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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За роки незалежності в Україні відбулися значні

зміни в усіх сферах суспільних відносин, не оминули
вони й земельні відносини. За прикладом європейсь-
ких країн Україна стала на шлях ринкової економіки,
зробивши ставку на приватного власника, сподіваю-
чись, що приватна власність на землю змушуватиме
товаровиробника ефективно працювати та раціональ-
но використовувати наявні ресурси. Проте викорис-
тання земель новими власниками як єдиного засобу
виживання за рахунок природної їх родючості без на-
лежної компенсації втрат призвело до прогресії дег-

УДК 332.72

О. Р. Гулько,
здобувач, Львівський національний аграрний університет

МОНІТОРИНГ ВИКОРИСТАННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

А. Gulko,
сompetitor, Lviv National Agrarian University

MONITORING OF THE USE OF AGRICULTURAL EARTH

Стаття присвячена моніторингу використання сільськогосподарських земель. У статті роз-

глянуто сутність та зміст моніторингу використання сільськогосподарських земель. Запропо-

новано блок-схему моніторингу використання сільськогосподарських земель. Проаналізовано

економічну та екологічну ефективність використання земель сільськогосподарського призна-

чення. Встановлено тенденції змін показників економічної та екологічної ефективності вико-

ристання сільськогосподарських земель України протягом 2008—2012 рр. Акцентовано увагу

на ряді виявлених негативних явищ економічно та екологічно неефективного використання аг-

раріями земель сільськогосподарського призначення.

The article is sanctified to monitoring of the use of agricultural earth. Essence and maintenance of

monitoring of the use of agricultural earth are considered in the article. The flow-chart of monitoring

of the use of agricultural earth offers. Economic and ecological efficiency of the use of earth of the

agricultural setting is analysed. The tendencies of changes of indexes of economic and ecological

efficiency of the use of agricultural earth of Ukraine are set during 2008—2012. Аttention is аccented

on the row of the educed negative phenomena economically and ecologically the uneffective use by

the agrarians of earth of the agricultural setting.

Ключові слова: моніторинг, економічна ефективність, екологічна ефективність, оцінка використання
земель, діагностика, прогнозування.

Key words: monitoring, economic efficiency, ecological efficiency, estimation of the use of earth, diagnostics,
prognostication.

радація грунтів. Адже внаслідок зростання цін на
сільськогосподарську техніку, пальне, добрива, засо-
би захисту рослин і відповідне зниження рентабель-
ності виробництва сільськогосподарської продукції
вони часто не можуть, а тимчасові орендатори навіть
не зацікавлені забезпечувати відновне використання
грунтів.

Тому нагальним питанням сьогодення є наведення
елементарного порядку з використанням сільськогос-
подарських грунтів. Важливу роль у вирішенні даного
питання відіграє моніторингу сільськогосподарських
земель.
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Сучасні проблеми здійснення економіко-екологіч-
ного моніторингу використання сільськогосподарських
земель в Україні пов'язані, насамперед, з його органі-
зацією, що могла б забезпечити проведення всебічного
і систематичного обліку, оцінки та прогнозування стану
сільськогосподарських земель з метою захисту і пол-
іпшення якості грунтів сільськогосподарського призна-
чення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Розв'язанню важливих проблем підвищенню рівня
економічної та екологічної ефективності використання
сільськогосподарських земель присвячено роботи ба-
гатьох відомих вчених-аграріїв, зокрема А.С. Данилен-
ко, Д.С. Добряк, А.Є. Данкевич, В.М. Месель-Веселяк,
Л.Я. Новаковський, Б.Й. Пасхавер, А.М. Третяк, М.М. Фе-
доров. Згадані науковці присвятили цій проблематиці
чимало своїх наукових досліджень. Проте, незважаю-
чи на широкий спектр проведених досліджень і узагаль-
нень, до тепер дискусійних питань не зменшилось, зок-
рема стосовно організації моніторингу використання
сільськогосподарських земель. Отже дане питання не
втратило своєї актуальності й на сьогоднішній день по-
требує подальшого дослідження та узагальнення існу-
ючих теоретико-методологічних підходів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданням статті є:
— розглянути сутність та зміст поняття "моніторинг

використання сільськогосподарських земель";
— визначити тенденції змін економічної та екологі-

чної ефективності використання сільськогосподарських
земель в Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Специфіка сільськогосподарського землекорис-

тування полягає в тому, що основним виробничим ре-
сурсом загальновизнано земельні ресурси. Від рівня

ефективності їх використання залежить не тільки ве-
личина одержуваного доходу окремим землекорис-
тувачем, а й добробут суспільства в цілому. Через це
держава має створити такий механізм використання
земельних ресурсів, який би задовольняв потреби
підприємців-землекористувачів та вимоги щодо охо-
рони й раціонального використання землі як природ-
ного ресурсу [1, с.50-53]. Підгрунттям тому має стати
організація моніторингу сільськогосподарських зе-
мель.

