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ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО СКЛАДУ  
І СПІВВІДНОШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

АНОТАЦІЯ
Розроблено наукові підходи щодо встановлення раціо-

нального використання земель з урахуванням екологічних 
факторів. Складено математичну модель залежності норми 
виробітку та витрати пального на 1 га оброблювальної площі. 
Залежність встановлено від групи поля, норми висіву, врожай-
ності, виду операції. Визначено заходи, які спрямовані на по-
кращання якісного стану ріллі. Розроблено рекомендації щодо 
розподілу ріллі між польовою, ґрунтозахисною сівозмінами 
і виведення з її складу еродованих ґрунтів під консервацію.

Ключові слова: ефективність, раціональне використання, 
співвідношення угідь, деградовані і малопродуктивні землі, 
еродованість ґрунтів, консервація, рекомендації.

АННОТАЦИЯ
Разработаны научные подходы относительно установ-

ления рационального использования земель с учетом эко-
логических факторов. Составлена математическая модель 
зависимости нормы выработки и затрат горючего на 1 га об-
рабатываемой площади от группы поля, нормы высева, уро-
жайности, вида операции. Определены мероприятия, на-
правленные на улучшение качественного состояния пашни. 
Разработаны рекомендации относительно распределения 
пашни между полевым, почвозащитным севооборотами и вы-
ведения из ее состава эродированных почв под консервацию.

Ключевые слова: эффективность, рациональное исполь-
зование, соотношение угодий, деградированные и малопро-
дуктивные земли, эродированность почв, консервация, реко-
мендации.

АnnOTATIOn
The scientific approaches dealing with defining rational land 

use taking into account ecological factors are developed. А math-
ematical model of correlation between fuel rate of output and ex-
penditure per 1 hectare of cultivated land and group of field, rate of 
sowing and agricultural operation characteristics has been creat-
ed. The effect of land sites organization of field and soil protective 
crop rotations on agricultural production efficiency has been found 
out. Recommendations as for differentiation between the field and 
soil protective crop rotations and excluding the eroded soils for 
conservation has been worked out.

Key words: efficiency increase, rational land use arable lands 
correlation, degraded and low-productive lands, soil and erosion, 
yield rate of crops, soil fertility, conservation, recommendations.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Аграрний сектор – це 
специфічна галузь економіки, яка безпосеред-
ньо пов'язана із земельним потенціалом, зе-
мельною територією як головною територіаль-

но-просторовою частиною довкілля, основним 
засобом у сільськогосподарському виробництві. 
Раціональне використання й експлуатація зе-
мельних територій із застосуванням природо-
охоронних заходів є однією з центральних про-
блем економічного розвитку держави, особливо 
з переходом до ринкової економіки в контексті 
розвитку земельних відносин.

Незадовільна екологічна ситуація в Україні 
з використанням землі викликана шкідливим 
антропогенним впливом, вирощуванням сіль-
ськогосподарських культур без застосування 
прогресивних технологій, необґрунтовано висо-
ким відсотком розорюваних площ, у тому чис-
лі малопродуктивних і ерозійно-небезпечних 
земель, що приводить до деградації, зниження 
або навіть втрати природної родючості ґрунтів, 
а отже, і до суттєвого погіршення продуктив-
ності земельних угідь загалом. Тому встанов-
лення оптимального співвідношення земельних 
угідь у сільському господарстві із додержан-
ням заходів, які спрямовані на охорону земель, 
є першочерговою умовою ефективного розвитку 
економіки та збереження властивостей природ-
них ландшафтів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання цієї пробле-
ми і на які спирається автор. У розроблення на-
укової проблеми, пов'язаної з обґрунтуванням 
напрямів раціонального використання та охо-
рони земель, внесли свій вклад учені-дослідни-
ки: П.Ф. Веденічев, П.М. Першин, В.Ф. Сайко, 
А.С. Скородумов, А.М. Третяк, Л.Я. Новаков-
ський, А.Я. Сохнич, Д.С. Добряк, В.П. Мартья-
нов, В.Й. Шиян, А.Є. Несмашна, Д.І. Бабміндра, 
С.Н. Волков, В.В. Горлачук, О.П. Канаш та ін.

