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Стойко Н., Стадницька О. Антропогенні чинники розвитку ерозійних процесів у Львівській області 

Обґрунтовано необхідність визначення чинників поширення ерозії ґрунту в конкретних природних та со-

ціально-економічних умовах певного регіону. Проведено кореляційно-регресійний аналіз впливу антропо-

генних чинників на розвиток ерозійних процесів в агроландшафтах Львівської області. Визначено, що 

найбільший вплив на розвиток ерозійних процесів має розораність земель на схилах крутістю 3–7°. 

Підтверджено, що, чим більша площа екологічно стабілізуючих угідь (сіножатей, пасовищ, лісів та ін.) 

у структурі земельних ресурсів, тим інтенсивність ерозійних процесів менша. 

Ключові слова: орні землі, сільськогосподарські угіддя, антропогенний чинник, ерозія, кореляційно-

регресійний аналіз, крутість схилу. 

 

Stoiko N., Stadnytska O. Anthropogenic factors, effecting development of erosion processes in Lviv region  

The article argues necessity to determine factors, causing expansion of soil erosion under certain natural and 

socio-economic conditions of the region. The work presents correlation and regression analysis of anthropo-

genic factors effect on progress of erosion processes on agrarian landscapes of Lviv region. It is determined that 

tilling of lands on 3–7
 
slopes makes the greatest impact on erosion development. It is proved that the larger area 

of ecologically stabilizing lands (grasslands, pastures, forests, etc.) is provided in the structure of land re-

sources, the lower intensity of erosion processes is observed.  

Key words: arable land, agricultural land, anthropogenic factor, erosion, correlation and regression analysis, 

steepness of a slope. 

 

Стойко Н., Стадницкая А. Антропогенные факторы развития эрозионных процессов во Львовской 

области 

Обоснована необходимость определения факторов распространения эрозии почв в конкретных природ-

ных и социально-экономических условиях определенного региона. Проведен корреляционно-регрессионный 

анализ влияния антропогенных факторов на развитие эрозионных процессов в агроландшафтах Львов-

ской области. Определено, что наибольшее влияние на развитие эрозионных процессов имеет распашка 

земель на склонах крутизной 3–7°. Подтверждено, что, чем больше площадь экологически стабилизи-

рующих угодий (сенокосов, пастбищ, лесов и др.) в структуре земельных ресурсов, тем интенсивность 

эрозионных процессов меньше. 

Ключевые слова: пахотные земли, сельскохозяйственные угодья, антропогенный фактор, эрозия, корре-

ляционно-регрессионный анализ, крутизна склона. 

 
остановка проблеми. В Україні проб-

лема поширення ерозійних процесів є 

надзвичайно гострою – близько 57% території 

країни зазнали негативного впливу водної та 

вітрової ерозії, приблизно 4,5 млн га ріллі із се-

редньо- та сильнозмитими ґрунтами, 68 тис. га 

повністю втратили гумусовий горизонт, 

площа активних ярів складає 157,0 тис. га 

[9]. За підрахунками учених, збиток від ерозії 

щороку становить приблизно 5 млрд доларів 

США, а побічний збиток внаслідок втрати 

врожаю на еродованих ґрунтах – 1 млрд до-

ларів США [5]. 

У Концепції боротьби з деградацією зе-

мель та опустелюванням відзначено, що од-

ним зі способів вирішення окресленої проб-

леми в Україні є «збільшення площі сільсь-

когосподарських угідь екстенсивного вико-

ристання (сіножатей, пасовищ), лісів, поле-

захисних лісових смуг та інших захисних на-

саджень відповідно до науково обґрунтова-

них показників з урахуванням регіональ-   

них особливостей та природно-кліматичних 

умов» [6].  

