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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Земельні ресурси формують потенціал аг-

ропромислового комплексу регіону, тому ви-
никає потреба у формуванні стратегії збалан-
сованого землекористування, що полягає у ви-
явленні негативних факторів на певну терито-
рію в умовах становлення ринкової системи
господарювання [1, с. 157]. Ефективне викори-
стання земельних ресурсів відіграє важливе
значення у сталому розвитку аграрного секто-
ра України. Нині рівень використання земель в
Україні настільки критичний, що подальша дег-
радація потенціалу земельних ресурсів у
сільському господарстві може мати катаст-
рофічні наслідки [5].

В умовах розвитку ринкової економіки
відбулася переорієнтація на економічний ас-
пект, тобто спрямування на досягнення макси-
мального економічного ефекту, який досить
часто має вигляд максимальної кількості гро-
шових надходжень до бюджету та окупності
витрат без врахування екологічного аспекту
[7]. Важливим фактором стійкого економічно-
го розвитку України є забезпечення підвищен-
ня ефективності державного управління зе-
мельними ресурсами [11, с. 13].

Основними завданнями управління земель-
ними ресурсами має стати забезпечення збере-
ження та відтворення земельних ресурсів, еко-
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логічної цінності природних і набутих якостей
земель [2]. У зв'язку з цим, для забезпечення
організації ефективного управління земельни-
ми ресурсами та подальшого планування роз-
витку аграрного сектору, особливої уваги на-
буває процес оцінки існуючого стану сільсько-
господарського землекористування. Тобто
мається на увазі проведення аналізу стану зем-
лекористування щодо його відповідності кри-
теріям раціональності й екологічної безпеч-
ності та визначення екологічної придатності
земель до вирощування тих чи інших сільсько-
господарських культур, розроблення системи
сівозмін щодо ведення землеробства тощо.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вирішенням проблем управління земельни-
ми ресурсами та забезпечення сталого земле-
користування в своїх працях займалися такі
вчені, як С.Ю. Булигін, Ю.Г. Гуцуляк, О.С. До-
рош, О.П. Канаш, М.Р. Ковальський, О.І. Ко-
тикова, Л.Я. Новаковський, А.П. Попов, А.Я. Сох-
нич, В.М. Трегобчук, А.М. Третяк, А.Д. Юрчен-
ко та ін. Проблемами щодо забезпечення раціо-
нального та екобезпечного землекористуван-
ня та охорони земель займалися такі вчені, як
І.К. Бистряков, Б.М. Данилишин, Д.С. Добряк,
В.М. Кривов, А.Г. Мартин, Т.М. Мовчан,
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Р.В. Тихенко, М.А. Хвесик. Присвятили свої
дослідження проблемам забезпечення раціо-
нального сільськогосподарського землекори-
стування, збереження родючості грунтів такі
вчені — Д.І. Бабміндра, М.Д. Балджи, Г.З. Брин-
дзя, О.І. Гуторов, Л.В. Дацько, Л.В. Домбровсь-
ка, С.І. Дорогунцов, М.І. Ловейкін, В.Я. Месель-
Веселяк, О.С. Новоторов, Н.І. Паляничко,
В.С. Паштецький, І.А. Розумний, П.Т. Саблук,
М.Г. Ступень, А.Г. Тихонов, М.М. Федоров,
М.В. Щурик. Незважаючи на наявність певно-
го наукового доробку щодо оцінки ефектив-
ності використання земель, детальнішого нау-
кового аналізу потребує визначення еколого-
економічних показників, за якими буде здійс-
нюватися аналіз стану земель сільськогоспо-
дарського призначення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завдання даної публікації дослідити та ви-

явити еколого-економічні показники оціню-
вання стану земельних ресурсів, обгрунтувати
їх значення при оцінюванні стану сільськогос-
подарського землекористування.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ ДОСЛІДЖЕННЯ
При проведенні оцінки існуючого стану зе-

мельних ресурсів, саме землекористування не-
обхідно розглядати з різних позицій: з еконо-
мічної точки зору — враховувати відомості про
ціну, податок та земельну ренту; з юридичної
— про сукупність публічних і приватних прав;
з екологічної — про оптимальне співвідношен-
ня земельних угідь, якісний стан грунтів та гра-
нично допустимих рівнів їх забруднення, по-
казники деградації грунтів.

