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CONTEXT OF INCLUSIVE EXPERIENCE ECONOMY FORMATION 

 
В статті обґрунтовано сутність та зміст інтегрального підходу в економіці 
природокористування через аналітичний огляд наукових поглядів на інтегральний підхід у 
використання природних ресурсів. Обґрунтовано, що методологія інтегральних досліджень 
повинна включати дві великі гілки: перша – одночасне відстежування наявного стану та 
розвитку кожного з критеріїв і потім відстеження кореляцій їх один з одним. Досліджено 
правовий статус земель резервного фонду та інституціональні аспекти. Визначено, що 
оцінка нараховує триступінчату шкалу, що включає наступні градації: найбільш сприятливі 
(придатні), придатні, несприятливі (непридатні). Процедура складається з таких етапів 
виділення об’єктів оцінки, формування критеріїв оцінки, розробки параметрів оціночних 
шкал градацій. Розроблено систему показників оцінки ефективності землекористування, 
зокрема в контексті розвитку інклюзивної економіки вражень через п’ять відчуттів: зір, 
слух, смак, запах, тактильність. Обґрунтовано складові землекористування у рамках 
формування інклюзивної економіки вражень: чуттєву складову, а саме її естетичну грань, 
шумову, якісну (якість виробленої на відповідній ділянці продукції, екологічний стан, вплив 
ампелоекологічних факторів), фізичну (виробництво продукції чи забудова), запах 
(віддаленість від відходів, транспортну розв’язку, а також якість продукції й екологічну 
компоненту). Обґрунтовано чуттєву, шумову, якісну, фізичну складові землекористування у 
рамках формування інклюзивної економіки вражень. На основі показників обґрунтований 
картографічний метод дослідження землекористування, що використовується для вивчення 
правил просторового розташування явищ та їх взаємозв'язків, залежності та розвитку. 
Розроблена методика визначення резервів земель для розбудови інклюзивної економіки 
вражень на основі виявлених показників ефективності землекористування. На прикладі двох 
ділянок із різними характеристиками проведено аналіз та оцінку придатної території для 
відвернення її у резерв з подальшою розбудовою на ній інклюзивної економіки вражень. 
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The article substantiates the nature and content of the integrated approach in the economy of 
nature management through analytical review of scientific views on the integrated approach to the 
use of natural resources. It is substantiated that the methodology of integrated studies should 
include two large branches: the first - simultaneous monitoring of the existing state and 
development of the each criteria and then tracking their correlations with each other. The legal 
status of the reserve fund lands and institutional aspects were investigated. It has been determined 
that the assessment has a three-stage scale, including the following gradations: most favorable 
(suitable), suitable, unfavorable (not applicable). The procedure consists of the following stages of 
objects evaluation selection, evaluation criteria formation, development of grading scale 
parameters. A system of land-use performance metrics has been developed, in particular in the 
context of developing an inclusive experience economy through five senses: sight, hearing, taste, 
smell, tact. The components of land use within the framework of forming an inclusive economy of 
experience are substantiated: the sensual component, namely its aesthetic face, noise, quality 
(quality of the product produced at the respective area of production, ecological state, influence of 
ampeloecological factors), physical (production of production or construction), odor waste, 
transportation, and product quality and environmental components). The sensual, noise, qualitative 
and physical components of land use within the framework of forming an inclusive experience 
economy are grounded. Based on the indicators, a cartographic method of land use research is 
used, which is used to study the rules of spatial location of phenomena and their relationships, 
dependencies and development. A methodology for determining land reserves for developing an 
inclusive experience economy has been developed based on the identified land use efficiency 
indicators. On the example of two sites with different characteristics, an analysis and evaluation of 
the suitable territory was conducted to divert it to the reserve with the further development of an 
inclusive experience economy there. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Дестабілізація стану земельних ресурсів через інтенсивний розвиток виробничих сил, активний 
приріст населення, значне навантаження на ґрунтовий покрив, викликала необхідність у раціоналізації, 
ефективності та пошуку нових шляхів поліфункціонального використання землі.  

На сьогодні розвиток економіки все більше набуває характерних рис із напрямком на формування 
товарів та послуг, що слугують не тільки об’єктом задоволення базових потреб людини від їх придбання, а й її 
потреб у розвитку емоційного досвіду, а саме вражень. 

