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Резюме. Проаналізовано сучасний стан земель України та складові його оцінювання. На основі 

проведеного аналізу визначено роль екологічно чистих земельних масивів як базису ведення безпечного 



Загальні проблеми економіки та суб’єктів господарювання 

145 

 

агрогосподарського природокористування. Досліджено вимоги земель з особливими характеристиками, 

орієнтовані на «безпечне використання земельних ресурсів». Рекомендовано шляхи вибору та 

ідентифікації придатних землекористувань для трансформації їх в екологічно безпечні. 

Ключові слова: екологічно чисті землі, земельні масиви, оцінювання земель, агрогосподарське 
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LAND WITH SPECIFIC CHARACTERISTICS AS A RESOURCE OF 

SAFE AGRICULTURAL NATURE MANAGEMENT 
 

Summary. In the article the current state of the land of Ukraine and the components of its assessment is 

analyzed and characterized by a strong and very severe impact, and almost one fifth of it is considered unsuitable 

for economic use. On the basis of the analysis, the role of environmentally friendly land is defined as the basis for 

maintaining a safe agro-economic nature management: as an indispensable natural resource and basis for the 

production of safe products, which does not directly or indirectly cause harmful effects on human health; as the 

basis for the formation of ecologically balanced agroecosystems that require modeling in accordance with the 

specialization of economic activity. The organization of environmentally friendly land will resolve the issue of 

preventing erosion, promote the efficient use of land resources, improve the quality and safety of the resulting 

products, will ensure the preservation of agroecosystems based on the use of exclusively natural factors increasing 

the yield of crops. The requirements of land with special characteristics oriented to „safe land use“ are 

investigated: in assessing land management, all environmental, social and economic aspects, including their 

timely development, must be taken into account; potentially interested people should be able to bring their views 

and interference into the process of developing a system for the formation of environmentally sound land use; the 

review process should be based on sound knowledge of the environmental, social and economic implications of 

the estimated land use options; an information base on environmentally friendly land suitable for safe agro-

economic production is needed; available information should be presented in such a way that all interested parties 

can understand and use it; the evaluation process requires transparency for all stakeholders. The ways of selecting 

and identifying suitable land use for their transformation into environmentally safe are recommended by defining 

the territory for the formation of environmentally friendly lands of a set of criteria in the geoinformation database 

and demarcating the territories for their agro-ecological characteristics. 
Key words: ecologically clean land, land mass, land evaluation, agricultural land use. 

 

Постановка проблеми. Українські землі деградують унаслідок негативних 

процесів, якими з часом супроводжується антропогенний вплив на земельні ресурси, а 

саме – втрати гумусу й поживних речовин, висушування (дезертифікації) та 

перезволоження (заболочування), засолення та закислення, забруднення скидами, 

викидами, відходами, хімічними засобами захисту рослин, ерозійними пошкодженнями. 

Узагальнюючи означені зміни, можна стверджувати, що стан ґрунтів зумовлює 

зниження їх функцій в агроекосистемах та відповідно погіршує якість виробленої 

продукції [4, c. 57 – 72, 5, c. 76 – 82]. 

За існуючими оцінками територія України характеризується як сильно і дуже 

сильно уражена, майже її п’ята частина визначається непридатною для господарського 

використання. Між тим інноваційні орієнтири розвитку економіки України 

передбачають забезпечення виробництва екологічночистих видів продукції з 

одночасним зменшенням рівня шкідливого впливу на довкілля. Отримати таку 

продукцію можливо виключно на землях високої якості, тобто таких, де контролюється 

екологічний стан ґрунтів та підтримується їх родючість. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема безпечного 

агрогосподарського використання земель завжди залишалася ключовим напрямом 
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дослідження у сфері економіки природокористування та охорони навколишнього 

середовища. Дослідженню проблеми раціонального землекористування, охорони земель 

та їх еколого-економічного вивчення присвячено роботи таких науковців: А.М. Третяка, 

П.Т. Саблука, Д.С. Добряка, Н.П. Барановської, Л.Л. Малишева, Н.В. Парфенюка, 

О.М. Адаменка, В.І. Топіхи, Л.В. Міщенка, М.Г. Ступеня, Л.Л. Довбиша, Т.М. Мисливої 

та ін. 

Мета статті – визначення ролі проектування екологічно чистих земель з 

відповідними ґрунтовими особливостями як базису ведення безпечного 

агрогосподарського природокористування, підтримки якості природного середовища, 

запобігання його деградації та використання інноваційних індустріальних технологій в 

альтернативних системах сільського господарства. 

