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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. В Україні до сільськогосподарського використання  за-

лучено значну площу земель із деградованими та малопродуктивними ґрунтами, що 

економічно недоцільно, екологічно необґрунтовано та соціально несправедливо. 

Крім того, сучасні аграрні відносини характеризуються інтенсивним використанням 

земель і незначним фінансуванням ґрунтозахисних і землеохоронних заходів, що 

призводить до подальшого розвитку процесів деградації та зниження родючості 

ґрунтів. Вирішення проблеми охорони сільськогосподарських земель також гальму-

ється неефективною системою управління земельними ресурсами, недосконалістю 

інституційної підтримки екологічно безпечного землекористування, низькою еколо-

гічною культурою суспільства.  

Слід зазначити, що у XXI столітті деградація земель стала глобальною про-

блемою, яка загрожує сільському господарству, навколишньому середовищу та  

продовольчій безпеці. Вирішення цієї проблеми є однією з стратегічних цілей ста-

лого розвитку та екологічної політики держав світу, у тому числі й України. Приро-

дничо-наукова парадигма передбачає перехід до таких моделей землекористування, 

які б мінімізували втрати продуктивності земель і забезпечили відновлення вже де-

градованих ділянок із метою збереження наземного природного капіталу для потреб 

сьогоднішніх та майбутніх поколінь.  

Зміна парадигми економічного розвитку в напрямі невиснажливого вико-

ристання земельних ресурсів та уникнення деградації екосистем актуалізує завдання 

пошуку підходів та механізмів ефективного використання деградованих і малопро-

дуктивних сільськогосподарських земель на засадах сталого розвитку. 

Питанням ефективного використання й охорони сільськогосподарських зе-

мель, у тому числі з деградованими та малопродуктивними ґрунтами, присвячені 

праці багатьох вітчизняних учених, зокрема Д.І. Бабміндри, В.М. Будзяка, 

С.Ю. Булигіна, М.Д. Волощука, О.Д. Гнаткович, В.В. Горлачука, Г.Д. Гуцуляка, 

Д.С. Добряка, Й.М. Дороша, О.С. Дорош, Т.О. Євсюкова, Ш.І. Ібатулліна, 

П.Г. Казьміра, Т.Є. Калини, О.П. Канаша, І.В. Кошкалди, В.М. Кривова, Н.В. Кузін, 

Р.М. Курильціва, В.О. Леонця, А.Г. Мартина, Є.В. Мішеніна, Л.Я. Новаковського, 

С.О. Осипчука, С.В. Розумного, В.Ф. Сайка, А.Я. Сохнича, Н.Є. Стойко, 

М.Г. Ступеня, Н.М. Ступеня, О.Г. Тараріка, А.М. Третяка,  В.М. Третяк, Г.В. Черев-

ка, Г.І. Шарого, А.М. Шворака, О.І. Шкуратова та ін.  

Незважаючи на значну кількість наукових праць із зазначеної проблематики, 

залишаються недостатньо опрацьованими питання стосовно формування системи 

ефективного використання деградованих та малопродуктивних сільськогосподарсь-

ких земель у контексті забезпечення збалансованості між соціально-економічними 

потребами населення та завданнями щодо збереження навколишнього середовища, а 

також стосовно особливостей організаційно-економічного забезпечення цього про-

цесу. Актуальність, теоретична і практична значущість цих питань зумовили вибір 

теми та завдань дисертаційного дослідження, визначили його зміст і структуру. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана відповідно до плану наукових досліджень землевпорядного фа-

культету Львівського національного аграрного університету за темами «Розробка 
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науково-методичних засад формування організаційних, економічних та інформацій-

них механізмів регулювання земельних відносин на регіональному рівні» (номер 

державної реєстрації 0111U001320, 2011-2015 рр.) та «Розробка і вдосконалення те-

оретико-методологічних засад земельних відносин та забезпечення збалансованого 

розвитку територій» (номер державної реєстрації 0116U003178, 2016-2020 рр.). У 

рамках цих тем здобувач обґрунтував організаційно-економічні засади забезпечення 

ефективного використання деградованих та малопродуктивних сільсько-

господарських земель. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є теоретичне об-

ґрунтування методичних підходів і розробка практичних рекомендацій щодо органі-

заційно-економічних засад ефективного використання деградованих та малопродук-

тивних сільськогосподарських земель. 

Відповідно до мети в дисертації поставлено та виконано наступні завдання: 

 з’ясувати сутність ефективного використання деградованих та малопродукти-

вних сільськогосподарських земель у контексті сталого розвитку; 

 обґрунтувати теоретичні основи організаційно-економічного забезпечення 

ефективного використання деградованих та малопродуктивних сільськогосподар-

ських земель; 

 узагальнити науково-методичні засади оцінювання ефективності викорис-

тання деградованих та малопродуктивних сільськогосподарських земель; 

 встановити особливості організаційно-економічного забезпечення викорис-

тання деградованих та малопродуктивних сільськогосподарських земель;  

 запропонувати науково-методичний підхід до вибору напрямів використання 

деградованих та малопродуктивних сільськогосподарських земель; 

 розробити пропозиції стосовно просторового планування використання дегра-

дованих та малопродуктивних сільськогосподарських земель на місцевому рівні; 

 обґрунтувати заходи щодо здійснення екологічно орієнтованої діяльності на 

деградованих та малопродуктивних орних землях. 

Об’єктом дослідження є процес використання деградованих та малопродук-

тивних сільськогосподарських земель. 

Предмет дослідження – сукупність теоретичних, методичних і прикладних 

засад організаційно-економічного забезпечення ефективного використання деградо-

ваних та малопродуктивних сільськогосподарських земель. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дисертаційного 

дослідження є фундаментальні положення і принципи економіки природокористу-

вання, екологічної економіки, фізичної економії та концепції сталого розвитку, а та-

кож положення, викладені у працях вітчизняних і зарубіжних учених з еколого-

економічних проблем використання та охорони земельних ресурсів. 

