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У статті відмічені найбільш значущі процеси, що спричиняють деградацію 
земельних ресурсів. Запропоновано нові підходи щодо оцінки функціонування 
ландшафтів. Розроблено пропозиції щодо оптимізації агроландшафтів на основі 
раціонального використання та охорони земель. 

 
In the articles marked the most meaningful processes which draw degradation of the 

landed resources. New approaches are offered in relation to the estimation of functio-
g of landscapes. Suggestions are developed in relation to optimization of агроландша-
фтів on the basis of rational викорситання and guard of earths. 

 

Постановка проблеми. Гострота проблем, 
пов’язаних з раціональним використанням зе-
мельних ресурсів, нині турбує кожного члена ук-
раїнського суспільства. Теорія і практика екстен-
сивного використання природних ресурсів, у то-
му числі земельних, не виправдала себе. Резуль-
тат такого використання проявляється в деграда-
ції ґрунтового покриву: третина орних земель 
зазнає процесів ерозії і дефляції, в результаті чо-
го знижується врожайність культур; майже всі 
землі України піддаються забрудненню; значна 
частина земель підтоплюється й ін. Йдеться про 
те, що нині пріоритет повинен надаватися охоро-
ні земель, збереженню й відтворенню родючості 
ґрунтів. Багатоаспектний характер цієї природни-
чо-наукової і соціально-економічної проблеми 
потребує системної орієнтації у дослідженні та 
вирішенні практичних завдань щодо раціональ-
ного використання й охорони земель. 

Аналіз останніх публікацій. Вагомий внесок 
у з’ясування розвитку економічних поглядів на 
раціональне використання й охорону земель зро-
били такі відомі вчені, як В.В. Горлачук, А.С. Да-
ниленко, І.Р. Михасюк, П.Т. Саблук, А.Я. Сох-
нич, А.М. Третяк та ін. В їхніх працях розроблені 
методи управління, практична реалізація заходів, 
спрямованих на поліпшення використання зе-
мель. Проте нині відчувається брак монографіч-
них досліджень у контексті раціонального земле-
користування, управління процесами його раціо-
налізації, відсутні теоретико-методологічні та 
методичні аспекти розв’язання цієї проблеми. 

Тому обрана тема дослідження відрізняється    
актуальністю. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Аналіз сучасного стану використання земельних 
ресурсів не відповідає вимогам раціонального 
землекористування, оскільки сільськогосподарсь-
кі угіддя в Україні характеризуються великим 
ступенем розораності. Так, у зоні Степу цей      
показник сягає 81 %; у лісостеповій зоні розора-
ність сягає 82 %; у зоні Полісся вона становить 
66 % [1]. У цілому по Україні сільськогосподар-
ські угіддя становлять 69,2 % від загальної площі 
земель, а рівень розораності – майже 54 %. Тако-
го рівня розораності не має жодна розвинена кра-
їна світу. Наприклад, у США розораність складає 
20 %, в Австралії – 10,1 %, Великобританії – 
35,5 % [2].  

В Україні, за даними Держкомзему (нині Дер-
жавного Агентства земельних ресурсів), щорічні 
втрати грунту становлять близько 600 млн. тонн, 
у тому числі понад 20 млн. тонн гумусу; 0,5 млн. 
тонн азоту; 0,4 млн. тонн фосфору і 0,7 млн. тонн 
калію. При цьому з одного гектара втрачається 
500 – 700 кг поживної речовини, що в 2,3 разу 
більше, ніж вноситься з добривами [2]. Це свід-
чить про найвищий ступінь прояву ерозійних 
процесів. 

Ерозія є не тільки безпосередньою причиною 
зниження продуктивності землі, а й фактором 
пошкодження посівів, доріг; вона зменшує ре-
продуктивність водойм, погіршує умови водопо-
стачання міст і сіл. Значну шкоду антропогенна 
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ерозія завдає біосфері, оскільки суттєво послаб-
люються важливі біологічні функції основної 
складової продуктивності землі – ґрунтового     
покриву. 

За даними Миколаївського головного управ-
ління земельних ресурсів, у 2007 році майже 
815 тис. га або 48 % орних земель знаходилось на 
ерозійно небезпечних площах. Зазначимо, що 
поширення водної ерозії в області зростає щоріч-
но на 14-14,5 тис. га. Це важко позначилося на 

структурі земельних угідь, структурі агроформу-
вань. Було проігноровано елементарні вимоги до 
екологізації землекористування, зокрема, і до-
вкілля в цілому. 

З огляду на це нами проведено дослідження 
існуючого в Миколаївській області рівня стабіль-
ності екосистем, який свідчить не на користь то-
го, що землекористування адаптовані до зовніш-
нього середовища. 