Постановка завдання. Негативна ситуація щодо якісного стану земельних 

ресурсів нашої країни вимагає ведення безпечного агрогосподарського 

природокористування, яке передбачає науково-обґрунтоване цільове використання 

земельних ділянок із урахуванням минулого досвіду, природних особливостей та 

екологічної безпеки їх використання; повернення до природних умов формування 

фітоценозів; підтримку стійкості агроекосистем та застосування природних засобів 

захисту рослин. 

Виклад основного матеріалу дослідження. За роки реформ якісна складова 

земель різко погіршилася. І не тільки через виснаження й деградації, а й у зв’язку зі 

скороченням робіт з підтримки родючості ґрунтів. 

Стан земель відображають екологічні складові ґрунтового покриву. 

Продуктивність сільськогосподарських культур являє собою результат засвоєння 

рослинами органічних та мінеральних речовин ґрунту, космічної енергії, інших факторів 

екосфери. Рослини виконують роль інтегратора продуктивності природних ресурсів – 

клімату, ґрунтів, а також антропогенних факторів [1, c. 5]. 

Оцінювання землекористування часто ґрунтується лише на основі даних витрат 

та вигод. Екологічна складова земель сільськогосподарського призначення при 

розрахунках орендної плати та податку на землю досі не здійснюється [10, c. 109 – 134, 

149, 175 – 178, 272]. 

Логічним видається, що землі сільськогосподарського призначення з 

благополучнішими в екологічному відношенні особливостями при оцінюванні з 

урахуванням екологічної ренти, як частини додаткового доходу, отримуваного 

землекористувачем, стануть пріоритетнішим при їх використанні та отриманні вагомих 

соціо-економіко-екологічних ефектів. 

Облік екологічної складової залежатиме від класу чистоти та придатності 

природних умов для того чи іншого виду сільськогосподарської культури [3, c. 481 – 

493]. З означеного, можна констатувати, що роль екологічно чистих земель 

актуалізується як: 

- незамінного природного ресурсу та базису для виробництва безпечної продукції, 

яка безпосередньо чи опосередковано не створює шкідливого впливу на здоров’я 

людини; 

- основи формування екологічно збалансованих агроекосистем, що потребують 

моделювання відповідно до спеціалізації ведення господарської діяльності. 

Це відповідає стратегічним завданням державної політики у сфері аграрного 

землекористування, зокрема удосконалення структури сільськогосподарських угідь, 

відтворення їх родючість та забезпечення раціонального використання й охорони земель 

на основі екологізації [7, c. 37 – 46]. 

Створення землекористувань з особливими характеристиками сприятиме 

веденню екологічного сільського господарства, яке базується на принципах захисту, 
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раціонального використання й розширення природних територій, що підтримують 

баланс агроекосистем (рис. 1) [9, c. 1]. 

 

 
 

Рисунок 1. Вплив екологічно чистих земель на сільськогосподарське виробництво 

 

Figure 1. Influence of environmentally friendly lands on agricultural production 

Джерело: авторська розробка 

 

Екологічно чисте землекористування, орієнтоване на «безпечне використання 

земельних ресурсів», повинно відповідати таким вимогам: 

 при оцінюванні землевпорядкування необхідно враховувати всі екологічні, 

соціальні та економічні аспекти, включаючи їх розвиток у часі; 

 потенційно зацікавлене населення повинно мати можливість привести свої 

погляди та втручання в процес розбудови системи формування екологічно безпечного 

землекористування; 

 процес розгляду повинен базуватися на достовірних знаннях про екологічні, 

соціальні та економічні наслідки оцінюваних варіантів землекористування; 

 потребує формування інформаційна база щодо екологічно чистих земель, 

придатних для ведення безпечного агрогосподарського виробництва. Доступна 

інформація повинна бути представлена таким чином, щоб усі зацікавлені сторони могли 

зрозуміти та використати її; 

 процес оцінювання вимагає прозорості для всіх зацікавлених сторін. 

Повернення якісних властивостей земель до їх вихідного стану не завжди 

можливе, але потрібне. Застосування тих чи інших підходів і технологій оновлення 

якісного стану сільськогосподарських земель зумовлює формування умовно чистих 

земельних масивів серед тих, що потенційно через певний час можуть стати придатними 

для отримання безпечної продукції виробництва. Але, перебуваючи у проміжному стані 

стосовно якісних характеристик, такі землі виконують особливу роль (табл. 1). 