Співвідношення між природними і антро-

погенними чинниками, що спричинюють еро-

П 



 
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

 
 АГРАРНА ЕКОНОМІКА, 2017, Т. 10, № 1-2              95

 

зію ґрунту, визначає регіональні особливості 

розвитку та інтенсивності прояву цього про-

цесу. Встановлення чинників поширення 

ерозії ґрунту в конкретних природних та со-

ціально-економічних умовах певного регіону 

дасть змогу спланувати систему заходів, яка 

б ефективно запобігала еродованості земель, 

сприяла відновленню родючості ґрунтів та 

забезпечила їх високу продуктивність. Тому 

проведення досліджень щодо виявлення за-

лежностей між еродованістю земель і чинни-

ками, що її спричинюють, досить актуальне в 

науковому і прикладному аспектах. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Вітчизняні та зарубіжні вчені, котрі вив-

чали питання виникнення й поширення еро-

зійних процесів, визначили цілу низку об’єк-

тивних і суб’єктивних чинників їх розвитку.  

У багатьох наукових дослідженнях значна 

увага приділена оцінці впливу рельєфу тери-

торії на розвиток ерозійних процесів. Зокре-

ма у дослідженні А. Рожкова та К. Яловиць-

кого [8] проаналізовано вплив експозиції 

схилів на інтенсивність ерозійних процесів, у 

праці Ф. Моргунова, Н. Шикули та А. Тара-

ріко [4] – вплив довжини лінії стоку, у праці 

В. Сластіхіна [10] – вплив форми схилів. До-

слідження В. Джамаля, М. Шелякіна та В. Бі-

лолипського та ін. [3] щодо впливу крутості 

схилу на інтенсивність змиву ґрунту свід-

чить, що зі збільшенням крутості схилів під-

вищується коефіцієнт еродованості ґрунто-

вого покриву, причому на схилах крутістю 

1–3° в середньому 45%, а на схилах 3,1–5° – 

60% площі ґрунтового покриву представлено 

слабоеродованими різновидами. 

Дослідник Г. Швебс [14] важливе ґрунто-

захисне значення надавав рослинному покри-

ву, вважаючи, що, чим краще він розвине-

ний, тим слабше проявляється ерозія. Харак-

теризуючи ерозійну загрозу агрофонів, нау-

ковець за значенням коефіцієнтів змиву роз-

містив їх у такий ряд: просапні культури 

(0,20), однорічні трави (0,10), багаторічні 

трави (0,05).  

Більшість дослідників сходяться на думці, 

що найнебезпечнішим чинником розвитку 

ерозії є господарська діяльність людини. Зо-

крема М. Реймерс зазначає [7], що природна 

ерозія – дуже повільний процес, однак діяль-

ність людини може значно посилити його; 

М. Заславський найчіткіше сформулював пи-

тання про природні чинники як умови вини-

кнення й розвитку ерозії ґрунтів та про гос-

подарську діяльність людей як єдину при-

чину сучасної ерозії [2].  

Вважають [12], що причиною екологічної 

дестабілізації сучасних агроландшафтів є по-

рушення співвідношень між площами ріллі 

та природних угідь, а розвиток ерозійних 

процесів переважно зумовлений надмірним 

антропогенним навантаженням на земельні 

ресурси. 

Постановка завдання. Мета нашого до-

слідження – визначити антропогенні чинни-

ки, які мають значний вплив на розвиток еро-

зійних процесів в агроландшафтах Львівської 

області за допомогою кореляційно-регресій-

ного аналізу, та встановити тісноту цього 

зв’язку. 

Матеріали та методика дослідження. 

Для аналізу залежностей між еродованістю 

земель та антропогенними чинниками, що її 

спричинюють, використано метод кореляцій-

но-регресійного аналізу [1]. Цей метод дає 

змогу встановити функціональну залежність 

зміни результативної ознаки (y) від зміни од-

нієї чи кількох факторних ознак (х1, x2…xn) і 

дає кількісну оцінку ступеня щільності 

зв’язку.  

