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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
З метою виконання домовленостей у рам�

ках підсумкових документів, прийнятих на Все�
світньому саміті зі сталого розвитку (Йоган�
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STATUS INDICATION OF AGRICULTURAL LAND USE IN UKRAINE

Проведено дослідження індикації екологічного стану сільськогосподарського землекористування в Україні. Пе)
ріод дослідження охоплює дані за 1985—2015 роки і включає такі індикатори: внесення органічних та мінеральних
добрив під урожай сільськогосподарських культур, показники якості грунтів, вапнування та гіпсування грунтів,
ступінь освоєння земельних ресурсів, рівень розораності сільгоспугідь, надходження забруднюючих речовин у дов)
кілля, порушення та рекультивації земель, заходи з охорони земель, питомі капітальні вкладення та поточні витрати
на захист і реабілітація грунту, підземних і поверхневих вод. Обгрунтована система показників [5] пропонується для
здійснення оцінки стійкого розвитку сільськогосподарського землекористування з метою забезпечення комплексно)
го системного підходу до формування та реалізації державної політики на принципах сталого розвитку, оцінки рівню
виконання відповідних завдань досягнення Глобальних цілей сталого розвитку в Україні 2016—2030.

На основі отриманих результатів зроблено висновок про відповідність сільськогосподарського землекористу)
вання в Україні вимогам стійкого розвитку. Визначені показники є складовою індикаційної моделі стійкого розвитку
сільськогосподарського землекористування в Україні.

A study indicate the ecological condition of agricultural land in Ukraine. Research period covers the years 1985—
2015 data and includes the following indicators: application of organic fertilizer and harvest crops, quality of soil, lime
and gypsum soil, the degree of development of land resources, the level of plowed farmland pollutants into the
environment, and abuse land reclamation, land protection measures, specific capital investments and operating costs for
the protection and rehabilitation of soil, groundwater and surface water. Reasonable Scorecard [5] proposed to assess
the sustainable development of agricultural land in order to provide a comprehensive system approach to the development
and implementation of public policies based on the principles of sustainable development, assess the level of
implementation of the relevant tasks of achieving global goals for sustainable development in Ukraine 2016—2030.

Based on the results concluded that compliance with agricultural land in Ukraine requirements of sustainable
development. Indices are part indykatsiynoyi model of sustainable development of agricultural land in Ukraine.

Ключові слова: індикація, модель, землекористування, стійкий розвиток, екологічний
стан, методика.

Key words: indication, model, land use, sustainable development, environmental condition
methodology.

несбург, 2002 рік), Кабінет Міністрів України
Постановою від 26 квітня 2003 р. № 634 затвер�
див Комплексну програму реалізації на націо�
нальному рівні рішень, прийнятих на Все�
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світньому саміті зі сталого розвитку, на 2003—
2015 роки [1]. У Постанові зазначалось, що реа�
лізація рішень, прийнятих на Всесвітньому
саміті зі сталого розвитку, на 2003—2015 роки,
є одним з пріоритетних напрямів діяльності
центральних і місцевих органів виконавчої вла�
ди.

У вересні 2015 року в рамках 70�ї сесії Ге�
неральної Асамблеї ООН у Нью�Йорку відбув�
ся Саміт ООН для прийняття Порядку денно�
го в галузі розвитку на період після 2015 року.
Після Саміту перед країнами�членами ООН
постали нові завдання адаптації визначених на
глобальному рівні цілей та їх моніторингу. В
Україні також розпочалась робота зі встанов�
лення цілей сталого розвитку на 2016—2030
роки, відповідних завдань та показників для мо�
ніторингу досягнення цілей [2].

На порядку денному — розробка в Україні
відповідної програми реалізації на національ�
ному рівні рішень, прийнятих на Саміт ООН, на
2015—2030 роки. Актуальність програми ви�
значається внутрішніми соціально�економічни�
ми та екологічними передумовами, міжнарод�
ними домовленостями України, а також необ�
хідністю запровадження системного, інтегро�
ваного підходу до формування та впроваджен�
ня на національному рівні основних принципів
сталого розвитку на основі сучасного науко�
во�методологічного обгрунтування.

