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Вступ 
 
 
Актуальність теми. Земля – особливий, обмежений і дефіцитний 

ресурс, використання якого в умовах постійного зростання попиту 
на продовольство, вимагає від аграрних підприємств активізації 
ресурсоощадної діяльності. Розвиток аграрного землекористування 
на території України завжди супроводжувався посиленням антре-
погенного навантаження на земельні ресурси. Ці процеси особливо 
проявились на сучасному етапі реформування земельних відносин. 
Високий ступінь розораності сільськогосподарських угідь (54,6 %), 
насичення сівозмін прибутковими технічними культурами, які зни-
жують вміст гумусу у ґрунті, скорочення обсягів внесення мінеральних 
і органічних добрив ускладнюють екологічний стан. Крім того збіль-
шується площа еродованої ріллі (більше 11 млн га), а дефляційно-
небезпечні процеси поширюються на половину площі сільськогос-
подарських угідь. Причому основні масиви цих угідь розташовані 
у південному Степу (42 %). Через 120 років після дослідження 
В. В. Докучаєва втрати гумусу в орному шарі чорноземів причорно-
морського регіону сягають від 20 до 40 % [64]. Якщо ці процеси не 
зупинити, то за вмістом органічних речовин і елементів живлення 
рослин більшість українських земель вже нічим не будуть відрізнятися 
від звичайних нечорноземних ґрунтів і Україна втратить своє націо-
нальне надбання. В результаті ресурсоощадна діяльність сільсько-
господарських підприємств стає актуальним напрямком аграрної 
політики, розв’язання якої потребує організаційних, технічних та 
економічних заходів. 

Проблемам раціонального використання та охорони земельних 
ресурсів присвячено наукові праці таких вчених як Д. І. Бабміндра, 
П. П. Борщевський, І. К. Бистряков, С. Ю. Булигін, В. В. Горлачук, 
Н. Х. Грабак, Д. С. Добряк, С. І. Дорогунцов, О. Р. Зубов, О. П. Канаш, 
Я. В. Коваль, В. М. Кривов, Л. Г. Мельник, В. М. Месель-Веселяк, 
В. С. Міщенко, Л. Я. Новаковський, І. М. Песчанська, В. П. Прадун, 
П. Т. Саблук, А. Я. Сохнич, О. Г. Тарарико, А. Г. Тихонов, В. М. Тре-
гобчук, А. М. Третяк, М. М. Федоров, М. А. Хвесик, М. К. Шикула, 
В. В. Юрчишин та ін. 

Проте багато аспектів досліджуваної проблеми, зокрема еконо-
мічний механізм розвитку ресурсоощадної діяльності аграрних 
підприємств в умовах інтенсифікації використання земельних ресурсів 
є невирішеними як у теоретичному, так і в практичному відношенні, і 
потребують подальшого розвитку. 
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Розділ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ 
РЕСУРСООЩАДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В 
УМОВАХ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ 
ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ 
РЕСУРСІВ 

 
 
1.1. Наукові засади ресурсоощадних технологій відтворення 

якісного стану земель сільськогосподарського призначення 
 

Ресурсоощадне використання земельних ресурсів аграрних під-
приємств є частиною системи раціонального землекористування, яке, 
в свою чергу, являє собою систему земельних і суспільно-виробничих 
відносин, за якої досягається оптимальне співвідношення між еконо-
мічно доцільними і екологічно безпечними видами використання земель 
і забезпечується економічне зростання матеріальних і духовних потреб 
населення. 

Раціональне використання і охорона земельних ресурсів аграрних 
підприємств – це специфічна галузь економічної науки, що вивчає 
виробничі відносини в сфері землекористування, розробляє принципи 
та методи економічної і економіко-екологічної оцінки комплексу 
ґрунтозахисних технологій і сівозмін, систем землеробства, проти-
ерозійних заходів. 

Раціональне використання і охорона земельних ресурсів аграрних 
підприємств є результатом історичного розвитку економічної думки, 
яка віддзеркалює стан земельних відносин і вплив господарської 
діяльності суспільства на земельні ресурси. Згідно з економічною 
теорією продуктивні сили – це єдність особистого і матеріально-
речового факторів виробництва [28]. Це поняття вміщує в собі систему 
суб’єктивних (людина) і речових (засоби виробництва) елементів, що 
виражає активне ставлення людей до природних ресурсів. Земля як 
головний природний ресурс є найпершою передумовою і основою 
суспільного виробництва, універсальним фактором будь-якої діяльності 
людини. Вона є предметом праці у видобувній галузі, просторовим 
базисом для промисловості, одночасно предметом і засобом праці у 
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сільському господарстві. Тому від того, наскільки правильно та 
науково обґрунтовано використовуються земельні ресурси, залежить і 
стан засобів виробництва. Йдеться про те, що земельні ресурси слід 
характеризувати не тільки економічно, але й екологічно. 

В економічній теорії спроби показати роль землі у продуктивних 
силах, визначити залежність між природними характеристиками 
земельних ресурсів і ефективністю виробництва ведуться вже давно. І 
вивчення розвитку економічної науки в цьому аспекті представляє 
не тільки історичний, але і науково-практичний інтерес. Таке дослі-
дження дає можливість простежити розвиток наукової думки в 
залежності від рівня розвитку суспільства і соціально-економічних 
відносин, повніше розкрити генетику економічного мислення, визна-
чити найбільш актуальні напрями сучасних теорій. 

Одними з перших вказали на землю як джерело багатства пред-
ставники школи фізіократів. Вони виходили із діючого в суспільстві, 
за їх уявленням, принципу природного порядку, де особливу роль 
відіграє земля. Суть його полягала в тому, що земля здатна забезпе-
чувати доход, який перевищує витрати. Землероб збирає хліба більше, 
ніж він посіяв зерна. Тому тільки в землеробстві існує названий 
фізіократами «чистий продукт», що пізніше отримав назву «рента». 
Позитивним у теорії фізіократів є те, що землю вони розглядали як 
елемент природного порядку, тобто як частину природної системи, 
і, відповідно, проблеми втрати природної родючості ґрунтів у той час 
практично не існувало. 

Уїльям Петті, який започаткував класичну економічну теорію, 
виділяв землю і працю як основні чинники, які беруть участь у 
виробництві продукції. Власне йому належить вираз: «Праця – батько 
багатства, а земля – його мати». Він вважав, що «оцінку всіх предметів 
варто було б привести до двох природних знаменників – до землі і 
праці» [129], розглядаючи, таким чином, два мірила вартості – працю 
і землю. 

Засновник першої класичної економічної системи Адам Сміт 
стверджував, що «праця є єдиним загальним, рівно як і єдиним точним 
мерилом» [155]. Правда, це положення можна використовувати лише 
на перших етапах розвитку суспільства. У цьому зв’язку він вийшов 
з іншим положенням, згідно з яким вартість складається з витрат 
праці, відсотку на капітал, земельної ренти. «Наприклад, у ціні хліба 
одна її частка йде на оплату ренти землевласника, друга – на заробітну 
плату або утримання робітників... і третя частка є прибутком фермера» 
[155]. Це положення пов’язане із спробою Сміта перейти від простого 
виробництва до товарно-капіталістичного, коли земля переходить у 
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приватну власність, у результаті чого земля переходить до більш 
дбайливого господаря. 

Давід Рікардо, який завершив класичну економічну систему, землю 
розглядав у контексті рентних відносин. Він дослідив помилковість 
тверджень фізіократів, які відзначали, що рента начебто є даром 
природи. Ним відзначена і непослідовність Адама Сміта, який хоч і 
вважав, що джерелом цінностей служить не земля, а праця, проте 
допускав, що частина доходу, яка отримана у землеробстві, зобов’язана 
своїм походженням силам природи. Згідно з теорією Рикардо, рента – 
це не надлишок продукту, який припадає на частку землевласників 
у силу більш високої родючості земельних ділянок. Природа, у його 
розумінні, в створенні ренти участі не бере, вона не визначає рівня 
цін. «Вартість хліба, – писав Рикардо, – регулюється кількістю праці, 
витраченої на виробництво його на землі тієї якості чи з тією часткою 
капіталу, за яких не платять ренти, а рента платиться тому, що хліб 
дорогий... Ціна хліба ніяк не знизилася б, якби навіть землевласники 
відмовились від своєї ренти» [141]. В цьому випадку рента не зникла 
б, але дісталася б суб’єктам господарювання на землі, а витрати на 
виробництво хліба та його ціна збереглися на попередньому рівні. 

Заперечуючи Сміту, який вважав, що хлібороб володіє більш 
високою продуктивністю, оскільки в цій специфічній галузі природа 
бере участь у процесі створення вартості поряд з працею, Рикардо 
справедливо відзначає: «Хіба природа не робить нічого для людини 
в обробної промисловості? Хіба сили вітру і води, які приводять до 
руху наши машини і кораблі дорівнюють нулю? Хіба тиск атмосфери і 
пружність пари, які приводять до руху самі дивовижні машини, – 
не дари природи? Я вже не кажу про дію тепла при розм’якшуванні 
і плавленні металів, про дію атмосфери в процесах пофарбування і 
бродіння. Не можливо назвати ні однієї галузі промисловості, в 
який природа не надавала б допомоги людині, і притому щедрої та 
дармової» [141]. 

Слід відзначити, що сили вітру і води, тиск атмосфери і пружність 
пари та інше ніяк не змінюються в процесі виробництва. Що ж 
стосується землі то тут «дармова» допомога природи супроводжується 
зниженням природної родючості, деградацією ґрунтів, і нарешті, 
зниженням їх продуктивності. 

Згідно з теорією Рикардо, рента – результат не щедрості природи, 
а її «бідності», нестачі високопродуктивних та родючих ділянок землі. 
Джерело ренти виникає у тих випадках, коли земля перебуває у 
власності або користуванні. Якщо б повітря та вода могли бути 
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переведені у власність та малися в обмеженій кількості, то вони, 
подібно землі, давали б ренту. 

На противагу рикардіанським твердженням, в економічній науці 
пробивали собі шлях теоретичні погляди на джерело вартості і 
створення доходів, згідно з якими в основі вартості лежить не один, 
а сукупність чинників – земля, капітал, праця. Одним із авторів 
трифакторної концепції був французький економіст Жан Батист Сей. 

Засновник концепції розвитку суспільно-економічних формацій 
Карл Маркс відзначав величезну роль землі в процесі суспільного 
виробництва. «Земля – це велика лабораторія, арсенал, який доставляє 
і засіб праці, і матеріал праці, і місце для проживання, тобто базис 
колективу» [108]. 

Але у своїх дослідженнях К. Маркс не використав ролі землі у 
виробничому процесі ні у понятті «продуктивні сили», ні в теорії 
вартості, ні у виробництві продукції. Маркс не розглядав властивості 
землі як засобу виробництва, а до основного та оборотного капіталу 
відносив тільки вкладання коштів, пов’язаних із землею, і характе-
ризуючи їх, писав: «Капітал може бути фіксований у землі, вкладений 
у неї або на відносно короткий строк, як при поліпшенні хімічних 
властивостей, застосуванні добрив та ін., або на більш тривалий строк, 
як при будівництві осушувальних каналів, зрошувальних споруд, 
вирівнюванні поверхні ґрунту, відтворенні господарських будівель 
та ін. В іншому місці я назвав капітал, вкладений таким чином в 
землю, 1а tеrrе – сарital (земля – капітал). Він відноситься до категорії 
основного капіталу» [107]. 

Згідно з теорією К. Маркса, земля не має вартості, щоб обґрунтувати 
зайвість та шкідливість приватної власності на землю. Вона виключена 
з процесу виробництва як фактор створення вартості. 

Представники економічної школи маржиналістів розглядали землю, 
як й інші природні ресурси, з точки зору корисності споживчого 
блага. В зв’язку з обмеженістю земельних ресурсів їх корисність і, 
відповідно, ціна будуть зростати, незалежно від якісних характеристик 
землі. 

Економісти-маржиналісти вважали суттєвими категоріями вироб-
ництва капітал і працю, ігноруючи землю як таку категорію. 

Неокласична школа, кейнсіанська теорія, неолібералізм та інші 
течії економічної теорії носили антропоцентричний характер. При 
цьому їх об’єднувало те, що вони були прихильниками отримання 
максимального прибутку з землі для задоволення потреб людини. 
Але тривалий час так продовжуватись не могло: земля почала втрачати 
природну родючість, піддаватись забрудненню та деградації. 
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В біоматеріальну систему економіки має бути включена екосистема 
«земля» як фактор, який бере участь у досягненні добробуту. Після 
кожного виробничого циклу на долю екосистеми «земля» припадають 
тільки матеріальні та енергетичні відходи, і тільки в окремих випадках 
частина економічного потенціалу типу послуг направляється на 
підтримання продуктивності землі (відтворення родючості ґрунту), 
щоб відновити порушену екосистему. Небезпека банкрутства при 
досить малому економічному потенціалі, необхідному для задоволення 
своїх потреб та відновлення факторів виробництва, примушує земле-
власника або землекористувача забувати про екосистему «земля» [168]. 

Але суспільство у своєму розвитку закономірно підійшло до 
нового етапу відносин з природою, обумовленого законами діалектики, 
необхідністю якого є гармонійний розвиток [18]. 

Ці процеси знайшли відображення в економічній науці. Свідченням 
цього є те, що у 1920-х роках представники інституціонального 
напрямку Р. Елі і Д. Коммонс започаткували вивчення такої науки, 
як економіка землекористування [156]. Це комплексна наука, що 
охоплює багато напрямків, пов’язаних із специфічністю та різно-
аспектністю землі як фактора виробництва. Одним із її елементів є 
економіка раціонального використання і охорони земельних ресурсів 
аграрних підприємств, яка забезпечує оптимальне співвідношення між 
економічною ефективністю та екологічною доцільністю використання 
земель як фактора виробництва і є теоретичним підґрунтям ресурсо-
ощадної діяльності. 

Розвиток ресурсоощадної діяльності аграрних підприємств потрібно 
розглядати в декількох аспектах, оскільки вони зумовлені різними 
формами використання земель як головного засобу виробництва в 
сільському та лісовому господарствах та як просторовий базис для 
розміщення і функціонування продуктивних сил і розселення людей. 
Разом з тим землекористування виступає і як процес використання 
людиною інтегрального потенціалу території, яка включає всі ресурси 
на відповідній ділянці геопростору. Ця територія визначається розміром 
земельних угідь та їх розміщенням і знаходиться у власності чи 
користуванні фізичних, юридичних осіб або в цілому держави. Таким 
чином, використання земельних ресурсів має не тільки матеріально-
речові ознаки, але і є об’єктом соціальних, економічних, правових і, 
як наслідок, екологічних відносин. 

При розгляді поняття «користування землею», як вказує П. Ф. Ве-
денічев [20], у нього включаються «форми, порядок і умови, при яких 
здійснюється експлуатація землі». На визначення форм землеко-
ристування має суттєвий і визначальний вплив форма власності. 
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В радянський період використання земельних ресурсів базувалося 
на державній власності на землю і в науковій літературі теоретично 
обґрунтовувались його переваги. 

Так П. Ф. Веденічев відзначав, що «раціональне землекористування» 
означає: «максимальну господарську освоєність та високий ступінь 
використання землі (при цьому здійснюється найбільш повне залучення 
земель в господарський оборот); високий ступінь освоєності земельних 
ресурсів у сільському господарстві, тобто в сфері продуктивного 
використання угідь, де земля є активним елементом і основним 
засобом виробництва; високий ступінь реалізації природної родючості» 
[21]. Аналогічно цю проблему розглядав професор Д. І. Гнаткович 
який стверджував, що «…за процентом розораності можна судити 
про рівень раціонального використання земель. Чим вища питома 
вага розораних земель, тим раціональніше вона використовується» 
[30]. Виходячи з цього твердження раціональне використання земель 
передбачає повну ліквідацію перелогів, освоєння сінокосів, кущів, 
освоєння під ріллю усіх малопродуктивних земель. 

«Озброєння» такою доктриною використання земельних ресурсів 
державних органів управління сільськогосподарського виробництва 
призвело на початку 90-х років до надзвичайно високої (82 %) 
розораності сільськогосподарських угідь по Україні, а в деяких областях 
і вище (Вінницька, Тернопільська, Кіровоградська – більше 90 %) 
[146], а ступінь освоєння земельного фонду сягнув 56 % порівняно 
з 12 % у США. 

Екстенсивне використання земельних ресурсів призвело до розвитку 
небувалих ерозійних процесів. Щорічні втрати ґрунту в Україні 
становлять приблизно 600 млн т, зокрема понад 20 млн т гумусу 
[146]. На жаль, негативні тенденції інерційного екстенсивного ведення 
господарства продовжуються і до цього часу. Втрачається третина 
поживних речовин, 16 млрд кубічних метрів води. Площа деградованих 
ґрунтів щорічно зростає на 80 тис. га. Наслідком цього є і пилові 
бурі 2007 р. [147]. 

Як відмічає академік УААН В. Ф. Сайко «для зміни ситуації 
необхідні радикальні, неординарні заходи, в яких головним має 
бути комплексний підхід до сільськогосподарського виробництва, 
системний з позицій науково-технічного прогресу, з урахуванням 
політичних, соціальних, економічних, енергетичних, матеріально-
технічних і екологічних умов» [147]. 

Досвід колишнього Радянського Союзу, як і України та інших 
держав, які будували соціалістичне суспільство на базі державної і 
одержавленої колективної власності та усуспільненої праці, показує, 
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що така модель використання земельних ресурсів не змогла дати 
бажаних результатів і конкурувати з тією, що базувалася на ринкових 
формах господарювання з наступним її удосконаленням. Необхідність 
зміни земельного устрою в Україні назрівала ще у 80-х роках. 
Економічна криза аграрних відносин призвела до зниження темпів 
виробництва сільськогосподарської продукції, зменшення капітало-
віддачі, невирішеності серйозних недоліків у землекористуванні, 
розвитку соціальної інфраструктури. Це обумовило формування у 
суспільстві думки щодо кардинальних змін у земельних та аграрних 
відносинах. 

Держава не спроможна була проводити виважену політику щодо 
стимулювання аграрного виробництва і бути гарантом результатів 
землекористування. 

Забезпечити реальний інтерес до результатів господарювання, 
відповідальність за наслідки землекористування, соціальну справед-
ливість може лише реальний власник. Тому приватна власність на 
землю зумовлює відповідальність людини не тільки перед собою, 
але і своїми нащадками, врешті-решт, і перед усім суспільством. Це 
випливає з того, що товаровиробник, який неспроможний, за умов 
ринкових відносин, ефективно і раціонально розпоряджатися своєю 
власністю, зберігати її у належному стані, вкладати капітал в її 
поліпшення та подальший розвиток, може цю власність втратити. 

У цьому зв’язку в Україні 15 березня 1991 р. започатковано 
земельну реформу, зумовлену проведенням широкомасштабної 
економічної реформи, з набуттям чинності прийнятих Верховною 
Радою України 18 грудня 1990 р. постанови «Про земельну реформу» 
та Земельний кодекс України. Основним завданням реформи, згідно 
з вказаною постановою, був перерозподіл земель з одночасним 
наданням їх у довічне успадковане володіння громадянам, постійне 
володіння колгоспам, радгоспам, іншим підприємствам, установам 
і організаціям, а також у користування з метою створення умов для 
рівноправного розвитку різних форм господарювання на землі, 
формування багатоукладної економіки, раціонального використання і 
охорони земель. 

Для розвитку всіх форм господарювання на землі, згідно з 
Земельним кодексом, необхідно було розширити площі особистих 
підсобних господарств, надати громадянам землі для створення 
селянських (фермерських) господарств, для ведення садівництва і 
городництва. Трансформація земельних відносин стала об’єктивною 
необхідністю, що послужило основою реструктуризації землеко-
ристування. Основними цілями земельної реформи були визнані: 
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високоефективне використання земель, охорона і відтворення родючості 
ґрунтів, створення багатоукладної економіки, інтенсифікація ведення 
землеробства з урахуванням екологічних вимог і розвиток на цій 
основі конкурентоспроможного на внутрішньому і зовнішньому 
ринках агропромислового комплексу. Здійснення земельної реформи 
потребувало удосконалення існуючої законодавчо-нормативної бази. 
Власне, тільки за період з жовтня 1990 по грудень 1992 рр. було 
прийнято і введено в дію 24 законодавчих і нормативних акти. 

Великого імпульсу подальшій реструктуризації землекористування 
надав Указ Президента України від 10 листопада 1994 р. «Про 
невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері 
сільськогосподарського виробництва» [170]. Якщо на попередніх 
етапах реформи формування альтернативних форм господарювання 
здійснювалося шляхом адміністративного вилучення земель у колгоспів 
і радгоспів і передачі їх до складу земель запасу з наступним наданням 
їх громадянам, передусім для ведення селянських (фермерських) 
господарств, то з прийняттям Указу воно почало здійснюватися 
шляхом трансформації внутрішньої структури землекористування 
колективних сільськогосподарських підприємств через паювання з 
можливим утворенням інших форм господарювання. 

Отже, здійснені в аграрній сфері зміни в формах власності на 
землю, визначення грошової оцінки земель, паювання земель та майна, 
розробка, прийняття і введення в дію основоположних нормативно-
правових актів, а також негативні тенденції розвитку екологічного 
стану довкілля стали важливою соціально-економічною та екологічною 
передумовою для реорганізації форм господарювання суспільного 
державного сектора в інші організаційно-правові форми, засновані 
на приватній власності і ринкових економічних відносинах. 

