5

8,3

12,3
11,3

8,2

14,7

18,8

17,4

10,5

25,8

21,1 21,6

1,3
2,4

2,5

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

1990 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

тис.га

0

5

10

15

20

25

30

%

Посівна площа ріпаку, тис. га

Посівна площа сої, тис. га

Питома вага ріпаку в посівній площі технічних культур, % 

Питома вага сої в посівній площі технічних культур, %  

Рисунок 2 – Посівна площа ріпаку і сої та їх питома вага в посівній площі 

технічних культур в цілому в Україні, 1990–2017 рр. (розраховано за даними 

Державної служби статистики України) 
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Незважаючи на те, що в аграрному секторі впродовж останніх років 

спостерігаються висхідні тенденції нарощення обсягів виробництва й експорту 

і, як результат, збільшення фінансових можливостей сільськогосподарських 

підприємств, виявлено негативні тренди в здійсненні заходів щодо охорони 

земель. Так, порівняно із серединою 90-х і початком 2000-х рр. значно 

зменшилися масштаби створення протиерозійних ставків, водоскидних споруд, 

а також площа залуження сильнодеградованої і забрудненої шкідливими 

речовинами ріллі.  

Констатовано наявність в Україні значних площ осушених та зрошуваних 

сільськогосподарських угідь – на початок 2017 р. 2 955 і 2 666 тис. га 

відповідно. Протягом 1990–2017 рр. зафіксовано суттєві зміни в 

інституціональній структурі користування осушеними угіддям: 1990 р. питома 

вага сільськогосподарських підприємств становила 98,9 %, 2000-го – 82,0, 2008-

го – 35,5, 2017 р. – 33,5 %. 

Обґрунтовано, що такі зрушення в інституціональній структурі 

користування осушеними сільськогосподарськими угіддями відбулися 

внаслідок значного збільшення питомої ваги осушених земель, які перебувають 

у користуванні особистих селянських господарств, після розпаювання. Також 

упродовж останніх років зменшилася частка зрошуваних 

сільськогосподарських угідь, що перебувають у користуванні 

сільськогосподарських підприємств – із 99 (1995 р.) до 70,2 % (2017 р.).  

Виходячи з того, що ефективність раціоналізації аграрного 

природокористування не можна обчислити на основі одного показника, який би 

охоплював весь комплекс заходів щодо господарського освоєння земельно-

ресурсного потенціалу, методологічною передумовою узагальнюючої оцінки 

визначено канонічний аналіз, який дає змогу дослідити залежність між двома 

наборами змінних (застосовується також для перевірки гіпотез або як метод 

розвідувального аналізу). 

Цей метод оснований на побудові лінійної комбінації ознак однієї чи 

іншої групи, в яких звичайний коефіцієнт кореляції між цими комбінаціями 

досягає найбільшого значення. Основна мета методу канонічної кореляції – 

пошук взаємозалежності між групами вихідних даних – залежних показників 

(y) і незалежних факторів (x).  

Наголошено, що на основі системи показників, яка побудована відповідно 

до принципів системного аналізу та адекватно відображає процеси 

раціоналізації аграрного природокористування, можна отримати повну, 

своєчасну і достовірну статистичну інформацію, яку в подальшому 

рекомендовано використовувати для прийняття рішень на різних 

таксономічних рівнях стосовно подолання проявів виснажливого використання 

земельно-ресурсного потенціалу, оптимізації здійснення заходів щодо охорони 

земель та різних видів меліорації (агролісо-, гідро-, фіто- та хіміомеліорації). 

Модель канонічного аналізу може бути представлена у вигляді: 

qqpp
xbxbxbyayaya  ......

22112211
,    (1) 

де a і b – вагові коефіцієнти.  
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Знак рівності (=) передбачає наявність стохастичного взаємозв’язку між 

лінійними комбінаціями змінних двох множин. 

Вказано, що канонічний аналіз практично завжди формує більше як одну 

розрахункову пару – канонічний корінь, число яких дорівнює кількості 

показників у меншій множині.  