Під час виконання завдань дисертаційного дослідження використано наукові 

методи: теоретичного узагальнення – для розкриття сутності ефективного викорис-

тання деградованих та малопродуктивних сільськогосподарських земель; абстракт-

но-логічний – для визначення предмета дослідження, теоретичних узагальнень 

отриманих результатів, формулювання висновків і пропозицій; монографічний – для 

дослідження засад ефективного використання деградованих та малопродуктивних 
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сільськогосподарських земель на прикладі конкретного землекористування; індукції 

та дедукції – для узагальнення сучасних наукових позицій з проблеми, що розгляда-

ється, та формування основних положень дослідження; кореляційно-регресійного 

аналізу – для дослідження впливу чинників на процеси деградації земель; соціологі-

чного опитування – для збору інформації про існуючий механізм використання де-

градованих та малопродуктивних сільськогосподарських земель; аналізу ієрархій – 

для обґрунтування напрямів використання деградованих та малопродуктивних сіль-

ськогосподарських земель з урахуванням регіональних особливостей; аналізу витрат 

і вигід – для оцінювання фінансової та економічної ефективності використання де-

градованих та малопродуктивних сільськогосподарських земель та ін. 

Інформаційною базою дослідження слугували нормативно-правові акти Укра-

їни, відомості Державної служби статистики України та Головного управління ста-

тистики у Львівській області, Державної служби України з питань геодезії, карто-

графії та кадастру і Головного управління Держгеокадастру у Львівській області, 

Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», Львівського обласного 

управління лісового та мисливського господарства, методичні рекомендації науко-

вих установ, наукові праці зарубіжних і вітчизняних учених з теми дослідження, ре-

зультати власних досліджень автора. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в обґрунтуванні  теорети-

ко-методичних і прикладних положень організаційно-економічного забезпечення 

ефективного використання деградованих та малопродуктивних сільськогосподар-

ських земель. Найвагомішими науковими результатами, що засвідчують новизну 

дослідження, є: 

удосконалено: 

 теоретичні основи організаційно-економічного забезпечення ефективного ви-

користання деградованих та малопродуктивних сільськогосподарських земель, осо-

бливістю якого є поєднання системного та синергетичного підходів до обґрунтуван-

ня якісно нових просторових норм здійснення господарської діяльності, що спрямо-

вана на збереження й відновлення біологічного потенціалу земель; 

 науково-методичний підхід до оптимізації використання деградованих та ма-

лопродуктивних сільськогосподарських земель, що базується на прийнятті рішень 

стосовно вибору напряму використання цих земель, опираючись на екологічні, еко-

номічні, соціальні та інституційні критерії сталого розвитку землекористування і 

враховуючи соціально-економічні й екологічні особливості регіону; 

 методичний підхід до просторового планування використання деградованих та 

малопродуктивних сільськогосподарських земель на місцевому рівні, що передбачає 

здійснення ландшафтно-екологічного зонування, при якому визначаються типи й  

підтипи землекористування та встановлюються регламенти у використанні земель-

них ділянок, що сприятиме зменшенню антропогенного навантаження на земельні 

ресурси та відновленню їхнього біологічного потенціалу; 

набули подальшого розвитку: 

 трактування сутності й змісту понять «деградовані сільськогосподарські зем-

лі» та «малопродуктивні сільськогосподарські землі», що побудоване на концепції 

стійкості геосистем до антропогенних навантажень та на синергії поглядів щодо 
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цього явища з позиції природно-ландшафтного і функціонального підходів у єдиній 

категорії; 

 пропозиції стосовно впровадження екологічно невиснажливих та інвестиційно 

привабливих видів господарської діяльності, які передбачають вирощування: енер-

гетичних культур, фундука, багаторічних трав із метою медозаготівлі, кормових ку-

льтур; 

 методичні засади оцінювання ефективності проєктних рішень щодо викорис-

тання деградованих та малопродуктивних сільськогосподарських земель, що базу-

ється на концепції вигід від екосистемних послуг і дає змогу отримати інтегровану 

оцінку вартості як індивідуальних, так і суспільних вигід; 

 пропозиції стосовно мотивації власників землі та землекористувачів до змін у 

використанні й управлінні сільськогосподарськими землями, що передбачає поєд-

нання фінансових і нефінансових інструментів, які б розвивали систему неправової 

соціальної відповідальності, де важливе значення мають моральні зобов’язання і са-

моідентичність. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що основні  

теоретико-методичні положення і висновки дисертаційного дослідження доведені до 

рівня конкретних пропозицій, придатних для впровадження у практику в рамках ро-

зробки заходів із підвищення ефективності використання деградованих та малопро-

дуктивних сільськогосподарських земель.  

Результати дисертаційного дослідження, що стосуються визначення перспек-

тивних напрямів використання деградованих та малопродуктивних сільськогоспо-

дарських земель, враховано відділом економічного розвитку і торгівлі Жовківської 

районної державної адміністрації Львівської області при формуванні Програми со-

ціально-економічного та культурного розвитку Жовківського району на 2017 рік 

(довідка № 02-36/4413 від 08.11.2017 р.). Рекомендації стосовно розробки механіз-

мів охорони і раціонального використання деградованих і малопродуктивних сіль-

ськогосподарських земель використано Департаментом екології та природних ре-

сурсів Львівської обласної державної адміністрації при формуванні програми охо-

рони навколишнього середовища Львівської області на 2016-2020 роки (довідка 

№ 03.03-5855 від 20.11.2017 р.). Пропозиції стосовно розробки планувальних рішень 

щодо використання деградованих та малопродуктивних сільськогосподарських зе-

мель рекомендовані до використання державному підприємству «Львівський науко-

во-дослідний та проектний інститут землеустрою» при складанні документації із 

землеустрою, що стосується організації використання і охорони земель на місцево-

му рівні (довідка №125 від 24.02.2020 р.). Теоретичні результати та практичні реко-

мендації дисертаційного дослідження використовуються в навчальному процесі 

Львівського національного аграрного університету для підготовки лекційного курсу 

і розроблення навчально-методичних рекомендацій щодо проведення практичних 

занять з дисципліни «Організація території» (довідка № 01-27-03-444 від 

03.03.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача. Сформульовані у дисертаційній роботі теоре-

тико-методичні положення щодо формування організаційно-економічних засад  

ефективного використання деградованих і малопродуктивних сільськогосподар-

ських земель, висновки та пропозиції розроблені автором самостійно і є його науко-
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вим доробком. Із опублікованих у співавторстві наукових праць використано лише 

ті ідеї й положення, які є результатом особистого наукового пошуку.  