Сучасний стан земельної реформи полягає в зосередженні зусиль у 
напрямі реорганізації сільськогосподарських підприємств і організацій 
на основі утвердження і реалізації прав власності на землю. І у 
зв’язку з визнанням землі як одного з факторів виробничого процесу 
основними напрямками економічних досліджень є [88]: 

1. Інституціоналізація ринку землі. 
2. Економічні основи раціонального використання і охорони 

земельних ресурсів аграрних підприємств. 
3. Інвестиційне забезпечення розвитку землекористування аграрних 

підприємств. 
4. Страхування збитків, завданих земельним ресурсам внаслідок 

погіршення якісних властивостей параметрів ґрунту. 
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5. Інноваційні технології розвитку землекористування, що забез-
печують його конкурентоспроможність на зовнішніх і внутрішніх 
ринках. 

В цих напрямках проведені дослідження відомими вітчизняними 
вченими: Д. І. Бамбіндрою, І. К. Бистряковим, С. Ю. Булигіним, 
В. В. Горлачуком, Н. Х. Грабаком, Д. С. Добряком, С. І. Дорогунцо-
вим, В. М. Кривовим, Л. Г. Мельником, В. М. Месель-Веселяком, 
Л. Я. Новаковським, В. П. Прадуном, П. Т. Саблуком, А. Г. Тараріко, 
А. Г. Тихоновим, В. М. Трегобчуком, А. М. Третяком, М. М. Федо-
ровим, М. А. Хвесиком, М. К. Шикулою та ін. [5; 10; 15; 33; 40; 45; 
47; 74; 112; 113; 124; 137; 145; 163; 164; 166; 167; 174; 175; 127]. 
Але на сучасному етапі розвитку аграрної науки з’явилося багато 
інноваційних біотехнологій, які дозволяють посилити еколого-еко-
номічний ефект, надати новий поштовх ресурсоощадним та еколо-
гічним технологіям використання земельних ресурсів аграними 
підприємствами. 

Загалом ресурсоощадна діяльність аграрних підприємств забез-
печується системою агротехнічних, адміністративних, економічних, 
організаційних і правових методів. 

Основними елементами агротехнічного комплексу є: системи 
обробітку ґрунтів, організація системи сівозмін, упорядкування 
території агроландшафту. 

Якщо взяти втрати ґрунту в чорному пару за 100 %, то при 
вирощуванні кукурудзи за загальноприйнятими технологіями з меха-
нічним обробітком вони становитимуть 60 %, а за технологіями з 
мінімальним обробітком знижуються до 10 % [147]. 

Водночас при вирощуванні багаторічних трав короткочасного 
використання вони становлять 2 %, а при тривалому залуженні – 
0,4 % [147]. 

Таким чином, позитивний вплив сівозмінного фактора на зниження 
процесів ерозії значно вагоміший, ніж обробіток ґрунту. 

Упорядкування території агроландшафту дає позитивний ефект 
при будь-яких системах землеробства та сівозмінах і є, по суті, 
допоміжними елементами агротехнічного комплексу. 

В Україні була розроблена і почала застосовуватися наприкінці 
80-х років система контурно-меліоративного землеробства (КМЗ), 
яка об’єднувала всі три вищевказаних елементи. Вона передбачає 
розподіл земель господарств на три еколого-технологічні групи 
(ЕТГ) за характером рельєфу і рівнем еродованості. Для першої і 
другої ЕТГ земель розроблені сівозміни з різним набором культур 
відповідно до ґрунтозахисних властивостей. Третя ЕТГ земель від-
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водилась під природні кормові та культурні лісо-чагарникові угіддя. 
Разом з простим меліоративним облаштуванням така система дає 
стабільний захист земель від ерозії, підвищує їхню продуктивність. 
Ринкові перетворення в землекористуванні призупинили процес 
реалізації у виробництво проектів контурно-меліоративної організації 
території внаслідок зміни власників земельних масивів, їх парцеляції, 
нових границь території сільськогосподарських підприємств. 

Підсилити систему КМЗ, доповнити її новим змістом, дають 
можливість біологічні, ресурсоощадні засоби захисту земель від 
ерозії й інших видів деградації (без гербіцидів) шляхом проміжних, 
ущільнених і сидеральних посівів, із використанням бобових і хрес-
тоцвітних культур. Одночасно це дозволяє одержати екологічно чисту 
продукцію землеробства. 

У країнах з розвинутою ринковою економікою площа земель під 
біологічним виробництвом складає від 1,5 до 12 %, і очікується, що 
до кінця 2010 року в Європі досягне 30 % [192]. Розвиток такого 
виробництва підтримується як на державному рівні, так і науково-
дослідними розробками. 

Так, Державна Консультативна станція в Майнце (Німеччина) 
розробила для фермерських господарств рекомендації по використанню 
ефективних культур сидератів у зоні недостатнього зволоження [6]. 
За критерій недостатності атмосферних опадів взято випадання в 
різній формі до 600 мм вологи. У цьому випадку пропонується 
вирощування сидеральних культур за двома схемами: весняний 
підсів в озимі культури або пожнивне вирощування сидеральних 
культур на ділянках високої родючості. Для весняного підсіву в озимі 
культури застосовуються різноманітні біотипи конюшини, коренева 
система яких до часу заорювання проникає на глибину 80-150 см і 
покращує режим вологозабезпеченості нижніх горизонтів ґрунту. За 
схемою пожнивного посіву кращі результати отримані при викорис-
танні озимого рапсу чи суріпиці, які висівають на початку серпня – 
на початку вересня. Коренева система цих культур до виходу в зиму 
проникає в ґрунт на 60-80 см. У середині серпня – початку вересня 
висіваються неводостійкі сорти масляничної редьки, а з 20 серпня і 
до середини вересня – гірчиця на сидеральні цілі. До початку вересня 
ефективний посів фацелії. При пожнивній культурі врожайність 
сидератів – понад 200 ц/га зеленої маси. 

Проміжні і ущільнені посіви, з одного боку, забезпечують ефек-
тивний захист ґрунтів від ерозії, а з іншого боку, оптимізують баланс 
органічної речовини та агрофізичні показники оброблюваного шару. 
У Німеччині найкращий протиерозійний ефект забезпечується при 



 
Кузьменко О. Б. 

16 

обробці пожнивних культур при сівозмінах із сумішшю бобових і 
кукурудзи на зелений корм. У літньо-осінній період в якості пожнивних 
культур придатні конюшина олександрійська, кормовий горох, кормові 
боби, ярові віка і суріпиця, озимий ріпак, редька маслянична, гірчиця 
жовта і біла, фацелія. Крім них, влітку і восени висівають райграс і 
соняшник; під зиму в якості пожнивних культур – райграс італійський, 
озимину і суріпицю. 

Наведені результати досліджень можуть бути успішно застосовані 
у польових сівозмінах північного і центрального Степу, правобережного 
Лісостепу, а також у Поліссі України, де висока потенційна небезпека 
прояву водної ерозії ґрунтів. 

Крім ґрунтозахисної і агроекономічної ефективності, проміжні 
культури мають важливе водоохоронне значення, зокрема істотно 
зменшуючи нітратне забруднення водних джерел в агроландшафтах. 

Ущільнення сівозмін проміжними культурами, посів сидератів, 
дозволяє ефективніше використовувати біокліматичний потенціал. 
Сприятливим впливом на водно-фізичні властивості, санітарний 
стан ґрунту такі посіви посилюють ґрунтозахисну функцію рослин, 
знижують енергетичні витрати, підвищують продуктивність ріллі. 
Збагачення ґрунту органічною речовиною у вигляді стерньових і 
рослинних залишків сприяє стабілізації гумусного стану ґрунтів. 

Велике поширення в боротьбі з усіма видами ерозії в Німеччині 
має вирощування просапних по покривній культурі, в якості якої 
використовують конюшину, фацелію, редьку масляничну, гірчицю 
жовту. В Інституті рослинництва і селекції рослин при Геттінгенському 
університеті розроблена технологія вирощування проміжних культур з 
наступним посівом цукрового буряка, при мінімізації обробітку 
ґрунту. На початку вересня висівають фацелію або редьку масляничну 
насінням високої схожості. Проміжна культура добре пригнічує ріст 
бур’янів, розвиток сходів падалиці зернових і захищає ґрунтовий 
покрив від дії водної і вітрової ерозії. Пізньої осені проміжну 
культуру заорюють, це збагачує ґрунт свіжою біомасою [6]. 

За даними досліджень Боннського університету, посів цукрового 
буряка після фацелії збільшував водопоглинення ґрунту в два рази, 
підвищуючи врожайність і якість цукрового буряку – вихід цукру 
зріс на 3-5 ц/га [6]. У боротьбі з водною ерозією ефективний посів 
просапних по мульчі з перезимованих проміжних культур із повною 
або частковою відмовою від передпосівного обробітку. Рослинний 
покрив мульчуючої культури гине від морозів; навесні під цукровий 
буряк або кукурудзу проводиться поверхневий обробіток фрезерними 
знаряддями. 

Ресурсоощадна діяльність аграрних підприємств в умовах інтенсифікації 
використання земельних ресурсів: теорія, методологія, практика 

277 

П
ро
до
вж

ен
ня

 д
од
ат
ка

 Б
   

Р
и
с.

 Б
10

. Д
ин
ам
ік
а 
вм
іс
ту

 к
ад
м
ію

 в
 ґ
ру
нт
і п
ід

 в
пл
ив
ом

 м
ік
ро
бі
ол
ог
іч
ни
х 
пр
еп
ар
ат
ів

 (
кр
ат
ні
ст
ь 
ві
дб
ор
у 

зр
аз
кі
в 

7 
ді
б)

, с
пі
вв
ід
но
ш
ен
ня

 ґ
ру
нт
у 
і с
ол
ом

и 
1:

0,
5,

 б
ез

 д
од
ав
ан
ня

 а
м
іа
чн
ої

 с
ел
іт
ри

 

 

0

0
,0

5

0
,1

0
,1

5

0
,2

0
,2

5

0
,3

7
1

4
2

1
3

5
5

6

те
р
м
ін

 в
ід
б
о
р
у
, 
д
о
б
а

вміст кадмію, мг/кг 

ко
н
тр
о
л
ь 

1
:0

,5

Е
М
А

 1
:0

,5

С
и
я
н
и
е

 1
 1

:0
,5

С
и
я
н
и
е

 2
 1

:0
,5

Б
а
й
ка
л

 1
:0

,5



 
Кузьменко О. Б. 

276 

П
ро
до
вж

ен
ня

 д
од
ат
ка

 Б
  

Р
и
с.

 Б
9.

 Д
ин
ам
ік
а 
вм
іс
ту

 к
ад
м
ію

 в
 ґ
ру
нт
і п
ід

 в
пл
ив
ом

 м
ік
ро
бі
ол
ог
іч
ни
х 
пр
еп
ар
ат
ів

 (
кр
ат
ні
ст
ь 
ві
дб
ор
у 

зр
аз
кі
в 

7 
ді
б)

, с
пі
вв
ід
но
ш
ен
ня

 ґ
ру
нт
у 
і с
ол
ом

и 
1:

1,
 б
ез

 д
од
ав
ан
ня

 а
м
іа
чн
ої

 с
ел
іт
ри

 

 

0

0
,1

0
,2

0
,3

0
,4

0
,5

0
,6

7
1
4

2
1

3
5

5
6

те
р
м
ін

 в
ід
б
о
р
у
, 
д
о
б
а

вміст кадмію, мг/кг 

ко
н
тр
о
л
ь 

1
:1

Е
М
А

 1
:1

С
и
я
н
и
е
 1

 1
:1

С
и
я
н
и
е
 2

 1
:1

Б
а
й
ка
л

 1
:1

Ресурсоощадна діяльність аграрних підприємств в умовах інтенсифікації 
використання земельних ресурсів: теорія, методологія, практика 

17 

В одному із господарств на території Ворбурської рівнини 
(Німеччина) застосовується технологія оброблення проміжних культур 
при мінімізації обробітку ґрунту. Після лущення зернових культур, 
перед посівом фацелії, проводили оранку на глибину 30 см. Норма 
висіву фацелії – 12 кг/га. Якщо фацелія висівається після пшениці, 
під неї вносять 60 кг/га азоту, якщо після гороху – азот виключається. 
На початку лютого при висоті фацелії 80-100 см проводився обробіток 
ґрунту важким культиватором на 5 см, без застосування після нього 
інших знарядь. У квітні, напередодні посіву буряка, – обробіток ґрунту 
ротаційною бороною, щоб забезпечити гарне здрібнювання висохлої 
фацелії. Сівбу буряка проводили сівалкою точного висіву на відстані 
між рослинами 20 см. Внесенням мінеральних добрив доводили склад 
мінерального азоту в ґрунті до 180 кг/га. Такий засіб забезпечує 
зниження ерозії ґрунту, зменшує кількість бур’янів і вимивання 
живильних речовин. 

У Швейцарії після збирання озимої пшениці проводять безвід-
вальний обробіток ґрунту під цукровий буряк і висівають ярову віку, 
фацелію. Взимку ці рослини гинуть від морозу, і навесні, залежно від 
фізичного стану ґрунту, його обробляють культиватором, чизельним 
плугом або знаряддям із лопатковими робочими органами; потім 
проводять сівбу цукрового буряка. Рослинні залишки, як правило, не 
заважають сівбі. Наявність на поверхні ґрунту мульчі з рослинних 
залишків забезпечує захист ґрунтів від ерозії в березні – червні до 
зникання рядків, коли випадає 350 мм опадів. Вихід цукру за такої 
технології підвищувався на 6-12 % у порівнянні з традиційним зяблевим 
обробітком [6]. 

Наведені матеріали свідчать про високу ґрунтозахисну та агро-
економічну ефективність проміжних посівів, тому вони повинні 
знайти широке застосування в системі контурно-меліоративного 
землеробства, особливо в інтенсивних сівозмінах першої еколого-
технологічної групи земель, на схилах до 3O. 

У системі контурно-меліоративного землеробства важливу роль 
виконують луки і пасовища: вони є своєрідним біофільтром, за їх 
допомогою затримується поверхневий стік, навіть на стрімких схилах 
вони захищають ґрунти від ерозії і разом із лісами і чагарниками – 
річки від замулення і забруднення. Не випадково в кормовому балансі 
розвинутих зарубіжних країн на частку природних кормових угідь 
припадає не менше 40 %, у тому числі в Європі – 40-43 %, у 
Північній Америці – 44 %, в Австралії і Новій Зеландії – 82 %. На 
жаль, в Україні на природних кормових угіддях виробляється менше 
10 % від загальної кількості кормів. 
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Негативні наслідки інтенсифікації землеробства зумовили пошук 
альтернативних («органічних») систем землеробства в країнах Західної 
Європи і США [6]. Їх основна мета – виробництво екологічно чистої 
продукції. Гарантія для одержання такої продукції – часткова відмова 
від застосування мінеральних добрив і повна – від пестицидів. 
Одночасно біологічне землеробство – надійний захист ґрунтів від 
ерозії й інших видів деградації земель. 

Узагальнення матеріалів зарубіжної літератури показало, що 
«органічне» землеробство дає відповідні результати тільки на високо-
родючих ґрунтах. На малопродуктивних ґрунтах, як показують 
досліди, проведені в Австралії, Німеччині і Швейцарії, врожаї зернових 
можуть знизитися в «органічному» землеробстві на 40 %. За даними 
американських учених, у випадку масового переходу до органічних 
методів ведення сільського господарства врожайність пшениці зни-
жується з 29-30 до 16,3-18,6 ц/га; зернових фуражних – від 52,8-53,9 до 
27,5-32 ц/га ; сої – від 27,1-27,8 до 16,7-19,4 ц/га [6]. За даними 
німецьких джерел, зниження врожаїв в альтернативному землеробстві 
складає: пшениці – 20-30 %, жита і ячменю – 30 %, вівса – 20 % [150]. 

Необхідність раціонального використання земельних ресурсів 
ще в 1990 році відмічав д.е.н. А. Г. Тихонов: «Нині в нашій країні 
тип відтворення, що склався, є неекологічним з усіма наслідками, 
які звідси випливають...» [164]. 

Таким чином, перспективною є стратегія ресурсоощадної діяльності 
аграрних підприємств, яка синтезує позитивні сторони традиційного й 
«органічного» землеробства, знижує деградаційні процеси земельних 
ресурсів. Тому для інтеграції України в системі міждержавних проектів 
з екологізації сільськогосподарського виробництва необхідною умовою 
є розробка і реалізація Національної програми з цієї проблеми, 
створення сприятливих економічних передумов для фермерів, які 
спеціалізуються на виробництві екологічно чистої продукції. 

Підвищення продуктивності землеробства при високій ефективності 
заходів щодо захисту і зберігання екологічної рівноваги в навко-
лишньому середовищі обумовлює необхідність здійснювати за такими 
напрямами. По-перше, перехід на контурно-меліоративну організацію 
території, з поступовим збільшенням площ органічного землеробства, 
що дозволяє не тільки зберегти ґрунт від деградації, але й на 10-
15 % підвищити його природну родючість. По-друге, впровадження 
ресурсо- та енергозберігаючих технологій, протиерозійного обробітку 
ґрунту, які забезпечують розширене відтворення ґрунтової родючості. 

Ресурсоощадна діяльність аграрних підприємств передбачає: 
створення систем землеробства, що забезпечують збереження і 
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відтворення ґрунту; перехід на органічне землеробство; ведення 
агроекологічного моніторингу; визначення збитків від ерозії ґрунтів та 
інших видів деградації земель; еколого-економічну оцінку комплексу 
заходів щодо їх подолання; екологічну експертизу нової техніки і 
технологій; розробку заходів щодо відповідальності і матеріальної 
зацікавленості землекористувачів за зберігання і відтворення ґрунтової 
родючості. 

Одним з перших в Україні вказав на необхідність ресурсо-
ощадного використання земельних ресурсів д.е.н. А. Г. Тихонов [164], 
який теоретично обґрунтував поняття «тип відтворення», що передбачає 
вирішення екологічних проблем і недопущення їх у майбутньому. 
Таким має бути інтенсивно-екологічний тип розширеного відтворення, 
суть якого полягає в екологічності всіх без винятку виробничих 
процесів. Будь-яке виробництво повинно відтворювати природні 
фактори, що використовуються у стані, даному природою або який 
не перевищує гранично допустимі рівні забруднення [164]. 

Аналіз сучасного якісного стану використання земельних ресурсів 
свідчить, що досягти умови відтворення природних факторів, що 
використовуються у стані, даному природою, повністю практично 
неможливо, хоча наближатися до нього можна за допомогою системи 
органічного землеробства. 

Стратегія раціонального використання земельних ресурсів, яка 
передбачає: формування високопродуктивних і стійких агроландшафтів, 
гармонійне поєднання дії законів природи й економіки, забезпечення 
розширеного відтворення природної родючості ґрунтів шляхом 
реалізації системи ґрунтозахисних, природоохоронних заходів; удоско-
налення структури сільгоспугідь і посівних площ з метою забезпечення 
бездефіцитного балансу гумусу, визначення напрямків адаптації 
сільськогосподарського виробництва до природних умов (розвиток 
органічного землеробства); створення механізму адміністративної й 
економічної відповідальності землекористувачів і землевласників 
за порушення ними екологічних вимог – має забезпечити стійкий 
розвиток сільського господарства [97; 98]. 

Вищенаведене зумовлює необхідність розробки теоретичних 
основ подальшої реструктуризації землекористування в ринкових 
умовах на екологічних засадах. Для цього потрібне подальше вдоско-
налення екологічної цілісності ґрунтозахисних заходів, орієнтованих 
на: відновлення природних властивостей ґрунтів; формування еколо-
гічно стійких і збалансованих екосистем (стале землекористування) 
шляхом встановлення відповідного співвідношення земельних угідь, і 
в першу чергу сільськогосподарських, шляхом досягнення гранично 
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допустимих концентрацій забруднюючих речовин у ґрунтах, загального 
стану довкілля, якості сільськогосподарської продукції та сільсько-
господарського виробництва з дотриманням ґрунтозахисних технологій 
і забезпечення екологічної безпеки довкілля. 

Вказане зумовлює новий, один із пріоритетних напрямок у фор-
муванні землекористувань реформованих агроструктур на екологічних 
засадах. Сутність його полягає у встановленні пріоритету екологічних 
інтересів суспільства у землекористуванні над економічними. Особливо 
це стосується Причорноморського регіону у тому, що тут пере-
плітаються дії різних видів ерозії (водна, вітрова, сумісна, іригаційна 
тощо), з одного боку, а з другого – він є аграрно-індустріальним 
регіоном, що має багато джерел забруднення. Усі ці дії спричи-
няють формування деструктивних явищ у землекористуванні. Тому 
для їх вивчення постає необхідність створення і ведення екологічного 
моніторингу. А трансформація існуючих сільськогосподарських 
структур в ринкових умовах у такої складної екологічної ситуації 
потребує теоретичного обґрунтування сутності цих явищ, визначення 
відповідних механізмів і методів щодо ресурсоощадної діяльності 
реформованих агроструктур, враховуючи і ринкові відносини, і 
екологічні проблеми. Вказане і визначило пріоритетні напрями 
наукового дослідження суть яких полягає у теоретичному обґрунтуванні 
сутності деструктивних явищ у землекористуванні, методологію їх 
визначення та практичного застосування при діяльності сільсько-
господарських підприємств у ринкових умовах, визначенні ресурсо-
ощадного використання малопродуктивних і деградованих земель 
аграрних підприємств, обґрунтуванні структури земельних угідь у 
контексті ресурсозбереження. 

 
1.2. Теоретичні основи визначення деструктивних явищ у 

ресурсокористуванні аграрних підприємств 
 
В червні 1992 року історична конференція ООН з питань охорони 

навколишнього середовища і розвитку людства в Ріо-де-Жанейро 
прийняла декларацію щодо принципів сталого розвитку. Її головна 
ідея – необхідність узгодження екологічних та соціально-економічних 
факторів розвитку. 