Науково-практичне застосування економіко-
економічних методів і моделювання в процесі 
управління земельними ресурсами, засади під-
вищення економічної ефективності сільськогос-
подарського виробництва, його інтенсифікації, 
раціонального використання й охорони земель-
них ресурсів у процесі розвитку земельних 
відносин найбільш повно висвітлили у своїх 
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роботах А.С. Антонець, А.М. Джос, П.Ф. Жол-
кевський, А.Г. Мартин та ін.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Натепер в Україні проведені досить 
ґрунтовні дослідження з оптимального спів-
відношення угідь шляхом їх трансформації на 
базі класифікації земель за придатністю для 
сільськогосподарського використання. Однак, 
незважаючи на набутий досвід, у вітчизняній 
науці залишаються ще недостатньо обґрунто-
ваними питання комплексного підходу до еко-
номічної та екологічної ефективності викорис-
тання земельних угідь, їх оптимізації в системі 
землекористування і механізм їх здійснення.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Аналіз динаміки розвитку та ме-
ханізму здійснення сучасної земельної реформи 
показав, що подальше проведення земельної 
реформи повинно здійснюватися на основі спе-
ціальних державних та регіональних програм 
із визначенням наукового, матеріально-техніч-
ного, фінансового та правового забезпечення, а 
також пакета законодавчо-нормативних актів, 
які регламентуватимуть цей процес. Отже, го-
ловним критерієм оцінки результатів земель-
ної реформи є еколого-економічна ефективність 
аграрного землеволодіння і землекористування 
в державі, формування раціональних та стій-
ких агроландшафтів в усіх природно-кліматич-
них зонах.

Приватизація і паювання земель, реструк-
туризація наявних сільськогосподарських під-
приємств здійснювалися, як правило, без на-
лежного екологічного обґрунтування, без чітко 
встановлених механізмів тимчасового чи по-
стійного вилучення земельних ділянок із влас-
ності та господарського обігу з метою консерва-
ції. Тому необхідно розробити науковий підхід, 
методику або механізм підвищення ефективнос-
ті використання угідь шляхом тимчасового чи 
постійного вилучення (консервації) земельних 
ділянок із господарського обігу або зміни на-
пряму їх спеціалізації на приватизованих і роз-
пайованих земельних ділянках шляхом підви-
щення економічного інтересу власників.

Відомо, що людина завжди ставиться до 
об’єктивних природно-кліматичних умов, до 
навколишнього природного середовища, в яко-
му відбувається виробничий і життєдіяльний 
процес, як до своїх особистих. Тому кожний 
товаровиробник, у тому числі і селянин, у цих 
умовах, і навіть надзвичайних, намагається 
працювати ефективно, тобто мати вигоду від 
своєї праці. Це основоположний принцип гос-
подарювання в ринкових умовах. У процесі 
обороту земель сільськогосподарського призна-
чення вказана вигода взаємна, вона є одним із 
основних чинників, що зумовлює необхідність 
нарощування обсягів виробництва, бо особис-
тий інтерес примушує працювати ефективно, 
економити ресурси тощо. Основи загальнолюд-
ських цінностей, прав, інтересів і свободи лю-

дини у виборі форм і методів господарювання 
на землі – це насамперед відносини власності 
в сільському і лісовому господарстві. Якщо не-
має реального власника, то немає і реального 
інтересу, відповідальності, соціальної справед-
ливості, а тому і впевненості в майбутньому [1].

Таким чином, власність, насамперед приват-
на, належить до основоположних економічних 
факторів, які змінюють психологію людини, її 
бачення реальних економічних процесів. А тому 
приватна власність зумовлює відповідальність 
людини не тільки перед собою, а і перед своїми 
нащадками, врешті-решт, і перед усім суспіль-
ством. Бо коли товаровиробник неспроможний 
за умов ринкових відносин ефективно і раці-
онально розпоряджатися своєю власністю, її 
примножувати і вкладати капітал на подаль-
ший розвиток, то цю власність можна втратити 
назавжди. Насамперед це положення стосуєть-
ся приватної власності на землю. Така зумовле-
ність чітко простежується у процесі здійснення 
земельної реформи в Україні. Роздержавлення 
земель і створення нових агроформувань здій-
снюється на базі приватної форми власності 
на землю, а саме: замість колгоспів і радгоспів 
формуються ТОВ, приватні (приватно-орендні) 
підприємства, с.-г. акціонерні товариства, с.-г. 
кооперативи, селянські (фермерські) господар-
ства та інші. Землекористування в цих умовах 
набуває іншої сутності. Крім користування зем-
лею, яка знаходиться у власності фізичної чи 
юридичної особи, власники її мають право во-
лодіти і розпоряджатися нею.