Виходячи із природно-кліматичних, природно-ресурсних та виробничо-

технічних передумов аграрного природокористування в зонах ризикового 

землеробства та з метою конкретизації вирішального впливу окремих факторів 

на ефективність раціоналізації аграрного природокористування запропоновано 

методичний інструментарій проведення узагальнюючої оцінки 

агрогосподарювання на основі використання методу канонічного аналізу в зоні 

осушення. Таку оцінку виконано в областях, де площа меліорованих 

сільськогосподарських земель перевищувала 300 тис. га, – Волинській, 

Житомирській, Львівській, Рівненській та Чернігівській.  

Як показник ефективності раціоналізації аграрного природокористування 

(y) в зоні осушення використано обсяг продукції сільського господарства. 

Оскільки впродовж останніх років у структурі національного АПК 

спостерігається значний перегин через гіпертрофований розвиток галузі 

рослинництва і скорочення поголів’я сільськогосподарських тварин і, зважаючи 

на сприятливі передумови для формування кормової бази розвитку 

тваринництва в зоні осушувальних меліорацій, другим показником 

ефективності раціоналізації аграрного природокористування визначено частку 

великої рогатої худоби (ВРХ) окремого регіону в загальному поголів’ї в Україні 

протягом 2010–2017 рр. по названих областях. 

Основними факторами (x), які визначають показники ефективності 

раціоналізації аграрного природокористування в зоні осушувальних меліорацій 

з огляду на необхідність екологізації сільськогосподарського виробництва, 

названо: обсяг застосування сидератних добрив; частку ріллі в загальній площі 

сільськогосподарських угідь; питому вагу фермерських господарств у загальній 

кількості підприємств, що здійснюють сільськогосподарську діяльність. 

Наведено результати проведених розрахунків – побудови канонічної 

кореляційної матриці, установлення індивідуальних зв’язків між вибраними 

показниками, визначення вагових коефіцієнтів для двох множин змінних та 

навантаження на канонічні фактори, обчислення дисперсії (табл. 1). 

За результатами канонічного аналізу обґрунтовано висновок, що 

найбільшим внеском в ефективність використання агроресурсного потенціалу є 

питома вага поголів’я ВРХ регіонів, площа осушених земель в яких перевищує 

300 тис. га, у загальному поголів’ї по Україні, оскільки його скорочення 

призвело до згортання бази органічних добрив, що деструктивним чином 

впливає на екологізацію процесів аграрного природокористування. 

Ефективність землекористування найбільше залежить від частки ріллі в 

загальній площі сільгоспугідь у зв’язку з гіпертрофованим розвитком 

експортоорієнтованих видів рослинництва, що спричиняє погіршення еколого-

економічних характеристик ґрунтів. 
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Таблиця 1 – Оцінка ефективності раціоналізації аграрного 

природокористування в зоні осушення на основі канонічного аналізу, 2010–

2017 рр.* 

 

Показник 
Корінь 

1 2 

Права множина: 

обсяг внесення сидератних добрив, тис. т -0,439 0,197 

частка ріллі в загальній площі с.-г. угідь, % 1,015 -0,205 

питома вага фермерських господарств у загальній кількості підприємств, 

які здійснювали сільськогосподарську діяльність, % 
0,961 0,757 

Ліва множина: 

продукція сільського господарства, млн грн 
-0,436 -1,613 

питома вага поголів’я ВРХ регіону в загальному поголів’ї по Україні, % 0,616 -1,553 

*Джерело: розроблено автором.  

 
Наголошено також на зв’язку раціоналізації аграрного 

природокористування в теперішніх умовах не лише з комплексом заходів щодо 
охорони й відтворення земельно-ресурсного потенціалу, а й збалансуванням 
структури сільськогосподарського виробництва, зокрема подоланням галузевих 
перегинів між рослинницькою і тваринницькою підгалузями, а також 
удосконаленням інституціонального середовища землекористування.  