Визначені території для формування екологічно чистих земель потребують 

ідентифікації за допомогою набору критеріїв у геоінформаційній базі даних. Якість 

цього техніко-економічного обґрунтування залежатиме від віку, точності й доступності 

даних і може змінюватися між регіонами. Для проведення техніко-економічного 

обґрунтування необхідне розмежування територій за їх агроекологічними 

характеристиками. Потрібно складати земельні карти відповідності. 

 

Результати формування масивів екологічно чистих земель 

Стійке безпечне 

сільськогосподарське 

виробництво та збільшення 

потенціалу родючості в 

довготривалій перспективі 

Збереження біологічного 

різноманіття в рамках 

агроекосистем та їх цілісності 

Використання поновлених 

земельних ресурсів у локальних 

сільськогосподарських системах 

для виробництва органічної 

продукції 
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Таблиця 1 

Роль земельних масивів з особливими характеристиками 

якості у штучно створених угрупованнях 

Table 1 

The role of land masses with special characteristics of quality in artificially created groups 

 

Визначення Особливості Мета 

Земельні масиви з 

особливими 

характеристиками 

якості 

1 2 3 4 

Агроландшафт 

Сукупність 

екосистем, 

сформованих у 

результаті 

сільськогоспо-

дарського 

перетворення 

ландшафту 

Більша частина 

природної 

рослинності 

замінена посівами 

й насадженнями 

польових, садових 

та лісових культур 

Стійке 

відтворення 

ресурсів і 

середовища в 

технологічному 

циклі отримання 

необхідної кіль-

кості та якості 

продукції, 

формування 

екологічно 

збалансованих 

високопродуктив-

них агроекосистем 

Відтворення 

біопродуктивності 

угідь; 

гумусоутворення; 

ентомологічна 

саморегуляція; 

формування умов 

екологічно 

безпечного 

землеробства; 

покращення 

хімічного стану 

ґрунтів 

Агроареал 

Частина 

агроландшафту, 

обмежена 

однаковими 

геологічними і 

мікрокліматич-

ними умовами 

Для ґрунтів 

агроареалу 

агроландшафту 

характерна 

наявність орного 

горизонту 

Агроекологічне 

угруповання за 

подібністю умов 

обробітку 

основних 

сільськогосподар-

ських культур 

Відтворення та 

покращення 

природного стану 

окремих частин 

агроландшафту з 

метою синтезу 

найбільш екологічно 

безпечних земельних 

масивів 

Агроекосистема 

Штучно створе-

ний комплекс 

біотичних і 

абіотичних 

природних 

компонентів, що 

перебуває в 

безпосередньому 

взаємозв’язку з 

природними 

умовами 

середовища 

Нестійкий, 

нездатний до 

тривалого 

існування без 

постійного 

підтримання 

людиною 

Раціональне 

використання 

біологічних 

ресурсів з метою 

отримання високого 

врожаю 

Підвищення 

врожайності; 

отримання 

екологічно безпечної 

продукції; створення 

екологічних умов 

існування 

рослинності й 

тварин 
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Закінчення таблиці 1 

 

 

1 2 3 4 

Агробіоценоз 

Штучно створене 

людиною 

угруповання 

рослин, тварин, 

грибів і 

мікроорганізмів у 

вигляді посівів 

або насаджень 

культурних 

рослин 

Незначна видова 

різноманітність, 

слабко розгалуже-

ні ланцюги 

живлення, 

нездатність до 

саморегуляції, 

потреба 

постійного 

втручання людини 

Отримання 

високого врожаю 

однієї або кількох 

культур, обраних 

людиною для 

вирощування 

Підвищення 

стійкості 

сільськогосподарсь-

ких культур до 

негативних 

факторів; 

формування 

безпечного розвитку 

Джерело: складено авторами на основі [2, с. 45 – 68, 8, с. 120 – 121] 

 

Широкий діапазон критеріїв може бути використаний для пошуку потенційних 

придатних ділянок. Важливими критеріями є стан захисту та використання ділянки 

землі. Подальший відбір ділянок може бути зроблено, якщо доступні детальні 

дослідження в області визначеної території, включаючи інформацію про гідрологію, 

кліматичні умови, рельєф і топографічний стан ландшафту. Інформація про існуючу 

дренажну інфраструктуру та ділянки водозбору підземних вод допомагає оцінити ризики 

повторного забруднення та уникнути потенційних конфліктів [10, с. 109 – 134, 149, 175 – 

178, 272]. 

Висновки. Потужне антропогенне навантаження на сільськогосподарські землі 

призводить до зміни їх стану, що супроводжується негативним балансом гумусу, 

нестачею органічної речовини, важливих елементів живлення, забрудненням важкими 

металами, активізації деградаційних процесів. Особливо це небезпечно для найбільш 

цінних і широко поширених українських чорноземів, сприйнятливих до техногенного та 

антропогенного навантаження. 

