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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Глобальні проблеми у світі, змушують людей

дбайливо ставитись до навколишнього природно-
го середовища, стратегія сталого розвитку є тому
підтвердженням.

Перехід України до ринкової економіки засв-
ідчив рівність прав власності на землю, декларую-
чи при цьому приватну власність як ефективний
стимулятор економічного розвитку. З початку
Земельної реформи землевласники і землекорис-
тувачі не раціонально використовували земельні
ресурси, основна увага приділялась максимізації
прибутку та виживанню в системі ринкової еко-
номіки, що вплинуло на погіршення екологічного
стану землекористування сільськогосподарсько-
го призначення. Набули значного поширення про-
цеси дегуміфікації, ерозії земель та інші дегра-
даційні процеси.

Особлива увага має приділятися створенню
сталого землекористування, шляхом здійснення
еколого-економічної оцінки трансформації
сільськогосподарського землекористування.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанню екологічного стану сільськогоспо-
дарського землекористування та його впливу на
навколишнє середовища присвячено роботи бага-
тьох вчених, зокрема А.С. Даниленка, Д.С. Доб-
ряка, О.П. Канаша, В.М. Месель-Веселяка,
Л.Я. Новаковського, Б.Й. Пасхавера, І.А. Розум-
ного, А. М. Третяка, М.М. Федорова та ін.

Але на даний час загальноприйнятого підходу
до визначення екологічного стану сільсько-
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господарського землекористування на регіональ-
ному рівні не визначено, а існуючі не в повній мірі
відображають екологічний стан сільськогоспо-
дарського землекористування.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження: дати екологічну оцінку

трансформаційних змін сільськогосподарських
землекористувань, які відбулися за роки земель-
ної реформи та сформувати підходи щодо еколо-
гічної оцінки сільськогосподарського землекори-
стування Полтавській області на рівні районів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Еколого-економічні проблеми сільськогоспо-

дарського землекористування не тільки не втра-
чають актуальності, а навпаки набирають все
більшої гостроти, що спричиняється як переходом
до різних форм власності на землю, так і успадко-
ваним від попередньої соціально-економічної
формації помилками використання основного за-
собу виробництва у сільському господарстві [1].

Екологічний стан сільськогосподарських зе-
мель на Полтавщині вкрай незадовільний. У 1995
році Полтавським інститутом землеустрою було
розроблено програму Захисту земель від водної
та вітрової ерозії на 1996—2010 роки, яка перед-
бачала комплекс природоохоронних заходів: за-
луження та заліснення еродованих, деградованих
та малопродуктивних земель, побудову мереж
захисних лісових насаджень, значні обсяги про-
тиерозійних робіт, проведення меліоративних та
агротехнічних заходів, які мали бути реалізовані
через систему грунтозахисних сівозмін, контур-
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но-меліоративну організацію території [5]. В ос-
новному передбачені програмою заходи не вико-
нані.

Нині в Полтавській області діє програма ви-
користання та охорони земель, яка в основному
має декларативних та формальний характер. Вра-
ховуючи зазначене, можна констатувати, що спо-
дівання на підтримку з сторони держави у сфері
земельних відносин не буде здійснюватися й в по-
дальшому, що значно підвищує необхідність у ра-
ціональному використання самими землевласни-
ками та землекористувачами природних ресурсів.
Світова практика сільськогосподарського викори-
стання земель засвідчила, що земля є вичерпним
природним ресурсом, через значні скорочення
площ придатних для ведення сільського господар-
ства, деградаційні процеси, що не покривається
самовідновними властивостями оточуючого сере-
довища.