Одним із заходів, спрямованих на прогнозу-
вання і складання схем і проектів використан-
ня й охорони земельних ресурсів, на їх здій-
снення, коригування та авторський нагляд, 
є землеустрій. Під час розрахунків показників 
ефективності землеустрою, який забезпечує 
збалансованість, кількісну та якісну пропорцій-
ність основних факторів виробництва – землі, 
праці та капіталу, необхідно приділяти увагу 
економічній, соціальній та екологічній ефектив-
ності використання землі, а саме: удосконален-
ню умов господарювання, укріпленню земель-
них відносин, охороні прав землекористування 
і землеволодіння, розвитку і покращанню со-
ціальних умов виробництва, зміні умов життя, 
виконанню суворих природоохоронних вимог 
до кожної складової частини проекту [2].

Критерії раціонального використання 
та принципи охорони земельних ресурсів пови-
нні реалізовуватися через сукупність законодав-
чих та нормативних документів, спрямованих 
на регулювання земельних відносин з метою 
створення умов для раціонального використан-
ня й охорони земель, рівноправного розвитку 
всіх форм власності на землю та господарюван-
ня, збереження й оновлення родючості ґрунтів, 
поліпшення природного середовища, охорони 
прав громадян, підприємств та організацій, а 
також повинні бути піднесені до рівня держав-
них пріоритетів соціально-економічного роз-
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витку України, найважливіших напрямів дер-
жавної політики в галузі економіки й охорони 
навколишнього середовища.

Для збереження, відновлення та раціо-
нального використання земель потрібна чітка, 
відлагоджена система державного контролю 
та управління в галузі охорони та якості земель, 
стратегічних напрямів і методів досягнення 
оптимального землекористування та землероб-
ства, а також механізм економічного стимулю-
вання землевласників у зв’язку із передачею 
у приватну власність більшості сільськогос-
подарських угідь із юридичним закріпленням 
права власності на землю державними актами. 
Тому вилучення деградованих і низькопродук-
тивних земель зі складу ріллі та їх консервація 
(вилучення) як один із найважливіших заходів 
раціонального використання й охорони земель 
повинне стати обов'язковим заходом під час ви-
рішення питань оптимізації складу сільгоспугідь 
в умовах реформування земельних відносин.

Структура земельного фонду Харківської об-
ласті така: землі сільськогосподарського при-
значення – 78,3%, причому 77% – це сіль-
ськогосподарські угіддя, з них 61,5% – рілля. 
Кормові угіддя займають лише 13,7% території 
області, ліси і лісовкриті площі – 13,2%. Тоб-
то близько 80% земельних ресурсів області ви-
користовуються як головні засоби виробництва 
у сільському і лісовому господарствах, де сіль-
ськогосподарська освоєність земель перевищує 
екологічно обґрунтовані межі та якісний стан 
ґрунтових ресурсів швидко погіршується.

Основними землевласниками і землеко-
ристувачами на території області є сільсько-
господарські підприємства (50,5%). У зв'язку 
з роздержавленням і приватизацією відбувся 
перерозподіл земель між державною (43,3%) 
та приватною (56,7%) власністю, комуналь-
на власність займає (станом на 01.01.2015 р.) 
лише 33,9 га, причому майже 80% ріллі зосе-
реджені у приватній власності.

За даними якісного обліку земель, найпо-
ширенішими в області ґрунтами є: чорноземи 
типові, чорноземи звичайні глибокі, чорноземи 
звичайні, чорноземи опідзолені та ін. В облас-
ті на орних землях переважають легкосуглин-
кові ґрунти (1147,4 тис. га) і важкосуглинко-
ві (503,8 тис. га), засолені ґрунти становлять 
26,9 тис. га. Площа солонцюватих ґрунтів – 
39,9 тис. га, кислих ґрунтів – 600 тис. га. Пло-
ща перезволожених, заболочених сільськогос-
подарських угідь є невеликою. Тобто під оранку 
застосовуються малопродуктивні і деградовані 
ґрунти (засолені, солонцюваті, кислі, перезво-
ложені та заболочені).