Забезпечення раціонального та ефективного використання земель передбачає розгляд їх із точки зору 
інклюзивного підходу, а саме задіяння всіх елементів відповідної території (поліфункціональність) та як 
об’єкту формування економіки вражень. Це дасть можливість під іншим кутом поглянути на 
землекористування і відповідно оцінювати національне багатство нашої країни. Для використання земель в 
контексті розбудови економіки досвіду/вражень однією з умов є інтегральний підхід до визначення резервів 
земель, які функціонуватимуть як підкатегорія земель та слугуватимуть основними орієнтирами для нового 
бачення землекористування. Формування та розвиток таких територій, природні і соціально-економічні 
комплекси що їм належать, повинні бути цілісної системою, що самоорганізується. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які 
спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Питаннями інтегрального підходу у сфері природокористування займалися такі вчені як 
Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. [11], Жук П.В. [4], Колодійчук І. [6] П’єр Фой Валенсія (Pierre Foy Valencia) 
[20], Роберт Севенхуйсен, Донатус Янсен, Роб Шиппер, Джетс Сторвогель (Robert Sevenhuysen, Donatus Jansen, Rob 
Schipper, Jetse Stoorvogel) [24], Карен Монтьєль, Мухаммед Ібрагім (Karen Montiel, Muhammad Ibrahim) [23].  

Відповідно до аналітичного огляду наукових поглядів, інтегральний підхід у використання природних 
ресурсів (табл. 1), в тому числі земельних, розглядає ресурси як тісно взаємопов'язану і взаємозалежну 
сукупність всіх показників природних ресурсів – економічних, енергетичних та інформаційних в житті 
суспільства в поєднанні з накопиченими виробленими трудовими ресурсами. Ця інтеграція характеризується 



тим, що якісне або кількісна зміна показників одного з ресурсів, складових або їх груп неминуче веде до 
помітних змін в кількісних або якісних характеристиках інших ресурсів, складових або їх груп [17, c. 29]. 

 
Таблиця 1. 

Аналітичний огляд наукових поглядів на інтегральний підхід у використання природних ресурсів, 
в тому числі земельних 

№ 
з/п Автор Сутність погляду Специфіка погляду 

1 П’єр Фой Валенсія 
(Pierre Foy Valencia) [20] 

Інтегрований підхід полягає в 
координації галузевих заходів 
планування та управління, 
пов'язаних з різними аспектами 
землекористування та земельних 
ресурсів. 

Інтегровано вивчаючи землекористування, 
конфлікти, що виникають, можна звести до 
мінімуму та отримати найефективніший баланс, а 
соціально-економічний розвиток можна пов'язати 
із захистом та вдосконаленням довкілля, тим 
самим сприяючи досягненню Цілей Сталого 
Розвитку 

2 

Роберт Севенхуйсен, 
Донатус Янсен, Роб 
Шиппер, Джетс 
Сторвогель (Robert 
Sevenhuysen, Donatus 
Jansen, Rob Schipper, 
Jetse Stoorvogel) [24] 

Інтегрований підхід полягає в 
охоплення різних факторів 
використання земель, що 
вливають на її стійкість. 

Інтегрований підхід заснований на стійкості 
використання земель і охоплює всі різні 
фактори, використовується для позначення 
обмежень щодо використання 
землекористування людиною, а точніше, 
способів використання ресурсів для 
задоволення майбутніх потреб без 
послаблення природно-ресурсної бази. 

3 Світовий банк [21] 

Інтегрований підхід 
використання земельних 
ресурсів полягає у використання 
різних видів землекористування 
та з'єднання їх на 
ландшафтному рівні, що 
забезпечує основу для 
покращення життєдіяльності 
людей, стійкості до мінливості 
клімату та інших змін.  

Цей підхід називається ландшафтним 
підходом. Він представляє розробникам 
політики можливість планування в різних 
галузях економіки, зосереджуючи увагу на 
розвитку у відповідному масштабі, 
мінімізуючи наслідки та отримуючи більшу 
цінність від наявних ресурсів. 

4 

Карен Монтьєль, 
Мухаммед Ібрагім 
(Karen Montiel, 
Muhammad Ibrahim) 
[23] 

Інтегральне використання 
земель означає тривалу 
співпрацю між різними групами 
землевпорядників та 
зацікавлених сторін для 
досягнення багатьох цілей, 
необхідних для розвитку 
землекористування.  

Землекористуванням слід керувати як 
цілісною одиницею для поєднання 
виробничого підходу із підходом до 
збереження. Аналогічно, цей підхід 
передбачає вирішення конфліктів щодо 
землекористування шляхом угоди між 
сторонами про різні використання земель для 
досягнення вигідних рішень. Такий тип 
підходу вимагає розуміння, з одного боку, 
ландшафтної структури, а з іншого – потреб 
виробників. 