Апробація матеріалів дисертації. Основні наукові положення дисертації обго-

ворювалися й отримали схвалення на: Всеукраїнській інтернет-конференції молодих 

учених і студентів «Проблеми і перспективи сталого розвитку та просторового плану-

вання територій» (Полтава, 2015); XVI Міжнародному науково-практичному форумі 

«Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій» 

(Львів, 2015); VІ Міжнародній науковій конференції «Інноваційні геодезичні техноло-

гії – застосування в різних галузях економіки» (Камьонка, 2015); І Міжнародній нау-

ково-практичній конференції «Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільст-

во, економіка, адміністрування» (Рівне, 2016); Всеукраїнській інтернет-конференції 

«Інформаційні технології та землеустрій в управлінні територіальним розвитком» 

(Полтава, 2016); Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції молодих 

вчених «Використання й охорона земельних ресурсів: актуальні питання науки та 

практики» (Львів, 2016); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Шляхи 

удосконалення землеустрою, кадастру та геоінформаційного забезпечення в сучасних 

умовах» (Харків, 2016); Міжнародній науково-практичній конференції «Збалансоване 

природокористування: традиції, перспективи і інновації» (Київ, 2017); Міжнародному 

науково-практичному симпозіумі «Сталий розвиток сільських територій – досягнення 

та перспективи» (Кишенів, 2018). 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 19 наукових 

праць, у т. ч. 7 статей у наукових фахових виданнях України, 2 – в іноземних науко-

вих періодичних виданнях, 10 тез у матеріалах науково-практичних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу, 

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

дисертації налічує 261 сторінку, з яких основного тексту – 177 сторінок. Робота міс-

тить 21 рисунок, 30 таблиць, 23 додатки, список використаних джерел із 241 найме-

нування на 23 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, відображено мету, завдання, об’єкт, 

предмет і методику дослідження, розкрито наукову новизну і практичну цінність 

отриманих результатів, їхню апробацію. 

У першому розділі – «Теоретико-методичні основи ефективного викорис-

тання деградованих та малопродуктивних сільськогосподарських земель» –  

розкрито сутність ефективного використання деградованих та малопродуктивних 

сільськогосподарських земель, узагальнено концептуальні засади організаційно-

економічного забезпечення такого їх використання, систематизовано методичні під-

ходи до оцінки ефективності використання цих земель.  

На основі теоретичного узагальнення понять і категорій, які стосуються відпо-

відних категорій земель, сформульовані такі визначення: деградовані сіль-

ськогосподарські землі – території, що внаслідок дії антропогенних чинників зазна-

ли погіршення якісного стану ґрунтів і це призвело до суттєвого зниження або втра-

ти їхньої продуктивності, що унеможливлює використання таких земель за призна-
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ченням;  малопродуктивні сільськогосподарські землі – території,  ґрунтові власти-

вості яких тримаються в межах природної норми, але при цьому не забезпечують 

можливість виконання агровиробничої функції з мінімально необхідною ефективні-

стю. Встановлено, що деградовані і малопродуктивні сільськогосподарські землі 

мають різні фізичні та виробничі властивості, однак характеризуються спільною ри-

сою – маргінальністю. З економічного погляду ведення інтенсивного сільськогоспо-

дарського виробництва на таких землях є недоцільним, оскільки відповідні вироб-

ничі витрати рівні доходу від їхнього використання або перевищують цей дохід. До-

сліджено, що деградація призводить не лише до зниження продуктивності сільсько-

господарських угідь, а й до втрати екосистемних функцій і послуг ґрунтів та земе-

льних ресурсів, зниження біологічної продуктивності (біопродуктивності) земної 

поверхні.  

Обґрунтовано, що ефективне використання деградованих та малопродуктив-

них сільськогосподарських земель потрібно розглядати у двох аспектах: досягнення 

економічної ефективності (збільшення вартості валової й товарної продукції, зрос-

тання прибутковості, рентабельність) та досягнення фізико-економічної ефективно-

сті (підвищення родючості ґрунтів, нарощування біологічної продуктивності зе-

мель). Запропоновано під ефективним використанням деградованих та малопродук-

тивних сільськогосподарських земель розглядати таку систему землекористування, 

за якої ефективність як результат певної дії чи процесу характеризується, з одного 

боку, зв’язком між кількістю витрачених у процесі виробництва ресурсів і кількістю 

отриманих товарів та послуг у результаті використання цих ресурсів, а з іншого – 

взаємозумовленістю природних і соціально-економічних процесів та явищ у просто-

рово-часовому вимірі з метою збереження чи відновлення біологічно продуктивної 

землі. Під біологічно продуктивною землею розуміємо території, наземний покрив 

яких підтримує значну фотосинтетичну активність та накопичення біомаси, що ви-

користовується людиною. 

Доведено необхідність застосовування системно-синергетичного підходу до 

обґрунтування якісно нових просторових норм здійснення господарської діяльності 

на деградованих та малопродуктивних сільськогосподарських землях. Такий підхід 

передбачає врахування впливу екологічних порушень на розвиток системи землеко-

ристування й одночасно визначає управління цим впливом на рівні окремих терито-

рій. Таке управління повинно бути орієнтоване на внутрішні властивості системи 

землекористування (еволюційні зміни, здатність до самоорганізації, просторова 

структура тощо) і приділяти увагу узгодженості управлінського впливу з природни-

ми тенденціями розвитку землекористування. 

Авторське бачення ефективного використання деградованих та малопро-

дуктивних сільськогосподарських земель як балансу між економічними, соціальни-

ми та екологічними потребами людей дало змогу сформувати концептуальні основи 

системи забезпечення такого використання (рис. 1). Ця система передбачає взаємо- 

узгодженість між сталим управлінням земельними ресурсами на всіх ієрархічних 

рівнях та цілями сталого розвитку й екологічної політики держави через прогнозу-

вання і планування соціально-економічного розвитку територій. Важливою складо-

вою цієї системи є організаційно-економічний механізм ефективного використання 

деградованих та малопродуктивних сільськогосподарських земель, який скерований 
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на превентивне управління сільськогосподарським землекористуванням, де вагоме 

значення надається землевпорядним, стимулюючим, мотиваційним та етичним ін-

струментам. Для науково обґрунтованого перерозподілу земель і впорядкування те-

риторій з деградованими та малопродуктивними ґрунтами на місцевому рівні у про-

цесі комплексного просторового планування необхідно розробляти проєктні пропо-

зиції щодо використання та охорони земель, які в подальшому реалізовуватимуться 

через заходи із землеустрою (еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впо-

рядкування угідь, консервації деградованих та малопродуктивних угідь, захист зе-

мель від ерозії тощо). 

 
 

Рис. 1. Концептуальна модель системи забезпечення ефективного використання  

деградованих та малопродуктивних сільськогосподарських земель. 

