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Такі механізми спроможні забезпечити інтерналізацію екстерналій
землекористування у лісовому секторі у перспективі (коротко - та
довгостроковій) за умови їх інтегрованого застосування та функціонально -
цільового підходу до управління земельними відносинами з метою
забезпечення стабільно високої продуктивності лісових екосистем.

Проте складність навколишнього природного середовища, а відтак і
суспільних відносин, пов'язаних з використанням його елементів, що
проявляється як мережеві екстерналії безмасштабної мережі, зумовлює
винятковість управлінських рішень щодо забезпечення суспільного добробуту в
кожному окремому випадку. Перспективами подальших досліджень у цьому
напрямі є формування і подальше вдосконалення м еханізмів оптимізації
використання земель, зокрема, лісового фонду, на основі дослідження та оцінки
мережевих екстерналій.
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ЕКОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Проведено аналіз екологічного стану земель сільськогосподарського призначення в
Україні. Обґрунтовано науково -теоретичні основи збалансованого розвитку та
запропоновано структуру заходів щодо дотримання екологобезпечного стану  земель
сільськогосподарського призначення.

Ключові слова: землі сільськогосподарського призначення, збалансований розвиток,
раціональне використання та охорона земель, екологічна стабільність.

The analysis of an ecological condition of the land of agric ultural purpose in Ukraine is
carried out. On the basis of the analysis of a current state of structure of land fund and the
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recommended ecological parametres availability ecological destructiveness in land tenure system
in Ukraine is proved. On the basis of coefficient of ecological stability level of equation of the
territorial organisation in regions of Ukraine is specified. Scientific-theoretical bases of balanced
development are proved and the structure of events for observance environmental safety con ditions
of the land of agricultural purpose is offered.

Key words: the land of agricultural purpose, balanced development, rational use and
protection of the land, ecological stability.

Постановка проблеми.  Важливість екологічної складової в системі
збалансованого використання земель сільськогосподарського призначення з
кожним роком набуває все більшої актуальності у зв’язку з переважанням
приватних економічних інтересів багатьох сільськогосподарських виробників
над суспільними, орієнтованими на соціально -екологічні потреби.
Екологодеструктивні процеси в сільськогосподарському використанні
земельних ресурсів, пов’язані з ігноруванням відтворювальних процесів та
прагненням отримати якомога більший прибуток на землі, набули в нашій
країні систематичного та всеохоплюючого характеру, що неодмінно призведе
до загальнодержавної екологічної кризи.

У сільському господарстві особливості землі набувають винятково
важливого значення, оскільки існує необхідність оцінювати земельні ресурси як
просторовий базис та інтегральний природний ресурс, засіб виробництва і
джерело продовольства, носій соціальних інтересів (земельних відносин) та
екологічних умов життя населення. Земля не лише матеріальна основа
сільгоспвиробництва, а також його активний чинник. Результати виробниц тва
безпосередньо залежать від родючості ґрунтів, фізико -хімічних і біологічних
процесів, що відбуваються в них. В аграрній сфері земельні ресурси –
найважливіша продуктивна сила, без якої неможливий процес виробництва,
предмет і знаряддя праці [1].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні основи з
проблем формування раціонального використання та охорони земель були
закладені І. К. Бистряковим, Д. С. Добряком, Л. Я. Новаковським,
М. Г. Ступенем, A. M. Третяком, М. А. Хвесиком та ін. Вивченням екологічних
питань сільськогосподарського землекористування в Україні займались такі
науковці, як: Д. І. Бабміндра, О. І. Гуторов, Г. Д. Гуцуляк, Б. М. Данилишин,
А. Г. Мартин, В. Я. Месель-Веселяк, П. П. Руснак, П. Т. Саблук та ін. Однак
подальше реформування відносин власності на землю й динамічні суспільно -
економічні та інституціонально -правові умови землекористування потребують
більш детального аналізу, комплексної ідентифікації проблем та пошуку шляхів
їх вирішення, орієнтованих на збалансований розвиток  землересурсної сфери з
урахуванням інтересів усіх членів суспільства.

Метою дослідження є аналіз екологічного стану та науково -методичне
обґрунтування раціонального використання й охорони земель
сільськогосподарського призначення в контексті сталого розви тку
землересурсної сфери України.