                              Джерело: розроблено із використанням [20, 21, 23, 24] 
 
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Обґрунтування методологічних та методичних 

аспектів, в тому числі показників інтегрального підходу до визначення резервів землекористування у рамках 
формування інклюзивної економіки вражень. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Формування нової підкатегорії в рамках вже існуючих, вимагає окреслення її особливостей. 
Такими землями можуть бути усі землі, окрім земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони 
та іншого призначення. А саме – території із ландшафтним дизайном, еко-урбаністичного землеробства з 
урахуванням естетичної направленості, прибудинкові, прибережні зони, національні природні парки, землі 
сільськогосподарського призначення (особистого селянського господарства, агроекотуризму). Відповідна 
підкатегорія земель потребує занесення інформації про ці землі до кадастрової бази даних та особливого 
нагляду за їх екологічним станом, естетичним та інноваційним, оскільки дані критерії є базисними для 
формування досвіду, вражень на таких територіях. Базисом може бути Указ Президента «Про резервування 
цінних природних територій для наступного заповідання» [17, c. 1], в якому наголошується, що на відповідних 
територіях не допускається  без погодження з Міністерство енергетики та захисту довкілля України житлове, 
господарське, дачне будівництво, проведення меліоративних робіт, розорювання та заліснення цілинних і 
перелогових земель та інша діяльність,  яка може призвести до знищення або руйнування цінних природних 
комплексів та об'єктів. А відповідно до Указу Президента «Про резервування для наступного заповідання 



цінних природних територій» [17, c. 1] обов’язковим є формування переліку цінних територій, які потребують 
особливої уваги. З метою розбудови функціонування землекористувань в даному напряму, є необхідність також 
у визначенні резервів земель відповідної категорії. 

Резервний фонд земель на своїй території створюють сільські і селищні Ради народних депутатів за 
погодженням місцерозташування з землекористувачем у розмірі до 15 процентів площі усіх 
сільськогосподарських угідь, включаючи угіддя в межах відповідних населених пунктів. Частина земель 
резервного фонду, яка на час введення в дію Земельного Кодексу належала господарствам, залишається за ними 
на умовах постійного користування. Резервний фонд земель перебуває у державній власності і призначається 
для подальшого перерозподілу та використання за цільовим призначенням [5, c. 1]. Поновлення резервів, які 
були використані, здійснюються за рахунок коштів, передбачених у бюджеті на їх створення і накопичення та 
як варіант повинен також здійснюватися за рахунок власних коштів підприємств. 

Інтегрованих підхід до визначення резервів земельних ресурсів слід здійснювати на двох рівнях, 
враховуючи, з одного боку, всі екологічні, соціальні та економічні фактори (такі як, наприклад, вплив різних 
економічних, соціальних та інформаційних факторів на навколишнє середовище та природні ресурси), а з 
іншого - , всі характерні особливості земельних ресурсів в нашому випадку в контексті формування 
інклюзивної економіки вражень [20, c. 56]. Відповідно, методологія інтегральних досліджень повинна 
включати дві великі гілки: перша – одночасне відстежування наявного стану та розвитку кожного з критеріїв і 
потім відстеження кореляцій їх один з одним. 

- оптимум, що встановлює норму для будь-якої складової; 
- параметри складової, за допомогою яких оперують всі складові компоненти (наприклад, фізична: 

ґрунтово-агрохімічні критерії; агрофізичні; фізико-хімічні; агрохімічні). 
Інтегральний підхід до визначення резервів земельних ресурсів забезпечує стійкість, продуктивність та 

використання їх по максимуму. Можливість виділення землі для різних цілей використання піднімається в ході 
важливих проектів врегулювання чи розвитку що, надає можливість посилити екологічно безпечні форми 
управління землею та розвинути на відповідних територіях інклюзивну діяльність економіки вражень. Для 
полегшення такого інтегрованого дослідження можуть поєднуватися різні методи та процеси. Вони становлять 
неодмінну підтримку процесу планування та управління на національному та місцевому рівні та на рівні 
екосистеми чи території, а також розробки конкретних планів дій.  

Використання природних умов і ресурсів потребує оцінки [9, c. 90-98]. Триступінчата шкала оцінки 
включає наступні градації: найбільш сприятливі (придатні), придатні, несприятливі (непридатні). Процедура 
складається з таких етапів:  

- виділення об’єктів оцінки;  
- формування критеріїв оцінки;  
- розробка параметрів оціночних шкал градацій.  
Метод дослідження. Для оцінку придатної земельної ділянки для відведення у резерв з метою 

формування на ній інклюзивної економіки вражень обрано картографічний метод. Картографічний метод 
дослідження використовується для вивчення правил просторового розташування явищ та їх взаємозв'язків, 
залежності та розвитку. Багато процедур аналізу та обробки карт, які були відібрані у науковій роботі, 
характерних для картографічного методу, можна згрупувати за такими основними методами. 

- Візуальний аналіз, який передбачає безпосереднє візуальне вивчення з карт просторового 
розташування, комбінацій, взаємозв'язків та змін явищ; 

- Картометрична робота, яка передбачає використання карт для визначення координат, відстаней, 
довжин, висот, областей, об'ємів, кутів та інших кількісних характеристик об’єктів, показаних на карті (з 
оцінкою точності отриманих результатів). 