Екологічна складова є невід'ємною частиною
оцінки трансформації сільськогосподарського
землекористування в Україні. Вона має визнача-
тися через найпростішу систему показників, які
відображають рівень сучасного використання зе-
мель та мають бути прості у розрахунках, а саме:
вміст гумусу та інших елементів (відповідно до аг-
ротехнічного паспорту), що корелюють із урожай-
ністю, структура земельних угідь (екологічний
коефіцієнт, сільськогосподарська освоєність, ро-
зораність, лісистість тощо), посівні площі, комп-
лекс природоохоронних заходів, технічне і техно-
логічне оснащення виробників сільськогоспо-
дарської продукції, облік та збитки від вилучення
та викупу земель, якість продукції

Найкраще стан навколишнього природного
середовища в цілому на території області слід оц-
інювати за показниками, що характеризують
сталість агроландшафтів, (табл. 1). Полтавська
область характеризується високим рівнем
сільськогосподарського освоєння близько 75 % та
специфікою розміщення у 3 природно-сільсько-
господарських зонах, що відповідає розвитку
сільськогосподарської галузі. Ряд районів мають
лісистість більше 15 %, як правило, це райони, що
відносяться до зони Полісся, яка вважається оп-
тимальною для Полтавського регіону. Але ці по-
казники в більшій мірі відображають стан навко-
лишнього природного середовища і не можуть
бути використані, як основні показники трансфор-
мацій у сільськогосподарському землекористу-
вання .

Офіційно стан земельних ресурсів оцінюється
як близький до критичного, і за значний трансфор-
маційний період кількість проблем загострилась
[4]. Значна територія грунтового покриву області
піддається впливу водної і вітрової ерозії (табл. 2,

3). Загальна площа еродованих і ерозійно-небез-
печних земель сягає 749,3 тис. га з них 694,4 тис. га
ріллі [5].

Еродовані землі на території області займають
18,3% площі сільськогосподарських угідь (1994
рік), у 1961 році їх питома вага дорівнювала 11,8%,
тобто за 34 роки їх частка збільшилася на 6,5 %,
або на 130,6 тис. га і це за умови, що значні площі
еродованих земель відводились для несільськогос-
подарських потреб, заліснення та ін [5]. На даний
момент інформація про поширення ерозійних про-
цесів не оновлялась, відсутній будь-який моніто-
ринг негативних процесів.

Але враховуючи необхідність вкладання знач-
них затрат на роботи із побудови і реконструкції
дорогих інженерних споруд для боротьби з вод-
ною ерозією та інших вартісних робіт, рекомен-
дується максимально правильно впроваджувати
системи сівозмін, комплекси агротехнічних за-
собів, проекти контурно-меліоративної органі-
зації території тощо.

У Полтавській області було розроблено 156
проектів контурно-меліоративної організації те-
риторії, на площі 713,37 тис. га, перенесено внату-
ру 144, виділено 34,5 тис. га під грунтозахисні сівоз-
міни, але за роки реформування у зв'язку з пере-
розподілом земель усюди порушилась організація
території, що знівелювало попередні проекти [5].
Після 1995 року такі проекти не розроблялись.

Попри неконтрольоване поширення ерозійних
процесів деградації грунтового покриву, основну
частину збитків припадає на долю процесу дегум-
іфікації, що завдає значних економічних збитків
як власникам землі, так і суспільству в цілому. Та-
ким чином, не виконуються основні положення
сталого розвитку.

Визначальним показником сучасного викори-
стання земель є динаміка вмісту гумусу (табл. 4),
дана інформаціє міститься у агрохімічних паспор-
тах під час здійснення грунтових обмежень і сут-
тєво впливає на вивчення явищ, які відбуваються
у родючому шарі грунту. Динаміка вмісту гумусу
у районах Полтавської області свідчить про нера-
ціональне використання верхнього родючого шару
грунту, тільки не значна кількість районів мають
невеликі втрати гумусу. Найбільше втрачають ро-
дючість земель високі за вмістом гумусу грунти.
Зміни вміст гумусу в грунтах області за 30-ти
річний період були в межах від 0,3 до 27%. Най-
більше вміст гумусу зменшився у Чутівському,
Карлівському, Диканському, Ново-Санжарсько-
му районах — 1,46; 1,27; 1,05; 1,04 % відповідно. Так
значна частина чорноземів перейшла від категорії
з високим вмістом гумусу до підвищеного.

