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Анотація. В роботі проведено огляд індикаторів стану досягнення 

Стратегічних цілей Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням, зокрема, 

індикаторів „Частка населення, що живе над межею бідності” та „Стан 

земельного покриву”. Показано, що ці два показники можуть бути 

ефективними у наданні інформації про прогрес у досягненні Стратегічних 

цілей на національному рівні. 

Ключові слова: опустелювання, деградація земель, індикатори,земельний 

покрив, бідність 

Abstract. In this paper, we describe the set of indicators of achieving the UN 

Convention to Combat Desertification strategic objectives, particularly such 

indicators as "Proportion of population living above the poverty line" and "State 

land cover" as well as the experience of their use in Ukraine. It is shown that these 

two indicators can be effective in providing information on progress in achieving the 

strategic objectives at the national level. 
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Вступ. 

Глобальність процесів деградації земель і опустелювання, а також 

зумовлені ними наслідки екологічного і соціально-економічного змісту, серед 

яких − поширення бідності, голоду, локальних конфліктів та провокування 

вимушеної міграції населення, на сьогодні добре усвідомлюються більшістю 

країн світу.  

Для консолідації світових зусиль у подоланні цих проблем 17 червня 1994 

р. було прийнято Конвенцію Організації Об’єднаних Націй про боротьбу з 

опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або 

опустелювання, особливо в Африці (далі − КБО).  

Україна приєдналася до КБО у 2002 р. [1], отримавши додаткову 

можливість для використання світового досвіду і міжнародних ресурсів у 

відповідній сфері та взявши на себе зобов’язання щодо впровадження 

Конвенції. 

Однак, незважаючи на всі зусилля на міжнародному, регіональному та 

національному рівнях, істотних зрушень щодо вирішення проблеми не 

відбулося. Так, за оцінками Продовольчої і сільськогосподарської організації 

ООН (FAO), майже 25% земель у світі є сильно деградованими, і цей процес 

продовжується; 44% − деградовані помірно чи незначно, з яких продовжують 

деградувати − 8%; у стані покращення перебуває лише 10% земель світу [2, 3]. 

Огляд літератури. 

Нагальність проблем деградації земель та опустелювання, а також роль 

КБО, як ключової міжнародної угоди, спрямованої на їх подолання, і 

зобов’язання щодо впровадження цієї Конвенції були ще раз підтверджені 

главами держав та представниками найвищого рівня під час Всесвітнього 

саміту зі сталого розвитку «Ріо+20», який проходив у 2012 р., та знайшли 

відображення у підсумковому документі цього саміту „Майбутнє, до якого ми 

прагнемо” [4]. Відповідно до положень цього документу, серед підготованих 

пропозицій щодо 17 нових цілей сталого розвитку на період після 2015 р., які 



будуть винесені на розгляд Сесії Генеральної Асамблеї ООН, є і ціль 15: 

«Захищати, відновлювати та сприяти сталому використанню наземних 

екосистем, збалансовано управляти лісами, боротися з опустелюванням та 

відновлювати деградовані землі і ґрунти, включаючи землі, уражені внаслідок 

опустелювання, посух та повеней, а також прагнути досягти нейтрального рівня 

деградації земель у світі» [5]. 

Оцінювання процесів деградації земель та опустелювання потребує 

розвитку відповідних систем моніторингу, кадастрів та баз даних, визначення 

належних показників (індикаторів), встановлення вихідних рівнів для аналізу 

динаміки тощо. 

Хоча за визначенням КБО, опустелювання – це деградація земель у 

посушливих, напівпосушливих і сухих субгумідних районах у результаті дії 

різних факторів, включно зі зміною клімату і діяльністю людини [1], на 

сучасному етапі науковою спільнотою дедалі більше визнається, що 

опустелювання, деградація земель та посуха є результатом динамічної, 

різнонаправленої взаємодії людства з системами земель, де землі включають 

воду, ґрунти, рослинність та, власне, населення, і тому потребують 

застосування комплексної системи наук для моніторингу і оцінки. 