- Математичний та статистичний аналіз, в якому карти використовуються для вивчення будь-яких 
однорідних явищ (температури повітря, врожайності сільськогосподарських культур), а також їх розташування 
та зміни з часом, що визначаються численними факторами з невідомими функціональними зв’язками, і 
дізнатися тип та близькість зв’язків між різними явищами (шляхом обчислення кореляційних зв’язків, таких як 
коефіцієнти кореляції та коефіцієнти). 

- Трансформація карт для отримання похідних карт, спеціально розроблених та зручних для 
конкретних досліджень (наприклад, за допомогою гіпсометричної карти для виготовлення похідної карти 
крутизни схилів для вивчення та прогнозування процесів ерозії) [22, c. 1]. 

Завдання визначення резервів землекористування із акцентом уваги на розбудові інклюзивної економіки 
вражень передбачає використання системи оціночних показників ефективності землекористування. Людські 
враження генеруються через п’ять відчуттів, зокрема зір, слух, смак, запах, тактильність.  

Система цих показників дає можливість враховувати ступінь забезпечення раціонального та ефективного 
використання земель і проводити аналіз резервів для формування територій економіки досвіду/вражень. Дана 
система показників характеризує ресурсний потенціал і являє собою групу показників, що забезпечують 
еколого-орієнтоване управління землекористуванням. Такими показниками є: соціальна ефективність 
землекористування, енергетична, економічна і інформаційна. 

Складовими характеристики землекористування у рамках формування інклюзивної економіки вражень є 
чуттєва складова, а саме її естетична грань, шумова (табл. 2), якісна (якість виробленої на відповідній ділянці 
продукції, екологічний стан, вплив ампелоекологічних факторів), фізична (виробництво продукції чи забудова). 



Змішаною складовою слугує запах, адже він включає в себе віддаленість від відходів, транспортну розв’язку, а 
також якість продукції й екологічну компоненту (табл. 4). 

Соціальні показники ефективності землекористування відображають кількісні та якісні характеристики 
найманої праці на підприємствах, установах, організаціях та основні тенденції, які спостерігалися у сфері 
соціально-трудових відносин у сільському господарстві. Інформація базується на системі показників державних 
статистичних спостережень підприємств із питань статистики праці. Окремі таблиці містять адміністративні 
дані державної служби зайнятості та Національної служби посередництва і примирення, а також результати 
вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності. 

Соціальні показники ефективності землекористування визначаються: 
- кількістю найманих працівників зайняті у сільському господарстві;  
- кількістю штатних працівників зайняті у сільському господарстві; 
- середньомісячною номінальною заробітною платою штатних працівників; 
- задоволення потреб та зростання добробуту населення [14, c. 5]. 

 
Таблиця 2. 

Показники соціальної характеристики земельних ресурсів у рамках формування 
 інклюзивної економіки вражень 

№ Відчуття Складова Параметри 

1 Зір Естетична 

мальовничість пейзажу; 
гармонійність ландшафту (крутизна схилів);  
панорамність; 
доглянутість флори і фауни;  
дотримання правил композиції 

2 Слух Шумова 
наявність шуму; 
віддаленість від транспорту; 
скупчення людей 

                                                      Джерело: авторська розробка 
 
Особливої уваги заслуговує задоволення потреб та зростання добробуту населення, зокрема в рамках 

розбудови інклюзивної економіки вражень. Адже окрім основних статистичних даних щодо добробуту в 
домогосподарствах, не менш важливими критеріями є вплив удосконалення естетичного вигляду територій та 
його використання як базису для розвитку економіки вражень (табл. 3). 

Естетичне сприйняття, на відміну від фізичного індивідуально і разом з тим характеризується 
приналежністю людини до відповідної етнічної культури, а використання окремих властивостей природних 
ресурсів багатогранно і неоднозначно, в основу оцінки покладено такі положення:  

- висока якість відпочинку і отримання вражень; 
- первозданність, незвичайність, самобутність природних ресурсів; 
- потреба спілкування людини із природою; 
- природні ресурси вичерпні, особливі чорноземи і потребуються особливого догляду і раціонального 

використання, залучення інвестицій до покращення їх стану [9, c. 90-98]. 
Естетична цінність залежить від морфологічної структури ландшафту та різноманіття його елементів. За 

статистичними даними найбільш привабливими є крайові зони, такі як стик різних середовищ (вода-суша, ліс-
поляна, пагорб-рівнина і т.п.). Найбільш привабливі стики граничної кількості контрастних середовищ: гори, 
море, різноманітне культурне середовище. 
 