Такий стан земель території України зумовлює необхідність ведення безпечних в 

екологічному сенсі агрогосподарських робіт на основі формування екологічно чистих 

сільськогосподарських земель, організація яких дозволить вирішити питання щодо 

запобігання ерозії, сприятиме ефективному використанню земельних ресурсів, 

підвищить якість та безпеку отриманої продукції, забезпечить збереження агроекосистем 

на основі використання виключно природних чинників підвищення врожайності 

культур. 

Аналіз та співставлення агроекологічних характеристик земельних масивів з 

особливими характеристиками вирішить питання ранжування територій за ступенем 

придатності щодо можливостей трансформації землекористувань в екологічно чисті 

території та формування екологічно безпечних агроекосистем. 

Conclusions. Powerful anthropogenic loading on agricultural land leads to a change in 

their condition, which is accompanied by a negative balance of humus, lack of organic matter, 

important elements of nutrition, contamination of heavy metals, activation of degradation 

processes. This is especially dangerous for the most valuable and widespread Ukrainian 

chernozem, susceptible to man-made and man-made pressures. 

This condition of the lands of the territory of Ukraine predetermines the necessity of 

maintaining ecologically safe agricultural production on the basis of the formation of 

environmentally friendly agricultural land, the organization of which will allow to solve the 
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problem of preventing erosion, promote the efficient use of land resources, improve the quality 

and safety of the resulting products, ensure the preservation of agro-ecosystems on the basis of 

use exclusively natural factors increasing the yield of crops. 

The analysis and comparison of agroecological characteristics of land massifs with 

special characteristics will solve the question of ranking the territories according to the degree 

of suitability for the possibilities of transformation of land use in ecologically clean areas and 

the formation of ecologically safe agroecosystems. 
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МОДЕЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ СТРУКТУР 

ВУЗЛІВ МАШИН НА ПРИКЛАДІ ЗБІРНИХ ТОРЦЕВИХ ФРЕЗ 
 

Резюме. Запропоновано методологію моделювання конкурентоспроможних структур вузлів 

машин на прикладі збірних тоцевих фрез з пружно-демпфуючими елементами. На першому етапі 

запропоновано принципи побудови структурних схем торцевих фрез: 1) розтин корпусу фрези площинами 

і поверхнями, побудованими дискретним або неперервним поворотом формуючої лінії; 2) введення в місця 

розтину корпусу фрези пружно-демпфуючих елементів. Структурні схеми фрез об’єднано за однаковими 

принципами побудови, описано їх конкурентоспроможні характеристики й позначено відповідними 

елементами матриць-стрічок. На другому етапі нові структурні схеми фрез побудовано добутком 

елементів транспонованих матриць-стовпчиків на елементи матриць-стрічок, побудованих на першому 

етапі. В дію добутку елементів відповідних матриць вкладено фізичний зміст накладання одна на одну 

відповідних структурних схем. На наступних етапах для побудови нових структурних схем 

конкурентоспроможних торцевих фрез продовжено застосування дії добутку елементів матриць 

попередніх етапів проектування на елементи матриць-стрічок першого етапу проектування. 

Ключові слова: збірна торцева фреза, структурна схема, синтез, етап, конкурентоспроможний. 
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MODELING COMPETITIVE STRUCTURES OF MACHINE NODES  

ON THE EXAMPLE OF SECTIONAL CUTTERS 
 

Summary. Reducing the negative effect of the action of variable loads is achieved by introducing elastic 

couplings or elastic-damping elements into drive systems of machines or directly into the design of the tool. The 

article proposes a methodology for modeling competitive structures of machine nodes on the example of sectional 

cutters with elastic-damping elements by means of a step-by-step solution the tasks of structural-scheme synthesis. 

At the first stage of structural-scheme synthesis the proposes a principles of construction of new competitive 

structural schemes of sectional cutters: 1) reduction of the moment of inertia of the masses of the drive, severely 

tied to the tool cutter by cutting the cutter body with planes and surfaces constructed by discrete or continuous 

rotation of the forming line; 2) reducing the impact of the shock load on the cutting tool by inserting the elastic-

damping elements into the site of the cutting the cutter body. Structural schemes of sectional cutters are united 

according to the same principles of construction, their competitive characteristics are described and marked with 

corresponding elements of matrixes-tapes. At the second stage of structural-scheme synthesis, new structural 

schemes of competitive of sectional cutters are constructed by multiplying the elements of transposed matrixes-
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