У третьому розділі «Формування механізму раціоналізації аграрного 
природокористування в зоні ризикового землеробства» обґрунтовано 
напрями здійснення раціоналізації, розроблено організаційно-економічні засади 
впровадження відповідного механізму, сформовано інструментарій 
стимулювання раціоналізації аграрного природокористування в зоні осушення 
на транскордонних територіях. 

З’ясовано, що окремі зони ризикового землеробства відзначаються 
специфічними природно-ресурсними та виробничо-технічними умовами 
ведення сільськогосподарського виробництва, а тому потребують 
диференційованого підходу до раціоналізації аграрного природокористування. 
Основними напрямами такої раціоналізації в зоні осушення визначено: 
модернізацію, реконструкцію та оновлення мереж гідротехнічних споруд; 
створення біоенергетичних систем на базі ренатуралізованих 
сільськогосподарських угідь; відновлення традиційної сільськогосподарської 
спеціалізації; подолання галузевого дисбалансу у сільськогосподарському 
виробництві; розширення масштабів агролісомеліорації; упровадження 
ґрунтозахисних систем землеробства; упорядкування прибережних смуг 
водоохоронних зон. Запропоновано комплекс заходів щодо прискорення 
процесу раціоналізації аграрного природокористування в зоні зрошення, а саме: 
зниження частки витрат на воду в структурі собівартості сільськогосподарської 
продукції; формування асоціацій водокористувачів і передача в їх користування 
зрошувальних систем; пряма та непряма державна підтримка традиційних для 
поливних земель видів рослинництва; трансформація неформальних об’єднань 
водокористувачів в інституціоналізовані; екологічний реінжиніринг засолених 
сільськогосподарських угідь; стимулювання багаторазового використання 
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поливної води. Окреслено шляхи раціоналізації аграрного 
природокористування на гірських територіях, до яких належать: оптимізація 
структури землекористування; виділення земель під сучасні полігони 
побутових відходів; відродження традиційного для цієї зони 
сільськогосподарського виробництва; підвищення дієвості підтримки малих 
форм аграрного підприємництва; диверсифікація діяльності домогосподарств 
через стимулювання розвитку зеленого туризму; інтеграція сільського та 
лісового господарства. 

Акцентовано увагу на тому, що організаційно-економічні засади 
впровадження механізму раціоналізації аграрного природокористування в зоні 
осушення повинні базуватися на комплексі інституціональних передумов, які 
визначають формування відповідного набору інструментів та методів і 
диверсифікації напрямів використання осушених земель (рис. 3).  

Магістральним елементом механізму раціоналізації аграрного 
природокористування в зоні осушення визначено фінансово-економічний 
механізм – комплекс інструментів наповнення фінансових фондів, методів 
забезпечення конкретних заходів щодо відтворення й охорони осушених 
земель, а також відповідних джерел фінансування природоохоронних робіт. 
Рекомендовано такі основні інструменти наповнення фінансових фондів, як 
рентна плата за спеціальне природокористування, екологічний податок, плата 
за землю та штрафи за порушення природоохоронного законодавства; джерела 
фінансування природоохоронних заходів – кошти державного та місцевого 
бюджетів, суб’єктів господарювання, а також фінансові ресурси, залучені в 
рамках реалізації грантових програм та міжнародних природоохоронних 
проектів; методи забезпечення заходів щодо відтворення й охорони осушених 
земель – бюджетне фінансування, фінансування на основі реалізації угод 
публічно-приватного партнерства, а також фінансове стимулювання 
раціонального використання осушених земель. 

