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Статтю присвячено дослідженню процесів розмежування економічного зростання в аграрному секторі економіки регіону та 
інтенсивності використання земельних ресурсів. Проаналізовано тенденції у виробництві сільськогосподарських культур у порів-
нянні з динамікою зміни посівних площ. На основі аналізу зроблено висновок про наявність відносного декаплінгу у використанні 
земельних ресурсів в аграрному виробництві Миколаївської області.
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Статья посвящена исследованию процессов рассогласования экономического роста в аграрном секторе экономики регио-
на и интенсивности использования земельных ресурсов. Проанализированы тенденции в производстве сельскохозяйственных 
культур по сравнению с динамикой изменения посевных площадей. На основе анализа сделан вывод о наличии относительного 
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Постановка проблеми. Стратегічною метою розви-
тку аграрного сектора є формування конкурентоспро-
можного на світовому ринку та екологічно безпечного 
виробництва сільськогосподарської продукції, необ-
хідних для підтримки досягнутого рівня продоволь-
чої безпеки, забезпечення повноцінного харчування 
та здорового способу життя населення за умови збе-
реження родючості ґрунтів. При цьому економічне 
зростання як і раніше залишається найважливішим 
критерієм державного та регіонального розвитку, але 
визначальним фактором для нього все більше стає від-
сутність екологічних ризиків та покращання якості 
життя населення. Такий підхід відповідає принципам 
екологоорієнтованого розвитку економіки. Одним із 
критеріїв формування екологоорієнтованого підходу у 
діяльності підприємств може слугувати оцінка впливу 
економічного розвитку на процес ресурсовикорис-
тання та екологічний стан території.

Оцінити результат модернізації виробництва 
з урахуванням екологічних вимог можливо через 
ефект декаплінга. Англійське слово decoupling у 
перекладі означає «відмежування, розмежування, 
роз'єднання, відділення, порушення зв'язку». 
Поняття «декаплінг» застосовується у випадках, 
коли два процеси або низка показників, які пови-
нні б мати визначену залежність, на практиці руха-
ються у різних напрямах [1].

Першою міжнародною організацією, що запро-
понувала концепцію екологічного декаплінгу стала 
Організація економічного співробітництва та розви-
тку (ОЕСР) [2]. За визначенням ОЕСР декаплінг – це 
розрив зв'язку між «негативним екологічним впли-
вом» та «економічними благами» [3]. 

У доповіді ЮНЕП Decoupling Natural Resource 
Use and Environmental Impacts from Economic Growth 

зазначається, що фундаментальним чинником для 
майбутнього добробуту людей, є прискорення процесу 
декаплінга. В еколого-економічних відносинах дека-
плінг повинен стати ключовим принципом, що скла-
дається у неузгодженості традиційно сформованих 
взаємопов'язаних процесів розвитку економічного 
зростання, обсягів споживаних природних ресурсів і 
забруднень навколишнього середовища та передбачає 
задоволення зростаючих потреб суспільства при міні-
мізації витрачання природного капіталу [4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останні 
роки концепція декаплінгу набула значної популяр-
ності у наукових працях. Численні дослідження, 
присвячені аналізу взаємозв'язку між економіч-
ним зростанням та процесами ресурсовикористання 
і антропогенного навантаження на екосистеми, 
представлені у роботах таких зарубіжних вчених, 
як: Й. Вехмес, П. Тапіо, Ф. Клімент, Д. Медоуз, 
А. Пардо, І. Лу, Р. Бекон, М. Суструм, Г. Устблом.

Екологічні й економічні аспекти ефективності у 
використанні природних ресурсів та формуванні про-
цесу сталого розвитку з урахуванням екологічних 
наслідків розглянуті у наукових дослідженнях вітчиз-
няних вчених: О.Ф. Балацького, Б.М. Данилишина, 
О.О. Веклича, Л.Г. Мельник, І.М. Сотник, О.М. Тур.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. У контексті загострення екологічних 
ризиків існує необхідність у продовженні досліджень 
і проведенні декаплінг-аналізу на регіональному 
рівні з урахуванням кількісного розподілу і якісного 
використання природних ресурсів, а саме земель-
них ресурсів, які виступають основною складовою 
ресурсного потенціалу аграрного сектора.

Мета статті полягає в оцінці тенденцій у сіль-
ськогосподарському землекористуванні з урахуван-
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ням його економічної ефективності на основі про-
ведення декаплінг-аналізу економічного зростання 
у взаємозв'язку з показниками рівня використання 
земельних ресурсів в аграрному секторі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Здат-
ність економіки держави до нарощування еконо-
мічного потенціалу, що не супроводжується поси-
ленням тиску на довкілля, відображається в ефекті 
декаплінга. Для того щоб виявити декаплінг, необ-
хідно зафіксувати взаємозв'язок між показником 
економічних рушійних сил (найчастіше загально-
прийнятим ВВП), який традиційно вважають вимі-
ром якості життя, та індикатором тиску на довкілля. 
Декаплінг – це процес сталої довготривалої, прогно-
зованої і керованої неузгодженості трендів економіч-
ного зростання, споживання природних ресурсів і 
забруднення навколишнього середовища на усіх ета-
пах життєвого циклу. При цьому такий процес не 
супроводжується перерозподілом екологічних ризи-
ків у часі і просторі [5].