Виклад основного матеріалу.  За земельною площею Україна є
найбільшою (після європейської частини Росії) країною Європи і займає 5,7% її
території. Із 60,3 млн га землі 69,0% припадає  на сільськогосподарські угіддя з
високим якісним складом та рівнем біопродуктивності.
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За останні два десятиліття у зв’язку з надмірною розораністю,
недостатнім внесенням органічних речовин, мінеральних добрив, меліорантів,
забрудненням тощо ґрунти України систематично деградують. Набула
поширення й фізична деградація земель – як наслідок їхнього посиленого
сільськогосподарського використання, тобто  надмірної розораності ґрунтів,
інтенсивного механічного обробітку і зниження вмісту в ґрунтах органічної
речовини, що практично охопила всю ріллю Ук раїни. Вона проявляється у
деструктивних процесах верхнього шару, брилистості після оранки, запливанні
й кіркоутворенні, наявності плужної підошви, переущільненні підорного і
глибших шарів. Фізично деградовані ґрунти зазнають ерозії, гірше вбирають й
утримують атмосферну вологу, обмежують розвиток кореневих систем рослин.

Розораність території, тобто відношення площі орних земель до загальної
площі, в Україні є однією з найбільших у світі. Так, у Європі найвищі рівні
розораності мають Данія (53%), Угорщина (49%) і Польща (44,5%), що
відповідно в 1,03, 1,11 та 1,22 разу менше, ніж Україна [ 2].

В Україні, за даними Держкомзему, щорічні втрати ґрунту становлять
близько 600 млн тонн. Площа деградованих ґрунтів щорічно зростає на 80 тис.
га. Майже кожний третій гектар (30,7%) еродований, а другий – дефляційно
небезпечний. Еродовані землі в Луганській, Донецькій, Кіровоградській і
Чернівецькій областях сягають 50 –65% від кількості землі в обробітку. У Степу
з трьох гектарів землі два – мають понижену родючість [3]. Це свідчить про
найвищий ступінь прояву ерозійних процесів.

Одним із важливих агрохімічних показників родючості ґрунтів є гумус,
накопичення якого в ґрунті є обов’язковою умовою відновлення та підвищення
родючості. Проте в останні роки за сучасних умов го сподарювання щорічні
втрати гумусу становлять: на Поліссі – 600–700 кг/га, у Лісостепу – 500–600,
Степу – 500–600, в цілому по Україні – близько 600 кг гумусу на гектар [4].

Все це в основному призвело до нестійкого стану галузі землеробства,
втрати запасу міцності сільського господарства України, особливо в роки з
погодними катаклізмами, котрі проявляються все частіше і жорсткіше.

Раціональне використання земель сільськогосподарського призначення
значною мірою залежить від територіальної (просторової) орга нізації земель
агроладшафтів: сільськогосподарські угіддя, забудовані землі, лісові та водні
системи. З моменту проголошення незалежності України значних зрушень у
структурі земельного фонду не відбу лося: дещо зменшилася площа
сільськогосподарських угідь на користь переважно лісовкритих площ, що є
позитивною тенденцією. Скорочення площі сільгоспугідь відбулося переважно
за рахунок угідь у напівприродному стані (перелоги, багаторічні насадження,
сіножаті й пасовища), а не інтен сивно оброблюваної ріллі (ри с. 1).
Погоджуємося з думкою О.Л. Попової, що це не відповідає необхідним
масштабам оптимізації загального фонду за основними елементами –
оброблюваними землями як екологічно дестабілізуючими угіддями  і землями,
що становлять екологічний каркас та еколог ічно урівноважують ландшафти [ 5].

Деякі гранично допустимі екологічні параметри, узагальнені на основі
наукових праць В. Докучаєва, Н. Реймерса та інших дослідників [5], наведені в
таблиці.
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За станом на 01.01.1991 р. За станом на 01.01.2011 р.

Рис. 1. Структура земельного фонду України по основних видах угідь та
функціональному використанню [6]

Сучасний стан структури земельного фонду і рекомендованих
екологічних параметрів дає підстави зробити висновок , що в Україні
перевищено оптимальне значення розораності земель, фактичний рівень
близький до гранично допустимого і це вагома характеристика
екодеструктивності аграрного землекористування. Водночас показники частки
ріллі у площі території і частки забудованих земель у загальній площі, що
характеризують сприятливість відповідних параметрів екологічного стану
території, не відповідають оптимальни м нормам. Лише частка природних
територій у загальній площі – 36,3% відповідає гранично допустимому
значенню, що достатньо для підтримання екологічної рівноваг и.

Таблиця
Екологічні параметри збалансованої території в Україні у 2011 р.

