
УДК 332.36: 005.44                     

 

 

М. В. Зось-Кіор 

 

УПРАВЛІННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ  

 

Луганський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми 

Глобалізація та її вплив на розвиток суспільних відносин варто 

розглядати в безперервному процесі адаптації конкретних індивідуумів, 

їхніх груп, територіальних громад, громадських організацій, підприємств, 

держав та їх груп на мінливі умови зовнішнього середовища, первісною 

якого є внутрішні зміни зазначених суб’єктів глобалізації. 

Цей процес безперервний і в даний час немає сторін абсолютно від 

нього незалежних, а він, як відомо, має як позитивні, так і негативні 

наслідки, що формують відповідні перспективи. В даному розділі 

монографічного дослідження пропонується обговорити конкретно 

перспективи землекористування, як центральної ланки проблем глобалізації 

та їх вирішення. 

Аналіз останніх досліджень та  публікацій 

Проблематика використання сільськогосподарських земель належить до 

числа найбільш важливих сфер діяльності аграрних підприємств. Вона впливає 

практично на усі сфери їх розвитку – від виробництва сільськогосподарської 

продукції до збереження ландшафтного різноманіття [4]. При цьому сучасне 

землекористування в підприємствах України через брак коштів для техніко-

технологічного оновлення засноване в основному на екстенсивних методах 

господарювання,присутніми є неринкові методи управління,  обмеження права 

приватної власності, невирішеність питання «мотивація-організація», 

відродження трудових ресурсів села тощо. 

Землеємність вітчизняних аграрних підприємств є однією із найвищих у 

світі. Значна кількість суперечностей спостерігається у питаннях збереження 

територій, що виконують важливі екосистемні функції, їх трансформації тощо 

[2, 3, 5]. Нині є очевидним, що дані проблеми потребують системних наукових 

досліджень через як позитивний, так і негативний вплив зовнішнього 

середовища, зокрема глобального характеру. 

Формулювання мети статті: дослідження впливу глобалізацій них 

процесів на сільськогосподарське землекористування суб’єктів 

господарювання. 

Основний матеріал дослідження 

Основні проблеми людства даного етапу розвитку суспільства, 

наслідком яких є розвиток кризових явищ чергового етапу економічного 

циклу, можна умовно розподілити на кілька центральних груп: 

1. Демографічні. 



2. Природно-кліматичні. 

3. Ресурсні. 

4. Інформаційні. 

5. Геополітичні.  

Подана класифікація є дещо умовною, але виконує своє завдання, 

відображаючи джерела виникнення проблем. Кожна з груп є самостійною, 

але в певній мірі її елементи можуть втілювати наслідки демографічної 

проблеми. 

Пропонуємо дослідити більш детально кожну з них з урахуванням 

сучасних тенденцій розвитку системи землекористування як базової системи 

сільського господарства. 

Основним джерелом більшості демографічних проблем сучасності, 

яке закладено в основу в представленої групи, є скорочення часу приросту 

населення. За прогнозами аналітиків Організації економічного 

співробітництва і розвитку, МВФ, Світового банку, Національної 

розвідувальної ради США [1, 2] подібне явище відіб’ється в наступних 

процесах: 

1. Зростання населення планети (до 2025 р. до 8 млрд. чол.), що 

призведе до перенаселення материкових ділянок планети і викличе 

посилення міграційних процесів, яке відіб’ється в загостренні 

міжкультурних взаємодій в багатонаціональних країнах. 

2. Зростання питомої ваги населення, яке проживає за межею бідності 

(до 63 %) позначиться на зниженні якості життя і деградації системи 

цінностей людини. 

3. Зростання питомої ваги міського населення (до 57 %), динаміка 

якого не відповідає етапам розвитку національної економіки країн на шляху 

до інформаційного суспільства. 

4. Зростання споживання продуктів харчування (на 50 %) від рівня 

2010 р. при одночасному зниженні загальної якості продуктів харчування 

(широке, нераціональне застосування хімічних засобів консервації 

продуктів). 

Дані прогнози будуть мати такі наслідки для системи 

землекористування: 

1. Зниження частки земель сільськогосподарського призначення, як 

за рахунок втрати їх продуктивної здатності, так і передачі у промислове та 

інфраструктурне користування. 

2. Підвищення продовольчого навантаження на землі 

сільськогосподарського призначення. 

3. Підвищення екологічного навантаження на землі 

сільськогосподарського призначення, за рахунок надраціонального 

використання коштів інтенсивного землекористування. 

Перспективним напрямком розвитку системи землекористування в 

наведених умовах є введення регламенту користування земельними 

ресурсами та встановлення відповідальності за користування 

сільськогосподарськими угіддями суб’єктами національної економіки. 



Природно-кліматичні проблеми полягають в несприятливих 

глобальних змінах клімату і навколишнього середовища через космічні, 

географічні зміни, а також антропогенний вплив. За даними ООН в 2010 р. 

природні катастрофи обійшлися світовій економіці в 109 млрд. дол.  

