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В статті розглянуті питання еколого-економічного обґрунтування 
передумов використання малородючих та деградованих сільсько-
господарських земель з метою заліснення. Розроблені напрямки 
відтворення і раціонального використання сільськогосподарських 
земель та етапи еколого-економічного оцінювання з метою лісоро-
зведення у зоні Полісся України. Запропоновані складові методики 
екологічного аудиту сільськогосподарських земель з метою оціню-
вання доцільності й ефективності використання для лісорозведен-
ня. 
Ключові слова: сільськогосподарські землі, лісорозведення,  еколо-
го-економічне обґрунтування. 

 
Постановка проблеми. Україна відзначається високим рівнем 

сільськогосподарської освоєності, проте, починаючи з 1990 року,  про-
стежується тенденція до зменшення площ сільськогосподарських зе-
мель та особливо ріллі. Сприяє цьому вилучення малопродуктивних 
земель з обробітку та світовий досвід щодо підвищення ефективності 
сільського господарства в умовах інтенсивного використання потен-
ційно родючих ґрунтів і зниження вкладень у малопродуктивні землі. 
У процесі виконання заходів земельної реформи в Україні не було 
проведено екологізацію землекористування. На значних територіях 
меліоративні системи припинили свою дію, але такі землі й досі вва-
жаються осушуваними. Спостерігається втрата економічного інтересу 
до малородючих, заболочених, залужених й заліснених у природний 
спосіб земель. Між тим, одним із головних результатів земельної ре-
форми мала стати оптимізація структури земель країни, у тому числі 
зменшення обробки площ деградованих і малопродуктивних сільсько-
господарських угідь.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми лісового гос-
подарства України на засадах сталості, формування стратегій лісовід-
новлення, альтернативних способів використання сільськогосподарсь-
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ких земель, визначення системи критеріїв оцінювання їх ефективного 
використання досліджують С.А. Генсірук, Ю.М. Дебринюк, А.М. Дей-
нека, В.К. Заїка, Л.Д. Загвойська, В.Г. Мазепа, Г.Т. Криницький,  
І.Я. Олійник, І.П. Соловій, J. Kangas, G. Mendoza, Р. Hildebrandt,  
С.А. Duarte, Е. Muñoz та ін. Ефективність використання сільськогос-
подарських земель та їх трансформацію для різних видів природокори-
стування вивчають: В.М. Заяць, С.М. Волков, С.О. Осипчук, М.М. Фе-
доров, О.В. Паленичак, Н.Є. Стойко, О.М. Гарнага, L. Durschinger,  
N. Nelson, J., Gytarsky, M., Hiraishi, М.  Downey [1-14] та ін.  

Проте формування ринку земель сільськогосподарського призна-
чення потребує більш детального вивчення та аналізу світового досві-
ду, проблем використання сільськогосподарських земель для процесів 
лісорозведення на малородючих, деградованих, радіаційно забрудне-
них, трансформованих землях особливо у зоні Полісся України у кон-
тексті «зеленої» економіки. 

Метою дослідження є еколого-економічне оцінювання викорис-
тання сільськогосподарських земель для лісорозведення і створення 
умов для найбільш ефективного природокористування на прикладі зо-
ни Полісся України. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз стану і тенденцій щодо тран-
сформації землекористування та врахування природного лісовіднов-
лення, законодавчо-нормативного сприяння вирощуванню лісових ку-
льтур на сільськогосподарських землях як фактора ренатуризації ма-
лородючих, меліорованих земель, збереження біорізномаїття, викорис-
тання під вирощування енергетичних культур та ринкових відносин 
щодо земельних ресурсів сільськогосподарського призначення має бу-
ти направлений на вивчення досвіду зарубіжних країн, напрацювання 
правових документів, систематизацію інновацій та врахування особли-
востей за процедурою форсайтингу. Вирішення таких задач задекларо-
вано нашою державою в: Угоді про асоціацію між Україною та ЄС 
(Лісове господарство, Стаття 294: розділ 3.2); «Земельному кодексі 
України»; Законі України «Про Державний земельний кадастр» та ін-
ших законодавчо-нормативних документах й працях науковців [15-18].  