(рекомендовані і фактичні дані), % *

Показник** Гранично
допустимі Оптимальні Фактично в

Україні
Частка природних територій у загальній площі Не менше

35–40
60 природних

40 перетворених 36,3***
Частка ріллі у площі території Не більше 60 40–45 53,8
Частка лісових площ у загальній площі Не менше 15 15–20 17,6
Частка забудованих земель у загальній площі Не більше 10 1–3 4,2
Частка пасовищ і сінокосів у площі
сільгоспугідь Не менше 30 40–50 19,0
Частка полезахисних лісосмуг у площі ріллі Не менше 5 7–10 1,4
* Джерело: [5; 7].
** Значення наведено для степової зони.
*** Частка природних і напівприродних територій визначена як сума площі: лісу і

лісовкритих земель, заболочених, під поверхневими водоймами, сухих відкритих з
особливим рослинним покривом і без нього, а також пасовищ і сінокосів.
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Отже, переважна частина сільськогосподарських земель в Україні
перебуває в інтенсивному використанні, а питання їх відтворюваності набуває з
кожним роком все більшої актуальності. Кризові явища та складні економічні
умови сільськогосподарського виробництва також дуже негативно
позначаються на стані ґрунтів. Це зумовлює необхідність проведення глибокого
аналізу сучасного екологічного стану зем ель сільськогосподарського
призначення і проведення невідкладних заходів щодо їх охорони та
збереження.

Екологічна ситуація на територіях значною мірою впливає на
агроекологічний стан ґрунтового покриву та інші компоненти
сільськогосподарських ландшафтів. За сучасним уявленням термін екологічний
стан ґрунту треба розуміти як інтегральний показник його екологічної
стійкості, рівня родючості й забруднення.

У свою чергу, характеристики сільськогосподарських угідь за якістю є
складовою частиною оцінки екологічн ої стабільності території. Оцінка впливу
складу угідь на екологічну стабільність території, стійкість якої залежить від
сільськогосподарської освоєності земель, розораності й інтенсивності
використання угідь, проведення меліоративних і культуротехнічних ро біт,
забудови території, характеризується коефіцієнтом екологічної стабільності.

За розрахунками І. Риторські та Е. Гойке, коефіцієнт екологічної
стабільності окремих угідь становить: забудована територія і дороги – 0,00;
рілля – 0,14; лісосмуги – 0,38; фруктові сади, чагарники – 0,43; городи – 0,50;
сіножаті – 0,62; пасовища – 0,68; ставки і болота природного походження –
0,79; ліси природного походження – 1,00 [8].

При різному складі земельних угідь коефіцієнт екологічної стабільності
території землекористування (Кес) розраховується за формулою [8]:
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де Рі – площа угіддя і-го виду; Кі – коефіцієнт екологічної стабільності
угіддя і-го виду; Кр – коефіцієнт морфологічної стабільності рельєфу (1,0 – для
стабільних територій і 0,7 – нестабільних). Для розрахунків прийнято, що
Кр = 1,0.

Якщо одержане значення Кес менше 0,33, то землекористування є
екологічно нестабільним, якщо змінюється від 0,34 до 0,50, то належить до
стабільно нестійкої, якщо перебуває в межах від 0,51 до 0,66, то переходить у
межі середньої стабільності, якщо перевищує 0,67, то територія
землекористування є екологічно стабільною.

На основі наведеної методики розраховано коефіцієнт екологічної
стабільності регіонів України у 2011 році (рис. 2).

Отже, більшість регіонів України належить до екологічно нестабільної
або стабільно нестійкої категорії земель і лише шість західних областей –
середньостабільних. Закарпатська область є єдиним екологічно стабільни м
регіоном в Україні, що обумовлено невисоким рівнем розораності та значною
площею лісовкритих територій. Найнижчий рівень екологічної стабільності
спостерігається в центральних та східних регіонах – Донецька,
Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська області. В
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середньому по Україні коефіцієнт екологіч ної стабільності становить 0,40, що в
цілому характеризує територію нашої держави як екологічно нестабільну.

Рис. 2. Розраховані екологічні показники збалансованості територіальної
організації за регіонами у 2011 р.

У розвинених країнах світу ефективн е державне управління
використанням й охороною земельних ресурсів займає одне з пріоритетних
місць у природно-ресурсній політиці. Механізми управління
землекористуванням є визначальними, оскільки від них залежить обсяг
дозволеної антропогенної діяльності. Можна виділити деякі основні напрями
діяльності державних органів: облік земельних ресурсів; територіальне
планування використання земель; контроль за використанням земель і
земельним обігом; розподіл і перерозподіл земель.

Провідні сільськогосподарські п ідприємства України застосовують у
системі землеробства такі елементи екологізації, як використання
безполицевого обробітку ґрунту, пожнивних решток, біогумусу, добрив на
основі торфу, азотфіксуючих і фосформобілізуючих бактеріальних препаратів,
агротехнічні та біологічні методи захисту рослин тощо. Однак зазначені заходи
використовуються в недостатній кількості і поки що на невеликих площах.