Таблиця 3. 
Вплив удосконалення естетичного вигляду території на емоційну сферу споживачів  

Місце розташування Територіальний розвиток Роки  Кількість 
відвідувачів  

Національний парк Walpole-
Nornalup у Західній Австралії 

Ландшафтний дизайн та прогулянки 
на деревах 

 

1996-2007 (10 
років) >2,2 мільйони 

Провінція Балі, Індонезія (на 
сьогодні об’єкт всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО) 

Культурний ландшафт провінції Балі: 
Субацька система як прояв філософії 

Трі-Хіта-Карана 

2012-2016 (4 
роки) ≥1,3-1,6 мільйонів 

                                 Джерело: Розроблено із використанням [19, c. 1, 27, c. 16] 
 
Естетична оцінка виражається як дослідження емоційного впливу відмінних рис природного ландшафту 

або компонентів на людину – емоційна реакція людини на відповідний природний комплекс. Території з 
високою естетичної цінністю користуються підвищеним попитом [9, c. 90-98]. 

Естетичні показники придатності земель щодо формування інклюзивної економіки вражень виглядають 
на території ділянки №18 так, що поряд знаходяться водні ресурси та балки. Це придає мальовничість пейзажу 
та більшу придатність ландшафту до вирощування винограднику. На відміну від місця розташування ділянки 



№33, що знаходиться на більш рівнинній (монотонній) території далеко від інших ландшафтних проявів (рис. 1, 
табл. 5). Гармонійність ландшафту відповідає першочерговим критеріям придатності земельних ділянок під 
виноградники [13, c. 1], а саме стрімкість схилу від 3º до 7º. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент картограми стрімкості схилів Новоградівської сільської ради Одеської області 

Джерело: авторська розробка 
 
Панорамність експозиція схилів (освітленість). Експозиції схилу за оптимальністю мають таку 

послідовність: південна, південно-західна, західна, південно-східна, північно-східна. Ділянка №18 знаходиться 
на західній експозиції схилу та південно-східній. Ділянка №33 тільки на південно-східній. Це визначає, що 
місцерозташування ділянки №18 більш оптимальне. 



 
Рис. 2. Фрагмент картограми експозиції схилів Новоградівської сільської  ради Одеської області 

Джерело: авторська розробка 
 
Показники доглянутості культур, флори та фауни, їх оцінка обґрунтовано за допомогою даних Інституту 

ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова». Оцінка насадження b, що визначає оцінку 
середнього рівня (табл. 4). 

 
Таблиця 4. 
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Джерело: авторська розробка з використанням даних ННЦ «Інституту виноградарства  
і виноробства ім. В.Є. Таїрова» 

 
 
 
 



Таблиця 5. 
 Естетичні показники придатності земель щодо формування інклюзивної економіки вражень* 

Ступінь придатності земельної ділянки 
Показник Найбільш придатні 

(1,3) 
Середньо придатні 

(1,2) 
Найменш 
придатні (1) 

Ділянка 
18 

Ділянка 
33 

Мальовничість 
пейзажу 

Різноманітність 
елементів 

Синергія 
декількох 
елементів 

Монотонність 1,2 1 

Гармонійність 
ландшафту (крутизна 

схилів) 

Відповідність 
розміщенню культур та 

естетичності 

Відповідність 
розміщенню 
культур 

Естетичність 1,3 1,25 

Панорамність 
експозиція схилів 

(освітленість) 

Відповідність 
розміщенню культур та 

естетичності 

Відповідність 
розміщенню 
культур 

Естетичність 1,3 1 

Доглянутість флори і 
фауни 

Догляд на постійній 
основі 

Періодичність у 
догляді 

Не 
доглянутість 1,2 1,2 

Дотримання правил 
композиції 

(урбаністичні 
території, 

ландшафтний дизайн) 

Професійний рівень Аматорський 
рівень 

Відсутність 
дизайну н.д. н.д. 

Джерело: сформовано із використанням [9, c. 90-98] 
*Авторська розробка на основі картографічних даних території Новоградівської сільської ради Одеської області 

 
Шумові показники придатності земель щодо формування інклюзивної економіки вражень оцінено з 

рисунку 1, де можна побачити різне розташування земельних ділянок відносно автомобільних доріг державного 
значення та населеного пункту (табл. 6). Ділянка №33 знаходиться достатньо близько до дороги, на відміну від 
ділянки № 18. Відстань до населеного пункту визначається як середня, аналогічно параметру скупчення людей. 

 
Таблиця 6. 

 Шумові показники придатності земель щодо формування інклюзивної економіки вражень* 
Ступінь придатності земельної ділянки 

Показник Найбільш 
придатні (1,3) 

Середньо 
придатні (1,2) 

Найменш 
придатні (1) 

Ділянка 18 Ділянка 
33 

Віддаленість 
земельної ділянки від 
автомобільних доріг 
державного значення, 

км 

Більше 25 25-5 До 5 1,2 1 

Наявність шуму, 
коефіцієнт 

Мінімальний 
рівень шуму 0,90 

Середній рівень 
шуму 0,94 

Підвищений 
рівень шуму 

0,97 
0,94 0,94 

Скупчення людей, 
людей 30 30-200 200-1000 1,3 1,3 

Джерело: сформовано із використанням [10, c. 1; 15, c. 1]. 
*Авторська розробка на основі картографічних даних території Новоградівської сільської ради Одеської області 

 
Сукупність якісних та фізичних складових окреслює енергетичний показник земельного ресурсу. Для 

достовірної оцінки відповідної земельної ділянки щодо відведення її у резерв у рамках формування інклюзивної 
економіки вражень необхідно врахування системи цих складових.  