Розробка програми неможлива без об'єк�
тивної оцінки сучасного стану сталого розвит�
ку та постійного його моніторингу протягом її
реалізації.

Суттєвою складовою згадуваної програ�
ми має стати розділ, присвячений сталому
розвитку сільськогосподарського землеко�
ристування України. Цей сектор все ще зна�
ходиться у стані реформування і потребує
врахування принципів сталого розвитку,
спрямованих на розв'язання національних,
регіональних і глобальних проблем захисту
земельних ресурсів. Виконання завдань мон�
іторингу та оцінки стану сталого розвитку
сільськогосподарського землекористування
є важливою складовою стратегічного плану�
вання переходу України до сталого розвитку
та інтегрування її у європейське і світове
співтовариство.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Чинним законодавством визначено, що мо�
ніторинг навколишнього природного середо�
вища в Україні, в тому числі і земель, має
здійснюватися відповідно до положень Дер�

жавної цільової екологічної програми прове�
дення моніторингу навколишнього природно�
го середовища, затвердженою Постановою
Кабінету Міністрів від 5 грудня 2007 року №
1376 [3]. Відповідно до програми, для забез�
печення моніторингу необхідно, зокрема, виз�
начити інформаційні потреби, створити систе�
му оцінки стану навколишнього природного
середовища, розробити програми моніторин�
гу різного рівня, провести спостереження,
збирання, оброблення та аналіз даних моніто�
рингу і оцінку інформації, підготувати на її
основі висновки і пропозиції. Програмою пе�
редбачалось створення уніфікованого за
відповідними напрямами методичного забез�
печення моніторингу, яке повинно було бути
впроваджено під час проведення спостере�
жень в єдиній мережі всіма суб'єктами систе�
ми моніторингу.

Не зважаючи на загальний обсяг фінансу�
вання по програмі, який складав 152,3 млн грн.
(усі кошти з державного бюджету України),
єдиної мережі спостережень, а також — спе�
ціальні мережі транскордонного і фонового
моніторингу на загальнодержавному рівні, так
і не були створені.

Вагомий внесок у розробку наукових основ
комплексної оцінки сталого розвитку землеко�
ристування внесли провідні вітчизняні вчені, а
саме: Тихонов А.Г., Гребенюк Н.В., Тихонен�
ко О.В., Феденко В.П. та ін. [4]. Ними запропо�
нована система показників стійкості сільсько�
господарського землекористування, яка нара�
ховує більше 30 груп показників за трьома бло�
ками: економічний, екологічний та соціальний.

Проте, останні дослідження індикації ста�
лості сільськогосподарського землекористу�
вання в Україні за різними методичними підхо�
дами датовані 2005 та 2009 роками. Дані потре�
бують оновлення та єдиного підходу до побу�
дови моделі: можливість здійснювати спосте�
реження за розвитком землекористування;
визначати рівень його сталості та індикацію
цього процесу в часі та динаміці; здійснювати
моніторинг виконання відповідних завдань до�
сягнення цілей сталого розвитку в Україні
2016—2030.

МЕТА СТАТТІ
Ми поставили за мету провести досліджен�

ня індикації екологічного стану (перший блок
індикаційної моделі) сільськогосподарського
землекористування в Україні на основі обгрун�
тованих нами раніше методичних підходів [5].
Обгрунтована система показників [6] пропо�
нується для здійснення оцінки стійкого розвит�
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ку сільськогосподарського землекористування
з метою забезпечення комплексного системно�
го підходу до формування та реалізації держав�
ної політики на принципах сталого розвитку,
оцінки рівню виконання відповідних завдань
досягнення Глобальних цілей сталого розвит�
ку в Україні 2016—2030.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відзначимо, що сучасний екологічний стан

земельних ресурсів переважної частини Украї�
ни характеризується як напружений, а подеку�
ди — кризовий, з тенденцією до погіршення, що
суттєво ускладнює соціально�економічний роз�
виток держави та негативно впливає на ланд�
шафтне і біологічне різноманіття, здоров'я та
умови проживання населення. Так, за даними
проведених грунтових обстежень вміст гумусу
в грунтах України в 1991 році порівняно з 1881
роком знизився на 31,3%. При цьому лише за

30 років (за період з 1961 по 1991 рік) вміст гу�
мусу в орних грунтах знизився на 0,4 пункти
або 11,4%.