Розрізняють два види декаплінгу залежно від 
факторів впливу, а саме: декаплінг за ресурсними 
факторами (resource decoupling) тобто за природо-
ємністю; декаплінг за факторами впливу на навко-
лишнє природне середовище (impact decoupling) – за 
екологоємністю. Графічне зображення двох видів 
ефекту декаплінгу за природоємністю та екологоєм-
ністю представлено на рис. 1. Показник декаплінгу 
за екологоємністю відображає швидкість зростання 
макроекономічних показників відносно кількості 
викидів забруднювачів, що дає можливість зафік-
сувати відповідні зміни щодо виникаючої потреби 
зменшувати вплив на навколишнє природне середо-
вище за умови створення кожної додаткової одиниці 
економічного блага [7].

Декаплінг за природоємністю

Людське благополуччя 

Час

Економічне зростання 

Використання ресурсів

Антропогенний тиск на 
навколишнє природне середовище

Декаплінг за екологоємністю

Рис. 1. Ефект декаплінгу за природоємністю  
та екологоємністю виробництва

Джерело: представлено з використанням [6]

В якості показників тиску на навколишнє серед-
овище використовуються показники: обсяг викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря; обсяг 
скидів забруднених стічних вод (без очищення або недо-
статньо очищених) у водні об'єкти; утворення відходів 
виробництва і споживання І–ІІІ класів небезпеки.

Показник декаплінга за природоємністю пред-
ставляє собою взаємозв'язок між рівнем економіч-
ного зростання (ВВП, ВРП) та темпами викорис-
тання (вичерпання) природних ресурсів [8]. 

Розмежування використання природних ресурсів 
від економічного росту характеризує: економіка зрос-
тає швидше ніж темпи використання природних ресур-
сів, проте в абсолютних величинах ресурсів викорис-
товується більше – це відносний декаплінг; економіка 
зростає, а ресурси використовуються у тих самих обся-

гах або менше – абсолютний декаплінг. При вищих 
темпах ресурсоспоживання за економічне зростання 
відбувається також розмежування показників, проте 
негативне. Такий стан пропонується вважати як нега-
тивний декаплінг (абсолютний або відносний) [9].

Для виявлення декаплінгу за природоємністю у 
Миколаївській області проведено аналіз викорис-
тання земельних ресурсів в аграрному секторі. У роз-
рахунку використовувалися такі показники: площа 
сільськогосподарських угідь, посівні площі основних 
сільськогосподарських культур, обсяги валового 
виробництва сільського господарства, рослинництва 
та окремих сільськогосподарських культур.

Інтенсивність використання земельних ресурсів 
та темпи зростання виробництва сільськогосподар-
ської продукції представлено на рис. 2–7.

Темпи зміни площі сільськогосподарських угідь

Індекс валової продукції сільського господарства

Індекс валової продукції рослинництва
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Рис. 2. Площі сільськогосподарських угідь  
та індекси валової продукції сільського господарства 
і рослинництва в Миколаївській області в динаміці

Джерело: побудовано автором з використанням даних [10]

Рис. 3. Посівні площі та індекси  
виробництва зернових та зернобобових культур  

по Миколаївській області в динаміці
Джерело: побудовано автором з використанням даних [10]

Проведені розрахунки свідчать, що співвідно-
шення показників площі сільськогосподарських 
угідь та валової продукції показують ефективність 
використання земельних ресурсів. Площа земельних 
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ресурсів в аграрному секторі залишається майже без 
змін протягом досліджуваного періоду, а темпи росту 
сільськогосподарського виробництва значно підви-
щилися у 2008 р. – до 110,4%. Темпи росту рослин-
ництва склали у 2008 р. 114,9%. Скорочення обсягів 
валової продукції спостерігається тільки у 2012 р., 
але і цей показник перевищує обсяги сільськогоспо-
дарського виробництва на 3,1% (у галузі рослинни-
цтва – на 4,5%) порівняно із 2006 р.

Аналіз динаміки розвитку окремих сільськогоспо-
дарських культур за період дослідження відображає 
різноманітність процесів, які відбуваються у рослинни-
цтві Миколаївської області. Зміна посівних площ зерно-
вих та зернобобових культур за досліджуваний період 
мала незначне відхилення. Найбільша посівна площа 
була виявлена у 2013 р. – 970 тис.  га, найменша – у 
2007 р. – 807,2 тис.  га. В області майже дві третини 
(63%) зайнятих посівами площ відведено під зернові 
культури. В останні роки намітилася позитивна тенден-
ція розширення посівних площ під зернобобові куль-
тури, які мають властивості збагачувати ґрунт орга-
нічною речовиною, біологічним азотом, що покращує 
структуру ґрунту та його фітосанітарний стан.

