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Анотація. У статті відображено результати дослідження структури земельного фонду та особливостей землекористування в Луць-
кому районі Волинської області в розрізі його адміністративних одиниць. Розраховано коефіцієнти розораності території та сіль-
ськогосподарських угідь, рівень сільськогосподарської освоєності, частку лісовкритих площ, співвідношення природних і госпо-
дарських угідь та виконано їх геоінфомаційне моделювання. Здійснено порівняльний аналіз отриманих показників та рекомендо-
ваних параметрів екологічної збалансованості територіальної організації.  
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Вступ. Земельні ресурси є компонентом навколишнього 
середовища, місцем існування людини та джерелом за-
доволення її потреб, а також їм належить вагома роль у 
суспільному виробництві. Земельні ресурси виступають 
в якості територіального базису та є основним засобом 
виробництва у сільському й лісовому господарстві. Зе-
мельні ресурси разом із ґрунтовим покривом, виконують 
низку біогеоценотичних і глобальних екологічних фун-
кцій, які зумовлюють нормальне функціонування як 
окремих біоценозів, так і життя загалом [14]. Однак, у 
процесі експлуатації земля, як природний ресурс, пос-
тійно зазнає антропогенного впливу. Перевищення до-
пустимих показників господарської освоєності земель-
ного фонду призводить до деградації ґрунтів, зміни гід-
рогеологічного режиму території, дигресії рослинного 
покриву, що, своєю чергою, веде до зменшення продук-
тивності ландшафтів та знищення природних екосистем. 
Тому вивчення структури земельного фонду та особли-
востей землекористування території певною мірою дає 
відповідь на питання про ступінь збереженості природ-
ної рослинності та стійкість геосистем до антропогенних 
навантажень, а результати таких досліджень є суттєвим 
науковим підґрунтям для оптимізації ландшафтно-
екологічної організації території. 

Короткий огляд публікацій за темою. На сьогодні 
існує багато наукових праць вітчизняних та зарубіжних 
вчених, присвячених питанням раціонального викорис-
тання земельного фонду. Детальний огляд історії дослі-
джень проблем ландшафтно-екологічної оптимізації 
території в цілому та різних аспектів використання й 
охорони сільськогосподарських земель зокрема відо-
бражено в статтях [11; 12]. Додамо, що за останні п’ять 
років публікації з подібного роду досліджень мають та-
кож Барвінський А. В., Бєлова Н. В., Горбатенко А. А., 
Ільєнко Т. В., Ковальчук І. П., Копайгора Б. М., Кульбіда 
Л. С., Кучеренко Ю. А., Кучма Т. Л., Літвак О. А., Па-
шутіна О. М., Попова О. Л., Прикуп Л. Л., Рідей Н. М., 
Сиротенко О. В., Тараріко О. Г. [1; 2; 6−8; 16−19] та ін-
ші. 

Стан земельних ресурсів та особливості землекорис-
тування у Волинській області досліджували Димшиць 
О. Л.,  Зузук Ф. В., Карпюк З. К., Качаровський Р. Є., 
Колошко Л. К., Князькова Т. О., Ліщук Н. М., Мольчак 
Я. О., Павловська Т. С., Панас Р. М., Полянський С. В., 
Потапова А. Г., Щурко Ю. С. та ін. [4; 5; 9 − 13; 15; 20]. 

Мета й завдання статті. Метою даного дослідження 
є аналіз структури земельних угідь Луцького району 
Волинської області для вирішення завдань ландшафтно-

екологічної оптимізації території. Для досягнення мети 
вирішувалися такі завдання: 1) вивчити історію дослі-
джень стану земельних ресурсів та особливостей земле-
користування у Волинській області; 2) проаналізувати 
фізико-географічні умови адміністративного району як 
передумову формування сучасної структури його земе-
льного фонду; 3) з’ясувати структуру земельного фонду 
району; 4) визначити й проаналізувати рівень сільсько-
господарської освоєності, коефіцієнти розораності тери-
торії,  розораності сільськогосподарських угідь, частку 
лісовкритих площ, співвідношення природних і госпо-
дарських угідь в Луцькому районі; 5) здійснити геоінфо-
рмаційне моделювання стану земельних ресурсів дослі-
джуваної території. 