Наслідком розвитку даних проблем у системі сільськогосподарського 

землекористування слід визначити: 

1. Скорочення площ, придатних для інтенсивного землеробства              

(табл. 1). 

Таблиця 1  

Природні фактори, що обмежують розвиток сільськогосподарського 

виробництва 

Вид обмеження, яке 

перешкоджає використанню 

земель 

Площа, млн. га Частка від загальної 

земельної площі, % 

Льодове покриття 1490 10 

Низькі температури 2235 15 

Сухість клімату 2533 17 

Крутизна схилів 2682 18 

Властивості ґрунту:   

низька продуктивність 1341 9 

бідність поживними речовинами 795 5 

перезволоження 596 4 

Всього 11672 78 

 

2. Необхідність значної трансформації технологічної системи 

сільського господарства із застосуванням адаптаційних підходів. 

3. Значні коливання цін на продовольство через збільшення частоти 

сезонних несприятливих для сільського господарства погодних умов. 

4. Ймовірність масового переселення через посилення дії 

несприятливих природних явищ, яке стало результатом антропогенного 

впливу і відсутність механізмів їх компенсації (вирубка лісів, будівництво 

гребель тощо). 

Перспективним напрямом адаптації до змін природно-кліматичних 

умов є обмеження діяльності або встановлення відповідальності суб’єктів 

господарювання за дії, які суттєвим чином негативно впливають на природні 

умови, а також викликають значні несприятливі природні явища (повені, 

посухи тощо). 

Ресурсні проблеми полягають у скороченні невідновлювальних 

ресурсів, невмілому використанні відновлювальних ресурсів при 

зростаючому в геометричній прогресії попиті на них, а також значному 

нехтуванні можливостями утилізації відходів життєдіяльності. 

Наслідком розвитку даної проблеми є: 

1. Пріоритетне промислове користування земельними ресурсами, які 

мають високі показники сільськогосподарської продуктивності, що 

призводить до зниження питомої ваги сільськогосподарських угідь. 



2. Дефіцит ініціативи збереження продуктивних якостей земельних 

угідь, що приводить до зниження господарської цінності земельних 

ресурсів. 

3. Значна забрудненість побутовими відходами переважно 

урбанізованих територій. 

4. Неадекватне використання природних ресурсів, придатних для 

забезпечення продовольчих потреб окремих територій. 

Перспективною політикою забезпечення адекватного 

ресурсокористування є стимулювання розвитку механізмів раціонального 

природокористування. При цьому слід віддавати перевагу схемам розвитку, 

що забезпечують не тільки збереження корисних якостей ресурсів, а і 

способів їх відновлення та альтернативного менш витратного користування. 

Інформаційні проблеми полягають у монополізації 

геоінформаційного ринку представниками «постіндустріального клубу 

країн» в меркантильних інтересах. Основним джерелом даної проблеми є, 

більшою мірою, необізнаність багатьох учасників національної економіки з 

умовами економічного життя в новій інформаційній ері, в яку людство 

вступило в 21 столітті. Наслідками даних проблем є: 

1. Обмеження доступу абсолютної більшості населення планети до 

достовірних і сучасних інформаційних ресурсів. 

2. Інформаційний шпіонаж і війни. 

3. Пропаганда мультикультури. 

4. Пропаганда і активний, невідповідаючий господарському 

механізму, розвиток мультимедійної сфери. 

5. Маніпуляція громадською думкою. 

6. Зміна таких нецінових детермінант попиту і пропозиції як 

споживчі очікування і очікування зміни цін, що провокують, наприклад, 

зниження цін закупівель сільськогосподарської сировини і, як наслідок, – 

рівня рентабельності аграрного бізнесу. 

Перспективним напрямками управління розвитком інформаційної 

середовища є визначення відповідальності суб’єктами господарювання за 

рух інформаційних потоків у своїй діяльності та встановлення контролю 

прибутковості невиробничих видів діяльності. 

Геополітичні проблеми полягають у використанні в абсолютній 

більшості випадків недобросовісних методів впливу одних держав, їх блоків 

або міжнародних організацій на інші. Наслідками проблеми можна вважати: 

1. Хижацьке ставлення до ресурсів, у т. ч земельних, «колонізуємої» 

держави. 

2. Штучне зниження (ціновими, демографічними, технологічними, 

фінансовими факторами) попиту на продукцію місцевого населення і 

значущості менш розвиненої країни на міжнародній арені. 

3. Систематичне нав’язування населенню і грошовій системі країни 

вільно конвертованих валют з метою розбалансування платіжного балансу 

та скорочення бюджетних витрат на величину плати за міжнародними 

кредитами. 



Просторовим базисом протиборчих інтересів у даній проблемі є 

земля. Представивши загальні характеристики і наслідки основних сучасних 

проблем людства, зв’язок  між ними можна представити за допомогою 

однієї сполучної ланки – системи землекористування (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Зв’язок між основними сучасними проблемами людства 

у контексті перспективного землекористування 

 

Виходячи з представлених досліджень, перспективне 

землекористування бачиться нами як: 

1. Вирішення проблеми збільшення пустельних земель. 