Крім іншого, значно на такий стан речей
вплинуло постійне зменшення внесення орга�
нічних добрив. Якщо в 1985 році на 1 га вноси�
ли 8,7 т органічних добрив, а удобрена площа
складала 21,1%, то в 2015 році частка удобре�
них площ органічними добривами під посіви
сільськогосподарських культур складала 2,2%
і лише 0,5 т та 1 га (рис. 1).

Протилежна тенденція спостерігається
щодо внесення мінеральних добрив: починаю�
чи з 2005 року спостерігається постійне зрос�
тання обсягу внесених мінеральних добрив в
розрахунку на 1 га, а частка удобреної площі
під урожай у 2013 році склала вже 81%, що лише
на 9 в.п. менше, від рівня 1985 року (рис. 2).

В Україні продовжуються процеси по�
гіршення якості грунтів. У 1996 році загальна
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Рис. 1. Динаміка внесення органічних добрив під урожай
сільськогосподарських культур в Україні

Джерело: побудовано автором за даними [7].

140 141 13 32 58 68 72 79 82 79
21,5

818281
7876,070,0

44,9

83,590,0

0
20
40
60
80

100
120
140
160

1985 . 1990 . 2000 . 2005 . 2010 . 2011 . 2012 . 2013 . 2 014 . 2 015 .

 
.

. 
 1

 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0
%

    1 ,  . .

         , %

Рис. 2. Динаміка внесення мінеральних добрив під урожай
сільськогосподарських культур в Україні

Джерело: побудовано автором за даними [7].
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площа еродованих орних земель досягла
10598,6 тис. га проти 7991,4 тис. га у 1961 році,
тобто зросла на 2607,2 тис. га, що в середньому
за рік складає близько 76,7 тис. гектарів. У 1996
році з загальної площі еродованих земель
7879,7 тис. гектарів або 74,4% складали слабо�
еродовані землі, 2241,4 тис. гектарів або 21,1%
— середньоеродовані і 477,5 тис. гектарів або
4,5% — сильноеродовані. Проти 1961 року в
1996 році площа еродованих орних земель зрос�
ла на 32,6%, з них слабо еродованих на 28,9%,
середньоеродованих на 41,8% і сильно еродо�
ваних на 61,0%. Спостерігається не лише зрос�
тання площ еродованих орних земель, а особ�
ливо високий темп зростання площ сильноеро�
дованих орних земель. За різними підрахунка�
ми щорічно від ерозії втрачається від 11 до 24
млн т гумусу, понад 0,5—1 млн тонн азоту, 0,4—
0,7 млн тонн фосфору, 0,7 млн тонн калію, втра�
ти яких компенсуються внесенням добрив лише
на 20—25%. Втрати продукції землеробства від
ерозії перевищують 9—12 млн тонн зернових
одиниць щорічно.

Поряд з площинною ерозією досить інтен�
сивно розвиваються процеси лінійного розми�
ву та яроутворення. Площа ярів становить 140,8
тис. га, а їх кількість сягає понад 500 тис. Ок�
ремі яружно�балкові системи мають інтенсив�
ність ерозії, що перевищує середні показники
у 10—20 разів.

Вітровій ерозії систематично піддається
понад 6 млн га земель, а в роки з пиловими бу�
рями — до 20 млн га. Земельний фонд країни
має сталу тенденцію до погіршення також і за
іншими якісними показниками (засоленість,
солонцюватість, перезволоженість та ін.).

Інтенсивне сільськогосподарське викорис�
тання земель призводить до зниження родю�
чості грунтів через їх переущільнення (особли�
во чорноземів), втрату грудкувато�зернистої
структури, водопроникності та аераційної
здатності з усіма екологічними наслідками.
Найбільшого ущільнення зазнають грунти за�

хідних районів України, найменшого — пів�
нічних районів (Полісся і Північний лісостеп).

