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транснаціональних корпорацій у сфері надрокористування, а також державної
підтримки розвитку.
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Державна установа «Інститут економіки природокористування та
сталого розвитку Національної академії наук України»

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ОКРЕМИХ КОМПОНЕНТІВ
АГРОЛАНДШАФТІВ ЖИТОМИРЩИНИ

Розглянуто питання функціонування агроландшафтів в Україні як нового об’єкта
господарювання агропромислового комплексу , оптимального способу використання ресурсів
агроландшафтів та їх охорон и. Визначено проблеми, пов’язані з прискореним падінням
родючості ґрунтів, а саме: зменшується вміст і погіршується якість гумусу, п осилюються
процеси ерозії, вторинного засолення й осолонцювання, збільшуються ареали техногенно
забруднених і порушених ґрунтів.

Ключові слова: агроландшафт, агропромисловий комплекс, екологічна ст руктура
агроландшафтів, еколого-господарський стан, екозахищеність.

The article is devoted to the functioning landscapes in Ukraine as a new object management
agribusiness complex, the best way to use resources, agricultural landscapes, protection of
landscapes. State Land Resources of Ukraine is a growing concern due to the rapid decline of soil
fertility: content decreases and the deteriorating quality of humus, aggravated erosion, salinization
and alkalinization, growing areas polluted and disturbed so ils. These and other destructive
processes destroy not only the soil but also the entire landscape area of Ukraine. There is a rapid
transformation of our prosperous land in the Badlands. The reason is the lack of ecological
imperative of human activity in  everyday life and in the workplace. And if any attempt were made to
protect the environment, it was (and is) a non -system of so-called "fight" separately with each of the
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degradation processes without the necessary consideration of all components of the p rocesses and
phenomena that occur in landscapes.

Key words: agricultural landscapes, agriculture, environmental structure of landscapes,
ecological-economic status, ecological protection .

Постановка проблеми. Вирішення проблеми гарантованого
забезпечення населення продуктами харчування, а промисловості – сировиною
значною мірою залежить від агроекологічного стану ґрунтового покриву,
наявності науково обґрунтованих технологій вирощування
сільськогосподарських культур, забезпечення всіх сільськогосподарських
організаційно-правових формувань відповідною об’єктивною інформацією
щодо можливості управління продуктивністю агроценозів.

Практика землеробства за останні десятиріччя засвідчила, що заходи в
напрямі інтенсифікації сільськогосподарського виробництва не с прияли
вирішенню в повному обсязі продовольчої проблеми та збереженню родючості
ґрунтів.

В агроекосистемах порушилась екологічна рівновага між розкладанням і
синтезом органічної речовини, що призвело до погіршення поживного, водного,
повітряного та інших режимів ґрунтів. Найбільшу небезпеку для ґрунтового
покриву Полісся становлять процеси дегуміфікації та декальцинації,
інтенсивність яких щорічно зростає [1].

За нинішніх умов надійним засобом відновлення сталого функціонування
агроекосистем поліської зони є екологізація сільськогосподарського
виробництва. У зв'язку з цим виникає необхідність прогнозування
агроекологічної ситуації, вдосконалення управління родючістю і
продуктивністю агроценозів у конкретних ґрунтово-кліматичних і
господарських умовах на осно ві детальної оцінки агроекологічног о стану
ґрунтів даного регіону.  Відтоді як людина усвідомила свою залежність від
землі, ніколи не припинявся процес вивчення нею ґрунту як явища природи, що
триває і донині. Людина дійшла до розуміння того, що ґрунт – це самостійне
природно-історичне тіло, матеріальна основа її існування і потужний фактор
біосфери. Ґрунт дедалі частіше розглядається  крізь призму відношення
організм–середовище, тобто в екологічних категоріях.

Існуюча технократична концепція розвитку національного АПК як надто
ресурсомістка, екстенсивна, неприпустимо енергозатратна не забезпечує
раціонального природокористування й еколого-економічного збалансованого
розвитку агроландшафтів, продовжує спричиняти падіння продуктивності
агросфери і поглиблює екологічну кризу. Перехід від цієї концепції до
адаптивних інтегрованих систем ведення сільського господарства, чітко
зорієнтованих на ефективне використання місцевих природних агрономічних
ресурсів, потребує опрацювання й запровадження методів комплексної
агроекологічної оцінки як стану агроландшафтів, так і різних технологічних
моделей їх експлуатації. Еколого -економічна оцінка інноваційних процесів в
АПК є важливим, актуальним науковим напрям ом досліджень, які обумовлені
часом і потребами сталого розвитку.
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми формування та
захисту антропогенних ландшафтів розглядалися у працях таких учених-
науковців і практиків, як Д. С. Добряк, С. Ю. Булигін, О. С. Будзяк,
А. М. Третяк, А. Я. Сохнич. Однак на сьогодні  чітко не визначені засади
формування сталих агроландшафтів у сучасній системі землекористування та
відсутній їх комплексний еколого-економічний аналіз.