 

Запропоновано алгоритм реалізації організаційно-економічного забезпечення 

ефективного використання деградованих та малопродуктивних сільськогоспо-

дарських земель, що ґрунтується на поєднанні організаційно-адміністративних, еко-

номічних і соціально-психологічних методів регулювання, які різняться характером 

впливу на мотиви діяльності суб’єктів землекористування (рис. 2).  

Пріоритетним завданням запропонованого алгоритму є вирішення проблеми 

використання деградованих та малопродуктивних сільськогосподарських земель на 
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основі екосистемного підходу до збереження й відновлення їхньої біологічної про-

дуктивності. Доведено, що, крім державного регулювання ефективного господарю-

вання на землі (плата за землю, земельний податок, економічне стимулювання, фі-

нансування тощо) та адміністрування використання й охорони земель (електронний 

менеджмент, багатоцільовий кадастр, моніторинг, землеустрій), необхідно розроб-

ляти довготермінові державні інвестиційні програми на підтримку екологічно орієн-

тованих напрямів економічної діяльності чи природоохоронних цілей.  

 
 

 

Рис. 2. Структурно-логічна схема організаційно-економічного забезпечення  

ефективного використання деградованих та малопродуктивних  

сільськогосподарських земель. 
 

Обґрунтовано методичні підходи до оцінювання ефективності заходів щодо 

використання деградованих та малопродуктивних сільськогосподарських земель, які 

базуються на концепції визначення загальної економічної цінності природних благ. 

Такі підходи дають змогу оцінити різні види вигід, що пов’язані зі збереженням (по-

кращанням) земельних ресурсів і послуг, які вони надають, у тому числі тих, які 

прямо не виражаються в грошовій формі (вартість прямого використання, вартість 

непрямого використання, вартість відкладеної альтернативи, вартість спадщини,  

вартість існування). Для одночасного врахування екологічних, економічних та соці-

альних ефектів від використання деградованих та малопродуктивних сільськогоспо-

дарських земель запропоновано застосовувати методи багатокритеріальної оптимі-

зації та прийняття рішень, зокрема метод аналізу ієрархій для вибору  найефектив-

нішого варіанта за умови врахування багатьох критеріїв конфліктуючих цілей. 

У другому розділі – «Особливості використання деградованих та малопро-

дуктивних сільськогосподарських земель» – проведено аналіз стану використан-

ня деградованих та малопродуктивних сільськогосподарських земель у Львівській 

 

                         Процес                                          Результат      
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області, узагальнено вітчизняний і зарубіжний досвід організаційно-економічного 

забезпечення використання таких земель. 

Встановлено, що у межах Львівської області переважаючими видами процесів 

деградації орних земель є механічні (ерозія – 23,9 %, дефляція – 17,8 % від загальної 

площі орних земель), фізико-хімічні (підкислення – 28,5 % від загальної площі ор-

них земель), гідромеліоративні (перезволоження – 15,2 %, заболочення – 6,0 % від 

цієї площі). Малопродуктивні орні землі представлені важким і легким грануломет-

ричним складом ґрунтів (важко- і середньоглинисті – 0,2 %, піщані – 1,2 % від зага-

льної площі орних земель), скелетністю (багато- та дуже багатокам’янисті – 0,06 % 

від загальної площі орних земель).  

Здійснено оцінку агроекологічного стану орних земель як найпродуктивнішо-

го виду сільськогосподарських угідь у розрізі адміністративних районів Львівської 

області. Вона базується на визначенні інтегрального показника, що враховує спів-

відношення орних земель до екологічно стабілізуючих угідь, еколого-агрохімічний 

стан орних земель і ступінь прояву таких процесів деградації, як дефляція, ерозія, 

підкислення, перезволоження, заболочення. За результатами оцінки дійшли виснов-

ків: орні землі у задовільному стані (на них припадає 13,1 % від загальної площі ор-

них земель в області) потрібно використовувати в режимі ґрунтозберігаючого зем-

леробства; орні землі в незадовільному стані (76,5 % від загальної площі орних зе-

мель в області) – у режимі ґрунтозберігаючого землеробства й одночасно впрова-

джувати такі форми використання земель, які б забезпечили припинення процесів 

деградації; орні землі в критичному стані (10,4 % від загальної площі орних земель в 

області) – у режимі відновлення ландшафтозберігаючих функцій ґрунтів. 

Для покращання екологічно-господарського стану сільськогосподарських зе-

мель Львівської області з інтенсивного використання під консервацію необхідно ви-

вести 91,2 тис. га орних земель з еродованими ґрунтами, 24,2 тис. га – з кислими, 

19,7 тис. га – з дефльованими, 8,7 тис. га – з піщаними. Враховуючи той факт, що 

значна частка обсягів консервації припадає на землі з еродованими ґрунтами, у ро-

боті досліджено чинники антропогенного впливу на інтенсивність ерозійних проце-

сів. Встановлено, що найбільше на цей процес впливає розораність схилів крутиз-

ною 3º-5º (коефіцієнт кореляції R=0,92) та 5º-7º (коефіцієнт кореляції R=0,93). Тому 

ділянки орних земель на схилах понад 3° вимагають особливого підходу до їхнього 

використання, що передбачає не тільки впровадження ґрунтозахисних і протиеро-

зійних заходів, а й консервацію земель через їхню трансформацію та регенерацію.  

Встановлено, що станом на 2015 рік на території області із земель державної 

власності у стадії консервації перебувало 3292,7 га орних земель, потребували кон-

сервації 4310,7 га, з них деградовані – 1422,2 га, малопродуктивні – 2152,0 га. Офі-

ційна інформація про вживання заходів із консервації на землях приватної власності 

відсутня. Після 2015 року консервацію земель у межах області не проводили, а кош-

ти, передбачені на відповідні заходи, використовували на проведення інвентаризації 

земель у межах населених пунктів.  

Аргументовано, що існуючий механізм використання й охорони деградованих 

та малопродуктивних сільськогосподарських земель в Україні є неефективним че-

рез: 1) малоінформованість власників землі та землекористувачів про недоліки і пе-

реваги використання таких земель у господарських цілях, можливі альтернативи їх-
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нього використання; 2) недосконалість процедури моніторингу ґрунтів на землях 

сільськогосподарського призначення, який переважно передбачає вибіркове обсте-

ження за обмеженим переліком показників; 3) відсутність необхідної планувальної 

документації із землеустрою, яка б передбачала заходи щодо збереження і підви-

щення родючості ґрунтів та охорони земель; 4) неефективність економічного меха-

нізму стимулювання власників землі та землекористувачів зберігати, відновлювати 

та поліпшувати якісний стан земель, передусім через недосконалість мотиваційних 

інструментів.  