Дослідження впливу ступеня змитості ґрунтів на 
ефективність їх використання свідчать, що залеж-
но від збільшення питомої ваги площ, які піддані 
водній ерозії, ефективність використання земель-
них угідь суттєво знижується. Орні землі області 
розподілені таким чином: 44,5% мають крутизну 
<1°, 41,7% – 1-3°, 11,3% – 3-5°, 2,4% – більше 

5°. Землі, розташовані на схилах саме крутизною 
більше 5°, є найбільш небезпечними у розвитку 
ерозійних процесів. По області 895,7 тис. га ріллі 
піддані водній ерозії. За різним ступенем змитості 
її розподіл такий: сильнозмиті – 0,5%, середньо-
змиті – 6,1%, слабозмиті – 39,8%. Площа ріллі, 
яка піддана вітровій ерозії, – 70,4 тис. га. Площа 
еродованих ґрунтів області щорічно збільшується 
на 70-80 га. Середньорічні втрати гумусу в ґрунтах 
Лісостепу становлять 0,8 т/га, Степу – 0,4 т/га,  
тобто з кожного гектара ріллі щорічно змиваєть-
ся і видувається близько 15 т верхнього родючого 
шару ґрунту.

Для попередження посилення ерозії та ін-
ших видів деградації ґрунтів за умов дефіциту 
ресурсів, відсутності коштів, а також слабкої 
державної ґрунтоохоронної політики найбільш 
дієвим заходом є оптимізація складу та спів-
відношення угідь шляхом збільшення частки 
таких видів угідь, як лісонасадження, сіножа-
ті, пасовища, вода, болота тощо за одночасного 
скорочення ріллі шляхом вилучення з її складу 
деградованих, малопродуктивних земель і по-
дальшої їх консервації.

Цей процес зумовлює не тільки зменшення 
екологічного ризику, а й припинення розпилен-
ня коштів і ресурсів праці. Скорочення площі 
орних земель поліпшить основи кормової бази 
тваринництва за рахунок розширення площ при-
родних кормових угідь. Вилучення орних земель 
з використання привело до зменшення валового 
доходу господарств і країни загалом, тому слід 
розробити нові технології обробки орних і кон-
сервованих земель у розрізі запропонованих на-
прямів їх використання. Роботи з вилучення де-
градованих і малопродуктивних земель зі складу 
ріллі можуть проводитися як самостійний вид 
землевпорядних робіт, але доцільніше виконува-
ти їх у складі інших робіт (складання проектів 
організації території тощо) [2].

Під час вирішення питання раціонального 
економічно-ефективного розподілу ріллі між 
сівозмінами і виведення з її складу малопро-
дуктивних і деградованих ґрунтів під консер-
вацію застосовано системний підхід, а саме: на 
основі всебічно глибокого вивчення сучасного 
стану використання ріллі і взаємоорганізації 
виробництва і території сівозмін та існуючих 
ландшафтних систем визначаються екологічно 
оптимальні пріоритети складу структури ріллі, 
її територіального розміщення з урахуванням 
умов господарювання [3].

Обґрунтування раціонального складу і спів-
відношення земельних угідь базується на впро-
вадженні науково обґрунтованих технологій 
виробництва, організації праці, норм виробіт-
ку. Правильне поєднання моральних і матері-
альних стимулів з метою створення необхідних 
умов для підвищення продуктивності сільсько-
господарських угідь тісно пов'язане з основни-
ми результатами виконаної роботи.

Математичний запис моделі залежності нор-
ми виробітку (Нв) від групи поля (Гр), норми ви-
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сіву (Нвис), врожайності (У), виду операції (Воп) 
має вигляд:

Í f Ã Í Ó Ââ ð âèñ îï= ( )1 ; ; ; .              (1)

Така величина, як витрати пального на 1 га 
оброблювальної площі Q, залежить від тих са-
мих складників:

Q f Ã Í Ó Âð âèñ îï= ( )2 ; ; ; .              (2)

Шляхом апроксимації даних узагальненого 
середньозваженого показника визначення гру-
пи полів залежно від нормоутворюючих факто-
рів установлюється група полів для подальшо-
го автоматичного застосування у комп'ютерній 

програмі: Ã S Sð = − + −4 5687 23 8059 17 4983
2

, . . .