Метою статті є визначення сутності та складових компонетів
агроландшафтів й оцінка впливу сільськогосподарської  діяльності людини на їх
екологічний стан.

Виклад основного матеріалу.  Агроландшафт – природно-антропогенна
система, яка є об'єктом сільськогосподарської діяльності і водночас
середовищем життєдіяльності людини, а також формування агрофітоценозів
[2]. Ґрунт – один з найважливіших елементів агроландшафту.

Ґрунт належить до найцінніших природних компонентів, який в останні
десятиліття зазнає значних змін. Якщо характеризувати сучасн ий стан
українських ґрунтів (71% охоплений тим чи іншим видом госпо дарської
діяльності, близько 80% сільськогосподарських земель займає рілля, 40% всіх
земель належить до забруднених, а 30 % – до дуже забруднених, внаслідок
деградації ґрунтів щорічний дефіцит гумусу становить 110 кг/га [3] ), то його
можна визнати як незадовільний. У сучасних екологічних умовах органічна
речовина слугує не тільки джерелом живлення. На перше місце виступає не
менш важлива його екологічна функція – забезпечення колоїдно-хімічних
властивостей ґрунту і джерела енергії для мікроорганізмів.

Обсяги внесення органічних і мінеральних добрив суттєво вплинули на
кількісний та якісний склад гумусу й азотного фонду ґрунтів орних угідь. Вміст
гумусу в 0-20 см шарі ґрунтів орних земель за останні чотири десятиріччя мав
постійну тенденцію до зниження практично у всіх адміністративно-
територіальних районах поліської частини Житомирської області.
Середньозважене значення цього показника на кінець 2010 року становило
1,56% і порівняно з 1970 роком зменшилося на 0,35%, що дорівнює 18,3% від
початкового його вмісту у віднос ному обчисленні.

Зниження середньозваженого показника вмісту гумусу спричинило
зменшення загальних його запасів в орному шарі як у цілому по поліській
частині Житомирської області, так і в розрізі окремих районів. Так, при
порівнянні результатів обстежень  2010 р. та 1970 р. зменшення запасів гумусу
склало 10,2 т/га при загальній його кількості в 1970 р. – 55,6 т/га. Аналіз сальдо
балансу гумусу, яке склалося в середньому по зоні Полісся за 1996 –2010 рр., та
змін його по районах свідчить, що надходження органічної речовини в ґрунти
орних земель за рахунок органічних добрив було у 4,3 раз у меншим, ніж за
рахунок гуміфікації пожнивних і кореневих решток , і варіювало в межах 0,05–
0,18 т/га, а витрати її за рахунок мінералізації й ерозії були майже у 1,6 разу
вищі (табл.).
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Таблиця

Структурні зміни земельного фонду Житомирської області
протягом 2006–2010 рр.*

2006 рік 2010 рік

Динаміка
змін

структури
земельного

фонду

2006 рік 2010 рік

Динаміка
змін

структури
земельного

фондуОсновні види земель та угідь

Усього,
тис. га

Усього,
тис. га

Усього,
тис. га

Частка від
загальної

площі
території,

%

Частка від
загальної

площі
території,

%

Частка від
загальної

площі
території, %

Загальна територія 2982,7 2982,7 - 100 100 -
У тому числі:

1. Сільськогосподарські угіддя 1535,2 1515,6
-

(19,6)** 51,47 50,81 -(0,66)
з них:
рілля 1060,8 1084,6 + (23,8) 35,57 36,36 + (0,79)
перелоги 123,3 92,5 - (30,8) 4,13 3,1 - (1,03)
багаторічні насадження 23,2 23,4 + (0,2) 0,78 0,78 -
сіножаті і пасовища 327,9 315,1 - (12,8) 10,99 10,56 - (0,43)

2. Ліси й інші лісовкриті площі 1101,4 1110,5 + (9,1) 36,93 37,2 + (0,27)
з них вкриті лісовою рослинністю 1011,7 1020,1 + (8,4) 33,92 34,2 + (0,28)

3. Забудовані землі 89 88,4 - (0,6) 2,98 2,96 - (0,02)
4. Відкриті заболочені землі 97,7 101,0 + (3,3) 2,28 3,38 + (1,1)
5. Відкриті землі без рослинного
покриву або з незначним рослинним
покривом (піски, яри, землі, зайняті
зсувами, щебенем, галькою, голими
скелями) 37,3 37,5 + (0,2) 1,25 1,25 -
6. Інші землі 122,1 72,9 - (49,2) 4,09 2,44 - (1,65)
Усього земель (суша) 2933,9 2808,8 - (125,1) 98,36 94,1 - (4,26)
Території, що покриті поверхневими
водами 48,8 48,8 - 1,64 1,64 -

* Складено автором за [4]
** Умовні позначення: (+) збільшення, (-) зменшення площі земельних угідь.