Досліджено, що система стимулювання процесів раціоналізації аграрного 
природокористування в зоні осушення на транскордонних територіях повинна 
охоплювати інституціональні, бюджетно-податкові та кредитно-майнові 
складові, а саме: інституціональні – розробка пілотних проектів екологічного 
реінжинірингу осушених земель та подолання асиметричності інформації для 
різних категорій сільськогосподарських товаровиробників у частині отримання 
фінансових преференцій щодо відтворення й охорони осушених 
сільськогосподарських земель; бюджетно-податкові – запровадження пільгових 
ставок імпортного мита на ввезене в Україну обладнання, необхідне для 
відновлення мереж гідротехнічних споруд, а також надання пільг при сплаті 
земельного податку та орендної плати за землю відповідно землевласникам і 
землекористувачам, які реалізують проекти екологічного реінжинірингу 
осушених сільськогосподарських угідь; кредитно-майнові – надання 
муніципальних гарантій суб’єктам підприємницької діяльності, котрі 
впроваджують проекти відтворення осушених земель на основі угод публічно-
приватного партнерства, а також відшкодування частини процентних ставок за 
кредитні ресурси комерційних банків, отриманих для реалізації проектів 
відновлення мереж гідротехнічних споруд. 



 
 

Рисунок 3 – Організаційно-економічні засади впровадження механізму раціоналізації аграрного природокористування в 

зоні осушення (розроблено автором) 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації розроблено теоретико-методичні підходи до формування 

механізму раціоналізації аграрного природокористування в зоні ризикового 

землеробства з урахуванням наслідків поглиблення інституціональних процесів у 

природно-ресурсному секторі та прискорення децентралізації і реформування 

місцевого самоврядування. 

1. Обґрунтовано, що аграрне природокористування охоплює такі 

складові, як господарське освоєння земельно-ресурсного потенціалу, 

сільськогосподарське водокористування, меліоративні заходи, а також 

комплекс робіт з охорони земель, які характеризуються двохсторонніми 

зв’язками і взаємовпливами та забезпечують вирощування 

сільськогосподарських культур, створення кормової бази, відгодівлю 

сільськогосподарських тварин. 

2. Сформовано концептуальні підходи до систематизації принципів 

раціоналізації аграрного природокористування, які базуються на необхідності 

дотримання вимог відновлення докризової традиційної сільськогосподарської 

спеціалізації, міжнародних природоохоронних конвенцій та торгово-

економічних утворень, збереження продовольчої спрямованості 

сільськогосподарського виробництва, трансформації негативних екстерналій у 

позитивні, дотримання прийнятного рівня еколого-економічної збалансованості 

господарського освоєння агроресурсного потенціалу, боротьби із сільською 

бідністю, подолання асиметричності інформації для різних категорій 

природокористувачів. 

3. Виявлено інституціональну природу домінування виснажливого типу 

аграрного природокористування в Україні, що являє собою комплекс 

детермінованих взаємозв’язок між інституціональними обмеженнями і 

пастками, надмірною уніфікацією фінансово-економічного забезпечення 

природоохоронних проектів, виникненням господарських перегинів в 

аграрному природокористуванні, що призводить до монокультуризації 

землеробства, зменшення масштабів здійснення заходів щодо охорони земель, а 

також недовиконання меліоративних робіт. 

4. Розроблено методичні підходи до узагальнюючої оцінки ефективності 

раціоналізації аграрного природокористування в зоні осушення, які 

передбачають застосування елементів канонічного аналізу, що дає змогу 

встановити економічні взаємозв’язки між вибраними групами факторів на 

основі канонічного відклику, котрий відображає зміну різних характеристик 

ефективності комплексного використання агроресурсного потенціалу. 

5. Обґрунтовано напрями раціоналізації аграрного природокористування 

для відповідних зон ризикового землеробства (осушення, зрошення, гірські 

території), виходячи з відмінностей природно-ресурсних та виробничо-

технічних передумов здійснення сільськогосподарського виробництва в 

окремій зоні. 

6. Запропоновано механізм раціоналізації аграрного 

природокористування в зоні осушення, який охоплює інституціональні 

передумови (реальна імплементація інституту сільськогосподарського 
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дорадництва, формування об’єднань землевласників та землекористувачів, 

створення фінансових фондів відтворення осушених земель, 

інституціоналізація публічно-приватного партнерства), що визначають 

специфікацію форм, інструментів та методів раціоналізації і забезпечують 

диверсифікацію напрямів використання осушених земель. 