Важливим та першочерговим кроком використання сільськогоспо-
дарських земель на системних засадах економіки природокористуван-
ня є створення та функціонування земельно-кадастрової системи, яка 
має поєднувати такі функції держаного земельного кадастру, як фіска-
льну, інформаційну, юридичну і технічну та забезпечувати стале зрос-
тання економіки адміністративних одиниць. Необхідність інформацій-
ного забезпечення в галузі управління та використання земельних ре-
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сурсів зумовлюється такими обставинами: адаптацією законодавчо-
нормативних документів України до директив ЄС; необхідністю вико-
ристання й обробки інформації в режимі реального часу як єдиного 
інформаційного простору; станом використання земельних ресурсів, 
що характеризується спадом виробництва сільськогосподарської про-
дукції, незадовільним агрохімічним та екологічним станом земельних 
ресурсів; реформуванням в цілому сільськогосподарського комплексу, 
яке проводиться не за науково обґрунтованим державницьким підхо-
дом щодо системного аграрного природокористування, забезпечення 
продовольчої та енергетичної безпеки держави й  збереження якісного 
стану земель; створенням бази для оподаткування; забезпеченням сис-
теми пріоритетів для інвестиційних проектів; плануванням системного 
землекористування за суспільними пріоритетами та ін.  

Для вирішення зазначених питань та згідно ініціативи Міністерства 
аграрної політики та продовольства України необхідно передбачити 
системний перегляд та удосконалення законодавства, зокрема щодо: 
розширення площ лісів шляхом їх насаджень на забруднених та еродо-
ваних землях; регулювання довгострокового і тимчасового користу-
вання лісами; створення диференційованої системи визначення шкоди, 
заподіяної лісопорушеннями; забезпечення законності  підтвердження  
походження деревини; сталого багатофункціонального розвитку лісо-
вого та мисливського господарства на засадах наближеного до приро-
ди лісівництва [19] та ін. 

Трансформацію сільськогосподарських земель необхідно 
пов’язувати із залуженням у перші роки та в подальшому у природно-
му поновлені лісів. Аналіз основних показників ведення лісового гос-
подарства в Україні (табл. 1) підтверджує тенденцію щодо викорис-
тання процесів природного поновлення на землях лісового фонду, пе-
реведення лісових культур у вкриті лісовою рослинністю землі відпо-
відно у 2,1 і 2,4 рази. Такі процеси є екологічно обґрунтованими та 
економічно доцільними, виходячи із затрат на лісорозведення. Аналі-
зом статистичних даних встановлено, що лісистість практично у всіх 
регіонах України з року в рік все більше наближується до оптимуму. 
Передусім, це стосується Київської, Чернігівської та Житомирської 
областей. Особливістю цих регіонів є їх порівняно високий рівень за-
лісненості відносно оптимального. 

Враховуючи об’єктивні фактори сільськогосподарського виробниц-
тва та аграрного природокористування відмічено, що характерною 
особливістю у землекористуванні зони Полісся України було викорис-
тання малопродуктивних, деградованих земель завдяки постійному 
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збільшенню посівних площ. Проте з 1990-х років при ціновій політиці 
на енергоносії, мінеральні добрива, фактичну відсутність тваринницт-
ва використовуються лише потенційно родючі землі через економічну 
доцільність господарювання. 

Таблиця 1 
Основні показники ведення лісового господарства в Україні 

Показники 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
Відтворення лісів  
тис. га 

37,8 58,6 70,1 72,4 70,1 67,7 58 

Садіння і висівання 
лісу, тис. га 

29,8 45,8 56,1 55,7 53,5 48,9 38 

Природне поновлення 
(на землях лісового 
фонду), тис. га 

8,0 12,8 14,0 16,7 16,6 18,8 20 

Переведення лісових 
культур та природного 
поновлення у вкриті 
лісовою рослинністю 
землі тис. га 

26,9 34,2 54,8 55,6 63,6 64,4 70,1 

Джерело: складено авторами за [20].  
 

Іншим показником придатності земельної ділянки є вирощування 
певних сільськогосподарських культур з мінімальним рівнем врожай-
ності (40% від максимального врожаю). За даними статистики та екс-
пертних оцінок урожайність зернових в поліському регіоні за останні 
роки в окремих випадках складала 11-18 центнерів з гектара, а зерно 
не доцільно було використовувати як насіннєвий матеріал [21]. Площа 
земель, що не використовуються як орні землі, у Рівненській області 
наведена у таблиці 2.  