Норма виробітку, визначена залежно від 
класу ґрунтів, приймається за коефіцієнт К. За-
лежність норми виробітку (Нвд) та витрат паль-
ного (Qд) від групи поля, норми висіву, врожай-
ності, виду операції і класу ґрунтів має вигляд:

Í Í Êâ âä
= ⋅ , Q Q

Í

Í
Q Êä

â

â

ä= ⋅ = ⋅ .         (3)

Норми виробітку агрегатів з урахуванням 
питомого опору ґрунту для оранки поля після 
збирання коренебульбоплодів визначено за фор-
мулою:

Н=НВ[0,0008а2–0,0495а–
–0,000039к2–0,00322к+1,895],        (4)

де Нв – норма виробітку на механізованих 
роботах на один гектар обробленої площі (ви-
значена залежно від групи поля), га; а – глиби-
на оранки; к – питомий опір ґрунту.

Для оранки стерні:

Н=НВ[–0,00014а2+0,00194а–
–0,00016к2+0,0127к+0,7790].         (5)

Також проведено обстеження залежності нор-
ми виробітку агрегату від питомого опору ґрунту 
та від глибини обробки ґрунту під час іншого 
виду механізованих робіт, а саме обробки ґрунту 
плоскорізами-глибокорозпушувачами.

Н=НВ[0,0008а2–0,0556а+
+0,0000333к2–0,0135к+2,173].        (6)

Норму виробітку, залежну від класу ґрун-
тів, яку прийнято за коефіцієнт К, необхідно 
обов’язково враховувати під час визначення 
показників економічної ефективності сільсько-
господарського виробництва залежно від стану 
еродованості ґрунтів.

Підтвердити економічну ефективність будь-
якого заходу для покращання стану земельних 
угідь, їх раціонального складу і співвідношення 
можливо шляхом розрахунку прибутку вироб-
ництва. Із урахуванням нормоутворюючих фак-
торів визначення прибутку має вигляд:
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де У – урожайність сільськогосподарської 
культури, ц/га; Цп – ціна продукції за оди-
ницю, грн/ц; Р – площа вирощуваної культу-
ри, га; n – кількість ділянок на полі сівозміни 
(i = 1, 2, 3, …, n); m – кількість с.-г. культур, які 
вирощуються у сівозміні (j = 1, 2, 3, …, m); Цнз – 
ціна (вартість) нормозміни; Нв – норма виро-
бітку на механізованих роботах на один гектар 
обробленої площі, визначену залежно від групи 
поля, норми висіву, врожайності, виду операції; 
Гр – група поля; Нвис – норма висіву сільсько-
господарської культури; Воп – вид операції; К – 
норма виробітку, визначена залежно від класу 
ґрунтів; h – загальна кількість технологічних 
операцій під час вирощування однієї сільсько-
господарської культури (l = 1, 2, 3, …, h); БТ, Бм – 
балансова вартість трактора та сільськогосподар-
ської машини; аТ, ам – відсоток амортизаційних 
відрахувань (нормативний) від балансової вар-
тості трактора та сільськогосподарської машини 
відповідно; t – час виконання роботи; rТ, rм – від-
рахування (% відрахування від балансової вар-
тості) на ремонт, техогляд і зберігання трактора 
і сільськогосподарської машини відповідно; Q – 
витрати пального на 1 га оброблювальної площі 
залежно від групи поля, норми висіву, врожай-
ності, виду операції; СТ – ціна одиниці виміру 
паливно-мастильних матеріалів.

Прибуток і вартість валової продукції напря-
му залежать від урожайності сільськогосподар-
ських культур, яка, у свою чергу, як відомо, 
залежить від стану і родючості ґрунтів. Тобто 
з розвитком деградаційних процесів ґрунтів, 
із погіршенням їхньої родючості зменшується 
врожайність сільськогосподарських культур, 
відповідно, й економічна ефективність сіль-
ськогосподарського виробництва. Реалізацію 
розглянутих функціональних залежностей без 
дослідів на земельних ділянках поля здійснено 
кількома етапами:

– розрахунок показників економічної ефек-
тивності вирощування сільськогосподарських 
культур польової сівозміни на схилах різної 
крутизни, з різним відсотком схилових земель 
і з різною площею полів;

– застосування поряд із польовою сівозмі-
ною на схилових землях сільськогосподарських 
культур ґрунтозахисної сівозміни, визначення 
економічної ефективності;

– прогнозування на подальшу перспективу 
попередніх завдань з урахуванням змивання гу-
мусового горизонту на схилах різної крутизни;

– упровадження консервації еродованих 
орних земель, розташованих на схилах різної 
крутизни, і застосування кормових угідь на цих 
територіях (пасовищ і сіножатей), розрахунок 
показників економічної ефективності.