7. Сформовано фінансово-економічний механізм раціоналізації аграрного 

природокористування в зоні осушення, що передбачає забезпечення взаємодії 

інструментів наповнення фінансових фондів, джерел фінансування 

природоохоронних заходів, методів фінансування комплексу робіт з 

відтворення й охорони осушених земель та враховує наявні інституціональні 

обмеження щодо вільного обороту цієї категорії земель. 

8. Визначено інструментарій стимулювання раціоналізації аграрного 

природокористування в зоні осушення на транскордонних територіях, який 

ґрунтується на трьох групах стимулів – інституціональних, бюджетно-

податкових та кредитно-майнових, використання яких у сукупності сприятиме 

отриманню синергетичного ефекту від масового впровадження ґрунтозахисних 

систем землеробства, реінжинірингу осушених сільськогосподарських угідь, 

розширення масштабів агролісомеліоративних заходів, модернізації мережі 

гідротехнічних споруд тощо. 
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навколишнього середовища. – Державна установа «Інститут економіки 

природокористування та сталого розвитку Національної академії наук 

України», Київ, 2019. 

У дисертаційній роботі обґрунтовано теоретичні основи раціоналізації 

аграрного природокористування в зоні ризикового землеробства, зокрема 

розкрито зміст та принципи раціоналізації аграрного природокористування, 

виявлено особливості раціоналізації аграрного природокористування в зоні 

ризикового землеробства, проаналізовано іноземний досвід формування 

механізмів раціоналізації аграрного природокористування в зоні ризикового 

землеробства та можливість його імплементації в українську практику. 

Здійснено оцінку ефективності аграрного природокористування в зоні 

ризикового землеробства, а саме: проаналізовано основні тенденції в аграрному 

природокористуванні, заходи по охороні земель, використанню осушених і 

зрошуваних земель та екологізації аграрного природокористування, проведено 

узагальнюючу оцінку ефективності раціоналізації аграрного 

природокористування в зоні осушення. 

Сформовано механізм раціоналізації аграрного природокористування в 

зоні ризикового землеробства, який передбачає формування інституціональних 

передумов (імплементація інституту сільськогосподарського дорадництва, 

формування об’єднань землевласників та землекористувачів, створення 

фінансових фондів відтворення земель, інституціоналізація публічно-

приватного партнерства), що визначають специфікацію інструментів та методів 

раціоналізації аграрного природокористування.  

Ключові слова: аграрне природокористування, раціоналізація, 

стимулювання, зона ризикового землеробства, осушені землі, фінансово-

економічний механізм, фінансові фонди, публічно-приватне партнерство. 

 

АННОТАЦИЯ 

Савчук В.В. Механизм рационализации аграрного 

природопользования в зоне рискованного земледелия. – 

Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.06 – экономика природопользования и охраны 

окружающей среды. – Государственное учреждение «Институт экономики 

природопользования и устойчивого развития Национальной академии наук 

Украины», Киев, 2019. 

В работе сформулировано авторское толкование категории «аграрное 

природопользование», согласно которому аграрное природопользование – это 

комплекс организационно-экономических и производственно-технических 

мероприятий, направленных на обеспечение процесса сельскохозяйственного 

производства на основе использования агроресурсного потенциала и других 

природных ресурсов, которые обеспечивают необходимый водно-воздушный 

режим для выращивания сельскохозяйственных культур и предотвращают 

истощение почв. 
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На основе проведенных исследований установлено, что основными 

составляющими аграрного природопользования выступают: хозяйственное 

освоение земельно-ресурсного потенциала, сельскохозяйственное 

водопользование (сельскохозяйственное водоснабжение, использование воды 

на орошение, создание противопаводковых дамб на горных территориях и в 

гумидной зоне), мелиоративные мероприятия (агролесомелиорация, 

гидромелиорация, фитомелиорация, химическая мелиорация (известкование и 

гипсование почв)), осуществление мероприятий по охране земель. 