Таблиця 2 
Площа земель, що не використовуються як орні,  

зони Полісся Рівненської області 

Назва району 
Площа земель, що не ви-
користовуються, тис. га 

Загальна площа  
вилучених земель, % 

Костопільський 15,5 12,9 
Березнівський 12,8 10,7 
Дубровицький 11,9 9,9 

Володимирецький 7,2 6,0 
Сарненський 7,1 5,9 

Зарічненський 6,2 5,2 
             Складено авторами за [21]. 
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Найбільші значення земель, що не використовуються (вилучені), 
характерні для Костопільського, Березнівського, Дубровицького райо-
нів. Тому одним із варіантів використання сільськогосподарських зе-
мель зони Полісся є природне залуження і лісовідновлення, еколого-
економічна реабілітація, ренатуризація сільськогосподарських та мелі-
орованих ландшафтів. Аналіз посівних площ основних сільськогоспо-
дарських культур у Рівненській області за тривалий період часу засві-
дчує еволюційні тенденції у сільськогосподарському виробництві, ме-
ліорації земель,  інституційних змінах у суспільстві. Площі посіву зер-
нових у порівнянні 2014 року із 1990 роком зменшились на 25 тис. га 
та на 128,2 тис. га у порівнянні з 1950 роком. 

Характерною тенденцією є зменшення вирощування кормових ку-
льтур через зменшення тваринництва для останніх 25 років. Особливі-
стю структури посівних площ основних сільськогосподарських куль-
тур є збільшення площ під кон’єктурними сільськогосподарськими ку-
льтурами (кукурудза, ріпак, зернові), зменшення таких важливих для 
балансу гумусу культур як однорічні й багаторічні трави та повне зни-
кнення посівів льону-довгунця.  

Запропоновано основні напрямки раціонального використання 
сільськогосподарських земель з метою лісорозведення у зоні Полісся 
України (табл. 3).  

Таблиця 3 
Основні напрямки відтворення та раціонального використання  

сільськогосподарських земель у зоні Полісся України (приклад)  
Проблеми вна-
слідок трансфо-
рмації землеко-
ристування 

Напрями відтворення та раціонального використання 
земель 

Ренатуризація 
осушуваних   
земель  

Зміна напрямку використання земель, трансформації їх 
в сінокоси, заліснення; реконструкція меліоративних 
систем  

Консервація та 
(або)  заліснення 
земель 

Виконання вимог Закону України «Про консервацію 
земель», Наказу Мінагрополітики «Про затвердження 
Порядку консервації земель». Показники, що характе-
ризують ґрунтові властивості і зумовлюють необхід-
ність консервації земель для зони на Полісся за вмістом 
гумусу, % від маси ґрунту – менше 0,5; щільності за-
бруднення місцевості цезієм-137 – більше 15, стронці-
єм-90 – більше 3 Кі/км2; реакції ґрунтового розчину –
менше 4,0 pH  

Залуження Використання під сінокоси, пасовища, вирощування 
біомаси 
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продовження табл. 3 
Еколого-
економічна реа-
білітація 

Використання малородючих земель у лісовому та сіль-
ському господарстві у системі екологічного землеробс-
тва з метою отримання прибутку (районовані сільсько-
господарські культури, енергетичні плантації). Вико-
ристовується на землях, що підлягають консервації, не 
забруднених радіонуклідами та з вмістом гумусу біль-
ше від 0,5 до 1,0% для ґрунтів із легким гранулометри-
чним складом, наприклад, дерново-підзолисті та пісча-
ні ґрунти) з використанням методів адаптивно-
ландшафтного та екологічного землеробства на основі 
витратного підходу. Показники, що характеризують 
ґрунтові властивості і зумовлюють необхідність прове-
дення еколого-економічної реабілітації сільськогоспо-
дарських земель за природно-сільськогосподарськими 
зонами мають бути у діапазоні вищі від нормативних 
щодо консервації та нижче від показників (балу боніте-
ту), що забезпечують рентабельне сільськогосподарсь-
ке виробництво за спеціалізацією та ґрунтовими умо-
вами для традиційного виробництва (оптимальне вне-
сення мінеральних і органічних добрив, проведення ва-
пнування, сидерації, сівозміни тощо) 