Матеріали й методи. Під час дослідження викорис-
тано літературні та інтернет-джерела, форму 6-зем Го-
ловного управління Держгеокадастру у Волинській об-
ласті, цифрову топографічну карту Волинської області 
1:200 000. Геоінформаційне моделювання стану земель-
них угідь здійснено у ГІС MapInfo Professional 8.0 SCP. 
Крім геоінформаційного моделювання, у роботі застосо-
вано такі методи, як порівняльно-географічний, матема-
тичний, статистичний, графічний тощо.  

Виклад основного матеріалу й обґрунтування 
отриманих результатів дослідження. Луцький район – 
адміністративний район, що розташований у південно-
східній частині Волинської області. Площа району скла-
дає 0,973 тис. км² (4,8 % території області). Район вклю-
чає 83 сільських населених пункти й 2 селища міського 
типу, що на розташовані на території 2 селищних  та 28 
сільських рад. 

У структурі земельного фонду Луцького району ста-
ном на 01.01.2016 р. переважають сільськогосподарські 
землі − вони  займають понад 83 % території, ліси та 
інші лісовкриті території – 7,2 %, забудовані землі – 
майже 5 %, відкриті заболочені землі – 3,12 %, води – 
1,53 %, найменший відсоток припадає на відкриті землі 
без рослинного покриву або з незначним рослинним 
покривом – 0,11 % (рис. 1). Найвищу частку сільського-
сподарські землі займають у Веселівській сільській раді 
– 94,47 %, найнижчу в смт Торчин – 65,46 %.  

На другій позиції у структурі земельних ресурсів рай-
ону – ліси та інші лісовкриті землі (7,2%). З-поміж адмі-
ністративних одиниць району найвища лісистість спо-
стерігається в Піддубцівській (16,71 %), Лаврівській 
(15,18 %), Смолигівській (14,89 %), трохи більше 14 % у 
Лищенській та Шепельській сільських радах; найнижчі 
показники лісистості (до 2 %) – у Заборольській, Вою-
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тинській, Веселівській, Липинській, Несвічівській, Про-
міньській сільських радах; у Коршівській сільській раді 
ліси відсутні взагалі. 
 

 
Рис. 1. Структура земельного фонду Луцького району станом 

на 01.01.2016 р. 

 

Третє місце у структурі землекористування Луцького 
району займають забудовані землі. Найвища забудова-
ність серед сільських рад простежується в Боратинській 
(12,43 %) та Липинській (11,90 %), із селищних – в Тор-
чинській (23,01 %), найменша – в Одерадівській та Хо-
рохоринській сільських радах (менше 2 %).  

Найменшу частку в структурі земельного фонду дос-
ліджуваної території займають відкриті землі без рос-
линного покриву або з незначним рослинним покривом 
(0,11 %). В адміністративних утвореннях Луцького рай-
ону ця категорія земель наявна лише у Баївській, Баків-
ській, Боратинській, Буянівській, Гіркополонківській, 
Городищенській, Лаврівській, Підгайцівській, Піддуб-
нівській, Радомишльській, Ратнівській, Смолигівській, 
Хорохоринській, Чаруківській, Шепельській сільських 
радах та в смт. Рокині. 
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Рис. 2. Коефіцієнт розораності територій адміністративних одиниць Луцького району та Луцької міської ради 
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Рис. 3. Частка природних і напівприродних угідь територій адміністративних одиниць Луцького району та Луцької міської ради 
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Екологічну сталість ландшафту, як відомо, порушує 
низка чинників, серед яких одним із домінантних є ви-
сока розораність земель. Згідно з чинними нормами, 
розораність земель на рівні 60−80 % вважається неспри-
ятливою, 25−60 %− умовно сприятливою і менше 25 % 
− сприятливою [3]. Коефіцієнт розораності Луцького 
району становить 67,5 %, що характеризує ситуацію як 
несприятливу. Найвища частка ріллі у структурі земель-
ного фонду притаманна Коршівській та Баківцівській 
сільрадам – понад 80 %. Найменш розораними є Маяків-
ська сільрада (50,02 %) та Торчинська селищна рада 
(46,79 %). Територія Луцької міської ради розорана на 
7,81 % (рис. 2). 