У загальному вигляді економетрична мо-

дель зводиться до функції: 

y = f (x1, x2, x3…xn).                       (1) 

Найпростішою формою зв’язку є лінійна 

залежність, яку математично описує рівнян-

ня: 

y = a1 x1 + a2 x2 + a3 x3 +…+ an xn + b,      (2) 

де а, b – коефіцієнти лінійної регресії. 

Дослідження проводили у розрізі 20 адмі-

ністративних районів Львівської області на 

основі статистичних даних про розподіл зе-

мельного фонду за угіддями, еродованість 

орних земель, розподіл орних земель за кру-

тістю схилів (табл. 1). 

Структура земельного фонду Львівської 

області характеризується такими показника-

ми: сільськогосподарська освоєність терито-

рії становить 57,8%, розораність сільсько-

господарських угідь – 62,9%, лісистість – 

28,8%. Еродовані орні землі в регіоні займа-

ють 238,5 тис. га, або 30% від загальної пло-

щі ріллі. Слабозмитими ґрунтами зайнято 

137,2 тис. га (17,3% площі ріллі), середньо-

змитими – 77,8 тис. га (9,8%), сильнозмити-

ми ґрунтами – 23,4 тис. га (3,0%). 

Виклад основного матеріалу. В умовах 

сучасного землекористування на виникнення 
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і розвиток ерозійних процесів впливає досить 

велика кількість чинників [11]. Розглянемо 

антропогенні чинники, які, на нашу думку, 

мають значний вплив на поширення ерозій-

них процесів у межах об’єкта дослідження, а 

саме: біофізичні характеристики (рослинний 

покрив та рельєф) через розораність сільсь-

когосподарських угідь та розораність на схи-

лах; соціально-економічні характеристики 

(споживацький підхід) через коефіцієнти 

екологічної стабільності та антропогенного 

навантаження (табл. 2). 

У результаті проведених розрахунків ба-

чимо, що найтісніший зв’язок спостерігається 

між площею поширення еродованих орних 

земель та їх розміщенням на схилах з крутіс-

тю 3–5º та 5–7º. Між показником частки еродо-

ваних орних земель та показниками частки ор-

них земель на схилах різної крутості, за виня-

тком показника частки орних земель із крутіс-

тю схилів до 3º, існує прямий зв’язок. Це вка-

зує на те, що
 
збільшення площі орних земель 

на схилах з крутістю понад 3º
  
супроводжуєть-

ся збільшенням площ еродованих земель. 

Таблиця 1 

Значення показників для кореляційних моделей 
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Частка орних земель  