Зміна статусу за-
ліснених у при-
родний спосіб 
земель   

Переведення таких сільськогосподарських земель у зе-
млі лісового фонду з подальшим їх ремонтом, підсів, 
рубки догляду у створених лісах 

Забруднення зе-
мель радіонуклі-
дами 

Відтворення під природне та штучне заростання лісом, 
чагарником (при забрудненні від 10 до 15 Кі/км2); за-
хоронення верхнього шару на глибину 35-55 см і посі-
ви спеціальних культур, в яких радіонукліди не нако-
пичуються; внесення добрив та хімічних меліорацій, 
мікроелементів тощо 

Оптимізація те-
риторіальної 
структури земле-
користування зо-
ни Полісся та лі-
сорозведення 
 

Обґрунтування способів використання (табл. 4) екого-
подарських земель, які в даний час не використовують-
ся; обґрунтування вартості забезпечення бездефіцитно-
го балансу гумусу; визначення способів оцінювання 
вартості земель, в тому числі експертна оцінка; еколо-
гічний аудит та висновки із соціо-еколого-
економічного обґрунтування використання сільського-
сподарських земель; врахування ринкової ціни і 
кон’єктури на земельні ресурси, сільськогосподарську 
продукцію, біомасу, енергетичну сировину; системний 
моніторинг стану земельних, лісових та водних ресур-
сів 

Складено авторами самостійно. 
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Оптимальним варіантом використання малородючих та деградова-
них земель обґрунтованого з використанням процедури екологічного 
аудиту буде: вирощування енергетичної верби на землях із достатньою 
вологістю та вмістом гумусу від 1,5% до 2,0%; із врахуванням якості 
ґрунтів (вміст гумусу від 2,0% до 2,5%) вирощування зернових як кор-
мової бази для тваринництва та використання біля 25% соломи для 
енергетичних потреб; переведення площ природного поновлення на 
піщаних ґрунтах (сосна) у ліси на виконання програм збільшення площ 
лісів у зоні Полісся при вмісті гумусу менше 1,5%; на меліорованих 
землях з можливістю реконструкції та вмістом гумусу від 1,5% до 
2,0% рекомендуємо пасовища та вирощування багаторічних трав різ-
ного призначення; диференційоване використання ренатуризованих 
меліоративних систем у штучно (або) заболоченій території (регулю-
вання водного режиму прилеглих територій, збільшення площ водно-
болотного та заповідного фонду, мисливських угідь та рекреації для 
«зеленого» туризму тощо за умови капіталовкладень з терміном окуп-
ності більше 10 років. Таким чином, в процесі прийняття господарсь-
ких рішень цілком виправданим стає акцентування уваги саме на обся-
гах кінцевого виробництва. Звідси визначення поняття «оптимальність 
землекористування» має триєдину формулу, в якій повинні гармонійно 
поєднуватися екологічний, економічний та соціальний напрямки оп-
тимізації, а нехтування хоча б одним них фактично може призвести до 
порушення стабільності землекористування (табл. 4).  

 
Таблиця 4  

Основні етапи еколого-економічного оцінювання використання  
сільськогосподарських земель з метою лісорозведення  

у зоні Полісся України 
Складові оцінювання Основні етапи оцінювання 

Екологічне оцінювання 

Встановлення цілей Розгляд стану, способів і перспектив використання 
земельних ресурсів та вимог ринкової економіки за 
положеннями сталого розвитку агропромислового та 
лісогосподарського комплексу  

Аналітичні, експертні та 
статистичні дослідження  
земельних ресурсів 
(державні програми). 
Методика екологічного 
аудиту трансформації 
сільськогосподарських 
земель 

 Аналіз статистичних даних, експертні оцінки, еко-
логічний аудит, бази даних, інформація щодо мето-
дів оцінки тощо. Вивчення законодавства, інструк-
цій, розгляд економічних і технологічних обмежень. 
Проведення лабораторних і польових досліджень в 
атестованих лабораторіях. Оцінка необхідних техні-
чних та фінансових ресурсів 
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продовження табл. 4 
Моніторинг та понов-
лення інформації, ГІС-
технології. Методика 
екологічного аудиту тра-
нсформації сільськогос-
подарських земель 

Екологічний моніторинг екосистем, водних басей-
нів, територіально-господарських систем. Агрохімі-
чний моніторинг стану і тенденцій з метою відкри-
тості інформації і залучення інвестицій   