Відповідно до наведених даних, протягом останніх п’яти років в
структурі земельних угідь Житомирської області простежується динаміка
збільшення площі сільськогосподарських угідь, зокрема площі ріллі – на
23,8 тис. га, багаторічних насаджень – на 0,2 тис. га, площа сіножатей і пасовищ
зменшилася на 12,8 тис. га, а також перелогів – 30,8 тис. га. Збільшується
площа відкритих заболочених земель та відкритих земель без рослинного
покриву або з незначним рослинним покривом, що, відповідно, свідчить про
ерозійні процеси, які відбуваються в агроландшафтах. Тому для збереження
сталості в агроландшафтах необхідно вживати протиерозійні заходи.

Особливе місце в екологічній структурі агроландшафтів займають лісові
насадження різного призначення, масиви задернованих земель, луки, м алі
водойми і водотоки. Останні повинні забезпечити екологічний мінімум запасу
води в агроландшафті. Щоб забезпечити належну якість природного і
культурного середовища агроландшафту, треба здійснити новелізацію та
кодифікацію усіх адміністративних прописів  щодо природного середовища
агроландшафту та його охорони. З цього погляду доцільно було б провести
обґрунтування можливого рівня застосування штучних мінеральних добрив і
пестицидів відповідно до екологічної ємності агроландшафту, який
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встановлюється, виходячи зі ступеня замкненості біогеохімічних циклів
агрохімікатів і їх міграційної здатності. Необхідно також заборонити
розміщення тваринницьких комплексів, які виробляють значну кількість
гноївки, у водоохоронних зонах, приміських територіях і цінних у
природоохоронному й рекреаційному відношенні агроландшафтах. Крім
облаштування сільськогосподарських угідь, існує ще один суттєвий фактор
формування середовища агроландшафту. Це організація сільських поселень, їх
архітектура, яка є необхідною умовою підтрима ння просторової організації та
естетики середовища, а також збереження місцевих культурних традицій.

За даними Державного агентства земельних ресурсів України (рис. 1),
останні становлять 60 354,9 тис. га. Значна частка земельних ресурсів перебуває
у сільськогосподарському користуванні – 42 776,9 тис. га, на ліси припадає
10 611,3 тис. га, на  земельні ресурси під забудовою – 2 523,2 тис. га, землі під
водою – 2 422,8 тис. га, на відкриті заболочені ділянки – 980,1 тис. га, інші
землі – 1 040,6 тис. га. Отже, землі України характеризуються високою
розораністю та ступенем освоєння.

Землі
сільськогоспо-

дарського
призначення,

70,9%

Інші землі, 1,7%
Відкриті

заболочені, 1,6%

Землі під водою,
4%

Забудовані землі,
4,2%

Ліси та лісовкриті
площі, 17,6%

Рис. 1. Структура земельних угідь України за станом на 01.01.2012 р.

У літературі є чимало відомостей про ще одну інформаційну функцію
ґрунту – його здатність сигналізувати про початок сезонних біологічних
процесів. Визначальною при цьому є періодична зміна параметрів деяких
ґрунтових режимів – теплового, водно-повітряного тощо.

Так, в умовах помірного клімату України температура ґрунту – важливий
фактор весняного включення процесів сезонної активації і вегетації рослин.
Крім того, температурні умови є не тільки сигналом початку та закінчення
сезонних циклів життєдіяльності організмів і рослин, а й визначають хід низки
фізіологічних процесів, наприкла д зниження інтенсивності транспірації,
прискорення ростових процесів, накопичення білкових речовин тощо [5] .