2. Рішення меліоративних проблем. 

3. Удосконалення сівозмін за рахунок адаптивних технологій. 

ГЕОПОЛІТИЧНІ 

 

Рішення: Зниження рівня міжнародної 

конфліктності, підвищення 

міжнародної відповідальності за 

користування землею та її надрами 

ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНІ 

 

Рішення: обмеження 

діяльності або встановлення 

відповідальності суб’єктів 

господарювання за дії, які 

суттєвим чином негативно 

впливають на природні 

умови, а також викликають 

значні несприятливі 

природні явища (повені, 

посухи тощо) 

ІНФОРМАЦІЙНІ 

 

Рішення: Посилення інформаційної  

конкуренції, державного мас-медіа і їх  

впливу на суспільну вигоду, визначення 

відповідальності суб’єктами господарювання  

за рух інформаційних потоків у своїй  

діяльності та встановлення контролю 

прибутковості невиробничих видів  

діяльності 

 

РЕСУРСНІ 

 

Рішення: стимулювання розвитку 

механізмів раціонального 

природокористування, віддаючи перевагу 

схемам розвитку, забезпечують не тільки 

збереження корисних якостей ресурсів, а і 

способів їх відновлення та альтернативного 

менш витратного користування 

ДЕМОГРАФІЧНІ 

 

Рішення: введення 

регламенту користування 

земельними ресурсами та 

встановлення 

відповідальності за 

користування 

сільськогосподарськими 

угіддями суб’єктами 

національної економіки 

 

СИСТЕМА 

ЗЕМЛЕКОРИСТУ- 

ВАННЯ 
 



4. Збільшення в структурі сільськогосподарських угідь питомої ваги 

багаторічних насаджень. 

5. Удосконалення системи добрив і захисту рослин. 

6. Екологічно відповідальне ставлення до землі, недопущення її 

цільового використання, участь громадськості в зміні цільового 

призначення. 

7. Зниження площі посівів під тютюн, хміль, коноплі, мак і т. д. 

(тобто на лжепотреби), їх переспрямування.  

Рішення представлених проблем, безумовно, наштовхується на 

протилежно спрямовані інтереси учасників суб’єктів національної 

економіки, що обумовлює необхідність посилювати рівень міжнародної 

конкуренції в екологічній сфері, відходу від практики подвійних стандартів 

постіндустріальних країн виробництва на території країн, що розвиваються. 

При цьому низка країн, таких як Китай, Індія, Російська Федерація та 

Україна розглядаються світовим співтовариством як виробники 

продовольства, які в змозі істотно наростити обсяг його виробництва 

шляхом інтенсифікації. Це обумовлює залежність тенденцій розвитку всього 

світу від стратегій розвитку окремих учасників. На наш погляд, логічним 

виглядає участь України в продовольчих пулах. Стратегія розвитку 

сільського господарства, зокрема високоефективного землеробства, 

виглядає для України куди більш привабливою, ніж примарні, і з досить 

невизначеними наслідками плани будь-якої інтеграції. 
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Зось-Кіор М.В. Управління землекористуванням аграрних підприємств в 

контексті глобалізаційних викликів  

В статті розглянуто сучасні проблеми та перспективи управління 

землекористуванням аграрних підприємств в контексті глобалізаційних 

викликів. Зокрема визначені причини та наслідки для землекористувачів 

демографічних, природно-кліматичних, ресурсних, інформаційних, 

геополітичних проблем. Представлено зв’язок між основними сучасними 

проблемами людства у контексті перспективного землекористування на 

мікрорівні. 

Ключові слова: аграрне підприємство, управління, раціоналізація  

землекористування, глобалізаційні виклики, перспективи розвитку.  
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Зось-Киор Н.В. Управления землепользованием аграрных предприятий в 

контексте глобализационных вызовов  

В статье рассмотрены современные проблемы и перспективы управления 

землепользованием аграрных предприятий в контексте глобализационных 

вызовов. В частности, определены причины и следствия для 

землепользователей демографических, природно-климатических, ресурсных, 

информационных, геополитических проблем. Представлено связь между 

основными современными проблемами человечества в контексте 

перспективного землепользования на микроуровне. 

Ключевые слова: аграрное предприятие, управление, рационализация 

землепользования, глобализационные вызовы, перспективы развития. 
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Zos-Kior N. V. Land Management of Agricultural Enterprises in the Context of 

the Challenges of Globalization 

The article considers the current problems and prospects of land management of 

agricultural enterprises in the context of the challenges of globalization. In 

particular, identified the causes and consequences of land users demographic, 

climatic, resource, information, geopolitical problems. Presented the relationship 

between the main modern problems of humanity in the context of prospective land 

use at the micro level. 

Key words: agricultural enterprise, management, rationalization of land use, 

globalization challenges and prospects of development. 