Середньорічні втрати від зменшення вмісту гу-
мусу, в Полтавській області сягають 1,44 млн т за
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умови загальної маси грунту у шарі 0—30 см —
3600 т/га (за більшістю оцінок дослідників, серед-
ньорічні втрати гумусу, що визначаються за мето-
дикою розрахунку балансу гумусу, є дещо менши-
ми — 0,6—0,7 т/га) [4].

Отже, загальна кількість втрат гумусу за 30
років (1981—2010) склала 43,2 млн т. Якщо вико-
ристати витратний підхід, врахування затрат на
внесення мінеральних та органічних добрив на її
відновлення (200 доларів США — за оцінкою С.Ю.
Булигіна [5]), то за цей період землі Полтавщини
зазнали збитків у розмірі 77,8 млрд грн., тобто 2,6
млрд грн. щороку. Що становить близько 24% ВВП

сільськогосподарської продукції у 2010 році (11
млрд грн.).

Одним із дієвих способів підвищення родю-
чості земель є внесення комплексу мінеральних та
органічних добрив. За даними науково-дослідних
установ внесення в повному обсязі мінеральних
добрив може давати до 50 % надбавки до урожаю.

Зменшення кількості внесення мінеральних
добрив сільськогосподарськими підприємствами,
з 1990 року, пов'язане з значною їх вартістю, про-
те динаміка їх внесення з кожним роком пол-
іпшується, так у 1990 вносилося 120 кг/га, у 2000
— 6, 2007 — 54,5, 2012 — 79 [6]. За таких умов не-

 