Термін "моніторинг" з'явився перед проведенням
Стокгольмської конференції ООН з охорони навколиш-
нього середовища, яка відбулась в 1972 р. Проте із са-
мого початку щодо трактуванні моніторингу виявилися
дві точки зору. Багато зарубіжних дослідників пропо-
нували здійснювати "систему безперервних спостере-
жень одного або декількох компонентів навколишньо-
го середовища із заданою метою і за спеціально роз-
робленою програмою". Інша точка зору [5, с. 3—8.] про-
понувала розуміти під моніторингом тільки таку систе-
му спостережень, яка дозволяє виділити ті зміни стану
біосфера, що відбуваються тільки під впливом антро-
погенної діяльності (тобто, моніторинг антропогенних
змін навколишнього природного середовища) [4,
с.159—169].

На думку автора, під моніторингом використан-
ня сільськогосподарських земель слід розуміти еко-
номіко-екологічно ефективне управління, принципо-
во орієнтоване на формування і розвиток екологіч-
ного виробництва, збереження якості земель та еко-
номне витрачання ресурсів, засноване на комп-
лексній системі спостережень, оцінки і прогнозу змін
земель сільськогосподарського призначення, що
відбуваються в них під впливом антропогенної діяль-
ності.

Згідно ДСТУ R ISО 14031-2001 [2] та виходячи з
авторського визначення, блок-схема моніторингу вико-
ристання сільськогосподарських земель набуває на-
ступного вигляду (рис.1).

Інформаційна система моніторингу Управління 
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Рис.1. Блок-схема економіко-екологічного моніторингу використання
сільськогосподарських земель згідно з ДСТУ R ISО 14031-2001
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 Таблиця 1. Динаміка показників економічної ефективності використання сільськогосподарських земель України
за регіонами протягом 2008—2012 рр.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

113

Фундаментальною основою моніторингу викори-
стання сільськогосподарських земель мають бути
взаємоузгодженість, органічне поєднання економіч-
ного та екологічного підходів і методів комплексної
економіко-екологічної оцінки ефективності й резуль-
тативності сільськогосподарського землекористуван-
ня, оскільки саме економіко-екологічний підхід відпо-
відає вимогам основного економічного принципу гос-
подарювання в ринкових умовах — досягнення мак-
симальної економічної вигоди при мінімальних зат-
ратах ресурсів, часу і коштів, а також наріжного еко-
логічного принципу — забезпечення раціонального
використання земельних ресурсів та зводить до
мінімуму не тільки шкоду, яка завдається навколиш-
ньому природному середовищу тими чи іншими фор-
мами землекористування, але й обмежує втручання в
природні процеси, що відбуваються в самих земель-
них ресурсах. Іншими словами, такий підхід повинен
забезпечити зрештою і екологічність, і економічність
рішень щодо використання сільськогосподарських
земель [7, с. 62—65].

За економіко-екологічним підходом проаналізуємо
економіко-екологічну ефективність використання
сільськогосподарських земель за регіонами України
протягом 2008—2012 рр.

Дані таблиці 1 свідчать, що протягом періоду, який
вивчався економічна ефективність використання
сільськогосподарських угідь в Україні характеризуєть-
ся позитивною динамікою. Так, обсяги валової продукції
в цілому по Україні в 2012 році у порівнянні з 2008 ро-
ком зросли на 43649 млн грн., у тому числі у розрахун-
ку на одну особу — на 1084 грн.

Основними факторами впливу на зміну обсягів ва-
лової продукції стали не стільки зростання урожайності
культур та продуктивності худоби, як зростання цін,
зміна структури посівних площ тощо.

Аналогічна тенденція сформована і за показни-
ком прибутковості. За даними Навчально-науково-
го інституту економіки природних ресурсів та еко-
логії землекористування, українські аграрії 79%
прибутків одержують за рахунок природної родю-
чості землі й лише 21% — як результат впроваджен-
ня технологій.

Щодо показника рентабельності, то слід зазна-
чити, що порівнюючи показник рентабельності в
2012 році з показником 2008 року, також спостері-
гається ріст даного показника, проте стверджувати,
що сформувалась чітка тенденція росту було б не-
вірним, оскільки даний показник протягом періоду,
який вивчався за усіма областями змінювався стриб-
коподібно.

Не дивлячись на те, що показники використання
сільськогосподарських земель характеризуються пози-

тивною динамікою, все ж економічна ефективність ви-
користання земель залишається на досить низькому
рівні.

Основними причинами низької економічної ефек-
тивності використання сільськогосподарських земель в
Україні слід визнати:

1. Слабкість фінансово-економічного становища
сільськогосподарських підприємств, що унеможливлює
удосконалення технологічних операцій вирощування
сільгоспкультур, оновлення матеріально-технічної бази,
впровадження у виробництво інновацій. У 2012 р. 26,8
% підприємств, що займаються рослинництвом, і 57,3
% підприємств, що займаються тваринництвом, одер-
жали чистий дохід (виручку) від реалізації сільськогос-
подарської продукції до 1 млн грн. Тоді як середні ціни,
за якими було реалізовано нову техніку українським
сільгосппідприємствам у 2012 р., становили на комбай-
ни: Дон — 741 тис. грн., Case — 1239 тис. грн., John
Deer — 1652,1 тис. грн. [8].