Під час восьмої Конференції Сторін КБО у 2007 р. [6] було затверджено 

10-тирічну Стратегією її впровадження, якою, серед іншого, визначено чотири 

стратегічні цілі та п’ять оперативних цілей. Стратегічними цілями визначено: 

− Стратегічна ціль 1) покращити умови життя населення уражених 

територій; 

− Стратегічна ціль 2) покращити стан уражених екосистем; 

− Стратегічна ціль 3) генерувати глобальні вигоди через ефективне 

впровадження Конвенції; 

− Стратегічна ціль 4) мобілізувати ресурси в підтримку впровадження 

Конвенції шляхом налагодження ефективного партнерства між національними 

та міжнародними суб’єктами. 



Рішенням 9-ї Конференції Сторін КБО [7], беручи до уваги чисельні 

зауваження Сторін Конвенції, було схвалено: 11 індикаторів впливу для оцінки 

досягнення стратегічних цілей 1, 2, 3, а саме: 

1. Водозабезпеченість на душу населення; 

2. Зміни у землекористуванні; 

3. Частка населення, що живе над межею бідності; 

4. Дитяче недоїдання та/або споживання продовольства/ калорій у 

розрахунку на душу населення; 

5. Індекс розвитку людських ресурсів (ООН); 

6. Ступінь деградації земель; 

7. Біорізноманіття рослин і тварин; 

8. Індекс аридності; 

9. Стан земельного покриву; 

10. Запаси вуглецю на та під земною поверхнею; 

11. Землі, охоплені практикою сталого використання. 

При цьому, згідно з рішеннями Конференцій Сторін КБО та Комітету з 

науки та техніки КБО [8, 9], починаючи з 2012 року, тільки два з індикаторів 

впливу планується обов’язково використовувати в рамках звітування Сторін 

про виконання Стратегії, а саме: індикатор 3 „Частка населення, що живе над 

межею бідності” та індикатор 9 „Стан земельного покриву”; інші дев’ять 

індикаторів є рекомендованими. 

Досвід застосування цих двох показників у процесі звітування України про 

стан впровадження КБО викладено в останньому Національному звіті [10], у 

підготовці якого автор даної статті приймала участь як науковий кореспондент 

КБО в Україні. 

Основний текст.  

Два показники, включені в обов’язковий для звітування країн піднабір, 

тобто частка населення уражених районів, що живе вище межі бідності, і стан 

земного покриву, були встановлені з метою надання інформації про прогрес у 

досягненні − відповідно − стратегічних цілей 1 і 2 на національному та 



глобальному рівні. Крім того, показник частки населення уражених районів, що 

живе вище межі бідності, може дати непряму інформацію про досягнення 

глобальних вигод. Ці два показники досягнутого ефекту представлені у таблиці 

1 в ув'язці зі стратегічними цілями, очікуваними ефектами і основними 

показниками Стратегії. 

Визначення масштабів бідності (за КБО) є дуже важливою для оцінки 

впливу заходів по боротьбі з опустелюванням, тому що бідність одночасно є і 

основною причиною і наслідком деградації земель та опустелювання. 

 

Таблиця 1  

Піднабір показників досягнутого ефекту в рамках Стратегії [9] 

Стратегічна ціль Очікувані ефекти Основні показники 

Піднабір 
показників 

досягнутого 
ефекту 

СЦ 1. 
Покращити 
умови життя 
населення 
уражених 
територій 

1.1 Забезпечення 
людей, що живуть в 
районах, уражених 
опустелюванням / 
деградацією земель і 
посухою, більш 
надійними і 
різноманітними 
джерелами коштів 
для існування і 
використання в їхніх 
інтересах доходів від 
сталого 
землекористування 
 