Доказано, что рационализация аграрного природопользования должна 

происходить на основе соблюдения комплекса принципов: максимально 

возможного восстановления докризисной традиционной сельскохозяйственной 

специализации; адаптированности к требованиям международных 

природоохранных конвенций и международных торгово-экономических 

образований; сохранения продовольственной, а не энергетической 

направленности региональных систем сельскохозяйственного производства; 

соблюдения эколого-экономической сбалансированности; борьбы с сельской 

бедностью; преодоления асимметричности информации о наличии 

инструментов и методов государственной и региональной поддержки проектов 

рационализации аграрного природопользования. 

В диссертации сформирован механизм рационализации аграрного 

природопользования в зоне осушения, который предусматривает создание 

институциональных предпосылок (реальная имплементация института 

сельскохозяйственного консультирования, формирование объединений 

землевладельцев и землепользователей, создание финансовых фондов 

воспроизводства осушенных земель, институционализация публично-частного 

партнерства), определяющих спецификацию инструментов и методов 

рационализации аграрного природопользования и обеспечивающих 

диверсификацию направлений использования осушенных земель. 

Разработан инструментарий стимулирования рационализации аграрного 

природопользования в зоне осушения на трансграничных территориях, который 

предусматривает использование трех групп стимулов (институциональных, 

бюджетно-налоговых и кредитно-имущественных), использование которых в 

совокупности будет способствовать получению синергетического эффекта от 

массового внедрения почвозащитных систем земледелия, реинжиниринга 

осушенных сельскохозяйственных угодий, расширения масштабов 

агролесомелиоративных мероприятий и модернизации сети гидротехнических 

сооружений. 

Обосновано, что институциональными стимулами выступают: разработка 

пилотных проектов реинжиниринга осушенных земель и преодоления 

асимметричности информации для различных категорий сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в части получения финансовых преференций по 

воспроизводству и охране осушенных сельскохозяйственных земель.  

Определено, что основными бюджетно-налоговыми стимулами следует 

считать введение льготных ставок импортных пошлин на ввозимое в Украину 

оборудование, необходимое для восстановления сетей гидротехнических 
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сооружений, а также предоставление льгот при уплате земельного налога и 

арендной платы за землю соответственно землевладельцам и 

землепользователям, которые реализуют проекты реинжиниринга осушенных 

сельскохозяйственных угодий.  

Ключевые слова: аграрное природопользование, рационализация, 

стимулирование, зона рискованного земледелия, осушенные земли, финансово-

экономический механизм, финансовые фонды, публично-частное партнерство. 

 

ANNOTATION 

Savchuk V.V. Mechanism of rationalization of agrarian natural resources 

use in a zone of risky agriculture. - Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. 

Thesis submitted for the degree of Candidate of Sciences in Economics, 

specialty 08.00.06 – Economics of Nature Management and Environmental 

Protection. Public Institution «Institute of Economics of Environmental Management 

and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», 

Kyiv, 2019. 

In the dissertation theoretical principles of rationalization of agrarian natural 

resources use in the zone of risky farming are substantiated. Particularly the content 

and principles of the rationalization of agrarian natural resources use are revealed, 

and the features of the rationalization of agrarian natural resources use in the zone of 

risky farming in Ukraine are described. 

The efficiency of agrarian natural resources use in the zone of risky farming 

was evaluated. Key tendencies in the agrarian natural resources use, measures for the 

land protection and use of drained and irrigated lands and ways to provide more 

environmentally friendly agrarian natural resources use were analyzed. 

The mechanism of the rationalization of agrarian natural recourses use in the 

zone of risky agriculture has been formed. It proves the necessity to establish 

institutional preconditions like implementation of an institute of the agricultural 

advisory services, development of associations of landowners and land users, 

foundation of financial funds for the land renovation, institutionalization of the 

public-private partnership. Those preconditions define specificity of the instruments 

and methods of the rationalization of agrarian natural resources use. 

Keywords: agrarian natural resources use, rationalization, incentives, risky 

farming zone, drained lands, financial and economic mechanism, financial funds, 

public-private partnership. 
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