Номер 
Адміністративні 

утворення 

Загальна 
площа, 
тис. га 

Сільськогос-
подарські 

угіддя, тис. га 

Рілля, 
тис. га 

Сільськогос- 
подарська 
освоєність 

Розораність, % 
Лісистість, 

% 

Коефіцієнт 
екологічної 
стабільності 

Коефіцієнт 
антропогенного 

навантаження 

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Великобагачан-

ський район 

101,9 79,4 64,5 78,0 63,3 13,0 0,3 3,6 

2 Гадяцький 

район 

159,5 116,1 94,4 72,8 59,2 18,6 0,3 3,5 

3 Глобинський 

район 

247,4 144,2 126,2 58,3 51,0 2,9 0,4 3,2 

4 Гребінківський 

район 

59,5 49,6 46,0 83,4 77,3 6,2 0,2 3,9 

5 Диканський 

район 

67,9 55,7 43,8 81,9 64,5 10,5 0,3 3,6 

6 Зіньківський 

район 

136,1 106,8 87,3 78,5 64,1 14,4 0,3 3,6 

7 Карлівський 

район 

85,4 73,0 64,0 85,5 74,9 5,2 0,2 3,8 

8 Кобеляцький 

район 

182,3 124,6 98,5 68,3 54,0 11,0 0,4 3,4 

9 Козельщинський 

район 

92,7 80,0 63,4 86,3 68,4 4,4 0,3 3,7 

10 Котелевський 

район 

79,6 56,1 42,9 70,5 53,9 22,0 0,3 3,4 

11 Кременчуцький 

район 

129,3 74,7 54,0 66,2 49,6 13,6 0,4 3,4 

12 Лохвицький 

район 

130,3 100,1 79,4 76,8 60,9 10,4 0,3 3,6 

13 Лубенський 

район 

140,5 107,1 84,6 77,1 61,4 11,5 0,3 3,6 

14 Машівський 

район 

88,9 78,0 69,0 87,8 77,6 3,3 0,2 3,8 

15 Миргородський 

район 

156,8 125,4 101,4 80,6 65,3 9,8 0,3 3,6 

16 Новосанжарсь-

кий район 

127,2 100,2 80,6 78,7 63,4 10,7 0,3 3,6 

17 Оржицький 

район 

98,0 81,5 71,5 83,1 72,9 4,9 0,3 3,7 

18 Пирятинський 

район 

86,3 64,5 55,0 74,7 63,7 11,2 0,3 3,6 

19 Полтавський 

район 

136,4 96,1 77,7 73,8 60,4 15,4 0,3 3,6 

20 Решетилівський 

район 

101,0 85,2 68,8 84,4 68,1 5,3 0,3 3,7 

21 Семенівський 

район 

127,5 101,5 76,0 79,6 59,6 2,7 0,3 3,6 

22 Хорольський 

район 

106,2 87,3 72,8 82,2 68,5 4,5 0,3 3,7 

23 Чорнухинський 

район 

68,2 49,5 39,3 72,6 57,7 16,2 0,3 3,5 

24 Чутівський 

район 

86,1 71,8 61,6 83,4 71,5 8,1 0,3 3,7 

25 Шишацький 

район 

79,9 59,8 48,1 74,8 60,3 16,7 0,3 3,5 

  Полтавська 
область 

2875,0 2168,2 1770,5 75,4 61,6 9,9 0,3 3,6 

Таблиця 1. Стан агроландшафтів на території Полтавської області у розрізі районів (2011 р.)

Сформовано за матеріалами Держземагенства у Полтавській області та власними розрахунками.
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Таблиця 2. Характеристика с.-г. угідь за ступенем змитості (1995 рік)

Сформовано за матеріалами [5] .
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Таблиця 3. Дефляційно небезпечні та дифльовані сільськогосподарські вгіддя
(1995 рік)

Сформовано за матеріалами [5].



6
6

П
ередплатний індекс 21847

А
Г

Р
О

С
В

І
Т

 №
 9

,
 2

0
1
4

Таблиця 4. Втрати гумусу в грунтах Полтавської області у розрізі районів

Сформовано за матеріалами [3,4,5] та власними розрахунками
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обхідно забезпечувати необхідну кількість та своє-
часне внесення мінеральних добрив, що можуть
забезпечити технології точного землеробства.

Скорочення обсягів внесення органічних доб-
рив спричинене низькою рентабельністю тварин-
ництва негативно впливає на продуктивність зе-
мель. Науковці говорять про ефективність комп-
лексного внесення мінеральних і органічних доб-
рив, що позитивно впливає як на приріст урожаю,
так і на поліпшення властивостей грунтів.

Оптимізація матеріально-технічних та земель-
них ресурсів не дозволяє використання зайвих
коштів на засоби удобрення та захисту рослин,
тому важливого значення набуває оцінка окремих
земельних ділянок, полів, які характеризуються
своїми особливостями. Сучасні технології перед-
бачають диференційне внесення добрив та вико-
ристання засобів захисту рослин.

У майбутньому необхідно враховувати від-
повідність сільськогосподарської культури наявно-
му грунтовому покриву, що, на думку автора, є
мірою найбільш розвиненої моделі сталого
сільськогосподарського землекористування, яка
описується системою почергового вибору: угіддя
— грунт — рослина — продукція, тобто угіддя ма-
ють використовуватись з найбільшим еколого-еко-
номічним ефектом за умови, що грунт є максималь-
но придатним для відповідної сільськогосподарсь-
кої культури, яка забезпечує найвищу урожайність
і дає якісну продукцію. За такої системи необхідно
також враховувати і розуміти процеси, які відбу-
ваються в системі та впливають на виробництво
сільськогосподарської продукції. Даний підхід ба-
зується на принципах землепридатності [2].

ВИСНОВКИ
1. Близько 18,3 % земель області піддаються

впливу ерозійних процесів, найпоширенішими з
яких є водна і вітрова ерозія. Крім ерозійних про-
цесів значних збитків як власникам землі та зем-
лекористувачам, так і суспільству в цілому завда-
ють процеси дегуміфікації. Щорічно втрачається
близько 1,44 млн т гумусу, що у грошовому екві-
валенті рівно 2,6 млрд грн. щороку.

2. Екологічну оцінку сільськогосподарського
землекористування в Полтавській області доціль-
но здійснювати на основі показників втрат гуму-
су, поширення ерозійних процесів, рівня внесен-
ня добрив, які відображають сучасний стан вико-
ристання земельних ресурсів та за здійсненням
комплексу природоохоронних заходів (агро-
технічні, лісомеліоративні, організаційно-госпо-
дарські та інші), які зараз майже не виконуються.
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