Залежність врожайності від крутизни схи-
лів така: чим більша крутизна, а саме більш 
еродовані ґрунти, тим менша врожайність сіль-
ськогосподарських культур, які вирощуються 
на цих землях. Щоб не допустити ще більшого 
погіршення екологічного стану вже еродованих 
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земель, необхідно максимально зменшувати 
змив ґрунту з року в рік. Ураховуючи результа-
ти дослідів зі змінами врожайності сільськогос-
подарських культур польової та ґрунтозахисної 
сівозмін на ґрунтах різного ступеня еродованос-
ті, провели прогнозні розрахунки економічних 
показників двох видів сівозмін: польова і польо-
ва + ґрунтозахисна за деякий проміжок часу.

Для покращання економічної ефективності 
сільськогосподарського виробництва на основі 
проведених досліджень розроблено рекоменда-
ції щодо розподілу ріллі між польовою, ґрун-
тозахисною сівозмінами і виведення її під кон-
сервацію:

– під польову або кормову сівозміни засто-
совувати земельні ділянки, які розташовані на 
100% незмитих (нееродованих) ґрунтах або ма-
ють понад 25% незмитих і до 75% слабоеро-
дованих ґрунтів, а також понад 65% незмитих 
і до 35% середньоеродованих ґрунтів (за умо-
ви вирощування на них близько 50% зернових 
культур);

– на сівозміні польова + грунтозахисна реко-
мендовано застосовувати земельні ділянки, які 
мають понад 75% слабоеродованих ґрунтів, по-
над 35%, але менше 50% середньоеродованих зе-
мель, а також сильноеродованих земель до 35%;

– ділянки поля, де відсоток середньоеродова-
них ґрунтів понад 50%, необхідно виводити зі 
складу орних земель і переводити у консерва-
цію (під сіножаті);

– земельні ділянки, на яких розташовано 
понад 35% сильнозмитих земель, необхідно ви-
водити зі складу ріллі, переводити їх у консер-
вацію (під пасовища).

Запропоновані рекомендації працюють за та-
ких умов:

– площі ділянки або полів повинні 
обов'язково враховуватися під час переводу зе-
мель з однієї сівозміни в іншу;

– на польових сівозмінах повинно бути 
близько 50% зернових культур;

– ділянки поля, які виведено під сіножаті 
та пасовища, є законсервованими;

– запропоновані відсотки слабо-, середньо- 
і сильнозмитих ґрунтів на ґрунтозахисній сі-
возміні, на сіножатях і пасовищах вважати 
незалежними від незмитих ґрунтів польової сі-
возміни, тобто замість відсотка незмитих ґрун-
тів можуть бути ґрунти будь-якої еродованості, 
тоді їх необхідно застосувати відповідно до ре-
комендацій.

Отже, дослідним шляхом визначено, що од-
ним із основних заходів оптимізації землекорис-
тування є вилучення деградованих та малопро-
дуктивних земель зі складу орних із подальшою 
їх консервацією. Тому, використовуючи визна-
чені типи деградації ґрунтів, структуру ґрунто-
вого покриву ріллі Харківської області в розрізі 
природно-кліматичних зон і природно-сільсько-
господарських районів, ми розробили рекомен-
дації щодо консервації (тимчасової та постійної) 
середньо- та сильноеродованих ґрунтів і визна-
чили основні її напрями й обсяги.

Схема наслідків консервації земель наведена 
на рис. 1.

Висновки. 1. Дослідження динаміки розви-
тку та механізму здійснення сучасної земельної 
реформи свідчать, що приватизація і паювання 
земель, реструктуризація наявних сільськогос-
подарських підприємств, як правило, здійсню-
валися без урахування науково обґрунтованих 
економіко-екологічних факторів впливу на 
ефективність землеволодіння і землекористу-
вання у державі. Тому розроблено методику 
підвищення ефективності використання угідь 
шляхом тимчасового чи постійного вилучення 
(консервації) земельних ділянок із господар-
ського обігу або зміни напряму їх спеціалізації 
на приватизованих і розпайованих земельних 
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Рис. 1. Логічна схема наслідків консервації земель
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ділянках шляхом підвищення економічного ін-
тересу власників.