на схилах, %
1 

<3º
 

3-5º
 

5-7º
 

>7º
 

Бродівський 26,0 61,5 34,1 0,54 2,88 80,2 10,5 6,5 2,8 

Буський 12,5 62,4 34,9 0,48 2,72 94,6 3,7 1,4 0,3 

Городоцький 29,3 65,4 29,6 0,40 2,53 78,7 11,2 10,1 0,0 

Дрогобицький 31,7 57,2 38,5 0,59 2,99 72,5 15,3 6,9 5,3 

Жидачівський 27,1 63,5 32,4 0,43 2,63 71,3 13,2 11,3 4,2 

Жовківський 22,3 65,3 30,6 0,48 2,72 87,9 6,0 3,0 3,1 

Золочівський 22,8 61,0 34,4 0,47 2,70 79,3 7,7 7,7 5,3 

Кам’янка-Бузький 13,5 66,0 30,3 0,44 2,61 88,5 9,2 1,9 0,4 

Миколаївський 22,7 55,4 40,8 0,51 2,76 78,5 9,9 6,8 4,9 

Мостиський 46,3 72,0 24,1 0,41 2,56 53,6 18,0 16,0 12,4 

Перемишлянський 60,9 64,2 31,6 0,51 2,81 37,0 29,4 23,3 10,3 

Пустомитівський 32,0 68,6 25,8 0,40 2,51 79,8 11,9 6,5 1,8 

Радехівський 5,0 65,3 31,3 0,48 2,73 96,2 3,0 0,9 0,0 

Самбірський 26,6 60,6 35,8 0,41 2,55 83,8 10,9 3,9 1,4 

Сколівський 47,7 34,9 63,0 0,83 3,58 28,4 17,7 21,0 33,0 

Сокальський 32,0 59,3 37,2 0,48 2,73 82,5 9,8 6,2 1,5 

Старосамбірський 49,1 64,8 30,3 0,60 3,08 53,5 16,2 21,1 9,3 

Стрийський 8,2 67,6 28,9 0,50 2,82 96,0 2,6 0,8 0,6 

Турківський 47,8 47,7 50,2 0,69 3,31 9,9 19,2 24,8 46,1 

Яворівський 22,1 52,9 42,8 0,62 3,04 76,8 14,6 6,5 2,2 

                                                           
1
 За даними Головного управління Держгеокадастру у Львівській області станом на 01.01.1996 р. 

2
 За даними Головного управління Держгеокадастру у Львівській області станом на 01.01.2016 р. 

3
 Розраховано автором на основі даних Головного управління Держгеокадастру у Львівській області 

станом на 01.01.2016 р. з використанням [13]. 



 
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

 
 АГРАРНА ЕКОНОМІКА, 2017, Т. 10, № 1-2              97

 

Таблиця 2 

Числові значення коефіцієнтів регресії впливу антропогенних чинників  

на частку еродованих орних земель у Львівській області, 2016 р. 

Показник 

Значення коефіцієнтів  

для лінійного рівняння 
Коефіцієнт  

кореляції 

Коефіцієнт 

детермі-

нації а1 а2 b 

Частка орних земель (х1) та частка 

кормових угідь (х2) у структурі 

сільськогосподарських угідь  

-2,031 -2,242 214,080 0,50 0,25 

Коефіцієнт екологічної стабільності 

(х1) та антропогенного  

навантаження (х2) 

-

143,714 
47,721 -49,076 0,43 0,18 

Частка орних земель на схилах  

крутістю 
 -0,5083 - 66,8355 0,78 0,61 

до 3º      

3–5º
 

2,1685 - 4,5245 0,91 0,83 

5–7º
 

1,6989 - 14,6737 0,86 0,75 

> 7º
 

0,6345 - 25,9234 0,49 0,24 

 

Обернений зв’язок між часткою еродова-

них орних земель та їх часткою із крутістю 

схилів до 3º підтверджує той факт, що розо-

раність на рівнинній території не обов’язково 

призводить до деградації ґрунтового покри-

ву. 

Стосовно впливу площі орних земель та 

площі кормових угідь у структурі сільсько-

господарських угідь на поширення еродова-

них орних земель, то тут спостерігаємо се-

редній ступінь зв’язку між результативною та 

факторними ознаками (R = 0,5). Коефіцієнт 

детермінації (R
2 

= 0,25) свідчить, що на 25% 

варіація показника еродованості орних земель 

зумовлюється варіацією показників частки 

орних земель та частки кормових угідь у 

структурі сільськогосподарських угідь. Решта 

75% змін показника еродованості орних зе-

мель відбуваються під впливом інших показ-

ників, які не увійшли в модель. Такі резуль-

тати вважаємо справедливими, оскільки еро-

дованість земель не може прямо залежати 

лише від співвідношення між земельними 

угіддями. У багатьох випадках причиною 

розвитку ерозійних процесів стає нераціона-

льна експлуатація земель, що характеризу-

ється неправильним обробітком ґрунту, не-

дотриманням сівозмін, невпровадженням ґрун-

тозахисних заходів тощо.  

Рівняння та графіки парної кореляції між 

часткою еродованих орних земель і часткою 

орних земель й часткою кормових угідь у 

структурі сільськогосподарських угідь вказу-

ють, що збільшення площі орних земель су-

проводжується зростанням площ еродованих 

земель (рис. 1), а збільшення площі кормових 

угідь супроводжується зменшенням площ 

еродованих земель (рис. 2). 