За умови комплексного підходу до наявнос-
ті інформації, яка характеризує стан сільсько-
господарського землекористування можна го-
ворити про прийняття рішень щодо запобіган-
ня негативного впливу на землі під час здійс-
нення сільськогосподарської діяльності, а та-
кож разом з тим обирання дієвих шляхів підви-
щення ефективного використання земельних
ресурсів.

За такого підходу головним критерієм еко-
лого-економічної оцінки використання земель
сільськогосподарського призначення є забез-
печення екобезпечного сільськогосподарсько-
го землекористування. А отже, критерій оцін-
ки повинен відповідати загальному критерію
ефективності виробництва та екологічного ста-
ну земель, тобто максимальне зростання про-
дуктивності суспільної праці, збалансоване
використання та охорона земель сільськогос-
подарського призначення.

На відміну від критерію оцінки, показники
є похідними від критерію. При цьому система
певних показників дає змогу всебічно охарак-
теризувати стан землекористування відповід-
но до головного критерію [9, с. 19]. Але при
цьому головним має бути виявлення єдиних
критеріїв і підходів до оцінювання стану зе-
мельних ресурсів з метою забезпечення екобез-
печного землекористування.

З досвіду досліджень і аналізу показників
використання земель видно, що еколого-еко-
номічна оцінка використання земель сільсько-
господарського призначення повинна здійсню-
ватися через оцінку масштабів та інтенсивності
впливу господарської діяльності на стан зе-
мельних ресурсів [9, с. 19].

Оцінку стану землекористування можна
визначити за показниками, що враховують як
кількісні, так і якісні параметри земельного
фонду.

До показників, що кількісно характеризу-
ють використання земельного фонду в сіль-
ському господарстві, відносять [6]: сільсько-
господарську освоєність; розораність; коефі-
цієнти антропогенного навантаження, еколо-
гічної стабільності землекористування.

Розораність земель є найважливішим показ-
ником рівня використання земельного фонду, що
визначається з відношення площі ріллі до загаль-
ної площі у відсотках. А показник сільськогос-
подарської освоєності території дає повніше уяв-
лення про рівень використання земель та розра-
ховується як відношення площі сільськогоспо-
дарських угідь до загальної площі.

Сучасний земельний фонд як Київської об-
ласті, так і України в цілому характеризується
значним рівнем сільськогосподарської освоє-
ності та розораності сільськогосподарських
земель (рис. 1). Велика розораність земель і зни-
жує можливості загального підвищення про-
дуктивності орних земель.

До показників, що якісно характеризують
використання земельного фонду в сільському
господарстві, належать [6]: коефіцієнт антро-
погенного навантаження, коефіцієнт екологі-
чної стабільності.

Наявність достатньої кількості елементів
природної екологічної інфраструктури (лісів,
луків, природних пасовищ, захисних насад-
жень, водойм тощо) є одним з найбільш об'єк-
тивних показників стійкості агроландшафтів до
деградації. Коефіцієнти антропогенного наван-
таження, екологічної стійкості й стабільності,
що враховують співвідношення площ елементів
природної екологічної інфраструктури, вказу-
ють на екологічну збалансованість агроланд-
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шафтів, їх стійкість і ступінь перетворення під
впливом господарської діяльності [6].

Коефіцієнт антропогенного навантажен-
ня (Ка.н.) характеризує, наскільки сильний
вплив людини на стан довкілля і зокрема зе-
мельних ресурсів. Його знаходять за форму-
лою:

(1),

де Р — площа земель з відповідним рівнем
антропогенного навантаження, га; К1 — бал
відповідної площі з певним рівнем антропоген-
ного навантаження. Рівень антропогенного на-
вантаження високий, якщо коефіцієнт 4,1—5,0;
підвищений — 3,1—4,0; середній — 2,1—3,0 і
низький — 1,0—2,0.

Еколого-економічну ефективність викори-
стання земельних ресурсів доцільно визначати
за допомогою коефіцієнта екологічної стабіль-
ності території.