Одним із заходів, спрямованих на здійснен-
ня, коригування та авторський нагляд за про-
веденням земельної реформи, а також прогно-
зування використання й охорону земельних 
ресурсів, є землеустрій, який забезпечує зба-
лансованість, кількісну та якісну пропорцій-
ність основних факторів виробництва – землі, 
праці та капіталу.

Сьогодні ще недостатньо обґрунтованими 
є математичні моделі еколого-економічного 
регулювання в системі комплексного підходу 
щодо раціонального використання й охорони 
земельних ресурсів. Такі моделі необхідні для 
проведення державних і регіональних програм 
здійснення земельної реформи, а також для роз-
роблення економічних заходів урегулювання 
відносин між землекористувачами і державою.

2. Найбільш дієвим і реальним заходом для 
зменшення розвитку ерозійних процесів та ін-
ших видів деградації ґрунтів є виведення з ін-
тенсивного сільськогосподарського використан-
ня деградованих і малопродуктивних земель, 
що зумовлює зменшення екологічного ризику 
(до проведення консервації із 27 районів області 
у стабільно нестійкому стані знаходилося 14 ра-
йонів, екологічно нестабільному стані – 13 ра-
йонів, після вилучення зі складу ріллі дегра-
дованих та малопродуктивних земель ситуація 
дещо покращилася: в шести районах – стабіль-
на, у 21 – середньостабільна), припинення роз-
пилення коштів і ресурсів праці, поліпшення 
основи кормової бази тваринництва за рахунок 
розширення площ природних кормових угідь.

3. Для визначення ефективності викорис-
тання земельних ресурсів у системі науково 
обґрунтованих технологій вирощування сіль-
ськогосподарських культур, вирішення питань 
раціонального розподілу ріллі між сівозмінами 
і виведення з їх складу деградованих і малопро-
дуктивних ґрунтів під консервацію з урахуван-
ням екологічних факторів розроблена відповід-
на математична модель, яка дозволяє визначити 
прибуток у різних варіантах використання зе-
мельних ресурсів.

4. Напрями консервації (реабілітації і транс-
формації) деградованих і малопродуктивних 
ґрунтів такі: ґрунти легкого механічного скла-
ду – під заліснення; порушені землі з вихода-
ми порід, розмиті та сильнозмиті ґрунти – під 

подальше залуження і використання під пасо-
вищами з нормованим випасом худоби; серед-
ньозмиті ґрунти на складних схилах крутизною 
понад 5° – під залуження з використанням під 
сіножаті; дефльовані ґрунти – під заліснення; 
засолені, середньо- і сильносолонцюваті ґрунти 
повертаються у природний стан без втручання 
людини – тимчасова консервація (реабілітація) 
шляхом залуження; солонці та солончаки – по-
стійна консервація шляхом трансформації у па-
совища; перезволожені та заболочені ґрунти 
природно ренатуралізуються (високе зволожен-
ня дає їм змогу швидко заростати природною 
флорою) – оцінювати як землі рекреаційного 
призначення.
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RATIONAL LAND USE AND ARABLE LANDS  
CORRELATION IN AGRICULTURE

Analysis of the development dynamics and the implementation mechanism of the modern land re-
form showed that further land reform should be carried out on the basis of special state and regional 
programs with a definition of scientific, logistical, financial and legal support, as well as a package 
of legislative and regulatory acts that will regulate this process. Consequently, the main criterion for 
assessing the results of land reform is the ecological and economic efficiency of agrarian land tenure 
and land use in the state, the formation of rational and sustainable agro-landscapes in all natural and 
climatic zones.

Privatization and land plots, restructuring of existing agricultural enterprises were carried out, 
as a rule, without proper environmental justification, without clearly established mechanisms for the 
temporary or permanent withdrawal of land plots from the property and economic circulation in order 
to preserve. Therefore, it is necessary to develop a scientific approach, methodology or mechanism for 
improving the use of land by means of temporarily or permanently removing (conserving) land from 
economic circulation or changing the direction of their specialization in privatized and dispersed land 
plots by increasing the economic interest of owners.

The scientific approaches dealing with defining rational land use taking into account ecological 
factors are developed. А mathematical model of correlation between fuel rate of output and expendi-
ture per 1 hectare of cultivated land and group of a field, the rate of sowing and agricultural opera-
tion characteristics is created. The effect of land sites organization of field and soil protective crop 
rotations on agricultural production efficiency is found out. Recommendations as for differentiation 
between the field and soil protective crop rotations and excluding the eroded soils for conservation 
are worked out.