Диференціація якості земель для оцінки їх придатності та групування з метою розподілу між одиницями, 
підкласами та класами заснована на оцінці комбінацій чинників наведених в таблицях 8 і 9. Екстремальні недоліки 
або надмірності мікроелементів, наприклад, можуть мати життєво-важливе значення. Цей список не претендує на 
повноту, але охоплює найважливіші характеристики якості ґрунтів. Хоча ґрунти будь-яких територій можуть 
відрізнятися один від одного кількома десятками характеристик.  

 
 
 
 
 
 



Таблиця 7. 
Показники енергетичної характеристики земельних ресурсів у рамках формування  

інклюзивної економіки вражень 
№ Відчуття Складова Параметри 
3 Смак 

4 Запах Якісна 
санітарно-гігієнічні; 
віддаленість від відходів; 
транспортна розв’язка 1

 

5 Тактильність Фізична 

грунтово-агрохімічні критерії; 
агрофізичні; 
фізико-хімічні; 
агрохімічні; 
коефіцієнт розораності 

Джерело: авторська розробка із використанням [1, с. 57-58; 8, с. 1] 
 
Будь-які несприятливі особливості ландшафту можуть обмежити безпечне і продуктивне використання 

ґрунту. Кілька незначних несприятливих особливостей в сукупності можуть стати серйозною проблемою, і таким 
чином обмежити використання ґрунту. Сукупний ефект від використання, управління та продуктивності ґрунтів є 
критерієм для різних одиниць вимірювання придатності. 

Що стосується екологічно чистих земельних масивів, то найважливішу роль, грає відсутність забруднювачів в 
ґрунтовому покриві та хімічний склад ґрунтів, як базис поживних речовин та мікроелементів живлення рослин [18, с. 
29-36].  

Якісні показники санітарно-гігієнічної придатності земель щодо формування інклюзивної економіки 
вражень ілюструють забрудненість на низькому рівні і характеризуються як придатні для обох ділянок (табл. 8). 
 

Таблиця 8. 
Якісні показники санітарно-гігієнічної придатності земель щодо формування  

інклюзивної економіки вражень 
Ступінь придатності земельної ділянки 

Показник 
Найбільш 

придатні (1,3) 

Середньо 
придатні 
(1,2) 

Найменш 
придатні (1) Д

іл
ян
ка

 
18

 

Д
іл
ян
ка

 
33

 

Параметри санітарно-гігієнічного стану (забруднення) 

Вміст валових форм ВМ:     
1,3 1,3 

Щільність забруднення радіонуклідами, Бк/км2: 
цезієм – 137, - 134, мг/кг Менше 0,2 0,2-1,0 Більше 1,0 1,3 1,3 
стронцієм - 90, мг/кг Менше 0,02 0,02-0,05 Більше 0,05 1,3 1,3 
Вміст залишків пестицидів, ГДК, мг/кг Менше 0,5 1,0-1,5 Більше 1,5 1,3 1,3 

Менше 10 102-103 Більше 103 1,3 1,3 Кількість відходів життєдіяльності і 
неперетравлених залишків їжі тварин, на 
1 га 

Менше 102 102-104 Більше 104 1,3 1,3 

Вміст бітумізованих речовин у разі 
забруднення нафтою, % 

Менше 1 1-2 Більше 2 
  1,3 1,3 

Віддаленість від відходів, м Більше 200 200 Менше 200 1,3 1,3 
Віддаленість земельної ділянки від 
автомобільних доріг державного значення, 
км 

Більше 25 25-5 До 5 
1,2 1 

Джерело: сформовано із використанням [12, с. 126, 130; 3, с. 18; 15, с. 1] 
 
Фізичні показники, щодо придатності земель для формування інклюзивної економіки вражень визначено 

за картографічним методом (рис. 3). Придатність ділянок №18 і №33 обґрунтовано за розташуванням ґрунтових 
ареалів 71е та 74е і відповідними їм характеристиками.  

 

                                           
1 Відношення посівної площі разом із площею повторних посівів до посівної площі господарства 



 
Рис. 3. Фрагмент картограми ґрунтового покриву 

Джерело: авторська розробка з використанням даних ННЦ «Інституту виноградарства 
 і виноробства ім. В.Є. Таїрова» 

 
Таблиця 9. 