Вплив складу угідь на екологічну стабіль-
ність території, стійкість якої залежить від
сільськогосподарської освоєності земель, ро-
зораності й інтенсивності використання угідь,
проведення меліоративних і культуртехнічних
робіт, забудованості території, характери-
зується коефіцієнтом екологічної стабільності
(Кек.ст.). Окремі угіддя мають різний ко-
ефіцієнт стабільності, і при різному складі зе-
мельних угідь для території землекористуван-
ня він розраховується за формулою:

(2),
де Рі — площа і-го виду угіддя; К2і

— коефіцієнт екологічної стабільності
цього виду угіддя. Якщо одержане зна-
чення Кек.ст. менше ніж 0,33, то земле-
користування є екологічно нестабіль-
ним, якщо коефіцієнт змінюється від
0,34 до 0,50 — стабільно нестійким,
якщо він у межах 0,51—0,66, то це се-
редньо стабільне землекористування,
якщо перевищує 0,67, тоді територія
землекористування набуває статусу
екологічно стабільного. Можна ствер-
джувати, що територія Київської об-

ласті належить до стабільно нестійкої (табл. 1).
Коефіцієнти антропогенного навантаження та

екологічної стабільності дають можливість комп-
лексно оцінити, наскільки раціональною є струк-
тура земельного фонду. Тому особливо важливим
є подальше їх дослідження на локальному рівні [6].

Всі землі сільськогосподарського призна-
чення мають таку важливу характеристику, як
грунтовий покрив, від якого залежить при-
датність земель для використання в сільсько-
му господарстві. Спеціалісти ДУ "Інститут охо-
рони грунтів України" визначають показники
природно-ресурсного потенціалу грунту на
основі аналізу й узагальнення даних агрохі-
мічного паспорта [4, с. 20; 8, с. 20].

Отримані дані агрохімічної паспортизації зе-
мель дають змогу не лише достовірно оцінити ро-
дючість усіх земель сільськогосподарського при-
значення, а також виявити забруднені та потен-
ційно екологічно небезпечні зони, розробити ре-
комендації щодо ефективного, екологічно без-
печного застосування агрохімікатів, а й уможлив-
лює здійснювати державний контроль за зміною
показників родючості та забруднення грунтів [8,
с. 20]. Агрохімічне обстеження є джерелом да-
них для якісної оцінки земель та розроблення аг-
розаходів щодо захисту грунтів від деградацій-
них процесів. Родючість грунту відображається
такими головними показниками як вміст гумусу
в грунтах, вмісту рухомих сполук фосфору, ка-
лію в грунтах, реакції грунтового розчину грунтів

(рис. 2).
Одним із найпоширені-

ших напрямів оцінки вико-
ристання земель сільсько-
господарського призна-
чення є оцінювання ре-
зультатів їх використання,
зокрема через виробницт-
во валової продукції [8, с.
20].

Рис. 1. Динаміка сільськогосподарського освоєння
та розораності Київської області (1990—2010 рр.)

Таблиця 1. Екологічні показники стану землекористування
у Київській області

Примітка: використано дані за джерелом [3].
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Аналізуючи діяльність підприємств АПК
Київської області за 2009 р., перш за все необ-
хідно відмітити, що Київська область з року в
рік займає лідируючі місця у виробництві ва-
лової продукції України. Частка області у за-
гальному виробництві валової продукції
сільського господарства України за 2009 р.
склала 6,4%. (2-ге місце у державі). Загальне ви-
робництво продукції сільського господарства
за 2009 р. дорівнює 6 млрд 632 млн грн. (рис. 3).
За січень — травень 2010 р. вироблено валової
продукції сільського господарства 1260,4 млн
грн., що на 0,5% менше порівняно з відповідним
періодом 2009 р. [10].

Знання про стан земель виступають першо-
черговими при прийнятті рішень з організації
їх раціонального використання та охорони,
розробки землевпорядних проектів, ведення
обліку земель, планування сівозмін тощо [4].

Основними еколого-економічними критер-
іями оцінки сільськогосподарського землеко-
ристування мають стати: інтенсивність та ефек-
тивності використання землі у сільському гос-
подарстві; родючість земель; екологічний стан
земельних ресурсів (табл. 2).

Вирішення екологічних проблем у викори-
станні земель сільськогосподарського призна-

чення є водночас і завданням сталого землеко-
ристування, й інструментом економічного зро-
стання, технологічної перебудови аграрного
сектору економіки, задоволення матеріальних
та духовних потреб населення.