Темпи зміни посівних площ цукрових буряків
Індекс виробництва цукрових буряків
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Рис. 4. Посівні площі та індекси  
виробництва цукрових буряків  

по Миколаївській області в динаміці
Джерело: побудовано автором з використанням даних [10]

Темпи зміни посівних площ соняшника
Індекс виробництва соняшника
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Рис. 5. Посівні площі та індекси виробництва 
соняшника по Миколаївській області в динаміці

Джерело: побудовано автором з використанням даних [10]

Тенденції зміни показників дозволяють зробити 
висновок, що посівні площі цукрових буряків ско-
ротилися більше ніж у два рази за останні два роки, 
а порівняно із 2006 р. площі скоротилися майже у 
10 разів. При цьому значно зменшилися і обсяги 
виробництва цукрових буряків. 

Існуючі тенденції свідчать про те, що темпи зміни 
посівних площ соняшника мають незначні коливання 
і найбільша площа під посіви цієї культури складала 
у 2012 р. – 477,0, а найбільший урожай був зібраний 
у 2013 р. – 9 399,1 тис.  ц. У 2014 р. при збільшенні 
посівної площі був отриманий менший врожай, ніж 
у попередньому році – всього 7 277,7 тис.  ц.

Однією з найбільших небезпек для родючості 
ґрунтів при вирощуванні цукрових буряків і соняш-
нику є неконтрольовані втрати гумусу та інших ком-
понентів родючості внаслідок змивання (водної еро-
зії) ґрунтів при складному рельєфі поверхні ґрунту. 
Цукрові буряки та соняшник висушують ґрунт на 
глибину 1,5–2 м, тому після цих культур наступного 
року у ґрунті запаси вологи повністю не відновлю-
ються, що спостерігається у зоні нестійкого і осо-
бливо недостатнього зволоження.

Темпи зміни посівних площ картоплі
Індекс виробництва картоплі
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Рис. 6. Посівні площі та індекси виробництва 
картоплі по Миколаївській області в динаміці

Джерело: побудовано автором з використанням даних [10]

Темпи зміни посівних площ овочів
Індекс виробництва овочів
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Рис. 7. Посівні площі та індекси виробництва 
овочів по Миколаївській області в динаміці

Джерело: побудовано автором з використанням даних [10]
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Також слід зазначити, що посівні площі соняш-

ника займають вагому частку у загальній посів-
ній площі Миколаївської області і складають 29% 
(454,0 тис.  га у 2014 р.), що перевищує у 2,4 рази 
науково обґрунтовані норми. Для зони Степу цей 
показник становить – 12%, а це, у свою чергу, нега-
тивно впливає на раціональне землекористування.

У виробництві картоплі просліджуються незначні 
відхилення у посівних площах, але існують значні 
відхилення в отриманні урожаїв. Найбільший уро-
жай картоплі за досліджуваний період отриманий у 
2011 р. – 2 143 тис. ц, найменший – у 2007 р. – 
1054,7 тис.  ц. Останні два роки обсяги виробництва 
картоплі теж мають високі показники.

Обсяги виробництва овочів значно збільшилися 
за досліджуваний період при досить незначних від-
хиленнях посівних площ. У середньому врожайність 
овочевих культур з 2006 по 2014 р. збільшилася у 
1,7 рази. Отже, відбулось випередження динаміки 
виробництва над посівними площами, що характери-
зує абсолютний декаплінг.

За результатами проведених досліджень виявлено, 
що за досліджуваний період відбувається зростання 
ефективності виробництва сільськогосподарських 
культур, динаміка виробництва перевищує динаміку 
посівних площ по кожній із культур. Незважаючи на 
зменшення валового виробництва у 2014 р. та ско-
рочення посівних площ окремих культур, на основі 
проведених досліджень виявлено відносний дека-
плінг у використанні земельних ресурсів.

Висновки. Ефект декаплінгу є індикатором запро-
вадження заходів щодо раціонального управління 
природокористуванням. Можливість формування 
явища абсолютного декаплінга пов'язана зі стиму-
люванням інвестицій у природоохоронну діяльність 
на основі комплексу адміністративних і економічних 
методів державного управління. Декаплінг виявля-
ється там, де створена сукупність механізмів, норм 
та правил, які примушують господарюючих суб'єктів 
застосовувати у виробництві ресурсо- і енергозберіга-
ючі технології, використовувати очисні споруди, біо-
технології та екологічні матеріали.

Політика екологоорієнтованого розвитку повинна 
бути регламентована чітким екологічним і земель-
ним законодавством, здійснюватися під суворим 
контролем державних органів влади та увагою гро-
мадських організацій. Передумови до переходу на 
екологоорієнтований розвиток потребують запро-

вадження комплексу заходів з раціонального вико-
ристання сукупного ресурсного потенціалу за умови 
концентрації зусиль на поновленні якісних компо-
нентів окремих видів природних ресурсів, запрова-
дження ресурсо- та енергозберігаючих технологій.
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