 Фізичні показники, що характеризують придатність земель щодо формування  
інклюзивної економіки вражень* 

Ступінь придатності земельної ділянки 

Кр
ит
ер
ії 

Показник Найбільш 
придатні (1,3) 

Середньо 
придатні 

(1,2) 

Найменш 
придатні (1) 

Ділянка 
18 

Ділянка 
33 

Потужність гумусового 
шару, см 

Більше 50 
 50-25 Менше 25 1,3 1,3 

Уміст гумусу в орному 
шарі, % 6-4 4-2 Менше 2 1,3 1,2 

Ґр
ун
то
во

-а
гр
ох
ім
іч
ні

 
кр
ит
ер
ії:

 

Гранулометричний склад* 

Суглинок 
важкий; 
Суглинок 
середній; 
Суглинок 
легкий 

Глина 
важка; 
Супісок 

Пісок зв'язаний; 
Пісок 
розсипчастий; 
Глина важка 

1,3 1,3 

А
гр
оф
ізи

чн
і: 

Щільність ґрунту, г/см³ Висока Середня Низька 1,2 1,2 

 
 
 



Продовження таблиці 9 
Ступінь придатності земельної ділянки 

Кр
ит
ер
ії 

Показник Найбільш 
придатні (1,3) 

Середньо 
придатні 

(1,2) 

Найменш 
придатні (1) 

Ділянка 
18 

Ділянка 
33 

Реакція ґрунтового розчину, 
pHКСІ 

Більше 5,5 5,5-4,6 Менше 4,6 1,3 1,3 

Сума увібраних основ, мг-
екв/100 г Більше 20 20-10 Менше 10 1,3 1,3 

Ф
ізи

ко
-

хі
мі
чн
і: 

Ступінь насичення 
обмінними основами, % Більше 70 70-50 Менше 50 1,2 1,2 

вміст у ґрунті: 
- гумусу, % 50-75 і більше 20-50 Менше 20 1,3 1,3 

- азоту, що легко 
гідролізується, мг/кг; Менше 200 200-10 Менше 150 1,2 1,2 

- азоту за нітрифікаційною 
здатністю, мг/кг Менше 15 15-8 Менше 8 1,2 1,2 

- рухомих сполук фосфору 
(мг/кг), % Більше 75 45-75 Менше 45 1,2 1,2 

- рухомих сполук калію 
(мг/кг), % Більше 75 45-75 Менше 45 1,2 1,2 

- рухомої сірки, мг/кг Більше 75 45-75 Менше 45 1,2 1,2 
- рухомих сполук, мг/кг: 
бору; 1,2 1,2 

молібдену; 1,2 1,2 
марганцю; 1,2 1,2 
кобальту; 1,2 1,2 
міді; 1,2 1,2 

А
гр
ох
ім
іч
ні

: 
 цинку 

Більше 75 45-75 Менше 45 

1,2 1,2 

 Розораність: Менше 30 30-60 60-100 1,3 1,3 
Джерело: авторська розробка із використанням [12, с. 117-123,130]. 

*Авторська розробка на основі картографічних даних території Новоградівської сільської ради Одеської області 
та з використанням даних ННЦ «Інституту виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова» 

 
Показники економічної ефективності визначаються тим, що не існує єдиного узагальнювального 

показника для визначення економічної ефективності роботи аграрного підприємства й відповідно 
землекористування. Оцінка ґрунтується на використанні системи взаємопов'язаних натуральних та вартісних 
показниках, що відображають дію і форми вияву об'єктивних економічних законів у матеріальному 
виробництві аграрної сфери економіки, з урахуванням її особливостей, вплив різних чинників на процес 
виробництва.  

Економічна ефективність земельних угідь у сільському господарстві характеризується системою 
показників (табл. 10). 

Натуральними показниками є: 
- врожайність сільськогосподарських культур на відповідній земельній ділянці; 
- обсяг виробництва сільськогосподарської продукції у розрахунку на 100 га земельних угідь. 
Вартісними показниками є: 
- валовий і чистий дохід та прибуток з розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь; 
- матеріаловіддача (ефективність використання матеріальних затрат, кількість валової продукції в 

розрахунку на одиницю матеріальних затрат). 
 Ці показники визначають рівень та ефективність використання землі як головного засобу виробництва 

та його вплив на інші природні ресурси [2, с. 78; 7, с. 1]. 
Як додатковий показник, необхідно врахування економічної віддачу від екологізації земельної ділянки, її 

поліфункціональності, можливості концентрації (формування єдиних масивів із іншими ділянками зі схожими 
характеристиками, в т.ч. екологічними) та її удосконалення в контексті розвитку економіки вражень. 

 
 
 
 
 
 
 



Таблиця 10. 
 Показники економічної ефективності  

Показник Ділянка 18 Ділянка 33 
Врожайність сільськогосподарських культур на 
відповідній земельній ділянці 70 1,3 68 1,2 

Валовий і чистий дохід та прибуток з 
розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь, 
тис. грн 

112,41 1,3 94,81 1,2 

Матеріаловіддача (ефективність використання 
матеріальних затрат, кількість валової 
продукції в розрахунку на одиницю 
матеріальних затрат). 