У процесі дослідження проведене соціологічне опитування власників земель-

них часток (паїв), земельні ділянки яких розташовані в південно-західній частині 

Жовківського району Львівської області. Ця територія характеризується ерозійними 

формами рельєфу і, як наслідок, еродованістю ґрунтового покриву (частка еродова-

них орних земель становить понад 30%). Серед опитаних 55 % респондентів вважа-

ють проблему охорони земель важливим державним завданням, 75 % – готові долу-

читися до державних програм із підтримки охорони земель, 13 % – володіють інфо-

рмацією про такий землеохоронний захід, як консервація земель, 67  % – зацікавлені 

в отриманні інформації про консервацію земель, 64 % – готові здійснити тимчасову 

консервацію на своїх земельних частках (паях), 33 % – категорично проти виведення 

з інтенсивного використання деградованих земель, що перебуваюь у їхній власності, 

10 % – готові здійснити постійну консервацію на своїх земельних частках (паях) у 

вигляді заліснення, 18 % – готові продати свій пай державі для природоохоронних 

цілей, 27 % – погоджуються здійснити консервацію паю за умови надання іншої зе-

мельної ділянки для ведення сільськогосподарського виробництва, 45 % – основним 

стимулом для вилучення з господарського використання деградованих та малопро-

дуктивних земель вважають компенсаційні виплати.  

Проаналізувавши сучасну політику деяких зарубіжних країн стосовно викори-

стання та охорони сільськогосподарських земель, дійшли висновку, що вона спря-

мована на впровадження агроекологічних програм, які базуються на взаємному до-

триманні зобов’язань. Вважаємо, що в Україні доцільно вирішувати проблему збе-

реження і відновлення потенціалу земель через мотивацію їхніх власників та земле-

користувачів до змін у використанні й управлінні сільськогосподарськими   земля-

ми. Такої мотивації можна досягти поєднанням як фінансових інструментів (субси-

дії, дотації, пільги тощо) так і нефінансових (екологічне виховання, освіта, участь 

громадськості тощо). Важливо не зосереджуватися лише на законодавстві і прави-

лах, а розвивати систему неправової соціальної відповідальності, де важливе зна-

чення мають моральні зобов’язання і самоідентичність. На нашу думку, для  забез-

печення ефективного використання деградованих та малопродуктивних сільського-

сподарських земель з метою підвищення їхньої біопродуктивності через впрова-

дження землеохороних заходів, а також через віднесення таких земель до природоо-

хоронних територій в Україні доцільно запровадити сервітут збереження – юридич-

но добровільну угоду, що обмежує права власника на використання землі (напри-

клад, розорювати, використовувати мінеральні добрива, проводити сінозаготівлю 

тощо) та вимагає збереження її природних цінностей. 

У третьому розділі – «Удосконалення організаційно-економічного механі-

зму забезпечення ефективного використання деградованих та малопродуктив-
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них сільськогосподарських земель» – визначено основні аспекти планування   

ефективного використання деградованих та малопродуктивних сільськогосподар-

ських земель, обґрунтовано доцільність альтернативних видів діяльності на таких 

землях, сформульовано пропозиції щодо стимулювання підвищення біопродук-

тивності деградованих та малопродуктивних сільськогосподарських земель. 

У роботі викладено підхід до вибору оптимального використання деградова-

них та малопродуктивних сільськогосподарських земель на засадах сталого розвит-

ку з урахуванням регіональних соціально-економічних й екологічних особливостей. 

Запропоновано три напрями використання таких земель – виробничий, рекреацій-

ний і природоохоронний, які, на нашу думку, забезпечать умови для багатофункціо-

нального розвитку агроландшафтів та підвищення біопродуктивності земель. Для 

оцінки цих напрямів розроблено ієрархічну чотирирівневу модель задачі (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Модель ієрархії багатокритеріального вибору оптимального напряму  

використання деградованих та малопродуктивних сільськогосподарських земель. 

 

Апробацію науково-методичного підходу проведено на прикладі адміністра-

тивних районів Львівської області, що належать до різних природно-сільськогоспо-

дарських зон: Жовківського (поліська зона), Перемишлянського (лісостепова зона), 
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Турківського (Карпатська гірська область). Результати розв’язку задачі свідчать, що 

для оптимізації використання деградованих та малопродуктивних сільськогосподар-

ських земель у межах Жовківського району необхідно 42% цих земель залучити до 

перепрофілювання виробництва, 33% – до рекреаційного використання, 25% ‒ до 

природоохоронного використання; Перемишлянського району – 40%, 32%, 28% від-

повідно; Турківського району ‒ 33%, 27%, 40% відповідно.  

Для адаптації запропонованих напрямів використання деградованих та мало-

продуктивних сільськогосподарських земель до конкретних умов території рекомен-

довано проводити просторове планування землекористування, яке має бути обов’яз-

ковою складовою комплексного планування просторового розвитку територій на 

місцевому рівні (у межах об’єднаних територіальних громад). Обґрунтовано доціль-

ність ландшафтно-екологічного зонування території як важливого етапу просто-

рового планування, у процесі якого проводять збір, узагальнення й аналіз інформації 

про деградовані та малопродуктивні сільськогосподарські землі, виділяють однорід-

ні ландшафтно-екологічні масиви земель з ознаками деградованості та малопродук-

тивності ґрунтового покриву, обґрунтовують типи (підтипи) землекористування, які 

визначають основний напрям використання земельних ресурсів. Рекомендовано ви-

діляти типи землекористування: сільськогосподарський із ґрунтозахисним, сіножа-

те-пасовищним, садовим, спеціальним підтипами землекористування;  середовище- 

стабілізуючий із лісогосподарським, водогосподарським, заповідним, рекреаційним, 

змішаним підтипами землекористування. Групування деградованих та малопродук-

тивних сільськогосподарських земель за типами (підтипами) використання з ураху-

ванням їхньої якості, оцінки чутливості до антропогенних навантажень, сучасного 

використання і визначення цільових функцій подальшого розвитку дасть змогу 

встановити режим землекористування та визначити регламенти використання зе-

мель у межах відповідних типів (підтипів). 