Управління даними Обробка та зберігання даних: ГІС-технології, ство-
рення баз даних у режимі реального часу. Аналіз і 
представлення даних. Аналіз показників родючості 
(наприклад, для прийняття рішень щодо варіантів 
подальшого використання сільськогосподарських 
земель) (табл. 3) 

Результати екологічного 
оцінювання 

Визначення стану земельних ресурсів у просторі й 
часі та оптимальних способів їх використання  

Економічне оцінювання 

Здійснення системної 
оцінки вартості земель  

Визначення показників безпечності, способів вико-
ристання земель та можливості відновлення родю-
чості через розрахунок витрат і часових меж 

Здійснення еколого-
економічної оцінки на 
базі екологічних та еко-
номічних показників 

Визначення та розрахунок оптимальних варіантів 
використання земель. Розрахунок впливу якісних 
показників земель на еколого-економічні показники 
в інвестиційних проектах. Еколого-економічне об-
ґрунтування варіантів використання таких земель 
має проводитися на основі врахування витрат на 
сільськогосподарське виробництво та (або) вирощу-
вання біомаси, природне залуження і залісення. Об-
ґрунтування цінності: прямого і не прямого викори-
стання, відкладеної альтернативи, успадкування та 
існування   

Оцінка трансформації земель та рекомендації виробництву 

Системний аналіз та син-
тез. Метод розвитку та 
прогноз із оптимізації 
землекористування. Ре-
комендації для управлін-
ня 

Оцінка  трансформації сільськогосподарських зе-
мель за методикою екологічного аудиту у просторі і 
часі. Обґрунтування результатів: встановлення при-
чин і наслідків деградації та (або) способів викорис-
тання на перспективу, інноваційна привабливість 
для господарювання. Рекомендації для прийняття 
фінансових та управлінських рішень із способів ви-
користання та (або) не використання земель, приро-
дного залуження і залісення за низкою критеріїв і 
показників (абсолютні, відносні, інтегральні)  

Отже, зміни, що відбулися в сільськогосподарському землекорис-
туванні зони Полісся України, аспекти реформування аграрної еконо-
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міки і впровадження в найближчому майбутньому ринку сільськогос-
подарських земель вимагають використання методики екологічного 
аудиту та оцінки вартості таких земель з використанням «методу роз-
витку». Такий метод враховує аналіз «витрати – екосистемні вигоди», 
якість сільськогосподарських земель, кон’юнктуру на продовольчу 
продукцію і енергетичну сировину та віддалену перспективу на екоси-
стемні послуги залежно від стану земельних ресурсів, ринкову ціну 
землі, заохочення за підвищення якості землі. Екологічний аудит сіль-
ськогосподарських земель потрібно проводити за такими блоками ін-
формації: законодавчо-нормативні вимоги до процедури аудиту; кар-
тографічна інформація; кліматичні умови; земельні ресурси; комплек-
сне оцінювання аграрного природокористування; економічні показни-
ки; врахування трансформації сільськогосподарських земель. Еколого-
економічне обґрунтування варіантів використання таких земель має 
проводитися на основі врахування витрат на сільськогосподарське ви-
робництво та (або) вирощування біомаси, природне залуження і залі-
сення. 
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rational use of agricultural land and the stages of environmental-
economic evaluation to afforestation in the area of Polissya of Ukraine. 
The proposed methodology of environmental audit components of 
agricultural lands to assess the feasibility and efficiency for 
afforestation. 
Keywords: agricultural land, afforestation, environmental and economic 
reasoning. 
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЯ 
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЛЯХ 
 
В статье рассмотрены вопросы эколого-экономического обоснова-
ния предпосылок использования малоплодородных и деградиро-
ванных сельскохозяйственных земель с целью облесения. Разрабо-
танны направления воспроизводства и рационального использо-
вания сельскохозяйственных земель и этапы эколого-
экономической оценки с целью лесоразведения в зоне Полесья 
Украины. Предложенные составляющие методики экологического 
аудита сельскохозяйственных земель с целью оценки целесообраз-
ности и эффективности использования для лесоразведения. 
Kлючевые слова: сельскохозяйственные земли, лесоразведение, 
эколого-экономическое обоснование.  
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