Таким чином, у структурі земельного фон�
ду України значні площі займають грунти, які
характеризуються незадовільними властивос�
тями (змиті, дефльовані, засолені, солонцюваті,
перезволожені та ін.) — це деградовані і мало�
родючі грунти. За розрахунками площа таких
грунтів орних земель перевищує 6,5 млн га (20%
від площі ріллі), а прямі щорічні втрати (тобто
різниця між вартістю валового продукту і зат�
ратами на його одержання) сягають у середнь�
ому 66,5 грн./га, або в цілому в Україні — близь�
ко 400 млн грн.

Загальна площа земель, що потребують кон�
сервації, в Україні становить 1,1 млн га, з них
644 тис. га — деградовані, 435,4 тис. га — мало�
продуктивні і 11,9 тис. га — техногенно забруд�
нені землі. Протягом 2010 року було здійснено
консервацію 2,2 тис. га земель; протягом 2011
року — 2,3 тис. га земель; протягом 2012 року
здійснено консервацію 2,5 тис. га земель, з яких
1,3 тис. га — шляхом залісення та 1,2 тис. га —
шляхом залуження. Протягом 2010 року в Ук�
раїні поліпшено 3,9 тис. га малопродуктивних
угідь, у 2011 році — 1,9 тис. га та у 2012 році —
2,1 тис. гектарів. Загалом потребують поліп�
шення 269,1 тис. га малопродуктивних земель
[8].

Аналіз стану сільськогосподарських угідь
по ознаках, які впливають на родючість грунтів
свідчать, що в 1995 році порівняно з 1990 ро�
ком площа засолених грунтів зменшилася на
61,2 тис. гектарів, кислих — на 1078,5 тис. гек�
тарів, перезволожених — на 318,3тис. гектарів,
заболочених — на 197,0 гектарів, дефляційно
небезпечних — на 395,7 тис. гектарів. Одночас�
но за цей період зросли площі солонцюватих
та із засоленими комплексами грунтів на 45,3
тис. гектарів, кам'янистих — на 108,3 тис. гек�
тарів і змитих — на 454,8 тис. гектарів

При цьому значно зменшилися обсяги робіт
по проведенню вапнування та гіпсування
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Рис. 3. Динаміка проведення вапнування та гіпсування грунтів в Україні, 1990 рік = 100%

Джерело: розраховано автором за даними [9].
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грунтів. Якщо в 1990 році вапнування та гіпсу�
вання грунтів проводили відповідно на 1407,9
та 285,4 тис. гектарів, то в 2015 розміри площ
зменшились на 93,7 та 97,5 % (рис. 3).

Визначальними показниками, які тією чи
іншою мірою характеризують вплив сільсько�
го господарства на природне середовище є
ступінь розораності земель та ступінь освоє�
ності сільськогосподарських земель. Оскільки
переважна частина земельних ресурсів перебу�
ває в інтенсивному сільськогосподарському
обігу, то саме цей напрям землекористування
за наявного науково�технічного рівня земле�
робства визначає їх якісний стан і соціальну
значущість.

Слід зауважити, що з ощадливим та ефек�
тивним використанням земель сільськогоспо�
дарського призначення пов'язуються плани

економічного та соціального відродження села,
можливість швидкої стабілізації економіки,
покращання стану оточуючого середовища
тощо.

Негативним наслідком інтенсивного вико�
ристання земель, особливо сільськогоспо�
дарської освоєності, є вразливість великих зе�
мельних площ до дії водної та вітрової ерозії
(дефляційно�небезпечні площі).