1.2 Зниження 
соціально-
економічної та 
екологічної 
уразливості 
постраждалого 
населення перед 
зміною клімату, 
мінливістю 
кліматичних умов і 
посухою 

С-1. Скорочення числа 
людей, що зазнають на 
собі негативних наслідків 
процесів опустелювання / 
деградації земель та 
посухи 
 
С-2. Збільшення в 
уражених районах частки 
домашніх господарств, 
що живуть вище межі 
бідності 
 
С-3. Скорочення в 
уражених районах частки 
населення, калорійність 
харчування якого нижче 
мінімально допустимого 
рівня 

Частка 
населення, що 
живе над 
межею 
бідності 



СЦ 2. 
Покращити стан 
уражених 
екосистем 

2.1 Стійке 
підвищення 
продуктивності 
земель і розширення 
асортименту інших 
"товарів і послуг", 
пропонованих 
екосистемами, що 
сприятиме більш 
надійному 
забезпеченню 
населення джерелами 
засобів до існування 
 
2.2 Зниження 
уразливості уражених 
екосистем перед 
зміною клімату, 
мінливістю 
кліматичних умов і 
посухою 

С-4. Скорочення 
загальної площі, 
ураженої 
опустелюванням / 
деградацією земель і 
посухою 
 
С-5. Підвищення чистої 
первинної 
продуктивності в 
уражених районах 

Стан  
земельного 
покриву 

СЦ 3. 
Генерувати 
глобальні 
вигоди через 
ефективне 
впровадження 
Конвенції 

3.1 Стале 
землекористування і 
боротьба з 
опустелюванням / 
деградацією земель 
сприяють збереженню 
та сталому 
використанню 
біорізноманіття та 
пом'якшенню 
наслідків зміни 
клімату 

С-6. Збільшення запасів 
вуглецю (ґрунти і 
рослинна біомаса) в 
уражених районах 
 
С-7. Охоплення сталим 
природокористуванням 
екосистем лісових 
районів і районів 
розвитку сільського 
господарства та 
аквакультури 

Частка 
населення, що 
живе над 
межею 
бідності 

 

Доходи значною мірою залежать від екосистемних послуг в уражених 

районах, які в свою чергу можуть впливати на рівень бідності. Крім того, 

визнано, що інвестиції в поліпшення стану земель, наприклад механізми 

збереження ґрунтових і водних ресурсів і агролісомеліорація, тісно пов'язані з 

більш високим рівнем доходу на душу населення. Таким чином, результати 

визначення масштабів бідності можуть служити хорошими показниками 

прогресу в досягненні стратегічних цілей. 



Проте існують проблеми, пов'язані з методикою оцінки масштабів 

бідності. Існує міжнародна межа бідності, визначена Світовим банком, яка не 

дозволяє проводити співставлення між державами, і існують абсолютна межа 

бідності або відносна межа бідності, що визначаються самими країнами і 

базуються на місцевих умовах. Нарешті, певні труднощі може викликати 

визначення уражених районів. 

На рисунку 1 представлена динаміка рівня бідності в Україні, розрахована 

за методиками комплексної оцінки бідності [11, 12]. 

 

 
Рис. 1. Рівень бідності населення України [10] 

 

Ураховуючи багатофакторність причин, що зумовлюють бідність, 

встановити за наявними даними кореляцію між її рівнями, які коливались у 

різні роки, і розвитком процесів деградації земель та опустелювання не є 

можливим. Разом з тим, загальновідомим є факт, що бідність спонукає до 

надмірної експлуатації природних ресурсів місцевим населенням, у тому числі 

до вчинення незаконних дій, що призводить до їх виснаження та деградації. З 

іншого боку, погіршення стану природних ресурсів є одним з найбільш 

суттєвих чинників, які, в свою чергу, сприяють поширенню бідності. 



Узагальнені дані свідчать про те, що усі роки рівні бідності населення у 

сільській місцевості, яке традиційно є більш залежним від стану використання 

та охорони земельних і інших природних ресурсів, були в Україні на 2−11% 

вищими, ніж рівні бідності міського населення. 

