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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Невпинне погіршення якісного стану земельних ресурсів

України внаслідок незбалансованого землекористування за
останні роки прискорилося і набуває значних масштабів. Так,
площа еродованої ріллі складає понад 11 млн га, а дефляц*
ійно*небезпечні процеси поширюються на половину площі
сільськогосподарських угідь. Щороку в грунтах спостеріга*
ються від'ємні баланси гумусу (* 0,5…0,9 т/га) та поживних
речовин (* 110…135 кг/га) [1].

Ці процеси вимагають підвищення ефективності раціо*
нального використання та охорони земельних ресурсів, що
неможливо без розвитку теоретико*методологічних основ
екологічно безпечного землекористування. Зокрема, спос*
терігається зміна ідеології в підході до оцінки небезпечних,
деструктивних явищ у землекористуванні. Якщо раніше ос*
новним методом оцінки небезпеки було порівняння з гра*
нично допустимими параметрами, то в останні роки все
більша увага приділяється концепції ризику.

Концепція ризику широко використовується в різних
галузях діяльності: в економіці, праві, страхуванні, медицині
тощо. Теоретичну основу визначення ризиків складають
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математична статистика і теорія імовірності. Разом з тим
використання загальних теоретичних основ у кожній конк*
ретній прикладній галузі має свої особливості. Зокрема, в
землекористуванні використання теорії ризику усклад*
нюється різноманіттям об'єктів, рівнів тощо.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Визначення ризику широко використовується в науко*
вих [2] (Качинський А.Б.), навчальних [3] (Добровольсь*
кий В.В.) та нормативно*правових джерелах [4; 5; 6], як
імовірність будь*яких несприятливих змін природних
об'єктів, факторів та екологічних ресурсів. У землекорис*
туванні Євсюков Т.О. та Мартин А.Г. розглядають ризик з
точки зору порушення зв'язків між елементами системи
землекористування [7]. Малащук О.Г. визначає ризик у зем*
лекористуванні як кількісну величину небезпеки стосовно
того, що зв'язані з нею збитки чи небажані наслідки ста*
нуть реальними в процесі використання землі [8]. Узагаль*
нюючи вищевказані підходи і взявши їх за основу на нашу
думку, ризик в землекористуванні — це ступінь оцінки не*
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безпеки настання подій, які прямо чи опосередковано при*
зводять до погіршення якісних показників грунтів, втрати
сільськогосподарськими угіддями характеристик головно*
го засобу виробництва в сільському господарстві. Класи*
фікація ризиків обмежена сферою застосування і для
сільськогосподарського землекористування потребує
уточнення.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Для запобігання виникнення та розвитку ризиків в зем*

лекористуванні аграрних підприємств є необхідність уточ*
нення теоретичних основ даного питання, що і було метою
статті.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Основною причиною ризиків у землекористуванні є де*
структивні явища [9]. Таким чином, ризик — це ступінь оці*
нки небезпеки настання деструктивних явищ. Відповідно до
класифікації деструктивних явищ, у землекористуванні ри*
зики можна розподілити за такими ознаками.

За часом прояву:
— випадкові, непередбачені, раптові;
— постійні, такі, що еволюційне розвиваються.
За територіальним масштабом прояву:
— локальні (в межах одного підприємства);
— регіональні (декілька районів або область);
— національні (дві або більше областей).
За напрямами впливу:
— прямого впливу — безпосередньо погіршують якіс*

ний стан грунтів;
— непрямого впливу — побічний вплив від діяльності

на грунт.
За сферою виникнення:
— зовнішні — виникають внаслідок діяльності аграр*

ного підприємства;
— внутрішні — виникають у зовнішньому до підприєм*

ства середовищі.
За наслідками екологічного стану земельних ресурсів:
— природний;
— збалансований;
— кризовий;
— критичний;
— катастрофічні.
За джерелами походження ризики у землекористуванні

можна поділити на три групи:
— природні;
— техногенні;
— комбіновані.

Природні ризики у землекористуванні — це ступінь не*
безпеки настання подій природного походження або при*
родних процесів, які за своєю інтенсивністю, масштабом
поширення і тривалістю можуть погіршувати якісний стан
грунтів та загалом довкілля.

Техногенні ризики викликані, в першу чергу, впливом
на земельні ресурси сільськогосподарської техніки, пору*
шенням системи науково обгрунтованих сівозмін та комп*
лексу протиерозійних заходів. Викиди та скиди галузей
гірничо*видобувної, хімічної промисловості, енергетики,
транспорту, періодичні та аварійні, потрапляють у грунт чи
опосередковано через атмосферу та водні ресурси призво*
дять до деградації земельних ресурсів.

Розвиток техногенних ризиків у землекористуванні аг*
рарних підприємств в багатьох випадках посилюється при*
родними факторами, і ці явища носять назву комбінованих
ризиків (кислотні дощі, виникнення пустель, пилові бурі, тек*
тонічні явища викликані антропогенною діяльністю тощо).
Наведені приклади ризиків виникають у наслідок складної
взаємодії господарської діяльності аграрних підприємств і
природних факторів: забруднюючих речовин, атмосфери, її
температури і відносної вологості, сили вітру тощо.

Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок,
що запропонована класифікація екологічних ризиків у
сільському господарстві має складну ієрархічну структуру
(рис. 1).