В Україні на фоні перебудови економічних, в тому числі і земельних, 
відносин указані процеси практично не регулюються у відповідності з 
концепцією сталого розвитку. Це наочно спостерігається на формуванні 
і розвитку сільськогосподарського землекористування. Стан земельних 
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ресурсів за останні 35 років значно погіршився як у цілому по Україні, 
так і на регіональному рівні. Прикладом цього є Миколаївська область, 
де 813,7 тис. га, або 47,8 %, орних земель знаходяться на ерозійно-
небезпечних площах, водна ерозія поширюється щороку на 14 тис. га, 
а втрати від ерозії і дефляції складають 13,5 млн т родючого шару 
ґрунту за рік [189]. 

Така екологічна ситуація характеризується як небезпечна для 
сільськогосподарського землекористування і зумовлюють її «деструк-
тивні явища». 

Поняття «деструктивні явища» широко використовується в науках 
про безпеку людини [178; 69; 183]. Проте розглянуто воно з точки зору 
впливу на людину та середовище його життєдіяльності. В сільсько-
господарському землекористуванні, на нашу думку, деструктивні 
явища це події і процеси які прямо чи опосередковано призводять 
до погіршення якісних характеристик ґрунтів, втрати сільськогоспо-
дарськими угіддями характеристик основного засобу виробництва в 
сільському господарстві. Класифікація деструктивних явищ обмежена 
сферою застосування і для сільськогосподарського землекористування 
потребує уточнення. 

Всі деструктивні явища в сільськогосподарському землекорис-
туванні можна розподілити за такими ознаками. 

– За часом прояву: 
– випадкові, непередбачені, раптові (землетруси, аварії та ін.); 
– постійні, такі що еволюційне розвиваються (дегуміфікація, 

ерозія та ін.). 
За територіальним масштабом прояву: 
– локальні (в межах одного господарства); 
– регіональні (декілька районів або область); 
– національні (дві та більше областей). 
За тенденціями розвитку: 
– погіршення ситуації; 
– стабілізація; 
– покращення ситуації. 
За напрямом впливу: 
– прямого впливу, безпосередньо погіршують якісний стан ґрунтів 

(спосіб обробітку ґрунту, внесення мінеральних добрив і отруто-
хімікатів та ін.); 

– непрямого впливу, побічний вплив діяльності на ґрунт (розо-
рювання схилів посилює ерозію, надмірне зрошення підвищує рівень 
ґрунтових вод та ін.). 



 
Кузьменко О. Б. 

22 

За джерелами походження деструктивні явища на підставі аналізу 
сільськогосподарського землекористування можна поділити на три 
групи: 

1) природні; 
2) техногенні; 
3) комбіновані. 
Деструктивні явища природні в землекористуванні це події 

природного походження або результат діяльності природних 
процесів, які за своєю інтенсивністю, масштабом поширення і 
тривалістю можуть погіршувати якісний стан ґрунтів та загалом 
довкілля. При цьому вони за об’єктом походження поділяються 
на такі групи: 

– геологічні (землетруси, вулканізм, лавини, провалювання земної 
поверхні, зсуви, обвали, осипи, абразія та ін.); 

– гідрологічні (повені, підвищення рівня ґрунтових вод та ін.); 
– метеорологічні (зливи, град, сильна спека, суховії, посуха, 

урагани, вихрові бурі, циклони, шквали, смерчі, пилові бурі, сильні 
снігопади, морози, ожеледь та ін.); 

– природні пожежі (лісові, торф’яні та ін.). 
До другої групи належать деструктивні явища викликані антро-

погенною діяльністю у сільськогосподарському виробництві. Вони 
пов’язані з технологічними процесами, відрізняються фізичними, 
хімічними, біологічними перетвореннями і до них можна віднести: 

– механічна обробка ґрунтів; 
– нераціональне застосування мінеральних добрив і засобів 

захисту рослин; 
– незбалансована меліорація; 
– перевипасання худоби; 
– вивезення свіжих органічних відходів тваринництва та фекалії 

на поля; 
– випалювання рослинних решток тощо. 
Техногенні деструктивні явища можуть бути спричинені не лише 

безпосередньо аграрним виробництвом, а і іншими галузями які 
можуть вплинути на стан ґрунтів: гірничо-видобувна промисловість, 
будівництво, транспорт, хімічна промисловість та ін., які призводять 
до вилучення сільськогосподарських угідь, руйнування ґрунтового 
покриву або в процесі виробництва відбуваються викиди та скиди 
забруднюючих речовин що прямо потрапляють у ґрунт чи опосе-
редковано через атмосферу та водні ресурси. 
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Техногенні деструктивні явища призводять до втрати властивостей 
ґрунтів як природного тіла, зниження їх родючості, тобто до деградації. 
Тому за наслідками і видом деградації їх можна поділити на такі групи: 

– механічна деградація; 
– фізична деградація; 
– хімічна деградація; 
– фізикохімічна деградація; 
– гідромеліоративна деградація; 
– біологічна деградація; 
– радіаційне забруднення. 
Поширення техногенних деструктивних явищ в землекористуванні 

в багатьох випадках залежить від природних факторів (температури 
і вологості повітря, частоти і сили вітру та дощових опадів та ін.). 
Ці явища мають назву комбінованих і вони впливають на природні 
властивості ґрунтів (кислотні дощі, виникнення пустель, пилові 
бурі, тектонічні явища викликані антропогенною діяльністю та ін.). 
Наведені приклади деструктивних явищ виникають внаслідок складної 
взаємодії господарської діяльності людини і природних факторів: 
забруднюючих викидів в атмосферу, її відносної вологості, вмісту 
органічної величини ґрунту, кліматичних параметрів, гранулометрич-
ного складу ґрунту та ін.). 

Підсумовуючи вищезазначене можна зробити висновок що 
запропонована класифікація деструктивних явищ в сільськогоспо-
дарському землекористуванні має складну, ієрархічну структуру 
(рис. 1.1). 

Наявність деструктивних явищ обумовлює екологічний стан 
земельних ресурсів, який визначає масштаб негативних змін в ґрунті 
(деградація та втрата характеристик цільового призначення земельних 
ресурсів), що знижує ефективність, обмежує або виключає його 
сільськогосподарське землекористування (табл. 1.1). 

Деструктивні явища зумовлюють необхідність визначення сталості 
сільськогосподарського землекористування як умову довготривалого і 
безперервного процесу його розвитку. Він повинен забезпечувати 
життєдіяльність як нинішнього, так і майбутніх поколінь, узгоджуючи 
екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку. Така узгодже-
ність, на жаль, в Україні не тільки не враховується, але й ігнорується, що 
об’єктивно потребує відпрацювання системи сталого розвитку сільсько-
господарського землекористування, перш за все, для кожного регіону, 
в залежності від конкретних природно-кліматичних, соціальних, 
економічних та інших регіональних факторів. 
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Рис. 1.1. Класифікація деструктивних явищ в 
сільськогосподарському землекористуванні 

 
Таблиця 1.1 

Типи екологічного стану земельних ресурсів 
в сільськогосподарському землекористуванні 

Екологічний стан 
земельних ресурсів 

Основні характеристики екологічного стану земельних 
ресурсів 

Природний Антропогенний вплив на ґрунти відсутній або не перевищує 
фонових рівнів. Всі процеси природно збалансовані. 

Рівноважний Швидкість відновних процесів дорівнює темпу порушення 
якісних характеристик ґрунтів. Баланс поживних речовин і 
гумусу нульовий або позитивний. 

Кризовий Антропогенні порушення перевищують швидкість відновлю-
вальних процесів в ґрунтах. Погіршення якісних характеристик
ґрунтів обмежує їх сільськогосподарське використання. 

Критичний Інтенсивна деградація і руйнування ґрунтів. Якісні харак-
теристики наближуються до граничних значень, поза межами 
яких втрачаються природні типологічні властивості. 

Катастрофічний Деградація ґрунтів набуває незворотного характеру (втрата 
придатності земель до їх основного цільового призначення), 
що призводить до втрати їх господарської та екологічної цінності. 

Примітка. Таблиця розроблена автором 

Деструтивні явища в сільськогосподарському землекористуванні 

За часом прояву 
– випадкові 
– постійні 

За територією 
прояву 
– локальні 
– регіональні 
– національні 

За тенденціями 
розвитку 
– погіршення 
– стабілізація 
– покращення 

За напрямом 
впливу 
– прямий вплив 
– не прямий 
вплив 

За джерелом походження 

Природні 
– геологічні 
– гідрологічні 
– метеорологічні 
– природні пожежі 

Комбіновані Техногенні – деградація 
– механічна 
– фізична 
– хімічна 
– фізикохімічна 
– гідромеліоративна 
– біологічна 
– радіаційне забруднення 
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Для розробки наукових засад вказаної системи необхідна відповідна 
інформація у просторі і часі щодо виявлення деструктивних явищ, 
яка буде слугувати для попередження, локалізації деградаційних 
процесів і прогнозування подальшого розвитку сільськогоспо-
дарського землекористування у відповідності з принципами Ріо-де-
Жанейрської конференції. Отримання такої інформації можливе 
шляхом ведення моніторингу земель, тобто систематичного 
спостереження і контролю за станом земельного фонду. 

Згідно з концепцією моніторингу ґрунтів в Україні [1], його 
завдання – спостереження за їхнім станом з метою своєчасного 
виявлення змін, оцінки, відтворення та ліквідації наслідків негативних 
процесів. У європейських країнах більш екологізоване поняття 
моніторингу, що означає створення відповідної спостережної межі 
та розширення показників, що визначаються, а також інтерпретацію 
отриманих даних, насамперед, з екологічних позицій [121]. 

Такий моніторинг здійснюється в системі Міністерства аграрної 
політики Миколаївським обласним проектно-технологічним центром 
охорони родючості ґрунтів і якості продукції. Метою моніторингу є 
процеси дегуміфікації, визначення вмісту радіонуклідів, важких 
металів, фтору на зрошуваних землях вторинного засолення, 
осолонцювання, підтоплення та ін. Практичні роботи щодо моні-
торингу земельних угідь виконують фахівці згадуваного центру із 
залученням, в якості виробничої практики, студентів – майбутніх 
фахівців сільського господарства та екології. 

Програмою моніторингу передбачається: відбір зразків рослин 
для агрохімічного обстеження, проведення аналізів на вміст у 
ґрунті і рослинах радіоактивних речовин, важких металів, фтору, 
залишків пестицидів; визначення на зрошуваних землях кількості 
токсичних солей, увібраних натрію та калію, рН, вмісту гумусу; 
визначення структурно-агрегатного складу, водостійкості агрегатів, 
якості іригаційних і ґрунтових вод; розробка системи заходів щодо 
підтримки екологічної стійкості земельних ресурсів і усунення 
негативних явищ тощо. 

На підставі цих спостережень можна простежити тенденції розвитку 
негативних процесів, складати карти оцінки рівней забруднення, 
вмісту гумусу та ін. Це дає змогу прогнозувати розвиток процесів у 
землекористуванні. 

Деструктивні явища в землекористуванні зумовлюються комп-
лексом чинників і в першу чергу характером соціально-економічних 
відносин. Вони визначають сутність земельних відносин, що, в 
свою чергу, формують напрями і структуру землекористування, на 
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основі яких створюються і відповідні форми господарювання на 
землі. Враховуючи таку ієрархічну взаємозалежність, деструктивні 
явища в землекористуванні мають основоположні чинники, перш за 
все, суспільного характеру. Тому їх запобігання і ліквідація повинні 
вирішуватися на загальнодержавному, регіональному і місцевому 
рівнях. Зокрема, на загальнодержавному і регіональному рівнях 
шляхи розробки відповідних програм: національної або програми 
охорони земель на – 15-20 років, регіональної програми охорони 
земель на область, яружно-балкову систему або на інший регіон – 
урбанізовану територію, деградаційними процесами якої будуть 
промислові забруднювачі, приміські агроформування. Регіональна 
програма розробляється на 10-15 років, оскільки відчутні зміни 
показників якісного стану ґрунтів проявляються саме за цій проміжок 
часу. 

На місцевому рівні розробляються проекти землеустрою і 
робочі проекти на окремі види заходів. 

Суспільний характер деструктивні явищ зумовлюють необхідність 
фінансування розробки вказаних програм, за рахунок державного і 
місцевих бюджетів. Розробка проектів землеустрою і робочих 
проектів може фінансуватися з різних джерел місцевого бюджету, а 
також коштів землекористувачів і землевласників. 

Деструктивні явища мають бути обґрунтовані з точки зору 
економічної теорії, як зміна характеристик головного засобу 
виробництва сільського господарства. 

У сільському господарстві земля виступає одночасно як предмет 
і засіб праці, набуваючи при цьому якості головного засобу 
виробництва. 

Звернемо увагу, що такі вчені, як В. Г. Андрійчук, В. В. Гор-
лачук, С. Л. Дусановський, В. І. Мацибора, В. П. Мертенс, І. Н. Топіха 
та інші, у своїх працях [2, 33, 51, 110, 52, 165] обґрунтовували ці 
питання з точки зору класичного змісту землі як засобу виробництва і 
об’єкта, на який спрямована праця. Але існує ще і речовий елемент, 
який визначає сільськогосподарські угіддя як засіб виробництва. 
Власне, цей аспект недостатньо теоретично обґрунтований в сучасних 
наукових працях. 

Властивість землі як предмета праці полягає в тому, що отримання 
сільськогосподарської продукції є результатом праці, дії людини на 
землю. При обробітку поверхневого шару ґрунту оранкою, культива-
цією, боронуванням, правильним внесенням органічних і мінеральних 
добрив підвищується родючість ґрунту, створюються необхідні 
умови для оптимального росту і розвитку сільськогосподарських 
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рослин. Ця властивість землі відзначена ще в працях Уїльяма Петті, 
відомого вченого класичної школи економічної теорії [129]. 

Будь-який предмет праці частково або повністю за допомогою 
праці перетворюється у готову продукцію. Аналогічну роль відіграє 
ґрунт у процесі створення продукції рослинництва. Для формування 
біомаси рослини використовують з ґрунту органо-мінеральні 
сполучення елементів живлення (азот, фосфор, калій, магній, різні 
мікроелементи), воду, кисень та ін. Останні два елементи можна не 
розглядати з точки зору переносу речовини безпосередньо з ґрунту 
в рослини, оскільки вода потрапляє до ґрунту у вигляді опадів, 
зрошення, утримується там і надходить до кореневої системи 
сільськогосподарських культур, а основним джерелом кисню є 
атмосферне повітря. Іншими словами, ґрунт є провідником і 
накопичувачем води та кисню в їх природному кругообігу. Таким 
чином, з ґрунту рослини отримують органо-мінеральні елементи 
живлення, які і залишаються в сільськогосподарській продукції. 
Основним носієм цих елементів є гумус, який утворюється внаслідок 
гуміфікації органічної речовини. 

У процесі сільськогосподарського виробництва земля одночасно 
виступає і як засіб праці. Враховуючи цю властивість землі, людина з 
метою отримання врожаю впливає на механічні, фізичні, хімічні і 
біологічні властивості ґрунту, які визначають його родючість, 
тобто здатність ґрунту нагромаджувати й утримувати вологу для 
забезпечення нею рослини, поживні речовини в доступній для 
рослин формі, забезпечувати доступ кисню в зону кореневої системи 
рослин. 

Родючість є результатом складної взаємодії та взаємовпливу 
властивостей і режимів ґрунту: фізичних (механічний склад; щільність; 
пористість; теплові, водні, повітряні режими та ін.), хімічних (гумусний 
стан; валовий хімічний склад; макро- і мікроелементи та ін.), фізико-
хімічних (окислювально-відновлювальні процеси; ємкість поглинання; 
ступінь насиченості основами та ін.), біологічних (кількість мікро-
організмів, нітріфікаційна та азотофіксуюча здібність, ферментаційна 
активність та ін.). Крім того, родючість ґрунту є результатом 
складного перетворення мінеральних сполук, процесів мінералізації і 
гуміфікації органічної речовини, активності різних груп мікроорга-
нізмів у ґрунтовій фауні, впливу лужно-кислотних умов ґрунтового 
середовища, динаміки окислювально-відновлювальних процесів, 
водно-повітряного і температурного режимів та ін. 

У свою чергу, окислювально-відновлювальний режим залежить 
від змісту і форм органічної речовини, фізичних властивостей ґрунту, 
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які визначають умови аерації, гідротермічних параметрів розвитку 
мікробіологічних процесів тощо. 

Структура ґрунту, з якою пов’язані водно-повітряний, окислю-
вально-відновлювальний режими, агрофізичні показники ґрунту, у 
свою чергу, залежить від вмісту гумусу, його кількісного складу, 
фізико-хімічних властивостей, розвитку окислювально-відновлю-
вальних процесів тощо. 

Таким чином, гумус є невід’ємною складовою формування 
режимів і властивостей ґрунту. Тому очевидним є те, що ігнорування 
цього важливого елемента ґрунту призведе до порушення всього 
процесу що формує його родючість. 

Не випадково спостерігається пряма кореляція між урожаєм 
сільськогосподарських культур і потужністю гумусового шару та 
запасами гумусу в ньому. Тому продуктивність земель сільсько-
господарського призначення як засобу праці безпосередньо залежить 
від вмісту гумусу в ґрунті. 

Постійне вилучення органічної речовини в процесі аграрного 
виробництва призводить до зменшення кількості гумусу в ґрунті. 
Так, за даними А. М. Гринченко, Г. Я. Чесняк, О. Я. Чесняк [136], 
вміст гумусу в типовому чорноземі в горизонті А при розміщенні 
зернопросапної сівозміни зменшується: з 9,4 % на цілині – до 7,8 % 
у сівозміні – через 12 років; до 7,3 % – через 37 років; до 5,9 % – 
через 52 роки; до 5,5 % – через 100 років. 

Такі ж процеси відбуваються і в Миколаївській області. 
Значні втрати гумусу ґрунту зумовлюються водною і вітровою 

ерозією, яка посилюється сільськогосподарською діяльністю. У 
Миколаївській області в середньому кожний гектар сільськогоспо-
дарських угідь втрачає 0,26 т гумусу на рік. 

Таким чином, загальна втрата гумусу внаслідок виробництва 
продукції і ерозії досягає 0,7 т/га. Щоб відновити цю втрату, 
необхідно вносити 15-20 т органічних добрив на гектар, хоча нині 
вноситься тільки 0,2-0,5 т. 

Якщо негативні тенденції зменшення вмісту гумусу в ґрунтах 
України збережуться і в подальшому, то земля втратить свої 
властивості головного засобу виробництва. Ґрунт з меншим за 
критичний рівнем гумусу не забезпечить сільськогосподарські 
культури органічною речовиною, яка є частиною продукції, і ці 
речовини треба буде вносити штучним шляхом. Тобто втратиться 
ознака предмета праці. Мінералізація гумусу українських чорноземів 
призведе до суттєвого зменшення або повної втрати природної 
родючості, і зникне ознака засобу праці. Земля перетвориться на 
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провідну систему передачі рослинам повітря, води, штучних 
живильних речовин і стане лише просторово-операційним базисом. 

Без бази природної родючості практично неможливо буде 
забезпечити високу продуктивність земель штучним шляхом – це 
по-перше, а по-друге, сільськогосподарська продукція, вирощена 
на поживних речовинах штучного походження втрачає корисні для 
людини мікроелементи, насичується нітратами та іншими речо-
винами, які негативно впливають на здоров’я. 

Тому нині необхідно зосередити зусилля всіх державних установ, 
аграрних підприємств та фермерів на зупинення негативної тенденції 
зменшення вмісту гумусу, створення бездефіцитного балансу гумусу 
на першому етапі, а потім поступове його відтворення в орному шарі. 

Забезпечення бездефіцитного балансу гумусу, а тим більше 
підвищення його вмісту тільки за рахунок внесення органічних 
добрив, неможливо на обмеженій території хоча б з простого закону 
збереження речовини (органічна речовина ґрунту засвоюється 
рослинами, за рахунок споживання рослин тваринами переходить 
до них, причому частина органічних елементів іде на побудову 
речовини рослин і тварин та на енергію руху, а решта стає 
органічними добривами). 

Світова практика не знає прикладів, коли б вдалося створити 
гумус там, де його ніколи не було (незважаючи на будь-які дози 
органічних добрив), де природа не створила його за мільйони років. 
Тому збереження гумусу, підвищення його вмісту в ґрунті можливе 
тільки через повернення до природних кругообігів речовини. 

Так, за методикою В. В. Горлачука [35], позитивний баланс 
гумусу забезпечується вирощуванням кормових багаторічних і 
однорічних трав та низькою урожайністю зернових культур. 
В. Ф. Сайко стверджує, що «однорічні бобові трави утворюють 
500-700 кг/га гумусу, що еквівалентно 20-30 т/га гною. Приорана 
солома і стебло кукурудзи в 2-3 рази ефективніше за внесення 
гною. Наприклад, 3-4 тонни соломи рівнозначні 9 тоннам гною на 
гектар» [146]. З іншого боку, розширення кормової бази призведе 
до розвитку тваринництва, а тим самим і до збільшення виходу 
органічних добрив. Перспективним напрямом є розвиток органічного 
землеробства, використання технологій ефективних мікроорганізмів 
(ЕМ-технологій). 

Таким чином, для відновлення землі як предмета і засобу праці 
для компенсації мінералізації гумусу необхідно вносити гною в 
межах 15-20 т/га; для підвищення вмісту гумусу перевести кожен 
третій гектар ріллі у кормові угіддя. 
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1.3. Методологічні засади використання деградованих і 
малопродуктивних земель аграрних підприємств 

 
Посилення антропогенного навантаження на земельні ресурси 

призвело до розвитку деградаційних процесів – зниження їх 
родючості, втрати властивостей як природного тіла (підкислення, 
засолення, ерозія, підтоплення, заболочення, забруднення, опіщанення 
тощо). 

Деградація земель має свої особливості, спричинені різними 
факторами процесів, що дає підстави їх поділу на механічну, фізичну, 
хімічну, фізико-хімічну, біологічну, гідромеліоративну деградації 
та радіоактивне забруднення. 