4,07 1,3 3,44 1,2 

Джерело: Розраховано із використанням даних ННЦ «Інституту виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова» 
 

Показники інформаційної ефективності. Традиційні підходи до економіки не вписуються в сучасне 
мультимедійне середовище, що швидко розвивається. Більше цього недостатньо, визначити особливості та 
переваги продукту чи послуги. Бернд Шмітт [25, с. 65] вважає, що зараз споживачі приймають функціональну 
якість та позитивний образ наданих послуг чи товару. Відповідно необхідно формування нових інформаційних 
інструментів у землевпорядкуванні, окрім основних, таких як (табл. 11): 

- моніторинг земель; 
- прогнозування і планування розвитку сільськогосподарського землекористування на основі оцінювання 

ресурсного потенціалу угідь; 
- візуалізація картографічного відображення статистичних даних; 
- моделювання збалансованого землекористування та охорона земель; 
- якісне оцінювання земельних ресурсів, 
Визначено, що те, що споживачі хочуть, - це продукти, комунікації та організації, які збуджують 

почуття, торкаються їх серця та стимулюють їх розум. Проаналізовано, що, відповідаючи на бажання 
громадськості, досвідчені фахівці з економіки вражень прагнуть створити цілісний досвід, до якого можуть 
звернутися споживачі. Шмітт пояснює, що фахівці можуть перетворити товар або послугу з разового 
використання на щоденну частину життя споживача. Відповідно до досліджень Бернда Шмітта, можна 
визначити інформаційні показники, які дозволяють розвивати сферу землекористування в рамках формування 
інклюзивної економіки вражень: 

- Зв'язок: стосується комунікацій, як зовнішніх, так і внутрішніх, через рекламу, каталоги, звіти, 
журнали, обслуговування споживачів тощо.  

- Візуальна та словесна ідентичність: позначає образ, який використовується і який породжує 
відчуття, думки тощо, через зв'язок естетичної складової землекористування та його відмінності від інших. 
Саме індивідуальний стиль розвитку на даній земельній ділянці відповідної діяльності (агротуризм, 
агроекотуризм, історичний туризм, культурно-естетичний туризм, фотосесії, кінематографічна діяльність 
тощо). 

- Заходи: відноситься до всього, що організація робить і є пізнаваним ззовні як події, запуск нових 
продуктів, інновації, спонсорські дії, акції, які можуть бути новинами тощо. 

- Цифрове середовище: позначає цифрову територію, а саме Інтернет, соціальні мережі, електронні 
листи, відзиви споживачів, дані веб-трафіку тощо.  

- Персонал: відноситься до працівників, які є одним з основних постачальників вражень, ключової 
точки контакту між споживачем та враженням. 

Таблиця 11. 
Показники інформаційної ефективності 

Показник Ділянка 18 Ділянка 33 

Моніторинг земель 2019 1,3 2019 1,3 
Прогнозування і планування розвитку 
сільськогосподарського землекористування на 
основі оцінювання ресурсного потенціалу угідь 

2019 1,3 2019 1,3 

Візуалізація картографічного відображення 
статистичних даних відсутня 1 відсутня 1 

Моделювання збалансованого 
землекористування та охорона земель 

в процесі 
розробки 1,2 в процесі 

розробки 1,2 

Якісне оцінювання земельних ресурсів 
не враховується 
екологічна 
компонента 

1 

не 
враховується 
екологічна 
компонента 

1 

                                                     Джерело: авторська розробка 



 
У загальній сумі балів, ділянка №18 дорівнює 54,44 бали, а ділянка №33 – 53,09 бали. Відповідно, можна 

зробити висновок, що для виділення землекористування у рамках формування інклюзивної економіки вражень 
найбільш придатна земель ділянка №18 за своїми характеристиками. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. В статті 
виявлено сутність та зміст інтегрального підходу в економіці природокористування. Проведено аналітичний 
огляд наукових поглядів на інтегральний підхід у використання природних ресурсів, в тому числі земельних. 
Розроблено систему показників оцінки ефективності землекористування, зокрема в контексті розвитку 
інклюзивної економіки вражень через п’ять відчуттів: зір, слух, смак, запах, тактильність. Обґрунтовано 
складові землекористування у рамках формування інклюзивної економіки вражень: чуттєву складову, а саме її 
естетичну грань, шумову, якісну (якість виробленої на відповідній ділянці продукції, екологічний стан, вплив 
ампелоекологічних факторів), фізичну (виробництво продукції чи забудова), запах (віддаленість від відходів, 
транспортну розв’язку, а також якість продукції й екологічну компоненту). Обґрунтовано метод дослідження 
стану землекористувань для вибору резервів. Розроблено методику визначення резервів земель для розбудови 
інклюзивної економіки вражень на основі виявлених показників ефективності землекористування. 
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