Аналіз проблеми у землекористуванні переконливо
свідчить, що врахування невизначеності, конфліктності та
породжуваного ними ризику є одним із сучасних напрямів
розвитку аграрної науки. З ризиком доводиться стикатися
у повсякденній практичній діяльності. Зокрема, територію
України називають зоною ризикованого землеробства, тому
що з періодичністю 3—4 роки, особливо це стосується
Півдня України, внаслідок несприятливих погодних умов,
виникають посухи. Степова зона також характеризується
сильними вітрами, які призводять до пилових бур. Перед*
бачити ці природні явища і мінімізувати їх наслідки дуже важ*
ко.

Конфліктність в ринкових умовах породжена супереч*
ностями між економічними інтересами суб'єктів господарю*
вання і дотриманням системи науково обгрунтованого зем*
лекористування.

Постійні ризики, такі, що еволюційно розвиваються,
більш прогнозовані і точніше оцінюються. Наприклад, ри*
зик зменшення вмісту гумусу в грунтах Миколаївської об*
ласті, встановлений за даними восьми турів агрохімічного
обстеження [10], що оцінювався швидкістю 0,027% на рік,
повністю підтвердився після отримання даних дев'ятого
туру.

Рис. 1. Класифікація ризиків у землекористуванні аграрних підприємств
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Непередбачувані ризики оцінюються частотою втрат
або імовірністю настання небезпечних явищ землекорис*
тування, за статистичними даними і на підставі цього Ма*
лащуком О.С. встановлено ранжування ризиків землеко*
ристування [8]. Проте, градація ризиків за бальною оцін*
кою не має зв'язку з критеріями і показниками природно*
антропогенних ризиків землекористування (кількість не*
безпечних явищ на 100 км2 площі; відсоток порушених зе*
мель у загальній площі, середньорічна величина змиву,
рівень забруднення тощо). У той же час автором [8] чітко
визначені діапазони по кожному показнику в абсолютних
одиницях для кожного ступеня ризику, що, на нашу дум*
ку, чітко і ясно визначає їх градацію за п'ятьма ступенями:
низький, середній, високий, критичний і катастрофічні сту*
пені ризику. У нормативній документації критеріями оцін*
ки ступеня ризику є одночасно якісні (дотримання вимог
законодавства, статус об'єктів, розміщених на відповідних
землях, категорії земель за її основним цільовим призна*
ченням) та кількісні (площа земель, на якій провадиться
господарська діяльність), і встановлено три ступеня ризи*
ку (високий, середній, незначний) [6].

Узагальнюючи вищесказане в даній роботі, запропо*
новано встановити ступені ризику землекористування за*
лежно від екологічного стану земельних ресурсів [9] і ймо*
вірності настання негативних наслідків (табл. 1).

 Ризики зумовлюють необхідність визначення сталості
аграрного землекористування як умову довготривалого і
безперервного процесу його розвитку. Реалізація ризиків
має економічні (зниження урожайності сільськогосподарсь*
ких культур, погіршення якості аграрної продукції і знижен*
ня внаслідок цього цін на неї, збитки аграрних підприємств
від порушення процесу виробництва тощо) та соціальні
(зменшення доходів суб'єктів господарювання, погіршення
добробуту і якості життя сільських жителів, зростання без*
робіття тощо) наслідки, що відбивається на економічному
розвитку галузі та якості природного середовища.

Для розв'язання цих проблем необхідно розвивати си*
стему управління ризиками землекористування як на націо*
нальному, так і місцевому рівнях. Вона об'єднує комплекс
моніторингу за станом земельних ресурсів, органи держав*
ного і місцевого регулювання, економічні, правові, адміні*
стративні, організаційні заходи і засоби по запобіганню ри*
зиків та ліквідації наслідків їх реалізації. Важливим елемен*
том цієї системи є страхування ризиків. На місцевому рівні
для всіх аграрних підприємств повинні бути впроваджені
проекти землеустрою. Необхідно відновити роботу по кон*
турно*меліоративної організації території.

Суспільний характер ризиків зумовлює необхідність фінан*
сування вказаної системи за рахунок державного і місцевого
бюджетів, коштів землекористувачів і землевласників.

ВИСНОВКИ
Ризик в землекористуванні — це ступінь оцінки не*

безпеки настання подій, які прямо чи опосередковано
призводять до погіршення якісних показників грунтів,
втрати сільськогосподарськими угіддями характеристик
головного засобу виробництва в сільському господарстві.
Класифікація ризиків має складну ієрархічну структуру і
поділяється на групи за ознаками: часом прояву, терито*
ріальним масштабом, напрямом впливу, сферою виник*
нення, наслідками екологічного стану земельних ресурсів,
джерелами походженнями. Екологічний стан земельних
ресурсів погіршується внаслідок реалізації ризиків з пев*
ним рівнем імовірності, що зумовлює ранжування ступе*
ня ризику, такого як: природний, збалансований, кризо*
вий, критичний та катастрофічний. Для мінімізації впливу
небезпек, що негативно діють на стан земельних ресурсів
необхідно розвивати систему управління ризиками у зем*
лекористуванні.
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Таблиця 1. Оцінка ризику за наслідками
екологічного стану земельних ресурсів
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