Механічна деградація визначається порушенням цілісності 
ґрунтового покриву і пов’язана переважно з водно- та вітроеро-
зійними процесами, під впливом яких зменшується глибина 
гумусового шару, аж до повного знищення ґрунту і порушення 
ґрунтоутворюючих і підсилюючих порід (змиті, дефльовані ґрунти, 
виходи порід). 

Фізична деградація характеризується порушенням структури 
ґрунту, переущільненням орного і навіть підорного шару ґрунту, 
що викликано надмірно інтенсивним його обробітком важкою 
технікою. Результатом є погіршення водно-фізичних властивостей: 
зменшення фільтраційної здатності, аерації, утворення ущільнених 
прошарків. 

Хімічна деградація зумовлюється зміною характерного для 
даної ґрунтової зони якісного і кількісного складу хімічних речовин 
і спричиняється в основному необґрунтованим внесенням мінеральних 
добрив, меліорантів, пестицидів, а також техногенними викидами. 
До хімічної деградації можна віднести і дегуміфікацію, тобто 
зменшення вмісту гумусу через незбалансованість внесення органічних 
добрив і винесення його з урожаєм. 

Фізико-хімічна деградація зумовлюється змінами в реакції 
ґрунтового середовища (підкислення або підлуження), ємності 
вбирання, кількісному і якісному складі ввібраних основ. 

Біологічна деградація визначається за показниками фітосанітарного 
стану ґрунтів і забруднення вірусами, патогенною мікрофлорою, 
гельмінтами. 

Гідромеліоративна деградація земель меліоративного фонду 
(осушених і зрошених) визначається шляхом підтоплення, заболочення, 
підкислення, засолення, осолонцювання, «спрацювання» торфового 
шару, озалізнення, гідрофобізацію органогенних ґрунтів, переосушення 
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15. Проведений лабораторний модельний дослід на компостах з 
чорнозему південного слабо гумусного та соломи озимої пшениці у 
співвідношенні 1:1 та 1:0,5 з використанням мікробіологічних 
препаратів серії ЕМ: «Байкал ЭМ-1», «Сияние-1», «Сияние-2», 
«ЭМ-А» засвідчив, що більш інтенсивна гуміфікація соломи 
відбувається при використанні «Байкал ЭМ-1». Крім того, рухомий 
фосфор та обмінний калій зростають порівняно з контролем відповідно 
на 6 мг/кг та 22 мг/кг ґрунту. 

Дослідженням доведено позитивний вплив мікробіологічних 
препаратів на вміст мікроелементів в ґрунті. Так, використання 
препарату «Сияние-1» забезпечує найбільше зростання рухомих 
форм цинку в компостах у співвідношенні ґрунту і соломи 1:1 
порівняно з контролем в середньому на 1,2 мг/кг, а при співвідно-
шенні 1:0,5, при додаванні аміачної селітри на 0,6 мг/кг. Зростання 
рухомої міді спостерігається у всіх варіантах, хоча найбільше – 
0,37 мг/кг порівняно з контролем у зразках без аміачної селітри – 
препарат «ЭМ-А», з мінеральним добривом – «Сияние-1» – 0,38 мг/кг 
порівняно з контролем. Для вивільнення кобальту більш ефективний 
«Байкал ЭМ-1» (без аміачної селітри приріст порівняно з контролем 
0,42 мг/кг), з селітрою «Сияние-2» – приріст порівняно з контролем 
0,3 мг/кг. 

16. Екологічний ефект мікробіологічних препаратів серії ЕМ 
визначається зниженням вмісту у ґрунті важких металів. Так «Байкал 
ЭМ-1» зменшує концентрацію рухомого свинцю у порівнянні з 
контролем на 0,93 мг/кг, або 17,4 %. Динаміка кадмію не виявляє 
суттєвої різниці в зразках, оброблених водою і препаратами. 
Вивільнення міді спостерігається стабільним для всіх препаратів. 
Враховуючи, що вміст міді в ґрунті значно менше гранично 
допустимої концентрації і вона є необхідним рослинам мікро-
елементом, збільшення її концентрації носить позитивний характер. 

17. Обробка соломи розчинами мікробіологічних препаратів 
прискорює процес її гуміфікації в ґрунті, збільшуючи надходження 
в нього поживних речовин – рухомого фосфору на 36 % з препаратом 
«Байкал ЭМ-1», обмінного калію на 11,5 % і органічної речовини 
ґрунту на 16,7 % з препаратом «ЭМ-А». Внесення подрібненої 
соломи обробленої мікробіологічними препаратами забезпечує 
економічний ефект в сумі 13,6 грн/га на фосфорних добривах, 
27,6 грн/га на калійних добривах, 472,5 грн/га на перепрілому гної, 
202,4 грн/га на зелених добривах. 
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надання під нього кредиту для гарантування та підтримки цін, 
субсидування сільського господарства. Однією з важливих умов 
усунення диспаритету цін є скорочення площі орних земель, вилучення 
з економічного обігу деградованих і малопродуктивних земель. 

13. Інтенсивна механізація і хімізація землекористування тради-
ційної системи землеробства посилює деградаційні процеси ґрунтів, 
руйнує агроекосистеми. Усунення цих проблем досягається шляхом 
розвитку таких альтернативних систем землеробства: біологічне, 
органічне, органобіологічне, біодинамічне, екологічне. Не зважаючи 
на те, що альтернативні системи землеробства забезпечують нижчу 
рентабельність від традиційних, все ж їх використання носить 
перспективний характер, оскільки досягається умова екологізації 
природних екосистем. 

14. Підвищення економічної ефективності альтернативних еколо-
гічних систем землеробства досягається шляхом використання 
мікробіологічних препаратів типу ЕМ (ефективні мікроорганізми), 
суть використання яких полягає в забезпеченні оптимального поєднання 
в ґрунті корисних і патогенних мікроорганізмів. Така рівновага 
досягається за умови, коли із загальної кількості дві третини – корисні 
мікроорганізми, що забезпечують життя ґрунту, збагачують його 
гумусом, балансують макро- і мікроелементи, органічні сполуки, а 
одна третина – патогенні мікроорганізми, спрямованні на підтримання 
імунної системи рослин. Синтезовані вперше японським, а пізніше 
російським вченими препарати такого типу, які об’єднують десятки 
штамів мікроорганізмів, мають наково-практичне значення при 
дослідженні на ґрунтах Причорноморського регіону, в компостах 
нетоварної частини урожаю з метою повернення в ґрунт поживних 
речовин, очищення ґрунту від шкідливих речовин. Використання 
цих препаратів відкриває значні перспективи в відтворенні якісного 
стану земельних ресурсів аграрних підприємств. 

Поліпшення якісного стану ґрунтів, за рахунок відновлення 
вмісту в них елементів живлення рослин, органічної речовини, в 
сучасних умовах дефіциту органічних і високої вартості мінеральних 
добрив забезпечується шляхом внесення в ґрунт нетоварної частини 
продукції зернових культур, що дозволяє зекономити на ринку 
азотних, фосфорних і калійних добрив 221,7 млн грн. Економічний 
ефект внесення в ґрунт подрібненої маси соломи у порівнянні з 
внесенням перепрілого гною за гумусним еквівалентом вищий в 
3,8 раза, що визначає перспективність її використання в компостах 
з ефективними мікроорганізмами. 
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легких мінеральних ґрунтів, які знаходяться в зоні впливу осушу-
вальних систем тощо. 

Радіаційне забруднення земель зумовлене головним чином 
Чорнобильською катастрофою. Нині залишились довгоживучі 
радіонукліди: 137Cs з періодом напіврозпаду 28,6 років і 90Sr – 
30,2 років [127]. Критерієм радіоактивного забруднення території є 
радіаційний фон, який вираховується в Ki/км2. 

До категорії малопродуктивних земель, згідно з Земельним 
кодексом (ст. 171), «...відносяться сільськогосподарські угіддя, 
ґрунти яких характеризуються негативними природними власти-
востями, низькою родючістю, а їх господарське використання за 
призначенням є економічно неефективним» [62]. 

Всі ці характеристики тісно пов’язані між собою і випливають 
одна з одної. Ґрунти з негативними природними властивостями, 
такі як засолені, солонцеві, сильно глейові, малорозвинені, скелетні, 
занадто легкі або, навпаки, дуже важкі за механічним складом, 
відповідно мають низьку природну родючість і вирощений врожай 
не компенсує затрачених ресурсів. 

Але не ясно за якими критеріями визначати ці землі. На перший 
погляд, можна зробити висновок, що до них можна відносити 
ґрунти на підставі балів за родючістю. Проте ґрунти з однаковим, 
навіть відносно низьким балом, можуть в різних агроформуваннях 
виявитись ліпшими по відношенню до решти ґрунтів в залежності 
від використовуємих технологій. Тому В. П. Янчук пропонує в 
якості критерію брати бал оцінки, який забезпечує окупність витрат 
на рівні 1,35 [191]. За його розрахунками нижньою межею 
малопродуктивних земель є урожайність: зернових – 9,0 ц/га, 
кукурудзи на зерно – 16,6 ц/га, цукрового буряку – 173 ц/га, 
соняшнику – 4,7 ц/га, картоплі – 47 ц/га. 

Відповідно до Земельного кодексу (ст. 22) та ГОСТу 26640-85 [39] 
сільськогосподарські угіддя класифікуються за характеристиками 
їх використання: 

– рілля – землі, які систематично обробляються і викорис-
товуються під посіви сільськогосподарських культур. До орних 
земель не належать сіножаті та пасовища, що розорені з метою їх 
докорінного поліпшення і використовуються постійно під трав’яними 
кормовими культурами для сінокосіння та випасання худоби, а 
також міжряддя садів, які використовуються під посіви; 

– багаторічні насадження – земельні угіддя, які використо-
вуються під штучно створеними деревними, чагарниковими або 
трав’яними багаторічними насадженнями, призначеними для одержання 
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врожаю плодово-ягідних, технічних, лікарських культур, а також 
для декоративного оформлення території; 

– сіножаті – земельні угіддя, які систематично використовуються 
для сінокосіння; 

– пасовища – земельні угіддя, які систематично використовуються 
для випасання худоби. Ділянки пасовищ, вкриті деревиною та 
чагарниковою рослинністю на площі до 20 %, обліковуються як 
пасовища; 

– перелоги – земельні угіддя, які раніше використовувалися 
під посіви сільськогосподарських культур, а згодом більше одного 
року, починаючи з осені, не використовуються для засіву сільсько-
господарських культур і не готуються під пар. 

Очевидно, що вплив на різні види сільськогосподарських 
антропогенних факторів, що викликають різні форми деградації, не 
однаковий. Механічна і фізична деградації більше притаманні ріллі, 
а хімічна і біологічна деградації зумовлені забрудненням, а радіаційне 
забруднення розповсюджено на всі сільськогосподарські угіддя. 
Найбільш наближені до природних екосистем пасовища і сіножаті. 

Поняття «деградовані» і «малопродуктивні» землі часто об’єдну-
ються. Разом з тим їх, при певній спільності щодо характеристики 
продуктивної спроможності, необхідно розглядати відокремлено 
одне від одного. 

За змістом поняття «малопродуктивні» землі в більшості 
випадків ширше за «деградовані», оскільки останні, маючи на увазі 
їх продуктивну здатність, поглинаються першими. Деградованість 
ґрунтів спричинена переважно антропогенними факторами, а 
малородючість пов’язана з їх природними властивостями. 

Відповідно до Земельного кодексу (ст. 171) до деградованих 
земель відносяться: 

– земельні ділянки, поверхня яких порушена внаслідок землетрусу, 
зсувів, карстоутворення, повеней, добування корисних копалин тощо; 

– земельні ділянки з еродованими, перезволоженими, з підви-
щеною кислотністю або засоленістю, забрудненими хімічними 
речовинами ґрунтами та ін. 

До малопродуктивних земель відносяться сільськогосподарські 
угіддя, ґрунти яких характеризуються негативними природними 
властивостями, низькою родючістю, а їх господарське використання 
за призначенням є економічно неефективним. 

Обмежений режим використання земель сільськогосподарського 
призначення поділяється за такими групами: 
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підприємства зобов’язані здійснювати свою діяльність на підставі 
проектів землеустрою. Останні є підставою для отримання кредитів 
в банку, залучення інвестицій, укладання договорів в системі 
інтеграційних структур. При цьому, оцінка збитків заподіяних 
страховим випадком якісному стану ґрунтів визначається на підставі 
даних еколого-агрохімічної паспортизації земельних ділянок. Стра-
хування є механізмом фінансування розвитку інноваційної діяльності 
аграрних підприємств. З цією метою необхідно привести у відповідність 
до міжнародних стандартів чинне страхове законодавство, створити 
інститут захисту суб’єктів господарювання на землі з питань 
страхування земельних і майнових прав, запровадити обов’язкове 
страхування цивільної відповідальності власників та користувачів 
земельних ділянок. 

11. Однією з причин недостатнього ресурсного забезпечення 
сільськогосподарських підприємств є диспаритет цін продукції 
аграрного сектора і промисловості, коефіцієнт якого за період 1991-
1995 рр. складав 4,6, а станом на 2009 рік він досягнув відмітки 6. 
Це є причиною того, що галузь не спроможна оновлювати основні і 
оборотні фонди, впроваджувати екологічно безпечні технології, 
проводити комплекс заходів по збереженню і відтворенню родючості 
ґрунтів, інноваційні технології розвитку вітчизняного землекорис-
тування та ін. Причинами диспаритету цін є нееластичність попиту 
внутрішнього ринку, збільшення споживання продуктів харчування 
у меншій пропорції, ніж споживання промислових товарів і послуг, 
низький рівень рентабельності основних видів продукції рослинництва 
і особливо тваринництва, значні коливання цін на сільськогосподарську 
продукцію протягом року, органічна будова та тривалий термін 
обороту капіталу в сільському господарстві, зростання обсягів 
виробництва сільськогосподарської продукції на підставі науково-
технічного прогресу, іммобільність сільськогосподарських ресурсів, 
демонополізація сільськогосподарського ринку. 

12. З огляду на раціональне використання земельних ресурсів 
для зменшення диспаритету цін держава повинна створити рівні 
умови для функціонування сільського господарства і промисловості. 
Стандарт середньої норми прибутку на сільськогосподарську продукцію 
повинен прийматися на рівні норми прибутку від промислового 
капіталу. Формування ціни здійснюється на підставі собівартості 
продукції і ціни землі. Усунення диспаритету цін досягається шляхом 
прямої допомоги сільськогосподарським виробникам, державних 
програм, спрямованих на збільшення попиту на продукцію або 
зниження витрат виробництва, закупівлі урожаю державою або 
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на ці цілі складає 2,5-4,5 % від законодавчо встановлених норм. 
Аналогічна ситуація бюджетного фінансування щодо збереження, 
відтворення родючості ґрунту, забезпечення умови раціонального 
землекористування спостерігається і на регіональному рівні. Так, у 
Миколаївській області на ці цілі виділяється від 7 до 30 % від 
загальної потреби, а з прийняттям нового Податкового кодексу 
України, взагалі, ліквідовано централізоване та цільове використання 
коштів від справляння земельного податку на охорону земель, що 
поглиблює протиріччя у системі суспільство-природа. 

8. Іпотечне кредитування під заставу земельних ділянок, після 
зняття мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського 
призначення, зможе забезпечити надходження 385,6 млрд грн 
інвестицій аграрним підприємствам, в тому числі на комплекс заходів 
орієнтованих на раціональне використання та охорону земельних 
ресурсів. З цією метою вдосконалено методику грошової оцінки 
земель сільськогосподарського призначення, що на відміну від 
існуючої, яка ґрунтується на рентному доході при виробництві 
зернових культур в межах всієї України, враховує перелік провідних 
культур, що культивуються в регіонах. Запропоновано методику 
оцінки ступеня ліквідності земельних ділянок з урахуванням 
коефіцієнта ліквідності, що враховує комплексну оцінку якості 
ґрунтів та місцезнаходження земельної ділянки. 

9. Земля при правильному використанні не втрачає корисних 
властивостей і не має кінцевого терміну користування, тому амор-
тизаційні відрахування на неї, як на основний фонд не нараховуються. 
Пошук джерел фінансування на відновлення якісних параметрів 
земельних ділянок слід розглядати через призму амортизації 
капітальних витрат на поліпшення земель. У цьому зв’язку капітальні 
витрати на поліпшення земель пропонується віднести до третьої 
групи основних фондів, що дозволить активізувати надходження 
коштів на спеціальний рахунок. Оцінку ефективності використання 
землі, крім вже відомого показника «землевіддача» потрібно 
здійснювати за показником «землеємкість», який свідчить скільки 
коштів одного гектара угідь припадає на одну гривню валової 
продукції одержаної з нього. Причому, вартість гектара землі в 
приведених показниках визначається на підставі капіталізації рентного 
доходу, що враховує перелік провідних культур, які культивуються 
в регіоні. 

10. З метою отримання страхових виплат зумовлених погіршенням 
якісних параметрів земельних ділянок внаслідок непередбачуваних 
ситуацій природного і техногенного походження сільськогосподарські 
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– еродовані землі з метою запобігання розвитку процесів 
змивання та дефляції; 

– землі розміщені на схилах понад 3º. 
– техногеннозабруднені і малопродуктивні землі; 
– землі з меліоративними системами. 
Основними причинами деградації земель є неправильна агротехніка, 

забруднення мінеральними добривами, агрохімікатами і промисловими 
викидами, необґрунтовані зміни гідрологічного режиму території 
зрошувальними і осушувальними меліораціями, і головним фактором 
цих процесів є надмірна сільськогосподарська освоєність і розораність 
території. 

Таким чином, обмеження режиму землекористування на цих 
землях має йти у напрямку зниження розораності території, 
розширення площ природних кормових угідь та лісових насаджень, 
тобто збільшення питомої ваги екостабілізуючих угідь та створення 
екосистем, які функціонують за принципом природних аналогів при 
значному зниженні антропогенного впливу. Ця умова досягається 
шляхом трансформації ріллі у кормові угіддя та під залісення або 
реабілітацію, яка являє собою заходи з тимчасового вилучення 
деградованої і малопродуктивної ріллі, а трансформація – незворотне 
переведення цих земель в інші угіддя. 

Поняття «реабілітація» (від латинського abilitas – придатність, 
спроможність, поновлення та префікс re – зворотність) означає 
захід, який обумовлює вилучення з інтенсивного сільськогоспо-
дарського обороту деградованих і малопродуктивних земель на 
певний час для локалізації і припинення деградаційних процесів 
або навіть відновлення втрачених ґрунтами властивостей. Поняття 
«трансформація» (від латинського transformatio – перетворення, 
зміни) відносно земельних угідь означає перехід з одного виду 
угідь за характеристиками використання в інші. 

Поняття «регенерація» (від латинського regeneratio – відновлення) 
стосовно земельних угідь має означати забезпечення самовідновлення 
(природним шляхом без втручання людини) аборигенних екосистем 
на виведених із ріллі деградованих і малопродуктивних ґрунтах. 
Під регенерацію відводяться, головним чином, болотні і кам’янисті 
ґрунти, солонці, солончаки. 

В залежності від ступеня деградації і оцінки малопродуктивності 
можуть застосовуватись різні агротехнічні, агрохімічні, хіміко- і 
гідромеліоративні, організаційні заходи, аж до такого радикального 
заходу, як консервація. Методика і процедура віднесення сільсько-
господарських угідь до деградованих і малопродуктивних земель 
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потребує подальшого опрацювання параметрів показників деструк-
тивних явищ. Разом з тим є вже відомі показники властивостей 
ґрунту, що зумовлюють певний вид деградації (табл. 1.2) та 
малопродуктивність земель (табл. 1.3). 

 
Таблиця 1.2 

Показники властивостей ґрунту, що зумовлюють певний 
вид деградації 

№ 
з/п 

Вид 
деградації 

Властивості та 
ознаки ґрунтів

Одиниці оцінки 
Показники властивостей 

ґрунту

1 
Механічна 
деградація 

Змитість та 
дефльованість 

Зменшення 
глибини профілю 
ґрунту 

Розмиті, сильнозмиті, 
середньозмиті ґрунти на 
схилах понад 3-5о, сильно і 
середньодефльовані 

2 
Фізична 
деградація 

Порушення 
структури ґрунту, 
переущільнення 
кореневмісного 
шару 

Об’ємна маса 
кореневмісного 
шару, г/см³ 
Твердість ґрунту, 
МПа 

Понад 1,4 г/см³ для суглин-
кових і глинистих ґрунтів. 
Понад 1,8 г/см³ для супіщаних 
і піщаних ґрунтів 
Понад 2 МПа 

3 
Хімічна 
деградація 

Хімічне 
забруднення 

Концентрація 
хімічних речовин 
мг/кг 

Перевищення ГДК і ГДВ 

Гумусність 
Вміст гумусу в 
процентах від 
ваги ґрунту 

Менш ніж 3,0 %, для 
чорноземних, 2,5 % для 
суглинкових, 2,0 для 
дерново-підзолистих ґрунтів

4 
Фізико-
хімічна 
деградація 

Реакція ґрунтового
розчину

pH 
Підлуження понад 8,0 pH, 
підкислення менше ніж 5,6 pH

Вміст ввібраних 
основ 

 % від суми 
ввібраних основ 

Для автоморфних ґрунтів –
понад 5 %; для напівгідро-
морфних і гідроморфних 
ґрунтів – понад 10 % 

5 
Біологічна 
деградація 

Забруднення 
вірусами, патоген-
ною мікрофлорою,
гельмінтами 

Фітосанітарні 
показники стану 
ґрунтів 

Перевищення ГДВ 

6 
Радіаційне 
забруднен-
ня 

Забруднення 
Cs, 90Sr 

Щільність 
забруднення 
Кі/км² 

Понад 5 Кі/км² для 137Cs, і 1
Кі/км² для 90Sr  

7 
Гідромеліо-
ративна 
деградація 

Підтоплення, за-
болочення, підкис-
лення, засолення, 
осолонцювання, 
«спрацювання» 
торфового шару 
озалізнення, 
гідрофобізація, 
переосушення 

Діагностичні 
ознаки, які визна-
чаються видовою 
назвою ґрунту 

Вторинно-підтоплені, 
вторинно-осолонцьовані і 
засолені, переосушені 

Примітка. Таблиця сформована автором на підставі даних [127, 132, 33, 157] 
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нормативно-правової бази стримує процес збереження та відтворення 
земельних ресурсів. Для чіткої регламентації адміністративної 
відповідальності запропоновано критерії оцінки порушень проектів 
землеустрою на підставі їх повторності, питомої площі на якій це 
порушення виявлено, коефіцієнта порушення вимог агробіологічних 
властивостей культур у сівозміні. Доведено, що економічний механізм 
регулювання раціонального використання землі нині орієнтований 
на фіксацію існуючих параметрів якості ґрунтів, що суперечить 
принципу розширеного відтворення їх родючості. Штрафи адміні-
стративної відповідальності неспівставимі із збитками зумовленими 
деградацією ґрунтового покриву. Тільки політика ресурсоощадної 
діяльності аграрних підприємств забезпечить умову збереження 
земельних ресурсів при інтенсифікації їх використання. У цьому 
зв’язку необхідно внести зміни та доповнення до нормативно-правових 
актів, які розкривають відмінність формулювання «збитки від 
погіршення якісного стану ґрунтів» на «недоодержаний дохід», що 
компенсується суб’єкту господарювання на землі за весь період 
відновлення якісних характеристик ґрунтів. 