Що стосується розораності сільськогосподарських 
угідь, то у Луцькому районі вона становить 83,54 %. 
Найвищим (понад 90 %) цей показник є в Баївській, Ба-
ківцівській, Гіркополонківській, Коршівській, Несвічів-
ській, Ратнівській  сільрадах, найнижчим − у Маяківсь-
кій (65,77 %).  

Для того, щоб територія була екологічно безконфлік-
тною, високопродуктивною, естетично привабливою, 
частка природних угідь оптимально має становити 60 %, 
причому 35−40 % − гранично допустима величина [16]. 
Луцький район має малу частку природних і напівпри-
родних територій (сума площ лісів та лісовкритих зе-
мель, сіножатей, пасовищ, відкритих заболочених зе-
мель, під поверхневими водоймами, сухих відкритих 

земель з особливим рослинним покривом і без нього) – 
22,88 %. З-поміж усіх адміністративних одиниць Луць-
кого району найвищою вона є в Шепельській (30,29 %), 
Білостоцькій (30,57 %), Романівській (33,95 %) сільській 
радах, а найнижчою – в Коршівській сільській раді (6,5 
%). У межах Луцької міської ради цей показник стано-
вить 4,18 % (рис. 3). 

Висновки. Луцький район має вкрай несприятливу 
структуру земельних угідь, про що свідчить мала частка 
природних і напівприродних територій, високі коефіці-
єнт розораності територій та розораність сільськогоспо-
дарських угідь. Причиною цього є екстенсивне освоєння 
відносно родючих ґрунтів, видобуток мінеральних ресу-
рсів, зокрема карбонатних порід, цегельно-черепичної 
сировини, а також значне (порівняно з іншими адмініст-
ративними територіями області) селитебне навантажен-
ня. Для більш детальної екодіагностики території Луць-
кого району необхідно оцінювання екологічних коефіці-
єнтів збалансованості територіальної структури (коефі-
цієнти екологічної стабільності, антропогенного наван-
таження, абсолютної напруженості, відносної напруже-
ності, екологічної захищеності і т.п.), що й визначає пер-
спективи наших подальших досліджень. Отримана ін-
формація може бути важливою при розробці регіональ-
них програм використання та охорони земель та плану-
ванні оптимізаційних заходів у сільськогосподарській 
сфері. 
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Modern structure of land-use in Lutsk district: agrolandscape aspect 

T. S. Pavlovska, O. V. Rudyk, V. U. Voloshyn  
Abstract. The article represents the results of studies of the structure of the land reserves and land-use patterns in Lutsk district Volyn region 
in terms of their administrative units. Coefficients of arable areas and agricultural lands, the level of agricultural development, the share of 
forested areas, natural and economic grounds are calculated and GIS modeled. The comparative analysis of the indicators and recommended 
parameters of ecological balance of territorial organization was conducted.  

Keywords: GIS modeling, plowing coefficient, landscape and ecological area optimization, amount of forests, agriculturally used areas 
and semi-natural areas, the level of agricultural development, farmland plowing, structure of the land fund. 
 

Современная структура землепользования Луцкого района: агроландшафтный аспект 

Т. С. Павловская, А. В. Рудик, В. У. Волошин  
Аннотация. В статье отражены результаты исследования структуры земельного фонда и особенностей землепользования в Луц-
ком районе Волынской области в разрезе его административных единиц. Рассчитаны коэффициенты распаханности территории и 
сельскохозяйственных угодий, уровень сельскохозяйственной освоенности, долю лесопокрытой площади, соотношение природ-
ных и хозяйственных угодий и выполнено их геоинфомационное моделирование. Осуществлен сравнительный анализ получен-
ных показателей и рекомендуемых параметров экологической сбалансированности территориальной организации.  

Ключевые слова: геоинформационное моделирование, коэффициент распаханности, ландшафтно-экологическая оптимизация 
территории, лесистость, природные и полуестественные угодья, распашка сельскохозяйственных угодий, структура земельного 
фонда, уровень сельскохозяйственной освоенности. 
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