Проєктні напрями використання деградованих та малопродуктивних сільсько-

господарських земель залежать від загальної концепції розвитку території, проте 

вони повинні відповідати вимогам: недопущення деградації земель, зменшення ри-

зиків виникнення деградації земель, відновлення біопродуктивності вже деградо-

ваних та малопродуктивних земель. У роботі досліджуються такі проєктні напрями: 

реабілітація земель із перспективою розвитку ґрунтозберігаючого землеробства чи 

сіножате-пасовищного використання; трансформація земель із перспективою розви-

тку екологічно невиснажливих несільськогосподарських видів діяльності; регенера-

ція земель з відмовою від будь-якої господарської діяльності (природоохоронний 

напрям).  

На деградованих та малопродуктивних орних землях, що потребують вилу-

чення з інтенсивного використання, запропоновано розвивати альтернативні види 

господарської діяльності, що передбачають заходи, які сприятимуть відновленню та 

збереженню ґрунтів і ландшафтів, при цьому дадуть змогу землевласнику отримува-

ти певну економічну вигоду. До альтернативних видів господарської діяльності від-

несено вирощування енергетичних культур, кормовиробництво для тваринницької 

галузі, садівництво, ягідництво, бджільництво.  

Фінансову ефективність здійснення альтернативних видів діяльності на дегра-

дованих та малопродуктивних орних землях досліджено на прикладі трьох варіантів 
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їхнього використання, а саме вирощування енергетичної верби, фундука та багато-

річних трав з метою медозаготівлі. За проведеними розрахунками чиста теперішня 

вартість трьох запропонованих альтернатив має позитивні значення і коливається в 

межах від 36,79 тис. грн/га до 1460,83 тис. грн/га, дисконтований індекс прибутко-

вості в усіх варіантах більший за одиницю, тобто норма прибутковості всіх проєктів 

перевищує прийняту ставку дисконтування 12,2%, а максимальний дисконтований 

термін окупності за альтернативами становить близько шести років. 

Для обґрунтування вибору найдоцільнішого напряму ефективного вико-

ристання деградованих та малопродуктивних сільськогосподарських земель недо-

статньо враховувати лише фінансові доходи інвестора (власника землі чи землеко-

ристувача). Комплексна оцінка ефективності альтернативних варіантів землекорис-

тування також повинна враховувати можливі позитивні та негативні як зовнішні, так 

і внутрішні екологічні ефекти.  

У роботі проведено порівняльну оцінку комерційної та суспільної ефективно-

сті використання деградованих і малопродуктивних орних земель за існуючого ви-

користання цих земель у системі сівозмін та у двох проєктних варіантах:  

1) вирощування багаторічних трав із метою сіновиробництва на прогнозний 

період у 33 роки (на прикладі модельної ділянки площею 7,11 га зі середньозмитими 

ґрунтами, що знаходиться на території землекористування фермерського господарс-

тва «Лелик» Жовківського району Львівської області); 

2) заліснення земель на прогнозний період у 33 роки (на прикладі модельної 

ділянки площею 7,91 га з ґрунтами легкого гранулометричного складу, що знахо-

диться на території ФГ «ДНІСТРОВСЬКЕ» Жовківського району Львівської облас-

ті) (табл. 1). 

Таблиця 1 

Результати оцінки комерційної та суспільної ефективності існуючого та  

альтернативних варіантів використання модельних земельних ділянок  

Показник 
Комерційна  

ефективність  
Комерційна  

ефективність 
Суспільна  

ефективність 

Модельна ділянка № 1  
Використання у 

сівозміні 
Вирощування багаторічних трав  

на сіно 

Чиста теперішня вар-
тість, тис. грн/га 

137,1 112,9 139,9 

Індекс прибутковості 2,21 1,9 2,12 
Термін окупності, років 1 2 1 

Модельна ділянка № 2  
Використання у 

сівозміні 
Заліснення 

Чиста теперішня вар-
тість, тис. грн/га 

110,2 57,1 682,9 

Індекс прибутковості 2,0 11,1 34,9 
Термін окупності, років 1 15 1 

 

При оцінці суспільної ефективності використання деградованої земельної ді-

лянки для сіновиробництва враховано вартість збереження родючого шару ґрунту 

через наближене моделювання відвернених потенційних річних ерозійних втрат 

ґрунту і гумусу на прогнозний період. При оцінці суспільної ефективності заліснен-
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ня малопродуктивної земельної ділянки враховано виконання лісовими насаджен-

нями соціально-екологічних функцій (полезахисної, водоохоронної, рекреаційної, 

депонування вуглецю). 

Для стимулювання власників землі та землекористувачів здійснювати дивер-

сифікацію господарської діяльності у використанні деградованих та малопродукти-

вним сільськогосподарських земель з метою виробництва як приватних, так і суспі-

льних благ запропоновано такі економічні інструменти: податкові пільги на зе-

мельні ділянки, де впроваджуються заходи з припинення деградації земель; виплата 

премій за ефективне землекористування, яке захищає і поліпшує стан земельних ре-

сурсів та біорізноманіття; платежі за екосистемні послуги, такі як поглинання вуг-

лецю, захист вододілу, створення місць для проживання птахів та ін.; зниження  від-

соткових ставок і компенсація відсотків за користування кредитами комерційних 

банків за умови залучення кредитних ресурсів для вживання заходів щодо раціона-

льного використання та охорони деградованих і малопродуктивних сільськогоспо-

дарських земель.  

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації запропоновано нове вирішення науково-практичної проблеми 

стосовно організаційно-економічного забезпечення ефективного використання де-

градованих та малопродуктивних сільськогосподарських земель у контексті сталого 

розвитку. Результати дослідження дають підстави для таких висновків:  

1. Ефективне використання деградованих та малопродуктивних сільськогос-

подарських земель у контексті сталого розвитку економіки повинно забезпечувати, з 

одного боку, прибутковість ведення господарської діяльності, а з іншого – нарощен-

ня природного капіталу землі. З цієї позиції запропоновано під ефективним викори-

станням деградованих та малопродуктивних сільськогосподарських земель розуміти 

таку систему землекористування, за якої ефективність як результат певної дії чи 

процесу визначається, з одного боку, зв’язком між кількістю витрачених у процесі 

виробництва ресурсів і кількістю отриманих товарів та послуг у результаті викорис-

тання цих ресурсів, а з іншого боку – взаємозумовленістю природних і соціально-

економічних процесів та явищ у просторово-часовому вимірі з метою збереження чи 

відновлення біологічно продуктивної землі.  