6. Розмір орендної плати потрібно розглядати через призму 
двох її складових. Перша, що складає 3 % у формі орендної плати – 
передбачається орендодавцю, а друга – складає суму витрат 
зумовлених порушенням технології землекористування. При цьому 
ці кошти спрямовуються на спеціальний рахунок, з якого вони 
будуть використовуватись на заходи зі збереження і відтворення 
родючості ґрунту. Для збереження якості земель переданих в 
оренду контроль якісних характеристик ґрунтів буде здійснюватись 
інспекцією обласного проектно-технологічного центру «Облдерж-
родючість». У випадках коли орендар зобов’язується власними 
силами підтримуватиме екологічний стан земельних ділянок розроблено 
методику визначення збитків внаслідок погіршення якісного стану 
ґрунтів за період оренди, що випливають із даних еколого-агрохімічної 
паспортизації земельних ділянок. Вона дозволяє формалізувати 
економічні збитки при негативній динаміці якісних характеристик 
ґрунту і є мотивацією для поліпшення якісного стану земель. В якості 
оцінки рівня забрудненості ґрунтів та продукції рослинництва 
запропоновано інтегральний індекс безпеки стану ґрунтів і продукції. 

7. Аналіз бюджетного фінансування раціонального використання 
та охорони земельних ресурсів за рахунок платежів за землю, що 
згідно чинного законодавства, централізуються на спеціальному 
бюджетному рахунку Держкомзему засвідчив, що в силу напруженого 
соціально-економічного стану країни фактичне виділення коштів 
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радіаційне забруднення. Наслідком деградації ґрунтів є їх низька 
продуктивність, втрата біорізноманіття, низька інвестиційна при-
вабливість. Одним із напрямків збереження і відтворення земельних 
ресурсів є обґрунтування обмеженого режиму їх використання, аж 
до повного вилучення з інтенсивного сільськогосподарського обороту 
шляхом консервації та реабілітації деградованих і малопродуктивних 
земель. Запобігання і ліквідація деструктивних явищ повинні вирі-
шуватись на загальнодержавному, регіональному і місцевому рівнях, а 
фінансування забезпечуватись відповідно, за рахунок державного 
та місцевого бюджетів, коштів землевласників і землекористувачів. 

4. Ретроспективний аналіз розвитку сільськогосподарського 
землекористування північного Причорномор’я засвідчив, що посилення 
антропогенного впливу на ґрунт відбувалося по мірі вдосконалення 
знарядь обробітку ґрунту, розширення асортименту культур і зміною 
соціально-економічних формацій суспільства. Але вершиною дегра-
даційних процесів ґрунтів став період соціалістичного способу 
господарювання на землі, які знайшли своє продовження в умовах 
незалежної України. Нині сільськогосподарська освоєнність території 
69,2 %, а ступінь розораності сільськогосподарських угідь – 54,5 %, 
в результаті чого зросла до 15 млн га площа еродованих сільсько-
господарських угідь, в тому числі 11 млн га орних земель. На фоні 
скорочення обсягів використання органічних і мінеральних добрив 
сформувалась чітка динаміка зниження вмісту поживних речовин 
та гумусу у ґрунтах. У Причорноморському регіоні мають місце 
аналогічні процеси і явища, хоч в окремих областях – Миколаївській, 
вони значно перевищують середні показники по Україні. За трид-
цятирічний період (1980-2008 рр.) середньорічне зменшення вмісту 
гумусу в ґрунтах області збільшилось у 4,3 раза у порівнянні зі 
сторічним періодом (1880-1980 рр.). При збереженні такої динаміки 
середньозважений вміст гумусу в ґрунтах області на період до 
2025 року досягне критичного значення, що складатиме 2 %. Такі 
деструктивні явища складають продовольчу і національну загрозу 
країні. 

5. Правове регулювання раціонального використання земельних 
ресурсів аграрними підприємствами охоплює широкий спектр 
земельних відносин, які вимагають постійного вдосконалення, за 
допомогою таких інструментів як землеустрій, що передбачає 
впорядкування угідь, еколого-економічне обґрунтування системи 
сівозмін, комплекс заходів з охорони земель. Але господарська 
діяльність аграрних підприємств, які недооцінюють проекти земле-
устрою або відхиляються від них в умовах не повної формалізації 
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Розвиток економічних систем як глобалізованого світу, так і 
окремих країн створює зростаючий тиск на навколишнє середовище – 
атмосферу, водні ресурси, рослинний і тваринний світ, ґрунтовий 
покрив, що, в свою чергу, негативно впливає на якість життя і 
здоров’я людей. 

Економічний стан природного середовища поки що має стабільну 
тенденцію до погіршення, і це, безперечно, хвилює людство. В 
першу чергу це стосується продуктивних земель – найважливішого 
чинника існування біосфери та соціально-економічного розвитку 
суспільства. Вони рівною мірою мають вирішальне значення як для 
економіки, так і для екології. Методи господарювання мають 
створювати умови раціонального і екологічно безпечного використання 
земельних ресурсів, за яких вони не будуть втрачати свої 
властивості. 

 
Таблиця 1.3 

Показники природних властивостей ґрунтів, що обумовлюють 
їх малопродуктивність 

№ 
з/п 

Природні ознаки 
малородючих ґрунтів

Одиниці виміру 
Значення показників 

ґрунтових властивостей
1 Засоленість % від ваги ґрунту, у 

перерахунку на токсичні 
солі 

Понад 0,4 % 

2 Скелетність Вміст уламків гірських 
порід розміром понад 1 

мм 

Понад 30 % від ваги 
ґрунту (понад 30 % площі, 

700 м³/га) 
3 Легкий механічний 

склад 
Вміст фізичної глини 
(частинок діаметром 
менше 0,01 мм), % 

Менше 20 % 

4 Важкий механічний 
склад 

Вміст фізичної глини 
(частинок діаметром 
менше 0,01 мм), % 

Понад 60 % на нелесових 
породах. Понад 75 % на 

лесових породах 
5 Карбонатність Вміст карбонатів, % від 

ваги ґрунтів 
Понад 30 % 

Примітка. Таблиця сформована автором на підставі даних [132] 

 
Реформування відносин власності на землю в Україні призвело 

до збільшення великої кількості землевласників і землекористувачів, 
які своєю діяльністю впливають на стан і якість земельних ресурсів. 

Згідно Конституції України (ст. 13) зазначено, що земля є об’єктом 
права власності Українського народу, одночасно визначено (ст. 14) 
що земля є основним національним багатством, яку перебуває під 
особливою охороною держави. Статтею 41 Конституції передбачено, 
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що використання власності не може завдавати шкоди інтересам 
громадян суспільству, погіршувати екологічну ситуацію і природні 
якості землі. Таким чином, власність зобов’язує, вона не повинна 
використовуватись на шкоду людині і суспільству (ст. 13), немає 
абсолютного права власності без обов’язків. Із обов’язків виникають 
обмеження прав власності, які передбачені чинним законодавством. 

Володіння, користування і розпорядження землею здійснюється 
вільно і повинно забезпечити відтворення і підвищення родючості 
ґрунтів, збереження і створення сприятливого для життя і здоров’я 
людей довкілля, створення необхідних умов для господарської 
діяльності на землі, експлуатації промислових, транспортних і 
інших об’єктів та інженерних комунікацій, не порушувати права, 
інтереси громадян та юридичних осіб, що охороняються законом. 

Земельна ділянка набувається або передається власнику, корис-
тувачу та орендарю на відповідному праві за встановленим цільовим 
призначенням та правовим режимом і тільки в цьому статусі належить 
її власнику (або користувачу). 

Згідно зі ст. 111 Земельного кодексу (2002 р.), обмеження прав 
власників і користувачів земельної ділянки можна розподілити за 
такими видами [34]: 

– цільове призначення; 
– режим використання; 
– земельні сервітути; 
– охорона земель; 
– екологічні, санітарні та інші вимоги щодо використання і 

охорони земель (обмеження). 
Основоположними обмеженнями земельного законодавства, що 

визначають порядок і межі використання земельних ділянок, є 
цільове призначення і правовий режим. Саме тому всі землі України в 
залежності від цільового призначення поділені на такі категорії: 

– землі сільськогосподарського призначення; 
– землі житлової та громадської забудови; 
– землі природно-заповідного та іншого природоохоронного 

призначення; 
– землі оздоровчого призначення; 
– землі рекреаційного призначення; 
– землі історико-культурного призначення; 
– землі лісового фонду; 
– землі водного фонду; 
– землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 

та іншого призначення. 
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Висновки 
 
 
В монографії здійснено теоретичні узагальнення та розроблено 

методологічні засади щодо вирішення наукової проблеми розвитку 
ресурсоощадної діяльності аграрних підприємств за допомогою 
економічних важелів. Результати дослідження дозволили зробити 
наступні висновки та пропозиції теоретичного, методологічного і 
науково-прикладного характеру: 

1. Дослідженням історичного розвитку економічної науки вста-
новлено, що тривалий час використання земельних ресурсів носило 
антропоцентричний характер, розглядаючи землю, як елемент 
природної системи для отримання максимального прибутку. Це 
положення в умовах командно-адміністративної системи було науково 
зорієнтовано на зростання обсягів виробництва завдяки розширенню 
посівних площ. Із зміною форми власності на землю, прийняттям 
низки нормативно-правового забезпечення земельної реформи, 
погіршення якісних параметрів стану земель стали визначальною 
соціально-економічною та екологічною передумовою для розвитку 
ресурсоощадної діяльності аграрних підприємств в умовах інтен-
сифікації використання земельнихресурсів. 

Виходячи із сучасного екологічно небезпечного стану землекорис-
тування в Україні перспективним напрямком є стратегія ресурсо-
ощадної діяльності аграрних підприємств, яка синтезує позитивні 
сторони традиційного і органічного землеробства, знижує деградаційні 
процеси земельних ресурсів. 

2. Визначено, що деструктивні явища в сільськогосподарському 
землекористуванні це події і процеси, які прямо чи опосередковано 
призводять до погіршення якісних характеристик ґрунтів, втрати 
сільськогосподарськими угіддями властивостей головного засобу 
виробництва в сільському господарстві. Розроблена їх класифікація 
на підставі розподілу на групи за ознаками: часом прояву, терто-
ріальним масштабом, тенденціями розвитку, напрямом впливу, 
джерелами походження. Наслідки дії деструктивних явищ зумовлюють 
екологічний стан земельних ресурсів: природний, рівноважний, 
кризовий, критичний і катастрофічний. 

Для виявлення деструктивних явищ у сільськогосподарському 
землекористуванні необхідно забезпечити умову систематичного 
спостереження і контролю за станом земельного фонду. 

3. Деградація земельних ресурсів поділяється на: механічну, 
фізичну, хімічну, фізико-хімічну, біологічну, гідромеліоративну, 
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Правовий режим включає в себе сукупність правил використання 
земель визначених категорій. 

Землі сільськогосподарського призначення можуть використо-
вуватись для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення 
сільськогосподарської, науково-дослідної та навчальної діяльності, 
розміщення виробничої інфраструктури або призначені для цих 
цілей тощо. 

Зміна цільового призначення земель (ст. 20 Земельного кодексу) 
проводиться органами виконавчої влади або місцевого самоврядування, 
які приймають рішення про передачу цих земель у власність або 
надання у користування, вилучення (викуп) земель і затверджують 
проекти землеустрою або приймають рішення про створення 
об’єктів природоохоронного та історико-культурного призначення. 

Режим використання земель пов’язаний з їх цільовим призначенням, 
але не поглинається ним. У ході територіального планування, 
зонування земель, виходячи з державних і інших міркувань, 
встановлюються види економічної діяльності, які здійснюються 
вільно, забороняються або вимагають одержання певного дозволу. 
Якщо будь-яка економічна діяльність не зумовлена рамками видів 
діяльності, визначених у відповідності до діючих документів 
(територіальних проектів землевпорядкування, планів земельно-
господарського устрою, генеральних планів, схем зонування тощо), 
то в таких випадках повинно бути прийнято рішення про відношення 
такої діяльності до забороненої, дозволеної або такої, що здійснюється 
вільно. 

Обмеження використання земель встановленням постійних і 
строкових земельних сервітутів зумовлено правом власника або 
землекористувача земельної ділянки на обмежене платне (або 
безоплатне) користування чужою земельною ділянкою (ділянками) 
для проходу чи проїзду, прокладання комунікацій, забору води з 
природної водойми, прогону худоби тощо. 

Екологічні, санітарно-епідеміологічні, будівельні, протипожежні 
та інші вимоги встановлюються в Земельному кодексі, галузевих 
кодексах (Водному, Лісовому тощо) та інших спеціальних законодавчих 
і нормативних документах. 

Земельним кодексом (ст. 112-115) передбачені зони обмеженого 
використання земель: 

– охоронні зони; 
– зони санітарної охорони; 
– санітарно-захисні зони; 
– зони особливого режиму використання земель. 
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При встановленні зон обмеженого використання земель ці землі 
у їх власників або користувачів не вилучаються, а використовуються з 
обмеженнями, передбаченими чинним законодавством. Передача у 
власність або надання в користування ділянок у межах зон обмеженого 
використання земель здійснюються на загальних підставах відповідно 
до чинного земельного законодавства з доведенням до юридичних 
або фізичних осіб обмежень та умов щодо використання земельних 
ділянок. 

Охоронні, санітарні, санітарно-захисні зони та зони особливого 
використання земель встановлюються з метою: охорони і захисту 
від несприятливих антропогенних впливів природних об’єктів, 
об’єктів культурної спадщини, гідрометеорологічних станцій тощо; 
забезпечення нормальних умов експлуатації промислових об’єктів і 
комунікацій, а також зменшення їх негативного впливу на людей та 
довкілля; запобігання завдання шкоди джерелом водопостачання; 
захисту здоров’я і життя населення від джерел шкідливих і небезпечних 
факторів; забезпечення функціонування і охорони військових об’єктів; 
захисту населення і довкілля від впливу аварійних ситуацій, 
стихійних лих і пожеж; встановлення прикордонної смуги України 
уздовж державного кордону. 

Законодавством України визначено порядок та характер зон 
обмеженого використання земель навколо об’єктів, що утворюють 
такий режим. 

Відповідно до статті 91 Земельного кодексу України власники 
земельних ділянок і землекористувачі зобов’язані не порушувати 
права власників інших земельних ділянок і землекористувачів. 
Виходячи з цього законодавством передбачено обмеження їх прав 
щодо господарської діяльності. Це і вище вказані зони обмеженого 
використання земель передбачені Земельним кодексом. Також 
згідно зі статтями 87, 88 Водного кодексу України вздовж річок, 
морів та навколо озер, водосховищ та інших водойм встановлюються 
водоохоронні зони та прибережні захисні служби. 

Згідно зі статтею 39 Закону України «Про природно-заповідний 
фонд України» для забезпечення необхідного режиму охорони 
природних комплексів та об’єктів природних заповідників, запобігання 
негативному впливу господарської діяльності на прилеглих до них 
територіях встановлюються охоронні зони. 

У статті 27 закону України «Про курорти» в статті 27 визначено, 
що з метою збереження природних властивостей наявних лікувальних 
ресурсів, запобігання забрудненню, пошкодженню і передчасному 
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виснаженню цих ресурсів у межах курорту встановлюється округ 
санаторної (гігієнічно-санаторної) охорони. 

Відповідно до статті 32 Закону України «Про охорону культурної 
спадщини» з метою захисту традиційного характеру середовища 
(окремих пам’яток, комплексів, ансамблів) навколо них повинні 
встановлюватися зони охорони пам’яток: охоронні зони, зони 
регулювання забудови, зони охоронного ландшафту, зони охорони 
археологічного культурного шару. 

Згідно зі статтею 13 Закону України «Про гідрометеорологічну 
діяльність» з метою усунення негативного впливу господарської та 
іншої діяльності на процес проведення гідрометеорологічних, 
геліогеофізичних спостережень та базових спостережень за забруд-
ненням навколишнього природного середовища, що проводиться 
гідрометеорологічними станціями і постами, та збереження репре-
зентативності навколо цих об’єктів встановлюються охоронні зони. 

Закон України «Про основи містобудування» визначає правові, 
економічні, соціальні та організаційні засади містобудівної діяльності 
в Україні і такі, що спрямовані на формування повноцінного 
життєвого середовища, забезпечення при цьому охорони навко-
лишнього природного оточення, раціонального природокористування 
та збереження культурної спадщини. 

Відповідно до статті 22 Закону України «Про топографо-
геодезичну і картографічну діяльність» земельні ділянки, на яких 
розташовані геодезичні пункти, зі смугою землі завширшки один 
метр уздовж меж геодезичних пунктів є охоронними зонами цих 
пунктів. 

Гірничий закон України статтею 34 передбачає організацію 
санітарно-захисної зони між гірничим підприємством і житловими 
будівлями відповідно до законодавства. 

Земельним кодексом України в статтях 163, 164 визначено завдання 
та зміст охорони земель: «Охорона земель – система правових, 
організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на 
раціональне використання земель, запобігання необґрунтованому 
вилученню земель сільськогосподарського призначення, захист від 
шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення 
родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісового 
фонду, забезпечення особливого режиму використання земель 
природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історично-
культурного призначення». 
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Охорона земель включає: 
а) обґрунтування і забезпечення досягнення раціонального 

землекористування; 
б) захист сільськогосподарських угідь, лісових земель та 

чагарників від необґрунтованого їх вилучення для інших потреб; 
в) захист земель від ерозії, селів, підтоплення, заболочування, 

вторинного засолення, пересушення, ущільнення, забруднення 
відходами виробництва, хімічними та радіоактивними речовинами 
та від інших несприятливих природних і техногенних процесів; 

г) збереження природних водно-болотних угідь; 
ґ) попередження погіршення естетичного стану та екологічної 

ролі антропогенних ландшафтів; 
д) консервацію деградованих і малопродуктивних сільськогос-

подарських угідь. 
 
Висновки до розділу 1 

 
1. Історичний розвиток економічної науки віддзеркалює той 

факт, що використання земельних ресурсів тривалий час носило 
антропоцентричний характер, розглядаючи землю як елемент 
природної системи для отримання максимального прибутку. Тому 
цілком закономірно, що суспільство усвідомило необхідність 
гармонізації відносин з природою і зокрема в землекористуванні, 
що знайшло відображення в виникненні нової науки − економіка 
землекористування. Екстенсивне використання земель в умовах 
адміністративно-командної системи було обґрунтовано існуючою 
на той час доктриною радянської науки, орієнтованою на зростання 
обсягів виробництва завдяки розширенню посівних площ. Здійснені в 
аграрній сфері зміни в формах власності на землю, визначення 
грошової оцінки земель, паювання земель і майна, розробка, 
прийняття і введення в дію основоположних нормативно-правових 
актів, а також негативні тенденції розвитку якісного стану земель 
стали важливою соціально – економічною та екологічною передумовою 
для розвитку ресурсоощадної діяльності аграрних підприємств в 
умовах інтенсифікації використання земельнихресурсів. 

2. Виходячи із сучасного екологічно небезпечного стану 
землекористування в Україні перспективним напрямком є стратегія 
ресурсоощадної діяльності аграрних підприємств, яка синтезує 
позитивні сторони традиційного і органічного землеробства, знижує 
деградаційні процеси земельних ресурсів. Тому в умовах інтеграції 
України в світову економічну систему необхідним є розробка і 
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ґрунту на 16,7 % з препаратом «ЭМ-А». Внесення подрібненої 
соломи обробленої мікробіологічними препаратами забезпечує 
економічний ефект в сумі 13,6 грн/га на фосфорних добривах, 
27,6 грн/га на калійних добривах, 472,5 грн/га на перепрілому гної, 
202,4 грн/га на зелених добривах. 
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добрив забезпечується шляхом внесення в ґрунт нетоварної частини 
продукції зернових культур, що дозволяє зекономити на ринку 
азотних, фосфорних і калійних добрив 221,7 млн грн. Економічний 
ефект внесення в ґрунт подрібненої маси соломи у порівнянні з 
внесенням перепрілого гною за гумусним еквівалентом вищий в 
3,8 раза, що визначає перспективність її використання в компостах 
з ефективними мікроорганізмами. 