Пріоритетами у вирішенні основних завдань
із забезпечення сталого використання земель
сільськогосподарського призначення є зокре-
ма: збалансування сільськогосподарського ви-

Рис. 2. Динаміка зміни показників родючості грунту Київської області

Рис. 3. Виробництво валової продукції
сільського господарства Київської області

у 2003—2009 рр., млн грн.
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робничо-технологічного процесу з екологіч-
ною системою через врахування усіх факторі в
господарської діяльності, що визначають еко-
логічний стан земель сільськогосподарського
призначення; природно-територіальна органі-
зація використання земельних ресурсів, опти-
мальне поєднання приватних інтересів із су-
спільними з приводу використання земель [9,
с. 165]. Постає питання розробки підходів еко-
лого-економічної оцінки сільськогосподарсь-
кого землекористування на засадах збалансо-
ваного розвитку землекористування, що перед-
бачає поєднання екологічних так економічних
аспектів землекористування є важливим.

У зазначеному аспекті проблема еколого-
економічної оцінки використання земель
сільськогосподарського призначення багато-
гранна. Стає очевидним, що суть комплексно-
го підходу до оцінки використання земель
сільськогосподарського призначення на су-
часному етапі полягає, зокрема, втому, щоб
забезпечити координацію планування в аграр-
ному секторі та управління діяльністю су-
б'єктів господарювання, що пов'язана з різно-
манітними аспектами (екологічними, виробни-
чими, економічними та соціальними) викори-
стання та охорони сільськогосподарських
угідь [9, с. 165].

Застосування запропонованої системи еко-
лого-економічних показників оцінювання ста-
ну сільськогосподарського землекористування
дасть можливість розробки прогнозів та ви-
значення системи організаційно-господарсь-
ких заходів для забезпечення екобезпечного
землекористування.

ВИСНОВКИ
Підхід до оцінювання сільськогосподарсько-

го землекористування базується на врахуванні
якісних та кількісних показників стану викори-
стання земельного фонду, а саме: екологічних
(якісних характеристик родючості грунту за да-
ними агрохімічної паспортизації земель сільсь-
когосподарського призначення) та економічних
показників (інтенсивності та ефективності ви-
користання земельних ресурсів, показники що
показують екологічний стан території) сільсько-
господарського землекористування.

Маючи об'єктивну оцінку стану земель дає
можливість проведення аналізу існуючого ста-
ну землекористування, його відповідності
критеріям раціональності й екологічної безпеч-
ності та визначення екологічної придатності
земель до вирощування тих чи інших сільсько-
господарських культур, розроблення системи
сівозмін щодо ведення землеробства тощо, ви-

Таблиця 2. Еколого-економічні критерії оцінювання стану сільськогосподарського
землекористування (на прикладі території)

Показники сільськогосподарського землекористування 

Група показників з певними 

характеристиками землі 
Перелік показників 

1 2 

Екологічні показники 

якісні показники ґрунту біологічні: глибина гумусного горизонту, вміст у ґрунті гумусу, 

вміст у гнуті елементів живлення, вміст рухомих сполук, 

вміст рухомих форм, біологічна активність, тощо 

агрофізичні: гранулометричний склад ґрунту, щільність 

ґрунту, максимально можливий запас продуктивної вологи, 

тип засолення, ступінь засолення 

агрохімічні: показник рН, сума увібраних основ, кислотність 

антропогенні: забрудненість (залишки пестицидів у ґрунті, 
щільність забруднення 137

Cs та 90
Sr), негативні ознаки 

(засоленість, заболоченість, еродованість, зсуви, обвали, 

карстоутворення, підтоплення, скелетність, деградованість, 
малопродуктивність, змитість, мочаристість, глеєність, 
елювіальність, намитість, окультуреність, зольність, 
оторфовування, озалізнення, окарбоченість) 

показники стану території коефіцієнт екологічної стабільності, коефіцієнт антропогенного 
навантаження тощо 

якісна оцінка агрохімічна оцінка, еколого-агрохімічна, бонітет ґрунтів 
Економічні показники 

показники ефективності 
використання земельних 

ресурсів: 

натуральні (урожайність сільськогосподарських культур, 

виробництво окремих видів тваринницької продукції), вартісні 
(виробництво валової продукції, виробництво товарної 
продукції, виробництво продукції і прибутку) 

показники інтенсивності 
використання земель: 

ступінь господарського використання, ступінь розораності, 
ступінь меліорованості, питома вага інтенсивних культур у 
загальній посівній площі, коефіцієнт повторного використання 
землі 

вартісні показники грошова оцінка: нормативна, експертна 

економічна оцінка 



53
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 11, 2014

користовується для ефективного управління
земельними ресурсами.
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