Розрахунок коефіцієнта екологічної стабільності територій  
Миколаївської області в 2006 році 

Угіддя 
Коефіцієнт еколо-
гічної стабільності 

території 

Площа угідь, 
тис. га  ii1 PK∑ × Примітка 

Рілля 0,14 1697,7 237,7 

Кр=0,7 

Багаторічні насадження 0,43 34,4 14,8 
Сіножаті 0,62 4,1 2,5 
Пасовища 0,68 269,4 183,2 
Ліс 1,00 127,4 127,4 
Під водою 0,79 127,6 100,8 
Забудовані території 
та дороги 0,00 176,9 – 

Відкриті землі 
без рослинного покриву 0,14 21,1 3,0 

Всього ´ 2458,6 669,4 

На основі розрахунків видно, що коефіцієнт 
екологічної стабільності Миколаївської області 
становить 0,39 (669,4/(2458,6´0,7)), що свідчить 
про нестійку стабільність території. 

Зазначимо, що коефіцієнт екологічної стабіль-
ності території України становить 0,40; Волинсь-
кої області 0,63 [3, c. 62]. 

Значної екологічної шкоди також зазнають 
грунти внаслідок їх забруднення викидами про-
мисловості та використання в аграрному секторі 
засобів хімізації. Ситуація із забрудненням тери-
торії ускладнилася після аварії на Чорнобильсь-
кій АЕС. Радіонуклідами забруднено понад 
4,6 млн. га земель у 74 районах 11 областей, у 
тому числі 3,1 млн. га ріллі. З використання ви-
лучено 119 тис. га сільськогосподарських угідь, у 
тому числі 65 тис. га ріллі. Понад 12 % орних 
земель мають показники забруднення в діапазоні 
від 0,1 до 15 Ні/нм [4]. 

Слід зазначити, що основною причиною за-
бруднень від застосування хімічних засобів захи-
сту рослин та мінеральних добрив є не надмірна 
кількість їх внесення, а порушення в технології 
застосування і в співвідношенні між основними 
елементами живлення. За підрахунками українсь-
ких вчених, хімічну меліорацію необхідно прово-
дити на площах не менш як 1,85 млн. га, в тому 
числі вапнування кислих грунтів – 1,5 млн. га та 
гіпсування солончаків – 0,35 млн. га. Необхідно 

вносити близько 8 млн. тонн вапнякових матеріа-
лів та 2 млн. тонн гіпсу [4]. 

Негативну тенденцію з внесенням як мінера-
льних, так і органічних добрив в Україні характе-
ризують такі дані. За останні десять років по 
Україні в середньому кількість внесених органіч-
них добрив у розрахунку на один гектар посівної 
площі скоротилась у 6 разів (знизилася від 
8,6 тонни на один гектар у 1992 році до 1,3 тонни 
в 2002 році), а мінеральних – у 8 разів. У деяких 
регіонах зниження цього показника ще значніше. 
Наприклад, у Запорізькій, Кіровоградській, Ми-
колаївській областях внесення мінеральних доб-
рив зменшилося до 7-9 т/га. У цих же областях та 
ще в Одеській і Херсонській спостерігається кри-
тична межа із внесенням органічних добрив 
(лише 0,2 – 0,7 т/га) [5]. Такий стан з підживлен-
ням грунту мінеральними добривами зумовлений 
дефіцитом коштів у товаровиробників, а органіч-
них – значним скороченням поголів’я тварин. 
Найближчими роками в рослинництві спостеріга-
тиметься негативний баланс поживних речовин у 
грунті, а отже, зниження врожайності сільського-
сподарських культур. 

Тобто можна констатувати той факт, що нині 
вітчизняне сільське господарство не спроможне 
високоефективно використовувати наявні орні 
землі. Значні площі засіваються, але через неста-
чу необхідних ресурсів на них збирають низькі 
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врожаї або й зовсім залишають їх незібраними, 
ґрунти виснажуються і деградують. 

Тому господарствам необхідно науково-
обґрунтовано розміщувати посіви сільськогоспо-
дарських культур з урахуванням екологічної при-
датності земель для їх вирощування. Доцільно 
вивести частину земель з активного господарсь-
кого обороту і, залежно від їх стану, визначити 
характер подальшого функціонування або тимча-
сового виведення з обороту для поліпшення з 
наступним поверненням до природних кормових 
угідь з метою одержання дешевих кормів.  

Висновки і пропозиції. Здійснивши еколого-
економічний аналіз землекористування в Україні, 
можна зробити висновок, що незадовільний стан 

сільськогосподарських угідь свідчить про невід-
кладність заходів щодо екологічного оздоровлен-
ня земель, необхідність найшвидшого запрова-
дження і широкого використання у виробництві 
екологобезпечних, природоохоронних і ресурсо-
зберігаючих технологій. 

Вирішення екологічних проблем раціонально-
го землекористування повинно забезпечуватись 
на основі  комплексного  ландшафтно-
екологічного підходу організації сільськогоспо-
дарського землекористування при максимально-
му використанні потенційних можливостей на-
вколишнього середовища, без порушення при 
цьому гармонії суспільства і природи. 
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