5. Проведений лабораторний модельний дослід на компостах з 
чорнозему південного слабо гумусного та соломи озимої пшениці у 
співвідношенні 1:1 та 1:0,5 з використанням мікробіологічних пре-
паратів серії ЕМ: «Байкал ЭМ-1», «Сияние-1», «Сияние-2», «ЭМ-
А» засвідчив, що більш інтенсивна гуміфікація соломи відбувається 
при використанні «Байкал ЭМ-1». Крім того, рухомий фосфор та 
обмінний калій зростають порівняно з контролем відповідно на 
6 мг/кг та 22 мг/кг ґрунту. 

6. Дослідженням доведено позитивний вплив мікробіологічних 
препаратів на вміст мікроелементів в ґрунті. Так, використання 
препарату «Сияние-1» забезпечує найбільше зростання рухомих 
форм цинку в компостах у співвідношенні ґрунту і соломи 1:1 
порівняно з контролем в середньому на 1,2 мг/кг, а при співвідно-
шенні 1:0,5, при додаванні аміачної селітри на 0,6 мг/кг. Зростання 
рухомої міді спостерігається у всіх варіантах, хоча найбільше – 
0,37 мг/кг порівняно з контролем у зразках без аміачної селітри – 
препарат «ЭМ-А», з мінеральним добривом – «Сияние-1» – 0,38 мг/кг 
порівняно з контролем. Для вивільнення кобальту більш ефективний 
«Байкал ЭМ-1» (без аміачної селітри приріст порівняно з контролем 
0,42 мг/кг), з селітрою «Сияние-2» – приріст порівняно з контролем 
0,3 мг/кг. 

7. Екологічний ефект мікробіологічних препаратів серії ЕМ 
визначається зниженням вмісту у ґрунті важких металів. Так «Байкал 
ЭМ-1» зменшує концентрацію рухомого свинцю у порівнянні з 
контролем на 0,93 мг/кг, або 17,4 %. Динаміка кадмію не виявляє 
суттєвої різниці в зразках, оброблених водою і препаратами. Вивіль-
нення міді спостерігається стабільним для всіх препаратів. Враховуючи, 
що вміст міді в ґрунті значно менше гранично допустимої концентрації 
і вона є необхідним рослинам мікроелементом, збільшення її кон-
центрації носить позитивний характер. 

8. Обробка соломи розчинами мікробіологічних препаратів 
прискорює процес її гуміфікації в ґрунті, збільшуючи надходження 
в нього поживних речовин – рухомого фосфору на 36 % з препаратом 
«Байкал ЭМ-1», обмінного калію на 11,5 % і органічної речовини 
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реалізація Національної програми збереження і відтворення земельних 
ресурсів, створення економічного механізму, який забезпечує 
досягнення поставленої мети. 

3. Визначено, що деструктивні явища в сільськогосподарському 
землекористуванні це події і процеси, які прямо чи опосередковано 
призводять до погіршення якісних характеристик ґрунтів, втрати 
сільськогосподарськими угіддями характеристик основного засобу 
виробництва в сільському господарстві. Їх класифікація має складну 
ієрархічну структуру і поділяється на групи за ознаками: часом 
прояву, територіальним масштабом, тенденціями розвитку, напрямом 
впливу, джерелами походження. Наявність деструктивних явищ 
зумовлює екологічний стан земельних ресурсів, такий як: природний, 
рівноважний, кризовий, критичний і катастрофічний. 

4. Для виявлення деструктивних явищ у сільськогосподарському 
землекористуванні необхідна відповідна інформація у просторі і 
часі, яка слугуватиме для попередження, локалізації деградаційних 
процесів і прогнозування подальшого розвитку раціонального 
використання земельних ресурсів. Отримання такої інформації 
досягається шляхом організації ведення моніторингу земель, основним 
завданням якого є систематичне отримання, нагромадження і 
збереження інформації щодо екологічного стану земельних угідь, 
створення нормативно-довідкової бази для банку даних, аналіз 
узагальнення і підготовка інформації для прийняття відповідних 
управлінських рішень. 

5. Посилення антропогенного навантаження на земельні ресурси 
призвело до комплексних взаємопов’язаних процесів, що зумовило 
втрату їх властивостей як природного тіла, тобто деградацію різного 
виду: механічну, фізичну, хімічну, фізико-хімічну, біологічну, 
гідромеліоративну, радіаційне забруднення та інші. Деградація 
ґрунтів – основна причина їх низької продуктивності, яка посилюється 
їх природними властивостями. Одним із напрямків збереження і 
відтворення земельних ресурсів є обґрунтування обмеженого 
режиму їх використання, аж до повного вилучення з інтенсивного 
сільськогосподарського обороту шляхом консервації та реабілітації 
деградованих і малопродуктивних земель. 

6. Деструктивні явища мають, в першу чергу, техногенний 
характер і тісно пов’язані з соціально-економічними та земельними 
відносинами. Тому їх запобігання і ліквідація повинна вирішуватися 
на загальнодержавному, регіональному і місцевому рівнях, а 
фінансування забезпечуватись відповідно, за рахунок державного 
бюджету, місцевого бюджету, коштів землевласників і земле-
користувачів тощо. 
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добрив та пестицидів, які забруднюють ґрунт, руйнують його 
мікрофлору і мікрофауну, потрапляють в рослинницьку продукцію, 
погіршуючи її якість. Глибока механічна обробка ґрунтів посилює 
процеси ерозії, знижує їх природну родючість. Проте зростання витрат 
енергоресурсів, хімічних засобів живлення та захисту рослин 
приблизилось до межі насиченості, не забезпечуючи пропорційного 
зростання урожайності культур. Тобто традиційні фактори матері-
ального виробництва не відповідають вимогам сталого розвитку 
землекористування. Визначальним фактором такого розвитку є 
формування інноваційних технологій землеробства на основі знаннєвої 
економіки, інформації, що забезпечують синергетичний ефект у 
використанні земельних ресурсів аграрних підприємств. 

2. На заміну інтенсивній механізації і хімізації землеробства 
пропонуються альтернативні системи, які спрямовані на ресурсо-
збереження, мінімальне використання (або відмова) від хімічних 
засобів живлення та захисту рослин, застосування біологічних 
препаратів. Такими системи є біологічне, органічне, органобіологічне, 
біодинамічне, екологічне землеробство. Не зважаючи на те, що 
альтернативні системи землеробства забезпечують нижчу рентабель-
ність від традиційних, все ж їх використання носить перспективний 
характер, оскільки досягається умова екологізації природних екосистем. 

3. Підвищення економічної ефективності альтернативних еколо-
гічних систем землеробства досягається шляхом використання 
мікробіологічних препаратів типу ЕМ (ефективні мікроорганізми), 
суть використання яких полягає в забезпеченні оптимального 
поєднання в ґрунті корисних і патогенних мікроорганізмів. Така 
рівновага досягається за умови коли із загальної кількості дві 
третини – корисні мікроорганізми, що забезпечують життя ґрунту, 
збагачують його гумусом, балансують макро- і мікроелементи, 
органічні сполуки, а одна третина – патогенні мікроорганізми, 
спрямованні на підтримання імунної системи рослин. Синтезовані 
вперше японським, а пізніше російським вченими препарати такого 
типу, які об’єднують десятки штамів мікроорганізмів, мають наково-
практичне значення при дослідженні на ґрунтах Причорноморського 
регіону, в компостах нетоварної частини урожаю з метою повернення 
в ґрунт поживних речовин, очищення ґрунту від шкідливих речовин. 
Використання цих препаратів відкриває значні перспективи в від-
творенні якісного стану земельних ресурсів аграрних підприємств. 

4. Поліпшення якісного стану ґрунтів, за рахунок відновлення 
вмісту в них елементів живлення рослин, органічної речовини, в 
сучасних умовах дефіциту органічних і високої вартості мінеральних 



 
Кузьменко О. Б. 

250 

рухомому фосфору найбільшу прибавку дає препарат «Байкал 
ЭМ-1» – 0,36 кг/га, або 36 %. Обмінний калій і органічна речовина 
ґрунту максимально зросли в компостах, оброблених «ЭМ-А», 
відповідно, 0,5 кг/га (11,5 %) і 0,05 т/га (16,7 %). 

Для внесення еквівалентної величини цих речовин за допомогою 
мінеральних і органічних добрив треба забезпечити їх кількість, 
представлену в табл. 5.7. 

 
Таблиця 5.7 

Кількість мінеральних і органічних добрив, еквівалентних 
внесенню 2 т/га соломи в ґрунт 

Мінеральні і 
органічні добрива

Контроль Байкал
ЭМ-1 

ЭМ-А Вартість 
добрив для 
контролю, 
грн/га 

Вартість 
максимальної 

прибавки добрив 
при використанні 
мікробіологічних 

препаратів 
порівняно з 

контролем, грн/га
Суперфосфат, 
кг/га 
Калій хлористий, 
кг/га 
Напівперепрілий 
гній, кг/га 
Зелене добриво, 
кг/га 

5,0 
 

7,2 
 

810 
 

2 190 

6,8 
 

7,3 
 

864 
 

2 336 

5,5 
 

8,1 
 

945 
 

2 555 

10,0 
 

24,5 
 

405 
 

1 752 

3,6 
 

3,1 
 

67,5 
 

292 

Примітка. Джерело: [84]. 

 
Як видно з таблиці, внесення соломи в ґрунт дає економію 

фосфорних добрив 10 грн/га, калійних 24,5 грн/га, напівперепрілого 
гною 405 грн/га, зелених добрив 1 752 грн/га. Причому треба 
відзначити, що використання гною в промислових масштабах 
пов’язано зі значними труднощами пошуку і доставки, а використання 
зелених добрив дуже коштовне. Обробка соломи мікробіологічними 
препаратами ще економить в середньому 3,5 грн/га на мінеральних 
добривах, 67,5 грн/га на вартості напівперепрілого гною і 292 грн/га на 
зелених добривах. 

 
Висновки до розділу 5 
 
1. Сучасна інтенсивна система землеробства характеризується 

високою енерговитратністю, активним використанням мінеральних 
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водою і мікробіологічними препаратами, мають однакові тенденції 
і відрізняються лише кількістю вмісту елементів [78]. 

Динаміка вмісту рухомого фосфору свідчить про його активну 
участь в агрохімічних процесах розкладання соломи. Найбільша 
його кількість спостерігалась на початку досліду (7-й день), на 21-й 
день вона знизилася до кількості в чистому ґрунті і в подальшому її 
коливання не перевищувало цієї концентрації. 

Вміст обмінного калію характеризується його значним різким 
збільшенням на 7-й день і подальшим незначним коливанням навколо 
середнього рівня. Тому для обмінного калію взяте його середньо-
арифметичне значення. 

Органічна речовина ґрунту зросла на початку досліду і протягом 
3,5 місяця його проведення повільно зростала. Для цієї речовини 
теж було взяте середньоарифметичне значення. 

Треба відзначити, що для більш чіткого визначення залежності 
кількість внесеної соломи в компости була збільшена в умовах 
експерименту порівняно з реально можливою кількістю. Отримані 
результати були перераховані за масштабом внесеної соломи на 
реальний можливий обсяг 2,0 т/га соломи [84]. 

За результатами проведеного дослідження і розрахунків визначено 
вплив на вміст у ґрунті рухомого фосфору, обмінного калію, 
органічної речовини, внесення соломи, зволоженої водою – (контроль) 
і мікробіологічними препаратами «Байкал ЭМ-1» та «ЭМ-А» (табл. 5.6). 

 
Таблиця 5.6 

Вміст поживних речовин в ґрунті при внесенні соломи 
обробленої водою і мікробіологічними препаратами 

Елементи живлення 
Чистий 
ґрунт 

Контроль Байкал ЭМ-1 ЭМ-А 

Рухомий фосфор 
(7-й день), кг/га 
Обмінний калій 
(середнє значення), кг/га 
Органічна речовина 
(середнє значення), т/га 

 
286,0 

 
390,0 

 
40,00 

 
287,0 

 
394,34 

 
40,30 

 
287,36 

 
394,36 

 
40,32 

 
287,10 

 
394,84 

 
40,35 

Примітка. Джерело: [84]. 

 
Як видно з таблиці, просте внесення в ґрунт соломи, зволоженої 

водою, в розрахунку 2 т на гектар дає збільшення рухомого фосфору 
на 1 кг/га, обмінного калію на 4,3 кг/га, органічної речовини ґрунту 
на 0,3 т/га. Обробка компостів розчинами мікробіологічних препаратів 
ще більше інтенсифікує ці процеси порівняно з контролем. Так, по 
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Таблиця 5.5 
Концентрація рухомих форм важких металів у чистому ґрунті 

і соломі до початку досліду 

Елемент 
Концентрація, мг/кг ГДК рухомих форм важких 

металів у ґрунті, мг/кг Ґрунт Солома 
Свинець 
Кадмій 
Мідь 

3,02 
0,143 
0,35 

1,52 
0,098 
0,455 

2 
0,7 
3 

Примітка. Джерело: [79]. 

 
Свинець один із найнебезпечніших забруднювачів ґрунту. На 

56-ту добу найменший вміст має зразок, оброблений препаратом 
«Байкал ЭМ-1» – зменшення 0,93 мг/кг порівняно з контролем 
(Додаток Б, рис. Б14). У варіанті з селітрою найбільший вплив 
зробив препарат «Сияние-1» (Додаток Б, рис. Б15, Б16) [79]. 

Динаміка кадмію не виявляє суттєвої різниці в зразках, оброблених 
водою і препаратами, хоча незначний ефект спостерігається з 
препаратом «ЭМ-А» (зменшення 0,035 мг/кг порівняно з контролем 
на 56-ту добу (Додаток Б, рис. Б10)). У варіантах з аміачною 
селітрою аналогічний процес (Додаток Б, рис. Б11, Б12). 

Вивільнення міді відбувається більш стабільно, і у всіх варіантах 
вміст її рухомих форм збільшується у суміші. Враховуючи те, що 
вміст міді в ґрунті значно менше ГДК і вона є мікроелементом, 
необхідним рослинам, збільшення її концентрації можна вважати 
позитивним фактом [79]. 

В цілому можна відзначити наявність впливу мікробіологічних 
препаратів як на процес розкладання соломи в ґрунті, так і на вміст 
важких металів. Враховуючи високу екологічність використання 
мікробіологічних препаратів, доцільно продовжити дослідження як 
на мікроелементному, так і на мікроелементному рівнях. 

Проведемо еколого-економічну оцінку дослідження впливу мікро-
біологічних препаратів на процес розкладання соломи в ґрунті. 

З метою дослідження впливу мікробіологічних препаратів 
«Байкал ЭМ-1», «ЭМ-А» на процеси повернення поживних елементів 
рослин з рештками соломи озимої пшениці в ґрунт вченими 
Миколаївського проектно-технологічного центру «Облдержродючість» 
сумісно з ЧДУ ім. Петра Могили було проведено модельний 
лабораторний експеримент, описаний вище. Зміна вмісту рухомого 
фосфору, обмінного калію і органічної речовини в компостах 
характеризується періодичними коливаннями, які мають загальну 
тенденцію до збільшення. В цілому процеси в компостах, оброблених 
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має здатність до самоочищення. Саме у цьому полягає бар’єрна 
функція ґрунтів як елементу ландшафту [19]. 

Збільшення вмісту важких металів у ґрунті веде до зростання їх 
концентрації в сільськогосподарських культурах. І цей процес має 
декілька аспектів. З одного боку, рослинна продукція є незамінною 
у раціоні харчування людини, і разом з нею небезпечні хімічні 
речовини потрапляють до організму людини, викликаючи небезпечні 
захворювання. З іншого боку, нетоварна частина продукції сільсько-
господарських культур (солома, рештки стебла, бодилля та інше) 
використовуються як органічні добрива, і важкі метали повертаються 
в ґрунт. Але використання рослинних решток для відновлення 
природних властивостей ґрунту – дуже актуальна проблема. 

Ринкові перетворення в аграрному секторі України за останні 
два десятки років супроводжуються різким зменшенням внесення 
органічних і мінеральних добрив. В той же час за середніх врожаїв 
зернових приорювання стерні і частини решток соломи на один 
гектар посівів у ґрунт повертає 15-20 кг азоту, 8-10 кг фосфору, 30-
40 кг калію, 27-30 кг органічної речовини, а також низку мікро-
елементів [64]. 

Таким чином ефективним і економічно обґрунтованим джерелом 
відновлення органічної речовини, поживних речовин ґрунту є 
нетоварна частина продукції сільськогосподарських культур, зокрема 
солома. 

В роботі [78] представлені результати досліджень на підставі 
лабораторного модельного експерименту щодо визначення впливу 
мікробіологічних препаратів «Байкал ЭМ-1», «ЭМ-А» на процес 
розкладання соломи в ґрунті і відновлення в ньому елементів живлення 
рослин і органічної речовини. Найбільш інтенсивно розкладає солому 
препарат «Байкал ЭМ-1». Виходячи із отриманих результатів 
представляє науково-практичний інтерес дослідження впливу цих 
же препаратів на вміст важких металів у ґрунті при розкладанні 
рослинних решток зернових культур. 

Аналіз вмісту рухомих форм важких металів у чистому ґрунті і 
соломі (табл. 5.5) показав, що найбільш небезпечним елементом є 
свинець, оскільки його концентрація перевищує ГДК. Це пояснюється 
наближенням місця відбору ґрунту до автомобільного та залізничного 
шляхів. Кадмій і мідь знаходяться в допустимих межах. У соломі 
максимальний вміст свинцю. 

Треба відзначити, що концентрація всіх важких металів збільшу-
валась у компості, що свідчить про процес розкладання соломи як 
при обробці водою, так і розчинами мікробіологічних препаратів. 
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Аналогічні результати отримані при співвідношенні 1:0,5 
(Додаток Б, рис. Б6), хоча деякі відміни спостерігаються. В цих 
варіантах значення вмісту цинку наближені до контролю, тобто 
зменшення соломи у суміші зменшує її залучення у біохімічні реакції і 
цинк вивільнюється в основному з ґрунту, а найбільш ефективними 
препаратами по збільшенню цинку знову стали «Байкал ЭМ-1» і 
«Сияние-1» [80]. 

Додавання аміачної селітри призвело до збільшення вмісту 
рухомого цинку в ґрунті, але зростання інтенсивності біохімічної 
реакції на фоні мінерального добрива послабило виявлення дії 
мікробіологічних препаратів. У комплексі з аміачною селітрою 
найбільший вплив на вивільнення рухомого цинку здійснює «Сияние-2» 
(Додаток, Б рис. Б7, Б8). 

Вивільнення міді відбувається більш стабільно, і у всіх варіантах 
вміст її рухомої форми збільшувався в компостах (Додаток Б, рис. Б1, 
Б2, Б3, Б4). Без аміачної селітри явно виокремлюється препарат 
«ЭМ-А» (зростання 0,38 мг/кг порівняно з контролем) із селітрою 
«Сияние-1». У порівнянні з контролем у всіх варіантах кількість 
рухомої міді на 56-й день суттєво вища порівняно з 7-м днем і 
наближається до оптимальної концентрації (табл. 5.4) [80]. 

Кобальт у цілому повторює динаміку цинку (Додаток Б, рис. Б17, 
Б18, Б19, Б20). З препаратів, які найбільш сильно впливають на 
процес розкладання соломи і переведення кобальту в рухомі доступні 
форми, можливо виокремити «Байкал ЭМ-1» (приріст 0,42 мг/кг), а 
у варіантах з аміачною селітрою найбільш ефективним виявився 
«Сияние-2» (приріст 0,3 мг/кг) при співвідношенні 1:0,5 [80]. 

Крім цинку, міді і кобальту, в ґрунті є й інші метали, які відносяться 
до важких і є більш небезпечними. Забруднення ґрунтів важкими 
металами є одним із найнебезпечніших видів забруднення. Основними 
джерелами надходження важких металів у ґрунт є пилогазові 
викиди гірничорудної, металургійної та хімічної промисловості. 
Забруднення ґрунтового покриву дуже тісно пов’язане з роботою 
електростанцій, автомобільного і залізничного транспорту. Зростання 
вмісту важких металів у ґрунті може бути наслідком застосування в 
сільськогосподарському виробництві меліорантів, добрив та пестицидів, 
а також використання для зрошення забруднених побутових і 
промислових стічних вод. 

Ґрунт – це специфічний елемент біосфери, він не тільки акумулює 
важкі метали, але й виступає як природний буфер. Ґрунт здатний 
трансформувати сполуки металів, зв’язувати їх у менш доступні 
форми, тим самим знижуючи їх надходження до рослин [128]. Він 
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Розділ 2 

СТАН ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ 
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ 

 
 

2.1. Ретроспективний аналіз розвитку сільськогосподарського 
ресурсокористування 

 
Концепція розвитку ефективної системи раціонального викорис-

тання та охорони земельних ресурсів вимагає збереження органічної 
єдності між сучасними науковими розробками і традиціями та 
досвідом, накопиченим попередніми поколіннями за попередні роки. 

Ретроспективний і сучасний аналіз використання земельних 
ресурсів представляє не тільки історичний інтерес, але й науково-
практичний, що дозволяє зрозуміти розвиток земельних відносин, 
тенденцій впливу господарської діяльності на земельні ресурси, 
виробити стратегічні напрямки майбутнього розвитку землекористу-
вання, виходячи з досвіду минулого [94]. 

Землеробство, яке бере свій початок з вирощування злаків, на 
південному заході Східної Європи (сучасна територія України, 
Молдови) припадає на другу половину VІ-V тисячоліття до нашої 
ери 66. Проте територія Північного Причорномор’я під час неоліту 
була практично не заселена і знаходилась у своєму природному стані. 

Примітивному мотиковому обробітку землі неолітичної епохи 
на зміну прийшло рало з використанням тяглової сили бика у 
представників трипільської культури на узбережжі Чорного моря 
(с. Усатове під Одесою). Це дало змогу перейти до перелогової 
системи землекористування, впроваджуючи посіви ярих і озимих 
культур. Але умови степового Півдня виявилися малопридатними 
для землеробства на основі примітивної ральної техніки, тому 
провідною галуззю усатівських племен стало скотарство. 