Опустелювання передбачає також довгострокове зниження рівня 

функціонування та продуктивності екосистем, ступінь якого можна визначати 

за змінами чистої первинної продуктивності. Визначено дві основні 

альтернативи: а) використання показників, заснованих на картах земного 

покриву / землекористування; і b) використання біофізичних показників 

(екосистемні показники). Показники, які базуються на картах земного покриву / 

землекористування, дають інформацію за якісними аспектам, а біофізичні 

показники − кількісну інформацію. 

У якості непрямого показника стану земного покриву можуть 

використовуватися дані щодо динаміки зеленого покриву, що дозволяє 

виявляти деградуючі райони і райони, де процес деградації земель / 

опустелювання був призупинений або звернений назад. Для інтерпретації 

результатів аналізу динаміки зеленого покриву в плані деградації земель / 

опустелювання або поліпшення стану повинні враховуватися інші фактори, що 

зачіпають біомасу, зокрема кліматичні чинники. 

Для визначення стану земельного покриву, зокрема частки проективного 

покриття ґрунту рослинністю (показника, що визначає відносну площу проекції 

окремих видів рослин або їх груп на поверхню ґрунту), біомаси рослин, вмісту 

в них хлорофілу та інших параметрів в усьому світі використовуються 

різноманітні ”зелені індекси”, серед яких одним з найбільш поширених є 

вегетаційний нормалізовано-різницевий індекс (NDVI). 

NDVI є загальноприйнятим індикатором «зеленості» та розраховується за 

формулою NDVI = (NIR-VIS)/(NIR+VIS), де NIR – коефіцієнт відбиття 

сонячного випромінювання у інфрачервоному діапазоні (0,8 мкм), а VIS – у 

червоному діапазоні (0,6 мкм).  



Центр прийому та обробки спеціальної інформації та контролю 

навігаційного поля Національного космічного агентства України неодноразово 

розраховував та готував карти NDVI для України. Підготована цим Центром 

тематична карта сезонної зміни індексу NDVI за 2008−2012 роки наведена на 

рис. 2. 

Однак, важко встановити взаємозв’язок між наявними даними по NDVI та 

динамікою процесів деградації земель в Україні. Це викликано значним 

впливом на NDVI пори року, кліматичних умов, насиченості ґрунту та рослин 

водою та іншими факторами. 

 

 

 

Рис. 2. Тематична карта сезонної зміни індексу NDVI за 2008 - 2012 

роки [10] 

Висновки. 

Були розглянуті індикатори стану досягнення Стратегічних цілей 

Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням, зокрема, обов’язкові для 



звітування сторін КБО індикатори „Частка населення, що живе над межею 

бідності” та „Стан земельного покриву”. Показано, що ці два показники є 

ефективними у наданні інформації про прогрес у досягненні Стратегічних цілей 

1, 2 і 3 як на національному, так і на глобальному рівнях. 

Встановлено, що хоча визначення масштабів бідності за КБО є дуже 

важливою для оцінки впливу заходів по боротьбі з опустелюванням, тому що 

бідність одночасно є і основною причиною і наслідком деградації земель та 

опустелювання, в Україні достовірно неможливо встановити за наявними 

даними кореляцію між її рівнями, які коливались у різні роки, і розвитком 

процесів деградації земель та опустелювання. 

Результати узагальнення методичних підходів до визначення стану 

земельного покриву та наявних даних щодо частки проективного покриття 

ґрунту рослинністю за вегетаційним нормалізовано-різницевим індексом 

(NDVI) показали, що встановити взаємозв’язок між наявними даними по NDVI 

та динамікою процесів деградації земель в Україні важко, що зумовлено 

значним впливом на NDVI пори року, кліматичних умов, насиченості ґрунту та 

рослин водою та іншими факторами. 
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