З метою зупинення і запобігання деструктивни м процесам у
сільськогосподарську землекористуванні нами пропонується на ступна система
заходів (рис. 3).

Функціонування запропонованої системи забезпечить поліпшення
якісного стану земель, підвищення ефективності їх використання та сприятиме
збільшенню обсягів виробництва екологічно чистої продукції.
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Рис. 3. Структура заходів з дотримання екологобезпечного стану земель

Нормативно-правовим актом, що визначає екологічну політику і
стратегію держави, є схвалена у 2007 році Концепція національної екологічної
політики України на період до 2020 року [ 9]. Серед її основних завдань –
охорона земельних ресурсів, екологізація сільського господарства,
стимулювання виробників до запровадження системи екологічного
менеджменту з метою зменшення негативного впливу на навколишнє природне
середовище.

Законодавчо закріплені основи сталого землекористування в першу чергу
передбачають упровадження способів економічного стимулювання
землекористувачів, які здійснюють охорону ґрунтів від ерозії, та застосування
штрафних санкцій за недотримання ґрунтоохоронних вимог.

Надзвичайно важливим є застосування екологобезпечних технологій
використання земель, що забезпечує не тільки підвищення родючості ґрунтів,
раціональне використання земель та позитивний вплив на довкілля, але й дає
змогу одержувати екологічно чисту продукцію, потреба  в якій зростає у зв’язку
з негативними соціально-демографічними процесами та збільшенням рівня
захворюваності населення.

З метою поліпшення стану і продуктивності земель органам вико навчої
влади та місцевого самоврядування необхідно забезпечити обов’яз кове
фінансування заходів щодо охорони земель, зокрема на виконання державних
та регіональних програм у сфері земельних відносин, у тому числі за рахунок

Заходи щодо дотримання екологобезпечного стану земель сільськ огосподарського
призначення

Заходи техніко-
економічного
забезпечення

Заходи організаційного та
землевпорядного

забезпечення

Заходи нормативно-
правового та інституційного

забезпечення

- удосконалення системи
сільськогосподарського
землекористування в напрямі
підтримки і покращення
продуктивного стану
агроекосистеми;
- охорона земель і збереження їх
якості на основі науково
обґрунтованих нормативів
співвідношення між орними,
залуженими та залісеними
площами для кожної ландшафтно-
кліматичної зони;
- розширене впровадження
органічного землеробства;
- впровадження автоматизованої
системи моніторингу ґрунтів та
пристосування її до вимог
нормативів і стандартів країн ЄС;
- інші

- науково-економічне
обґрунтування консолідації
земель сільськогосподарського
призначення;
- економічне та податкове
стимулювання раціонального
використання земельних
ресурсів;
- вдосконалення системи
економічної оцінки земель
відповідно до нових ринкових
умов господарювання;
- будівництво протиерозійних
гідротехнічних споруд;
- упровадження екологічно
обґрунтованих систем ведення
землеробства на основі
інноваційних технологій;
- інші

- формування сприятливого
інституціонального середовища
землекористування на основі
взаємоузгодженої та
взаємодоповнюючої діяльності
державних інститутів
управління, інститутів
громадянського суспільства та
інститутів бізнесу;
- науково обґрунтована
розбудова інфраструктури  ринку
земель;
- інституціональне забезпечення
контролю якості
сільськогосподарської продукції;
- вдосконалення нормативно-
правового забезпечення відносин
власності у сфері
землегосподарювання;
- інші
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коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва.

Надзвичайно актуальним питанням сучасності є створення ринку
екологічно чистої продукції, передумовами якого мають бути: розробка
правового забезпечення регулювання ведення екологобезпечного
сільськогосподарського виробництва; створення відповідної інфраструктури,
під якою слід розуміти запровадження системи акредитації господарств, які
ведуть екологобезпечне землеробство, стандартизацію, сертифікацію і
маркування екологічно чистої продукції, інформаційне забезпечення; державна
підтримка розвитку таких господарств у вигляді дотацій, субсидій, пільг та
системи стимулювання товаровиробників щодо виробництва екологічно чистої
продукції, що включає механізм ціноутворення на неї. Ціна на екологічно чисту
продукцію має відрізнятися від ціни на звичайну прод укцію на величину
надбавки, яка передбачає додаткові витрати на її виробництво, пов’язані з
екологізацією виробничих процесів, технологій, впровадженням
природоохоронних заходів у господарстві.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином,
питання охорони земель сільськогосподарського призначення в умовах
загострення екологічної ситуації в Україні має стати одним з найважливіших
напрямів державної політики, оскільки поліпшення стану землі відкриває
значні резерви збільшення обсягів виробництва  сільськогосподарської
продукції і забезпечує суттєве оздоровлення екологічних умов життя людини.
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