За мотиковим землеробством глибина обробітку ґрунту сягала 
5-7 см, а за раловим – 10-12 см і шар землі не перегортався, що 
обмежувало водну і вітрову ерозію. Природні пасовища, на яких 
розвивалося скотарство, практично не впливали на природну 
родючість ґрунту. 

У подальшому заселенні Причорномор’я його територію займали 
різні племена: наприкінці ІІІ тисячоліття до н. е. – кемібнінські 
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племена; у бронзову добу від другої половини ІІІ до початку І 
тисячоліття до н. е. – представники ямної, а пізніше – катакомбної 
культур. Незважаючи на заміну дерев’яних та крем’яних знарядь на 
металеві, обробіток важких степових ґрунтів гальмував розвиток 
землеробства, його питома вага була незначною і підпорядкована 
потребам скотарства, що не дуже посилювало негативний антропо-
генний вплив на ґрунт. 

Наприкінці ІІ – на початку І тисячоліття до н. е. Північне 
Причорномор’я опанували кіммерійці. Основою їх господарювання 
було кочове скотарство. Але постійна боротьба за територіальне 
панування не сприяла розвитку землеробства. Згідно з повідомленням 
Геродота 29, кіммерійці були вигнані зі степів Північного 
Причорномор’я скіфами. Кочовий спосіб життя та військова 
організація суспільства визначали основну галузь господарства 
скіфів – скотарство. Земля, пасовища, угіддя перебували в общинній 
власності, і кожна родоплемінна група мала чітко визначені зони і 
маршрути своїх щорічних переміщень меридіально з півдня на 
північ. Час перебування визначався кількістю корму для худоби. 
Частина скіфів – калліпіди – на узбережжі Чорного моря у пониззі 
Дністра, Південного Бугу і до Дніпра займалися землеробством. 
Система землекористування була перелоговою, при якій земельну 
ділянку, яка втрачала свою родючість після декількох років 
використання, вилучали з обігу і переходили на іншу, щоб через 
15-20 років повернутись на попереднє місце. Пшениця була 
основною культурою, хоча спектр вирощування культур по суті був 
аналогічним культурам сьогодення. 

Особливості взаємин степових скіфів із землеробським поселенням 
Криму дає Стробон: «...віддавши землю у володіння звиклим 
займатися землеробством, вони задовольняються одержанням 
встановленої помірної данини... а в разі несплати... починають з 
ними війну...» 65. 

На ранніх етапах свого розвитку (VІІ-VІ ст. до н. е.) скіфи 
використовували дерев’яні плуги у вигляді кривогрядільного рала, 
схожого на сучасні у Західній Європі. Ці рала не мали металевих 
наконечників і полиць для відкидання земляної скиби, для розпу-
шування землі використовувались рогові мотики та мотики із 
залізними наконечниками у вигляді тесла. Пізніше (І-ІІ ст. н. е.) 
плуг був оснащений залізним сошником, а мотики стали повністю 
із заліза. Це дало змогу збільшити глибину обробки ґрунту. 

Скіфському періоду перебування у степах Причорномор’я 
відповідає грецька колонізація і заснування міст-полісів: Ольвія – 

Ресурсоощадна діяльність аграрних підприємств в умовах інтенсифікації 
використання земельних ресурсів: теорія, методологія, практика 
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озимої у співвідношенні 1:1 та 1:0,5. Компости були завантажені в 
контейнери і доведені до оптимальної вологості водою (контроль) 
та розчинами мікробіологічних препаратів типу ЕМ – «Байкал ЭМ-1», 
«Сияние-1», «Сияние-2», «ЭМ-А». Концентрація розчинів відповідно 
до інструкції виробників 1:100. В половину контейнерів була додана 
аміачна селітра у співвідношенні 10 г селітри на 75 г суміші. Маса 
зразка компосту 1:1 – 660 г; 1:0,5 – 800 г. Повторність у дослідах 
чотирьохкратна. З контейнерів відбиралися зразки компосту на 
дослідження вмісту мікроелементів через 7, 14, 21, 35, 56 днів. 
Вологість компостів підтримувалась періодичним доливанням води 
і розчинів. Був зроблений агрохімічний аналіз чистого ґрунту і 
внесеної соломи. Вміст міді, цинку, кобальту, свинцю і кадмію 
визначався в ацетатно-амонійній витяжці з рН 4,8 на атомно-
абсорбційному спектрографі С-115: цинк – за Крупським і Алек-
сандровою, мідь і кобальт – за Пеліве і Рінькісом. 

Аналіз вмісту мікроелементів у чистому ґрунті і соломі (табл. 5.4) 
показав низьку концентрацію цинку, міді і кобальту в ґрунті. 
Одночасно в соломі дуже висока концентрація цинку, є мідь і кобальт: 
треба прискорити їх перехід у рухомі форми в ґрунт. 

 
Таблиця 5.4 

Концентрація мікроелементів у сухому ґрунті і соломі 
до початку досліду 

Мікроелемент 
Концентрація мг/кг Оптимальний вміст в ґрунті 

мг/кг ґрунт солома 
Цинк 0,38 3,87 1,5 
Мідь 0,35 0,45 2,0…2,5 

Кобальт 0,46 0,08 1,7 

Примітка. Джерело: [80]. 

 
У цілому спостерігається збільшення вмісту рухомого цинку в 

компостах при співвідношенні соломи і ґрунту (1:1) (Додаток Б, 
рис. Б5). Діапазони коливань з 0,48 мг/кг на 7-й день збільшились 
до 1,34 мг/кг на 56-й день, що дозволяє зробити висновок про вплив 
препаратів на процес розкладання соломи. Найбільший вплив 
здійснюють препарати «Сияние-1» (порівняно з контролем збільшення 
в середньому на 1,2 мг/кг) та «Байкал-ЭМ1». Вплив «ЭМ-А» майже 
відсутній, оскільки динаміка цинку компосту з цим препаратом майже 
повторює контрольний варіант. У всіх варіантах спостерігаються 
періодичні коливання концентрації, які обумовлені багатьма факторами, 
що потребує подальших досліджень [80]. 
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Одним із способів повернення мікроелементів у ґрунт є заорювання 
нетоварної частини врожаю (солома зернових та зернобобових, 
стебла кукурудзи і соняшнику, гичка буряків). 

Метою і завданням дослідження було встановлення впливу 
мікробіологічних препаратів типу ЕМ на процес розкладання соломи у 
ґрунті, визначення динаміки вмісту мікроелементів (цинку, міді, 
кобальту) в компостах порівняно з контролем, яким слугував ґрунт 
тільки з внесенням соломи без обробки препаратами. 

Важливе значення мікроелементів у регулюванні кількісних і 
якісних показників урожайності вивчалося вже достатньо давно 
такими відомими вченими: Анспок П., Мельничук Д., Городній М., 
Хорман Д. [3, с. 187]. Але в цих роботах не досліджувалось питання 
відновлення мікроелементного складу ґрунту за допомогою нетоварної 
частини урожаю зернових культур, обробленої мікробіологічними 
добривами серії ЕМ. 

Цинк належить до помірно токсичних хімічних елементів. Він 
підсилює активність таких ферментів, як фосфатаза, альдалаза, 
енолаза і цитохромредуктаза. Він підтримує необхідну концентрацію 
ауксинів у рослинах, впливає на в’язкість плазми, виконує функції 
каталізаторів реакції окислення тощо. Поряд з позитивною дією 
цинку на врожай сільськогосподарських культур та його якість 
надлишок його в ґрунті пригнічує ріст рослин та токсично діє на 
людину, тому використовувати добрива з цим мікроелементом треба 
уважно. Оптимальний науково обґрунтований вміст цього елементу 
1,5 мг/кг. Вміст рухомого цинку в ґрунтах Миколаївської області 
низький (в середньому 0,47 мг/кг), і таку концентрацію мають 94 % 
обстеженої ріллі [104]. Найбільш чутлива до нестачі цинку кукурудза. 

Мідь входить до окислювальних ферментів – поліфенолоксидази, 
лактози, аскорбіносилази, дегідрази. Крім того, вона входить до 
складу ферментів дихання, бере участь у процедурах фотосинтезу, 
у синтезі білка з аміачних сполук і в асиміляції нітратних форм 
азоту. Оптимальним вважається вміст міді 2,0…2,5 мг/кг. Найбільш 
потребують міді пшениця і ячмінь. 

Вміст рухомої форми кобальту менше 1,5 мг/кг вважається 
низьким і недостатнім для сільськогосподарських культур. 

Дослідження проводилось в умовах лабораторного модельного 
досліду Миколаївським проектно-технологічним центром «Облдерж-
родючість» та Чорноморським державним університетом ім. Петра 
Могили. Ґрунт – чорнозем південний слабогумусний, типовий для 
Миколаївської області, – відбирався на ділянці, де була відсутня 
рослинність. Ґрунт перемішувався з подрібненою соломою пшениці 
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на березі Дніпро-Бузького лиману; Тіра – у гирлі Дністра; Херсонес – 
Південно-західний Крим; Пантикапей – сучасна Керч та Феодосія 13. 

Через міста-поліси встановились торгівельні зв’язки з грецьким 
світом. Зерно і худоба, які вже були у надлишку для задоволення 
власних потреб у скіфів, вивозились до Давньої Греції. Це сприяло 
розвитку землеробства і скотарства. Одночасно греки в своїх сільських 
поселеннях поблизу колоній впроваджували більш досконалі знаряддя 
і технології обробітку землі. 

Навколо Ольвії землі використовувалися для посівів зернових 
культур, огородництва і садівництва, а також випасу худоби. 
Вирощувалися пшениця, ячмінь, просо, вика, горох 77. В окрузі 
Херсонесу і Пантикапею до 50 % площі земельних угідь займали 
виноградники. 

У І ст. н. е. відчутні військові поразки скіфів призвели до їх 
витіснення з земель Причорномор’я сарматами, за винятком Криму 
та невеликої частини земель на нинішньому Дніпрі. Але оскільки 
сармати були етнічно споріднені зі скіфами, аграрне землеко-
ристування у них було подібним до скіфського. 

Період ІІ-VІ ст. в історії дістав назву «великого переселення 
народів», і на землі північного Причорномор’я, зайняті різноманітним 
населенням: нащадками скіфів, сарматів та греків – прийшли давні 
слов’яни черняхівської культури. Головною галуззю господарства 
цих племен було орне землеробство. Основне знаряддя оранки – 
дерев’яне рало, що мало вузький залізний наконечник – наральник. 
Знахідки чересел на деяких з черняхівських поселень свідчать про 
появу орних знарядь плужного типу. Найпоширенішими сільсько-
господарськими культурами були пшениця, ячмінь, просо, гречка. 
Вирощували також жито, овес, горох, вику. Рільництво доповню-
валось городництвом. 

У північному Причорномор’ї протягом ІІІ-VІ ст. перебували 
германські племена готів, які за короткий час підкорили рештки 
еллінізованих скіфо-сарматських племен та праслов’ян. Але їх 
панування було недовгим, і вони невдовзі визнали владу кочівників 
гунів, які прийшли зі сходу. Боротьба гунів із Римською імперією 
призвела до їх поразки і розпаду об’єднання, і в Причорноморських 
степах з VІ ст. посилюється активність слов’янських племен. 

Провідною галуззю у них, як і в попередній час, лишалось орне 
землеробство. Інтенсивні торгівельні зв’язки з Давніми Грецією і 
Римом привели до того, що землеробські знаряддя у VІ-ІХ ст. 
досягли значної технічної досконалості. В цей час набуло поширення 
рало з широколезовим залізним наконечником, використовувались 
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і знаряддя плугового типу, що перевертали скибу ґрунту, 
відрізуючи її за допомогою чересла. Це було значно ефективніше, 
ніж до того, коли землю перед сівбою розпушували ралом. Хоча 
система землеробства у степовій зоні була перелоговою, але вже 
починали використовувати і парову систему з двопільною або 
трипільною сівозмінами. Розширюється асортимент сільськогоспо-
дарських культур: пшениця – двох сортів – тверда і м’яка, жито – 
озимого сорту, ячмінь, овес, горох, боби, просо, жито, льон і 
коноплі 37. Це дозволяло не тільки задовольняти внутрішні 
потреби у хлібі, але й експортувати зерно на зовнішні ринки. Льон 
уже стає товаром, який користується великим попитом у країнах 
Середньої Азії. 

Але вдосконалення знарядь оранки, збільшення глибини 
обробки з перегортанням шару ґрунту прискорило процеси ерозії 
ґрунту і зменшення родючості. Разом зі збільшенням чисельності 
населення та зменшенням площі орних земель почали освоювати 
менш продуктивні землі Причорномор’я. 

У ІХ ст. у результаті тривалого внутрішнього розвитку 
східнослов’янських племен склалася одна з найбільших держав 
середньовічної Європи – Київська Русь, до складу якої увійшли 
причорноморські землі від низов’я Дніпра до Дунаю. 

У Київській Русі, і зокрема в Причорномор’ї, успішно роз-
вивалося землеробство, рівень якого визначався якістю обробітку 
ґрунту та системою сівозміни. Останні, в свою чергу, залежали від 
землеробських знарядь та культурних рослин, що вирощувались. 

Землеробські знаряддя часів Київської Русі були різноманітними: 
вузьколезове рало без полоза, широколезове рало з полозом, 
однозуба, двозуба та багатозуба сохи. Вони широко застосовувались 
на різних ґрунтах та при різних процесах обробітку ґрунту. 

Плуг був найпоширенішим орним знаряддям. Поява плуга не 
призвела до зникнення інших орних знарядь, поширених у попередні 
часи, зокрема, вузьколезового і широколезового рал, що часто 
відігравали роль культиваторів, а також борони. Із сільсько-
господарських культур вирощували в основному жито, просо, 
пшеницю, ячмінь, овес, горох, коноплі, льон. Причому рільництво 
мало екстенсивний характер перелогової системи, щоправда, 
згодом, коли вільних земель ставало все менше, шукали шляхи 
відновлення родючості у поширенні парової системи з двопільними 
і трипільними сівозмінами. У ті далекі часи врожайність зерна вже 
досягала 8-10 ц з десятини (1,09 га). Важливе значення приділялося 
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Так, якщо з препаратом «ЭМ-А» вміст фосфору майже повністю 
співпадає з вмістом у контрольних варіантах, то варіант з «Байкал 
ЭМ-1»; 1:1 показує, що вміст рухомого фосфору в ґрунті більше, 
ніж у інших варіантах, а це свідчить про те, що процес мінералізації 
пришвидшився за участю препарату «Байкал ЭМ-1». 

Більш інтенсивне розкладання призводить до зміщення рН в бік 
кислого середовища за рахунок утворення різних органічних і 
неорганічних кислот. Так, у сумішах, оброблених препаратом 
«Байкал ЭМ-1» (варіанти 1:1 і 1:0,5), рівень рН знаходився у межах 
7,2-7,3, в той же час у інших варіантах цей показник не менший ніж 
7,4-7,5, а саме середовище більш лужне, як для ґрунту який має велику 
буферну здатність (утримувати рівень рН на певному рівні). Це суттєва 
різниця, яка вказує на більш інтенсивний процес розкладання. 

Ґрунт є джерелом не тільки основних макроелементів живлення 
рослин (азот, фосфор, калій), а й мікроелементів, без яких вони не 
можуть нормально розвиватись і забезпечувати високі і якісні 
врожаї [117]. 

Постійне безповоротне вилучення поживних речовин з ґрунту 
разом з товарною частиною урожаю зменшує їх концентрацію. 
Дефіцит мікроелементів у ґрунті призводить до порушення різних 
фізіолого-біохімічних процесів, зниження активності ферментів, 
відставання організму рослин у рості та розвитку, послаблення 
його стійкості до несприятливих умов зовнішнього середовища. 

Основними джерелами мікроелементів для рослин є ґрунт, а 
також надходження їх з органічними, складними мінеральними 
добривами та мікродобривами. 

В останні роки обсяги застосування всіх видів добрив різко 
скоротилися, що негативно позначилося на стані агроекосистем, їх 
стійкості і сталості. Так, у 2007 р. в ґрунти Миколаївської області 
внесли в середньому 0,1 т/га органічних добрив і 29 кг/га у поживних 
речовинах мінеральних добрив [158]. Це обумовлено скороченням 
поголів’я тварин і нестачею обігових коштів аграрних підприємств. 
Причому якщо напівперепрілий гній у своєму складі містить майже 
всі мікроелементи, то надходження їх з мінеральними добривами 
незначне. Так, наприклад, з 1 ц супесфософату в ґрунт надходить 1-
2 г/га цинку, а з аміачною селітрою – й того менше. З огляду на це 
постійне поповнення ґрунтів елементами живлення, в тому числі і 
мікроелементами, надзвичайно важливе для збереження стабільності 
агроекосистем. 
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При оцінці ефективності препаратів найбільші результати показав 
«Байкал ЭМ-1». Так, вміст обмінного калію в компості наприкінці 
експерименту з препаратом вищий, ніж у контрольному варіанті, і 
становить 490 мг/кг проти 468 мг/кг. У варіантах 1:0,5 цей препарат 
показав себе ідентично [82]. 

Дія препаратів показана на графіках (Додаток А, рис. А1, А2, 
А3, А4), які відображають перебіг процесу розкладення у часі. Тут 
можна зазначити, що процеси, які проходять при цьому, майже 
схожі і відрізняються лише інтенсивністю, яка може виявлятися за 
ступенем крутизни підйому або спаду на певному відрізку часу. 

Вивчаючи динаміку гумусу, слід зазначити загальне збільшення 
вмісту органічної речовини наприкінці досліду. Так, якщо на початку 
вміст органічної речовини для всіх варіантів коливався в межах 2,6-
3,4 %, то на кінець експерименту цей показник сягнув 3,4-5,5 %. 
Але при цьому вміст фосфору хоча і чітко диференційований по 
варіантах, але в часі знаходився в чіткій залежності від вмісту 
органічної речовини, що дозволяє зробити висновок про використання 
фосфору з ґрунту і недостатню його кількість у самій соломі для її 
розкладання мікроорганізмами. Отримані дані свідчать про те, що у 
досліджуваному ґрунті солома перш за все розкладається до більш 
простих органічних речовин, з яких потім частина (70-80 %) 
розкладається до мінеральних простих, а інша частина іде на 
утворення гумусу (гуміфікується), на це вказує рівень рН, оскільки 
більша частина простих і гумусових речовин – це кислоти, які 
підкислюють середовище. Рівень цього показника починаючи з 
35-го дня поступово знижувався від слаболужної до нейтральної 
реакції ґрунтового розчину (більш кращої). 

Щодо самих препаратів, то «Байкал ЭМ-1» у варіантах 1:1 і 
1:0,5 відрізнявся від інших препаратів, а саме: кінцевий вміст 
органічної речовини за участю препарату знаходився на рівні 3,8 %, 
у варіанті 1:0,5 – 3,6 %, що в порівнянні з препаратом «ЭМ-А»; 1:1 
менше на 2 % і майже на 1 % менше, ніж у контрольних варіантах. 
Зменшення органічної речовини у ґрунті, обробленому препаратом 
«Байкал ЭМ-1», вказує на більш інтенсивний процес мінералізації і 
підводить до висновку про те, що розкладання соломи йде швидше. 
На цей немаловажний факт вказує і вміст калію в кінці експерименту: 
так, у варіантах з «Байкал ЭМ-1»; 1:1 його вміст вищий, ніж у 
контрольному варіанті і становить 490 мг/кг проти 468 мг/кг 
ґрунту. У варіантах 1:0,5 цей препарат проявив себе ідентично. 

Динаміка фосфору також підтверджує факт значного впливу 
препарату «Байкал ЭМ-1» на інтенсивність розкладення соломи. 
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структурі сільськогосподарських угідь. Значні площі відводилися 
під природні кормові угіддя та ліси. 

Розпад Київської Русі (ХІІ століття) призвів до опанування 
території північного Причорномор’я войовничими кочовими племенами 
печенігів, а з часом і половців. Це посилило в аграрному земле-
користуванні роль скотарства, уповільнивши розвиток землеробства. 

Під час монголо-татарської навали землі Причорномор’я увійшли 
до складу Золотої Орди (ХІІІ ст.), а після початку її розпаду 
(ХІV ст.) – до складу Османської імперії та Кримського ханства. 

Перебування українських земель під владою іноземців протягом 
декількох століть позначилося на соціально-економічному розвитку 
в цілому, і суттєвих змін в аграрному землекористуванні не відбулося. 

У другій половині ХVІІІ ст. північне Причорномор’я і Крим 
були приєднані до російської держави. Феодальна форма власності 
на землю не створювала ні соціально-економічних, ні морально-
психологічних умов для підвищення її ефективності. Землеробство, 
спираючись, головним чином, на трипільну систему сівозмін, 
здебільшого носило екстенсивний характер. Селянсько-козацькі 
господарства залишались натурально-споживчими, в їх основі було 
хліборобство. Орієнтовна структура посівних площ України в кінці 
ХVІІІ ст. у відсотках наведена на рис. 2.1. 37. 

 

 
Рис. 2.1. Орієнтовна структура посівних площ в Україні 

(кінець ХVІІІ ст.) 
 
В кінці ХІХ – на початку ХХ ст. суттєвий вплив на соціально-

економічні процеси в аграрному секторі економіки започаткувало 
скасування кріпосного права царським Маніфестом від 19 лютого 
1861 року. 
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Відбулось поступове скорочення поміщицького землеробства і 
одночасно його укрупнення. Селяни в південних губерніях отримали 
наділи від 3,6 до 6,5 десятин. 

У великих поміщицьких землеволодіннях запроваджувались 
восьми- і дев’ятипільні сівозміни, хоча в структурі посівних площ 
переважали зернові культури (табл. 2.1), а урожайність залишалась 
на низькому рівні 149. 