2. Порушення оптимальної структури посівних площ
сільгоспкультур, що приводить до виснаження грунто-
вого покриву. Високий рівень рентабельності виробниц-
тва окремих сільськогосподарських культур (передусім
це стосується насіння соняшнику, рівень рентабельності
виробництва якого у 2011 р. становив 57%), а також
спеціалізація крупних сільгосппідприємств на вирощу-
ванні експортоорієнтованих сільськогосподарських
культур зернової групи призвели до розширення площ
посівів зернових та зернобобових культур у загальній
посівній площі сільськогосподарських культур з 45 % у
1990 р. до 56,8 % у 2012 р., технічних — з 11,6 до 26,9
% відповідно та зменшення площ посівів кормових куль-
тур з 37 % у 1990 р. до 9 % у 2012 р. Нині у структурі
посівних площ основних сільськогосподарських куль-
тур посівам соняшнику належить 17,1, тоді як науково
рекомендована насиченість посівних площ соняшником,
наприклад для степової зони країни, не повинна пере-
вищувати 12% [8].

Таким чином, приходимо до висновку, що Україна
не повною мірою використовує конкурентну перевагу
природного потенціалу землі, а також поступово втра-
чає якість грунтового покриву внаслідок нераціональ-
ного використання земель.

Проаналізуємо за даними таблиць 2—3 екологічну
ефективність використання сільськогосподарських зе-
мель.

Основними причинами низької екологічної ефектив-
ності використання сільськогосподарських земель в
Україні слід визнати наступні:

1. Недостатній рівень внесення органічних та міне-
ральних добрив, що призводить до дефіциту поживних
речовин в грунтах. Так, у 2012 р. на 1 га посівної площі
було внесено 0,5 тонни органічних добрив, тоді як для

Показники 2008 2009 2010 2011 2012 

Порушено земель 2,0 1,5 1,2 1,2 1,2 

Відпрацьовано земель 1,8 1,1 0,2 0,8 0,5 

Рекультивовано земель 2,1 0,9 0,5 0,6 0,7 

в тому числі під: 

сільськогосподарські угіддя 

 

0,8 

 

0,6 

 

0,3 

 

0,3 

 

0,6 

з них під ріллю 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 

 

 Таблиця 2. Порушення і рекультивація земель
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 Таблиця 3. Динаміка показників екологічної ефективності використання сільськогосподарських земель України
за регіонами протягом 2008—2012 рр.
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досягнення бездефіцитного балансу гумусу на Поліссі
на 1 га ріллі необхідно щорічно вносити 13—14 тонн
органічних добрив, в Лісостепу — 11—12, Степу — 8—
9, у т.ч. на зрошуваних землях — 11—13 тонн [8]. Крім
того, через переважне внесення сільгосппідприємства-
ми азотних добрив відбувається порушення оптималь-
ного співвідношення поживних речових у грунті, що при-
зводить до його підкислення та погіршення якості ви-
робленої продукції.

 2. Низький рівень державної підтримки заходів
щодо підвищення ефективності використання земель-
них ресурсів, охорони сільськогосподарських земель,
їхнього раціонального використання, консервації дег-
радованих і малопродуктивних земель. Незважаючи
на те, що п. 3 прикінцевих положень Закону України
"Про охорону земель" було передбачено протягом
року з дня набрання його чинності затвердження "За-
гальнодержавної програми використання та охорони
земель" і "Національної програми охорони родючості
грунтів", донині жоден з варіантів Програм не затвер-
джено.

3. Загальна низька культура землеробства та
відсутність зацікавленості сільгоспвиробників у впро-
вадженні нових технологій обробітку грунту. Так, пере-
важна більшість сільськогосподарських підприємств
використовує традиційні технології вирощування куль-
тур, які передбачають обов'язковість оранки грунтово-
го покриву, що призводить до порушення його структу-
ри та втрати вологи, розвитку ерозійних процесів. На-
томість більш наукоємна та трудомістка технологія без-
полицевого обробітку з поєднанням прийомів обробіт-
ку грунту із сівбою в єдиному технологічному циклі та
агрегаті, здебільшого у поєднанні з локальним внесен-
ням добрив (No-tіll система), що виключає оранку грун-
ту, забезпечує збереження вологи та структури грунто-
вого покриву, не набула широкого розповсюдження в
Україні. Така технологія забезпечує підвищення продук-
тивності праці у землеробстві у 4 рази, економію паль-
но-мастильних матеріалів, металу, амортизаційних вит-
рат машинно-тракторного парку, запасних частин при
нинішніх світових цінах і зниження сумарних витрат на
1 га на 50—90 дол. США порівняно з традиційною тех-
нологією [8].

ВИСНОВКИ
Таким чином, приходимо до висновку, що Украї-

на не повною мірою використовує конкурентну пере-
вагу природного потенціалу землі у вирощуванні
сільськогосподарської продукції, постійно недоодер-
жує ефект від сільськогосподарського землекорис-
тування, а також поступово втрачає якість грунтово-
го покриву внаслідок нераціонального використання
земель.
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