За останні двадцять шість років в Україні
ступінь освоєння земельних ресурсів (розора�
ності території) та рівень розораності
сільськогосподарських угідь мало змінились.
Порівняно з 1990 роком у 2015 році розо�
раність території збільшилась — з 68,6% до
70,8%, а сільськогосподарських угідь зменши�
лась, але дуже мало — з 83,2% до 78,3 % (рис.
4).
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Рис. 4. Динаміка ступеня освоєння земельних ресурсів та рівня розораності
сільгоспугідь в Україні

Джерело: розраховано автором за даними [10].
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Рис. 5. Динаміка надходження забруднюючих речовин у довкілля в Україні
Джерело: розраховано автором за даними [11].
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Останнім часом посилились процеси дегра�
дації грунтового покриву, які обумовлені тех�
ногенним забрудненням. Найбільшу небезпеку
для навколишнього природного середовища
становить забруднення грунтів радіонуклідами,
важкими металами, збудниками хвороб. Основ�
ними джерелами забруднення є сільське госпо�
дарство, важка і хімічна промисловість, транс�
порт.

За період з 1990 по 2015 рік надходження
забруднюючих речовин в атмосферу зменши�
лось у 3,4 рази: якщо в 1990 році в атмосферу
надійшло 15549,4 тис. тонн, то в 201 році —
4521,3 тис. тонн; у 3,7 разів зменшились обсяги
скидання у поверхневі водні об'єкти забрудне�
них зворотних вод — з 3199 до 875 тис. тонн
(рис. 5).

В Україні зменшується водовідведення без
очистки. Якщо в 1990 році воно становило 470
млн м3, то в 2015 році — 184 млн м3, у 2,6 рази.
Також слід відмітити позитивну тенденцію ско�
рочення обсягу утворення відходів ІІІ класів
небезпеки у розрахунку на один квадратний
кілометр — з 2,3 т в 2010 році до 1,2 т в 2015
році.

В Україні намітилася позитивна тенденція
розширення заповідників і національних
парків. Якщо в 1985 році їх площа становила

368,7 тис. гектарів, то в 2015 році вона зросла
до 1576,1 тис. гектарів, тобто більше, ніж у чо�
тири рази. Таким чином, у середньому площі
заповідних територій щороку зростають на
63,1 тис. гектарів.

 Практично незмінними залишаються по�
казники лісистості території — 17,6 %, хоча в
2000 році лісистість становила 18,0 %. Для Ук�
раїни підвищення значення даного індикатору
особливо важливо, оскільки територія лісу в
країні незначна.

Спостерігається позитивна тенденція в пи�
танні порушення земель. Якщо в 1985 році було
порушено 18,7 тис. гектарів земель, то в 2015
році лише 0,5 тис. гектарів, або в 37 разів мен�
ше. Однак погіршилися справи з рекультива�
цією земель. Якщо в 1985 році вона склала 22,0
тис. гектарів, то в 2015 році всього 0,1 тис. гек�
тарів, або в 220 разів менше (рис. 6).

Для проведення заходів з охорони земель
необхідно здійснити будівництво (реконструк�
цію) орієнтовно 535 протиерозійних гідротех�
нічних споруд, зокрема, 128 водоскидних спо�
руд, 181 протиерозійного ставка, 198 споруд
терасування схилів. Крім того, необхідно забез�
печити захист земель, зокрема сільськогоспо�
дарського призначення, від ерозійних та інших
несприятливих природних процесів на за�
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Рис. 6. Динаміка площі порушеної та рекультивованої площі земель в Україні
Джерело: розраховано автором за даними [11].

 

19
95

. 

20
00

. 

20
05

. 

20
10

. 

20
13

. 

20
14

. 

20
15

. 

2015   
  1995 
 

+,- % 
 ,  12785,0 9,3 6341,5 1015,2 351,5 40,2 164,8 -12620 1,3 

 
 

 : 
, - ,  

 
135,2 10,9 3,6 4,1 0,0 0,4 - -135,2 0,0 

- ,  5,4 2,2 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,4 0,0
- ,  16,0 24,0 1,1 0,1 0,0 1,6 0,2 -15,8 1,3

 ,  177,0 18 7,0 6,6 0,5 0,0 - -177 0,0
 , . 51,0 4,7 2,0 12,0 3,0 0,0 - -51 0,0

,  1,0 9,3 3,9 4,3 1,3 0,2 - -1 0,0

Таблиця 1. Динаміка здійснення заходів з охорони земель в Україні

Джерело: розраховано автором за даними [11].
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гальній площі 1,7 тис. га,
протяжністю 36,7 тис. кіло�
метрів. Фінансування та
проведення робіт з охоро�
ни земель і за рахунок дер�
жавного, і за рахунок міс�
цевих бюджетів, здійсню�
ється вкрай повільно.