2. Сформульовано теоретичні засади організаційно-економічного забезпечен-

ня ефективного використання деградованих та малопродуктивних сільськогосподар-

ських земель, що базуються на синергетично-системному підході до обґрунтування 

якісно нових просторових норм здійснення господарської діяльності. Такий підхід 

передбачає врахування впливу екологічних порушень на розвиток системи землеко-

ристування й одночасно визначає управління цим впливом на рівні окремих терито-

рій, яке орієнтоване на внутрішні властивості системи землекористування (еволю-

ційні зміни, здатність до самоорганізації, просторова структура тощо) і приділяє 

увагу узгодженості управлінського впливу з природними тенденціями розвитку зем-

лекористування. 

3. Обґрунтовано науково-методичні підходи до оцінювання ефективності ви-

користання деградованих та малопродуктивних сільськогосподарських земель, які 
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базуються на концепції визначення загальної економічної цінності природних благ. 

Це дасть змогу оцінити різні види вигід, пов’язаних зі збереженням (покращанням) 

земельних ресурсів і послуг, які вони надають, у тому числі тих, які прямо не вира-

жаються у грошовій формі. Для оцінювання довготермінових і некомерційних проє-

ктів потрібно визначати ставку дисконтування, яка дає змогу здійснити оцінку тепе-

рішньої цінності екологічних благ, що зможуть задовольняти потреби майбутніх по-

колінь. Для вибору найефективнішого варіанта використання деградованих та мало-

продуктивних сільськогосподарських земель, враховуючи критерії конфліктуючих 

цілей, запропоновано задіювати метод аналізу ієрархій. 

4. Здійснена оцінка агроекологічного стану орних земель у розрізі адміністра-

тивних районів Львівської області за інтегральним показником, що враховує спів-

відношення орних земель до екологічно стабілізуючих угідь, еколого-агрохімічний 

стан орних земель і ступінь прояву процесів деградації. Вона дала змогу визначити 

антропогенне навантаження на ґрунтовий покрив та проаналізувати основні чинни-

ки антропогенного впливу на інтенсивність ерозійних процесів. На основі проведе-

них розрахунків запропоновано основні режими використання деградованих та ма-

лопродуктивних орних земель, встановлено рекомендовані обсяги їх консервації.  

5. Існуючий механізм використання й охорони деградованих та малопродук-

тивних сільськогосподарських земель в Україні має низку недоліків організаційного 

і фінансового забезпечення, серед яких: відсутність планувальної документації зі 

землеустрою щодо збереження й підвищення родючості ґрунтів та охорони земель; 

неефективність інструментів мотивації та стимулювання власників землі і землеко-

ристувачів зберігати, відновлювати й поліпшувати якісний стан земель; низький рі-

вень інформованості про проблему деградованих та малопродуктивних сільськогос-

подарських земель, а також про можливі альтернативи їхнього використання. Для 

мотивації власників землі та землекористувачів до змін у використанні й управлінні 

деградованими та малопродуктивними сільськогосподарськими землями на засадах 

сталого розвитку рекомендовано поєднувати фінансові (субсидії, дотації, пільги, 

тощо) і нефінансові (екологічне виховання, освіта, участь громадськості тощо) ін-

струменти, надаючи перевагу останнім. Для віднесення таких земель до  природо- 

охоронних територій доцільно запровадити інститут сервітуту збереження земель. 

6. Обґрунтовано, що науково-методичний підхід до вибору напряму викорис-

тання деградованих та малопродуктивних сільськогосподарських земель має спира-

тися на екологічні, економічні, соціальні та інституційні критерії сталого розвитку 

землекористування з урахуванням соціально-економічних і екологічних особливос-

тей регіону. Основою підходу є ієрархічна чотирирівнева модель задачі багатокри-

теріального вибору оптимального напряму використання деградованих та малопро-

дуктивних сільськогосподарських земель, результати розв’язку якої забезпечують 

підтримку прийняття управлінських рішень для формування програм соціально-

економічного розвитку регіону та інших цільових регіональних програм. 

7. Запропоновано методичний підхід до просторового планування викорис-

тання деградованих та малопродуктивних сільськогосподарських земель на місце-

вому рівні, який ґрунтується на врахуванні особливостей системної організації 

ландшафту і передбачає ландшафтно-екологічне зонування території, за якого: зби-

рають, узагальнюють і аналізують інформацію про деградовані та малопродуктивні 
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сільськогосподарські землі; виділяють однорідні ландшафтно-екологічні масиви з 

ознаками деградованості та малопродуктивності ґрунтового покриву; обґрунтову-

ють типи (підтипи) землекористування, які визначають основний напрям у викорис-

танні земельних ресурсів. Такий підхід дасть змогу гармонізувати взаємозв’язок 

«природа і суспільство» через визначення потенціалу територій і пріоритетних на-

прямів господарської діяльності, впорядковуючи ландшафти з урахуванням еколого-

технологічних обмежень. 

8. Обґрунтовано доцільність екологічно збалансованої діяльності на деградо-

ваних та малопродуктивних орних землях, яка передбачає поєднання комерційних 

інтересів із природоохоронними цілями. Незважаючи на те, що оцінка реалізації 

проєктних заходів є дещо суб’єктивною (наприклад, не враховуються кон’юнктура 

ринку, логістика), все ж таки вважаємо їх привабливими для реалізації політики ін-

тегрованого управління сільськими територіями, коли взаємоув’язуються економіч-

ні інтереси землекористувачів (інвестиційна привабливість альтернативних напря-

мів використання деградованих орних земель), соціальні потреби громади (підви-

щення якості середовища проживання, формування культурного ландшафту) та еко-

логічні вимоги до збереження довкілля (припинення ерозії ґрунтів, підвищення біо-

розмаїття територій), що відповідає принципам сталого розвитку. 
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19. Стойко Н., Стадницка О. Консервация сельскохозяйственных земель в Украине: 

проблемы и перспективы. Dezvoltarea durabilă a mediului rural – realizări şi perspective: 
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АНОТАЦІЯ 

Стадницька О. В. Організаційно-економічні засади ефективного викорис-

тання деградованих та малопродуктивних сільськогосподарських земель. – На 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишньо-

го середовища. – Львівський національний аграрний університет Міністерства осві-

ти і науки України, Львів, 2020. 

У дисертаційній роботі з’ясовано сутність ефективного використання деградо-

ваних та малопродуктивних сільськогосподарських земель. Обґрунтовано концепту-

альні засади організаційно-економічного забезпечення такого використання. Систе-

матизовано методичні підходи до оцінки ефективності використання деградованих 

та малопродуктивних сільськогосподарських земель.  