Структурна організація агроландшафту включає наступні компоненти
(рис. 2).
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Рис. 2. Структурні компоненти агроландшафтів [6]

Кожний агроландшафт (як і природний) характеризується відносною
територіальною замкненістю та наявністю у ньому зон трьох типів:

а) зв’язування і трансформації енергії та речовини (рілля, ліс, луки);
б) транзиту (схилові землі, улоговини і балкові мережі, тимчасові й

постійні водні джерела, які становлять гідрографічну мережу ландшафту);
в) концентрації та акумуляції речовини й енергії (заплави, ставки, озера,

болота).
Виділяються такі рівні структурної організації агроландшафту:
а) з одним замикаючим створом і тимчасовим водотоком (улоговинний

водозбір);
б) агроландшафт, що складається з декількох улоговинних водозборів і

балок з одним замикаючим створом (балковий водозбір);
в) агроландшафт, який складається з кількох балкових водозборів із

наявністю постійного водостоку, боліт, озер, заплави (річковий водозбір).
Результати аналізу динаміки площ земельних угідь, зайнятих

багаторічними насадженнями , свідчать про суттєве зниження  їх частки в
структурі як сільськогосподарських угідь , так й агроландшафтів, особливо
впродовж останніх 20-ти років. До критичного рівня знизились темпи
оновлення насаджень [3]. Така динаміка призводить до деградації та
виснаження агроландшафтів і не сприяє їх відтворенню.

Висновки та перспективи подальших досліджень.  На сьогодні в
Україні прийнята концепція збалансованого (сталого) розвитку агроекосистем
на період до 2025 року № 280 від 20.08.2003 р., але фактично вона не діє ,
оскільки необхідно вдосконалювати існуючу систему землекористування і
розробляти нові методи екобезпечного  сталого землекористування.

В аграроландшафті повинні бути науково обгрунтовані співвідношення
між такими його складовими, як площа сільгоспугідь, рілля, ліси, луки,
пасовища, багаторічні плодово -ягідні насадження, гідрологічні об’єкти, місця
відпочинку, дорожня мережа тощо. Співвідношення між ними обумовлюється
природно-кліматичними зонами, рельєфом місцевості, ґрунтовим покривом.

Потрібно здійснювати поступовий перехід до ландшафтного способу
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організації території
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господарювання, оскільки це дасть можливість збільшити продукт ивність
господарств АПК, а також покращити екологічний стан агроландшатів та
підвищити економічні показники продуктивності агроландшату. Після
завершення конструювання того чи іншого агроландшафту на плановому
матеріалі наносять межі існуючих господарств. При цьому може виникнути
потреба в корегуванні меж окремих господарств, яке повинно вирішуватися
відповідно до нормативів Земельного кодексу України, інших нормативно -
правових документів.

Література
1. Лыков А. М. Органическое вещество и плодородие дерново -подзолистых почв в

условиях интенсивного земледелия : автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра с.-х. наук:
спец. 06.01.01 «Общее земледелие» / А. М. Лыков. – М., 1976. – 60 с.

2. Стан ґрунтів України / наук. ред. О. Г. Тараріко. – К.: Аспект-Поліграф, 2005. –
№ 3 (15). – 32 с. – (Серія: «Охорона навколишнього середовища»).

3. Будзяк О. С. Екологобезпечне використання земель: теоретичні та практичні
аспекти / О. С. Будзяк. – К.: Аграр Медіа Груп, 2011. – 326 с.

4. Екологічний паспорт Житомирської області [Електронн ий ресурс]. – Режим
доступу: http://www.menr.gov.ua/content/article/5979 .

5. Кант Г. Биологическое растениеводство: возможности биологических
агроэкосистем / Г. Кант. – М.: Агропромиздат, 1988. – С. 3–44.

6. Земледелие с основами почвоведения и агрохимии [ Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.kgau.ru/distance/00_cdo_old/agro_03/zemledelie -ec/05_09.html.

УДК 316.3:330.342
О. О. КАЛІНІЧЕНКО, І. В. МОСІЙЧУК, І. О. ПОЙТА

Державна установа «Інститут економіки природокористування та
сталого розвитку Національної академії наук України»

СФЕРА ПОСЛУГ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Розглянуто закономірності та сталі тенденції функціонування сфери послуг в умовах
сталого розвитку. Проаналізовано основні фактори розвитку сфери послуг.

Ключові слова: сфера послуг, соціальна сфера, кадровий потенціал, фактори впливу,
життєвий рівень.

Article devoted to the analysis  of patterns and trends in the functioning of services in the
context of sustainable development. The analysis of the main factors of development services. One
of the main results of the transformation of the economy of Ukraine is some progress in the soci al
sphere. At the same time among the most important social problems, the solution of which is on the
agenda, took a significant problem of radical improvement of service sectors, including services.

Enormous role in the functioning of the system of econom ic relations in society plays the
service sector. This area of social economy attracts attention of economists, is the object of constant
study, theoretical research and practical bases the place and role of employees in the service of
social reproduction. These studies are required to develop appropriate socio -economic policies of
society in respect of services on a particular segment of social development.

Key words: service, social affairs, human resources, influence, standard of living.

Постановка проблеми. Формування цивілізованої ринкової системи
господарювання в Україні відбувається на ґрунті складного становлення
української державності та демократизації суспільного життя. Вирішальна роль
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