У 2015 році порівняно з
1995 роком зменшилася усі
показники: протяжність
валів�канав — на 135,2 км;
валів�терас — на 5,4 км;
валів�доріг — на 15,8 км;
протиерозійних ставків —
на 177,0 км; площа залу�
ження сильнодеградованої
і забрудненої шкідливими
речовинами ріллі зменши�
лася на 12,6 тис. гектарів
(табл. 1).

На заходи по захисту і реабілітації грунту,
підземних і поверхневих вод капітальні вкла�
дення становлять 9 грн. на 1 га сільгоспугідь та
27 грн. поточних витрат (рис. 7).

Такі показники, звичайно, неможна вва�
жати достатніми. Україна зазнає значних
забруднень довкілля. Ситуація із забруднен�
ням території ускладнилася особливо після
аварії на Чорнобильській АЕС. Радіонукліда�
ми забруднено понад 4,6 млн га земель у 74
районах 11 областей, у тому числі забрудне�
но 3,1 млн гектарів ріллі, а з використання
вилучено 119 тис. гектарів сільськогоспо�
дарських угідь, зокрема, 65,0 тис. гектарів
ріллі.

ВИСНОВКИ
У підсумку проведеного аналізу стану еко�

логічності землекористування слід зробити
такі висновки:

1) вкрай незадовільно вирішується питан�
ня збереження та підвищення родючості
грунтів через різке зниження внесення орган�
ічних добрив, що в свою чергу призведе до зни�
ження врожайності сільськогосподарських
культур;

2) практично не поліпшується санітарно�
хімічний стан грунтів, що свідчить про їх висо�
ку забрудненість різними хімічними речовина�
ми, нейтралізація яких природою здійснюєть�
ся дуже повільно;

3) не здійснюються необхідні заходи по за�
хисту грунтів від ерозії, про що свідчить зрос�
тання їх площ, особливо сильноеродованих
грунтів;
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Рис. 7. Питомі капітальні вкладення та поточні витрати на захист
і реабілітація грунту, підземних і поверхневих вод в Україні,

грн. на 1 га сільгоспугідь
Джерело: розраховано автором за даними [11].

4) незадовільно здійснюється рекультивація
порушених земель, що не дає можливості їх
продуктивного використання;

5) зростають площі засолених земель, що
свідчить про недостатнє їх гіпсування;

6) не зменшується розораність сільськогос�
подарських угідь, що свідчить про інтенсивне
використання ріллі, від чого екологічний стан
земель погіршується, а відтак, знижується
ефективність землекористування;

7) позитивним є зниження надходження
забруднюючих речовин в атмосферу та в повер�
хневі водойми. Однак пояснюється це пере�
дусім кризовим станом промислового вироб�
ництва, а не впровадженням екологобезпечних
технологій виробництва;

8) за останні роки зроблено позитивні кро�
ки з розширення площ заповідників, національ�
них парків, що позитивно вплине на стан довк�
ілля, збереження флори і фауни;

9) екологічний стан землекористування в
Україні за минулі роки, особливо після 1990 ро�
ку, коли розпочалася реформа аграрного сек�
тора економіки, свідчить, що він не відповідає
вимогам сталого розвитку землекористування.
Земля — основний засіб виробництва — із року
в рік погіршується, що не може сприяти підне�
сенню ефективності сільськогосподарського
виробництва як у даний час, так і в майбутньо�
му;

10) індикація екологічного стану розвитку
землекористування в Україні свідчить, що воно
не відповідає вимогам стійкого розвитку.

У подальшому доцільно дослідити індика�
тори стійкості розвитку економічного та соц�
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іального блоку з метою побудови індикаційної
моделі стійкого розвитку сільськогосподарсь�
кого землекористування в Україні.
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