Аналізуючи залишки кореляційної залеж-

ності між показником частки еродованих ор-

них земель і показниками частки орних зе-

мель й частки кормових угідь у структурі 

сільськогосподарських угідь, варто зазначи-

ти, що найбільші абсолютні значення залиш-

ків характерні для чотирьох районів: най-

більші додатні значення – для Мостиського 

та Перемишлянського, а найменші від’ємні – 

для Радехівського та Стрийського. Графічно 

це відображається у найбільшому відхиленні 

точок, що відповідають зазначеним районам, 

вище та нижче від лінії тренду. 

Характерне розміщення точок зумовлене 

особливостями використання земель у цих 

районах. Спільними для Мостиського, Пере-

мишлянського, Радехівського і Стрийського 

районів є високі показники розораності та 

низькі показники частки кормових угідь се-

ред інших районів Львівської області. Вод-

ночас у Мостиському та Перемишлянському 

районах частка змитих орних земель найбі-

льша в області, а у Радехівському та Стрий-

ському навпаки – найменша. Таку ситуацію 

можна пояснити тим, що в цих районах до-

мінуючий вплив на розвиток ерозійних про-

цесів має інший чинник, а саме розподіл ор-

них земель на схилах різної крутості. 
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Рис 1. Кореляційна залежність частки еродованих орних земель у структурі  

сільськогосподарських угідь від частки орних земель  

у структурі сільськогосподарських угідь. 

 

 

Рис. 2. Кореляційна залежність частки еродованих орних земель  

у структурі сільськогосподарських угідь від частки кормових угідь  

у структурі сільськогосподарських угідь. 

 

Зокрема, у Радехівському та Стрийському 

районах близько 96% орних земель розміщені 

на схилах 0–3º; у Мостиському та Перемиш-

лянському районах понад половина орних зе-

мель на схилах з крутістю поза 3º, у тому чис-

лі розораність на схилах з крутістю більше 

ніж 7º найвища з-поміж усіх районів області, 

за винятком районів зі зони Карпат.  

Дослідження залежності між площею по-

ширення еродованих орних земель і коефі-

цієнтами екологічної стабільності та антро-

погенного навантаження свідчать про слаб-

кий ступінь зв’язку між результативною та 

факторними ознаками (R = 0,43). Однак про-

ведені розрахунки вказують на те, що між 

площею поширення еродованих орних зе-

мель та коефіцієнтом екологічної стабільнос-

ті існує обернена залежність, а між площею 

поширення еродованих орних земель та кое-

фіцієнтом антропогенного навантаження – 

пряма залежність. Отож, в адміністративних 

районах, де коефіцієнт екологічної стабіль-
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ності вищий, площа еродованих орних зе-

мель менша, ніж у районах, де коефіцієнт 

екологічної стабільності нижчий. 

І навпаки, райони, в яких коефіцієнт ан-

тропогенного навантаження вищий, харак-

теризуються більшою площею еродованих 

орних земель, порівняно з районами, в яких 

коефіцієнт антропогенного навантаження 

нижчий. 

Висновки та перспективи подальших 

наукових пошуків. 

1. У межах Львівської області серед дос-

ліджуваних антропогенних чинників най-

більший вплив на розвиток ерозійних про-

цесів має розораність земель на схилах кру-

тістю 3–5º (коефіцієнт кореляції R = 0,92)      

та 5–7º (коефіцієнт кореляції R = 0,93). 

2. Чим більша площа екологічно стабілі-

зуючих угідь (сіножатей, пасовищ, лісів та 

ін.) у структурі земельних ресурсів, тим ін-

тенсивність ерозійних процесів менша. 

3. Наступним етапом досліджень буде об-

ґрунтування альтернативних шляхів вико-

ристання еродованих орних земель у межах 

Львівської області, зокрема через економічну 

оцінку екосистемних послуг. 
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