Проведено оцінку стану та особливостей використання деградованих та мало-

продуктивних сільськогосподарських земель у Львівської області. Досліджено особ-

ливості вітчизняного і зарубіжного досвіду використання таких земель. 

Запропоновано підхід до вибору оптимального напряму використання дегра-

дованих та малопродуктивних сільськогосподарських земель з урахуванням регіо-

нальних соціально-економічних та екологічних особливостей. Визначено особливо-

сті здійснення планування ефективного використання деградованих та малопродук-

тивних сільськогосподарських земель у складі комплексного планування просторо-

вого розвитку територій на місцевому рівні. Проведено оцінку комерційної та суспі-

льної ефективності впровадження альтернативних видів діяльності на деградованих 

і малопродуктивних орних землях. 

Ключові слова: деградація, малопродуктивність, сільськогосподарські землі, 

рілля, сталий розвиток, ефективність, планування, стимулювання, оптимізація. 
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среды. – Львовский национальный аграрный университет Министерства образова-

ния и науки Украины, Львов, 2020. 
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В диссертационной работе выяснено сущность эффективного использования 

деградированных и малопродуктивных сельскохозяйственных земель. Обоснованы 

концептуальные основы организационно-экономического обеспечения такого ис-

пользования. Систематизированы методические подходы к оценке эффективности 

использования деградированных и малопродуктивных сельскохозяйственных зе-

мель. 

Проведена оценка состояния и особенностей использования деградированных 

и малопродуктивных сельскохозяйственных земель во Львовской области. Исследо-

ваны особенности отечественного и зарубежного опыта использования деградиро-

ванных и малопродуктивных сельскохозяйственных земель. 

Предложен подход к выбору оптимального направления использования дегра-

дированных и малопродуктивных сельскохозяйственных земель с учетом регио-

нальных социально-экономических и экологических особенностей. Определены осо-

бенности осуществления планирования эффективного использования деградирован-

ных и малопродуктивных сельскохозяйственных земель в составе комплексного 

планирования пространственного развития территорий на местном уровне. Прове-

дена оценка коммерческой и общественной эффективности внедрения альтернатив-

ных видов деятельности на деградированных и малопродуктивных пахотных зем-

лях. 

Ключевые слова: деградация, малопродуктивность, сельскохозяйственные 

земли, пашня, устойчивое развитие, эффективность, планирование, стимулирование, 

оптимизация. 

 

ABSTRACT 

Stadnytska O. V. Organizational and economic principles for efficient use of 

degraded and unproductive agricultural land. – As a manuscript.  

A thesis for a Candidate Degree in Economics (PhD) by specialty 08.00.06 – Eco-

nomics of nature use and environmental protection. – Lviv National Agrarian University 

of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Lviv, 2020. 

The dissertation defines the essence of the concepts "degraded agricultural land" as 

areas that due to anthropogenic factors have deteriorated the quality of soils and this has 

led to a significant reduction or loss of their productivity, which makes it impossible to use 

such land for its intended purpose; "Unproductive agricultural lands" as areas whose soil 

properties are within the natural norm, but do not provide the ability to perform the agri-

cultural function with the minimum necessary efficiency. 

The work substantiates that the effective use of degraded and unproductive agricul-

tural land should be understood as a system of land use, in which efficiency, as a result of 

a particular action or process, is characterized on the one hand by the relationship between 

the amount of resources spent in production and the number of goods these resources, on 

the other hand - the interdependence of natural and socio-economic processes and phe-

nomena in the space-time dimension in order to preserve or restore biologically productive 

land. The conceptual bases of the system of ensuring efficient use of degraded and unpro-

ductive agricultural lands are determined, which allow to ensure coherence between sus-

tainable land management at all hierarchical levels and goals of sustainable development 
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and environmental policy of the state through forecasting and planning of socio-economic 

development. 

The paper describes an algorithm for the implementation of organizational and eco-

nomic support for the efficient use of degraded and unproductive agricultural land, based 

on a combination of organizational, administrative, economic and socio-psychological 

methods of regulation, which differ in the nature of the impact on the motives of land us-

ers. 

The dissertation generalizes methodical bases of estimation for efficient use of de-

graded and unproductive agricultural, that based on the concept of definition of the general 

economic value of natural goods and will allow to consider various kinds of benefits con-

nected with preservation (improvement) of the land resources and services. 

An agroecological assessment of the condition of degraded and unproductive agri-

cultural lands within the Lviv region was carried out in the paper. The factors of anthropo-

genic impact on the intensity of erosion processes, which are one of the most common 

degradation processes in the study area, are analyzed. The existing mechanism of use and 

protection of degraded and unproductive agricultural lands in Ukraine is studied. A socio-

logical survey of owners of land shares (units) on their attitude to the issue of using de-

graded and unproductive agricultural land is done. The experience of foreign countries in 

relation to the use and protection of agricultural lands is studied, on the basis of which 

guidelines for improving the organizational and economic support of efficient use of de-

graded and unproductive agricultural lands in Ukraine are determined. 

The thesis offers the approach to the choice of the optimal direction for use of de-

graded and unproductive agricultural lands on the basis of sustainable development taking 

into account regional socio-economic and ecological features, using the method of analysis 

of hierarchies. A hierarchical four-level model of the problem has been developed to as-

sess the directions. The results of solving the problem showed that in order to optimize the 

use of degraded and unproductive agricultural lands within Zhovkva district, it is neces-

sary to involve 42% of these lands in the re-profiling of production, 33% – for recreational 

use, 25% – for environmental use; Peremyshlyany district – 40%, 32%, 28% respectively; 

Turkiv district – 33%, 27%, 40% respectively.  

The paper recommends to conduct land use planning on a landscape-ecological ba-

sis, which should be a mandatory component of integrated spatial development planning at 

the local level (within the united territorial communities). The expediency of landscape 

planning is substantiated, it includes: information on degraded and unproductive agricul-

tural lands is collected, generalized and analyzed; homogeneous landscape-ecological 

massifs with signs of degradation and low productivity of the soil cover are distinguished; 

types (subtypes) of land use are substantiated, which determine the main direction in land 

use and transformation of other natural resources. 

The paper describes an assessment of the financial and economic efficiency of alter-

native activities on degraded and unproductive arable land. It is calculated that the social 

efficiency of alternatives far exceeds the commercial one. The obtained results allowed to 

substantiate economic instruments to stimulate landowners and land users to diversify 

economic activities using degraded and unproductive agricultural lands. 

Key words: degradation, unproductivity, agricultural land, arable land, sustainable 

development, efficiency, planning, incentives, optimization. 