 
Таблиця 2.1 

Структура посівних площ та урожайність Херсонської губернії 
у 1887 році 

Культура 
На 100 засіяних 
десятин було 

З 1 десятини зібрано 
четвертей 

Пшениця: 
– озима 11,2 4,44
– ярова 28,3 4,30
Жито 20,8 4,00
Ячмінь 20,1 5,65
Овес 5,6 7,50
Гречка 1,9 1,86
Горох, боби, чечевиця 0,2 3,16
Просо 4,4 2,85
Кукурудза 3,8 3,36
Льон 1,2 3,46
Ріпак, суріпиця 0,5 4,67
Коноплі та соняшник 0,3 3,22
Картопля та буряк 1,9 15,9

Примітка. Джерело: [149] 
 
Селянське землекористування носило переважно екстенсивний 

характер, що було спричинено примітивними знаряддями виробництва. 
Прогрес в аграрному секторі, пов’язаний з використанням більш 

ефективної техніки знарядь, застосуванням мінеральних добрив, 
збільшував урожайність в середньому на 3-5 пудів з десятини як у 
поміщицьких, так і в селянських господарствах за кожні 10 років, 
починаючи з 1860 року. 

Збільшення глибини обробки ґрунту посилювало процеси ерозії. 
Природні і штучні добрива не компенсували природний винос 
поживних речовин з ґрунту, що вело до різких коливань урожайності 
177. На півдні Росії ці процеси посилювались несприятливими 
кліматичними умовами, частими посухами. 

Додатковим фактором, який впливав на зменшення природної 
родючості ґрунтів, стало поступове збільшення в структурі посівних 
площ технічних культур. 
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зразки ґрунтової суміші через 7, 21, 35, 49, 63, 77, 91 днів, для яких 
робився агрохімічний аналіз де визначався вміст фосфору, калію, 
органічної речовини, гумусу та рН. За результатами були побудовані 
графіки (Додаток А, рис. А1, А2, А3, А4) які відображають 
динаміку параметрів, що досліджуються протягом експерименту 
[78]. Вологість компосту підтримувалась періодичним доливанням 
води і розчинів. Був зроблений агрохімічний аналіз чистого ґрунту, 
а також внесеної соломи. Органічна речовина ґрунту визначалась за 
Кравковим, рухомий фосфор, обмінний калій – за Чириковим. 

Як показують дані графіків, у порівнянні з чистим ґрунтом 
внесення органічної речовини вплинуло на вміст рухомих форм 
фосфору і калію, сприяло встановленню рівня рН до нейтрального 
(сам ґрунт мав слаболужну реакцію), а також збільшило кількість 
органічної речовини в ґрунті. 

Співвідношення ґрунту до соломи теж позначилось на вмісті 
поживних речовин і значенні рН, а саме: більша кількість внесеної 
соломи – більша кількість поживних речовин, менше значення 
величини рН і навпаки. Вплив соломи на рН – це, в першу чергу, 
здатність соломи адсорбувати з ґрунту речовини, що впливає на 
кислотність середовища. 

Обробка препаратами ґрунтової суміші на вміст поживних 
речовин теж позначилась на збільшенні фосфору і калію в сумішах: 
так, згідно з результатами аналізів у препараті «ЭМ-А» більше калію, а 
в препараті «Байкал ЭМ-1» – фосфору. 

Динаміка вмісту фосфору хоча і чітко диференційована по 
варіантах, але знаходиться в чіткій залежності від вмісту органічної 
речовини, що дозволяє зробити висновок про використання 
фосфору з ґрунту і недостатню його кількість у самій соломі для її 
розкладання мікроорганізмами. Особливо це помітно на 49-й день: 
у порівнянні з 7-м днем його вміст знизився з 228 мг/кг до 72 мг/кг 
(«Байкал ЭМ-1»; 1:1), причому вміст органічної речовини в цей час 
знаходився на максимальному рівні. Отже, можна зробити висновок, 
що в препаратах, що досліджуються, основними видами бактерій 
є азотфіксуючі, ефективність яких прямо залежить від наявності 
доступного фосфору. Вміст фосфору в соломі низький (0,13 %), а 
цього виявляється недостатньо для нормального процесу розкладання 
соломи за участю мікроорганізмів. Тому для збільшення ефективності 
даних препаратів їх потрібно комбінувати з внесенням фосфорних 
добрив або на ґрунтах з високим фоновим вмістом цього елементу 
[81]. 
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Враховуючи поголів’я худоби, на корм її використовується 300 тис. т, 
залишок 2 млн т можна використовувати на органічне добриво [83]. 

З метою прискорення гуміфікації на кожен центнер соломи 
вносять 0,8-1,0 кг азотних добрив, що збільшує витрати, з одного 
боку, а з іншого незважаючи на нормативи шкідливих домішок, 
забруднює ґрунт штучними речовинами [83]. 

Тому перспективним напрямком утилізації соломи для відновлення 
органічної речовини гумусу ґрунту є обробка її мікробіологічними 
препаратами серії ЕМ (ефективні мікроорганізми), натуральними і 
екологічно безпечними. 

Одними з таких препаратів є «Байкал ЭМ-1» і «ЭМ-А». Докладний 
склад цих препаратів невідомий, але точно відомо, що це бактеріальні 
препарати без побічних ефектів для навколишнього середовища. 

Необхідно враховувати, що сам біопрепарат не в змозі повністю 
забезпечити потреби рослин в елементах живлення, але при його 
систематичному застосуванні можна знизити негативний баланс 
азоту не менше як на 50 %, фосфору – на 20-30 %, а також відчутно 
поліпшити склад ґрунтової мікрофлори і фітосанітарний стан 
землекористування. 

Дослідження показують, що чим вищий рівень окультуреності 
ґрунту (вміст елементів живлення, органічної речовини, рівень рН, 
волого- утримуюча здатність ґрунту), тим вища ефективність 
комплексного біопрепарату. 

Метою даного експерименту було встановлення впливу мікро-
біологічних препаратів «Байкал ЭМ-1» і «ЭМ-А» на процес розкладання 
соломи у ґрунті порівняно з контролем, яким слугував ґрунт тільки 
з внесенням соломи без обробки препаратами, тобто з’ясувати, чи 
прискорюють представлені препарати розкладання соломи, чи 
збільшують кількість доступних форм поживних речовин, чи 
відбувається накопичення гумусу в порівнянні з контролем, який 
містив тільки внесену солому і не оброблявся препаратами. 

Дослідження проводилось в умовах лабораторного модельного 
досліду. Ґрунт – чорнозем південний слабогумусний, типовий для 
Миколаївської області – відбирався на ділянці, де була відсутня 
рослинність. Ґрунт перемішувався з подрібненою соломою пшениці 
озимої у співвідношенні 1:1 та 1:0,5. Компости, завантажені в 
контейнери, доводилися до оптимальної вологості водою (контроль) 
та розчинами препаратів «Байкам ЭМ-1», «ЭМ-А». Концентрація 
розчинів розраховувалась відповідно до рекомендації виробників 
1:100. Маса зразка компосту 1:1 – 630 г; 1:0,5 – 800 г. Повторність у 
дослідах чотирикратна. З контейнерів протягом 3,5 місяця відбиралися 
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На початку ХХ століття аграрне землекористування відчуло 
наслідки індустріальної революції: механізація сільського господарства, 
більш широке використання мінеральних добрив, що, з одного 
боку, підвищувало продуктивність аграрного виробництва, а з 
іншого – посилювало деградацію земельних ресурсів. Вже під час 
Столипінської реформи 1906-1915 років з метою недопущення 
споживацького ставлення до землі тих господарств, які не займалися 
відтворенням родючості ґрунту, позбавляли земельних ділянок на 
термін, як правило, не менше однієї ротації культур у сівозміні; 
земля при цьому передавалась на баланс сільської ради [94]. 

Соціальні потрясіння 1917 року в Росії, соціалізація на селі 
зруйнували структуру сільськогосподарського виробництва в Україні і 
призвели до зменшення валового збору зернових майже на третину. 
Колективізація, з одного боку, відкрила шлях до запровадження 
індустріальних технологій, а з іншого – остаточно відокремила 
селян від землі. 

Радянська доба спиралася на екстенсивне ведення господарства 
за рахунок надмірного розширення площ орних земель, наприклад, 
у Миколаївській області сільськогосподарська освоєність досягла 
82 %, а розораність території – 70 % [94]. 

Запровадження структури посівів не забезпечувало навіть нульовий 
баланс гумусу. При вивченні проектів землеустрою в Миколаївській 
області виявлено, що дефіцит гумусу в окремих випадках становив 
1,4-1,6 т/га [103]. Збільшення глибини оранки до 20-30 см посилило 
процеси ерозії. За даними державного підприємства «Головний 
наково-дослідницький та проектний інститут землеустрою», щорічно 
втрачається 0,87 т/га гумусу від водної ерозії [103]. 

Внесення мінеральних добрив не зменшувало процеси деградації 
ґрунту, а органічних добрив – не приводило до відновлення запасу 
гумусу. 

Ринкові перетворення, що почалися після здобуття Україною 
незалежності, співпали з економічною кризою, яка негативно вплинула 
на аграрне землекористування. Різко зменшилась кількість мінеральних 
і органічних добрив, що вносилися в ґрунт. Розвиток різних форм 
власності на землю і збільшення кількості землекористувачів, які 
прагнуть максимізувати прибуток за рахунок більш рентабельних 
культур, призвели до порушення науково обґрунтованих сівозмін. 
Ці процеси посилили негативні екологічні явища аграрного 
землекористування. 

Моделювання тенденцій розвитку якісного стану ґрунтів Мико-
лаївської області простежується на підставі наступних даних [85]. 
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За дослідженнями В. В. Докучаєва, на початку 90-х років 
ХІХ століття ґрунти Херсонської губернії (в межах сучасної 
Миколаївської області) мали 8-10 % гумусу, а в 1915 році – вже 
5,7 %, у 1934 році, за даними Українського інституту аграро-
ґрунтознавства, відсоток гумусу був менше 5 %. У 1960 році, за 
даними Миколаївського філіалу інституту Укрземпроект, цей показник 
зменшився до 4,2 %, а за період 1968-1985 рр. – до 3,9 % [188]. 

Станом на 2002 рік гумусність ґрунту в області становила 3,7 %, 
а на 2008 рік – 3,01 %. Прогноз динаміки вмісту гумусу (рис. 2.2.) 
свідчить, що критичного значення 2 % ґрунти області досягнуть 
уже в 2080 році. І це ще достатньо оптимістичний прогноз. 

Аналогічні процеси простежуються на цілинних ґрунтах 
біосферного заповідника «Асканія-Нова» Херсонської області в 
залежності від інтенсивності та тривалості їх використання. 

Так, на 24-річній богарній ріллі кількість гумусу в шарі 0-20 см 
знизилась у порівнянні з цілиною на 1,47 %, на 40-річній – на 1,62-
1,8 % [172]. На зрошуваній ріллі зменшення досягає 63 відносних 
процентів (при Р=0,95) [173]. 
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Рис. 2.2. Тренд зміни вмісту гумусу в ґрунтах Миколаївської 

області 
 
Таким чином, якщо негативні тенденції зменшення концентрації 

гумусу в ґрунтах Північного Причорномор’я збережуться і в 
подальшому, то земля втратить свою головну властивість – природну 
родючість, без якої неможливо буде забезпечити високу продук-
тивність. Сільськогосподарська продукція на штучному вирощуванні 
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скоротилися з 34,7 % до 5,9 % [158]. Це обумовило зміну позитивного 
балансу поживних речовин на від’ємний. 

Ще у XIX ст. засновник мінерального живлення рослин Ю. Лібіх 
обґрунтував один із найважливіших законів землеробства, який 
полягає у необхідності забезпечувати щорічний баланс поживних 
речовин у ґрунтах, тобто для постійного підтримування родючості 
ґрунту землероб має повертати кількість поживних речовин, які 
відчужуються із врожаєм за межі поля. Цю точку зору активно 
підтримував і засновник науки агрохімії Д. Прянішніков, який 
водночас зауважував, що кожна рослина має свої генетичні особливості 
щодо використання тих чи інших елементів живлення, тому тільки 
науково обґрунтована сівозміна і забезпечення балансу NPK в ґрунті 
може бути наріжним каменем раціонального використання ґрунтів. 

Виходячи з наведених даних можна зазначити, що на даний 
період проблема збереження родючості ґрунтів на основі забезпечення 
бездефіцитного балансу гумусу і поживних речовин набула особливої 
актуальності для сільськогосподарських підприємств. 

Використання супутньої продукції рослинництва як органічного 
добрива, в тому числі соломи, досліджували тривалий час багато 
відомих вчених: В. В. Горлачук [33], Т. Н. Кулаковська [102], 
В. Ф. Сайко [146], О. Г. Тараріко [125], Г. Я. Чесняк [182] та ін. Але 
в їх роботах не розглядались питання використання мікробіологічних 
препаратів для обробки соломи з метою більш швидкого та повного 
повернення поживних речовин рослин і органічної речовини в ґрунт. 

Крім того, вирішення поставленої задачі в сучасних умовах 
пов’язано з певними труднощами. Скорочення поголів’я тваринництва 
унеможливлює використання органічних добрив у науково обґрун-
тованих дозах. Розвиток галузі потребує комплексних законодавчих, 
організаційних, економічних, технологічних заходів, одним з яких є 
збільшення в структурі посівних площ багаторічних трав як основи 
кормової бази. Вони є найефективнішим джерелом поповнення 
органічної речовини у ґрунті, посіви яких збагачують ґрунт за рахунок 
пожнивних та кореневих решток на 2 тонни на гектар. 

Поліпшення балансу гумусу в ґрунті можна досягти заорюванням у 
ґрунт рослинних решток, які залишаються після збирання врожаю 
сільськогосподарських культур, зокрема соломи. 

Зернові культури в структурі посівних площ Миколаївської області 
складають 60-65 %, на одну тонну зерна виробляється в середньому 
1-1,1 т соломи. Валовий збір зерна за 2008 р. склав 2,44 млн т, 2009 – 
2,32 млн т, що забезпечило в середньому 2,38 млн т. соломи. 
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вагу площ кормових культур (34,7 %) з високою протиерозійною та 
агромеліоративною дією. Використання мінеральних добрив – 
94 кг/га (у сумі д. р. NPK) – сприяло високому виходу післяпожнивно-
кореневих решток як додаткового джерела відтворення гумусу. 
Завдяки цьому в період 1985-1990 рр. господарствами Миколаївської 
області був досягнутий практично бездефіцитний баланс гумусу 
[32] і темпи середньорічного зменшення вмісту гумусу складали 
0,0063 % на рік [93]. 

У наступні 20 років відбулося різке скорочення внесення 
органічних добрив [158] (2007 р. – 0,1 т на гектар), обумовлене 
скороченням поголів’я тваринництва, зменшенням більш ніж утричі 
використання мінеральних добрив (29 кг д. р. поживних речовин на 
1 га), скорочення кормових угідь у структурі посівних площ до 5,9 %. 
Насичення сівозмін такими просапними культурами, як соняшник 
та кукурудза, активізувало процеси мінералізації органічної речовини 
ґрунту. В аграрних підприємствах перевага надається найбільш 
рентабельним культурам, серед яких переважають соняшник та 
ріпак, і практичному відходу від науково – обґрунтованих сівозмін. 
Парцеляція земельних ділянок ускладнила, а іноді й зовсім унемож-
ливила проведення протиерозійних заходів контурно-меліоративної 
системи землеробства. 

Ці процеси призвели до зростання темпів середньорічного 
зменшення вмісту гумусу до 0,027 % [93]. За даними Миколаїв-
ського проектно-технологічного центру «Облдержродючість», вміст 
гумусу в ґрунтах зменшився з 3,7 % у 1990 р. до 3,01 % у 2009 р. 

Крім того, актуальною проблемою є відновлення поживних 
елементів рослин у ґрунті. Винос елементів живлення (N, P, K) 
урожаями сільськогосподарських культур у середньому становить 
150-300 кг/га [27]. 

При високих урожаях 2008-2009 рр., досягнутих за рахунок 
потенційної родючості ґрунту та сприятливих кліматичних умов, 
урожай озимої пшениці в 50 ц/га виносить за межі поля близько 
350 кг/га елементів живлення, а у 80 ц/га, досягнутий в деяких 
господарствах, – 500-600 кг діючих речовин з гектара. 

Для компенсації таких витрат у 1990 р. в ґрунти Миколаївської 
області було внесено, як було сказано вище, 94 кг/га у поживних 
речовинах мінеральних добрив і 5,8 т/га органічних добрив [158] і 
ще 20-30 кг/га і більше азоту надходило з атмосфери за рахунок 
симбіотичної діяльності бульбочкових бактерій. В 2007 р. мінеральних 
добрив внесли 29 кг/га у поживних речовинах і 0,1 т/га органічних 
добрив, площі посіву бобових культур і особливо багаторічних трав 
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втрачає корисні для людини мікроелементи, насичується нітратами 
та іншими елементами, що негативно впливають на здоров’я. 

Ця проблема залишається дуже актуальною і після зняття 
мораторію на купівлю-продаж землі. Держава повинна організаційно-
правовими заходами регулювати стихійні процеси ринку, щоб 
унеможливити руйнівні процеси в екосистемах. Органи державної 
системи управління земельними ресурсами та місцевого самовря-
дування мають здійснювати контроль за якісним станом ґрунтів на 
всіх етапах зміни власника. Дуже важливо не допустити зміни 
цільового призначення сільськогосподарських угідь. Необхідно 
прийняти закони: «Про ринок земель», «Про обмежений режим 
землекористування», «Про державний земельний фонд», «Про 
родючість ґрунтів», вдосконалити Закон «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Земельний кодекс України та інші законодавчі і 
нормативні документи для збереження якісних властивостей земель 
в умовах їх ринкового обігу. 

Важливим є інформаційне забезпечення нових власників землі 
екологічно безпечними технологіями землекористування. Так, академік 
УААН В. Ф. Сайко пропонує насичувати сівозміни кормовими 
культурами та залишати рештки продукції на полі, тому що 
«однорічні бобові трави утворюють 500-700 кг/га гумусу, що 
еквівалентно 20-30 т/га гною. Приорана солома і стебло кукурудзи 
в 2-3 рази ефективніше за внесення гною. Наприклад, 3-4 т соломи 
рівнозначні 9 т гною на гектар» [147]. Якщо органічні рештки 
обробляти ефективними мікроорганізмами, то процеси відновлення 
балансу гумусу прискоряться. 

Держава може виправити помилки суцільного розпаювання 
викупом та наступним вилученням із економічного обігу 10-15 % 
деградованих та малопродуктивних земель з метою стабілізації 
екосистем. 

Таким чином, розвиток аграрного землекористування на сучасному 
етапі повинен забезпечити прискорення соціально-економічного 
розвитку аграрного сектора з одночасним збереженням його головного 
ресурсу – землі. Для обґрунтування цього напрямку проаналізуємо 
сучасний стан використання земельних ресурсів. 

Україна має значний земельно-ресурсний потенціал. При території 
60,354 млн га сільськогосподарські угіддя складають 41,8 млн га 
(69,2 %), з яких рілля – 32,9 млн га (54,5 % ступінь розораності 
території). Займаючи 4 % світового суходолу, вона має 12 % 
світового запасу чорноземів. За біокліматичним потенціалом за 
належних технологій на українських ґрунтах можна отримувати в 
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середньому 6-7 т/га зернових культур, 60-70 т/га цукрових буряків 
та відповідні урожаї інших культур [49]. 

Структура земельного фонду України за час проведення земельної 
реформи поступово змінюється (табл. 2.2). 

 
Таблиця 2.2 

Структура земельного фонду України 

Назва угідь 
1991 рік 2010 рік

Площа, тис. га % Площа, тис. га %
Рілля 33 571,1 55,6 32 478,4 53,8

Багаторічні насадження 1 058 1,8 897,7 1,5
Сіножаті та пасовища 7 401,2 12,3 7 899,5 13,1

Лісові площі 10 221,3 16,9 10 591,9 17,5
Болота 884 1,5 944,1 1,6

Під водою 2 435,1 4,0 2 428,1 4,0
Інші землі 4 784,1 7,9 5 115,1 8,5

Загальна площа 60 354,8 100 60 354,8 100

Примітка: Таблиця сформована за даними Державного комітету України із земельних 
ресурсів. 

 
З табл. 2.2 видно що площа ріллі зменшилася на 1 092,7 тис. га 

при одночасному збільшенні на 498,3 тис. га сіножатей і пасовищ. 
Основними причинами цих змін є економічна ситуація в аграрному 
секторі держави та впровадження заходів охорони ґрунтів. Площа 
ріллі скоротилася за рахунок трансформації у перелоги, сіножаті та 
пасовища і частково під заліснення. Також скоротилася частка 
багаторічних насаджень. 

Причорноморський регіон має свої особливості структури 
землекористування (табл. 2.3, 2.4). 

 
Таблиця 2.3 

Оцінка ступеня використання сільськогосподарських угідь 
Причорноморського регіону (2009 рік)  

Область 
Загальна
площа, 
тис. га 

Сільсько-
госпо- 
дарські 
угіддя, 
тис. га 

Сільсько-
госпо- 
дарська 

освоєність,
% 

Площа
ріллі, 
тис. га

Рівень
розора- 
ності 

території,
% 

Розораність 
сільськогоспо-

дарських 
угідь, % 

Миколаївська 
Одеська 
Херсонська 
АР Крим 

2 458,5
3 331,3 
2 846,1 
2 608,1 

2 009,3
2 594,2 
1 970,4 
1 800,9 

81,7
77,9 
69,2 
69,1 

1 698,2
2 068,3 
1 776,2 
1 262,2

69,1
62,1 
62,4 
48,4 

84,5
79,7 
90,1 
70,1 

Всього 11 244,0 8 374,8 74,5 6 804,9 60,5 81,2

Примітка: Таблиця сформована за даними Державного комітету України із земельних 
ресурсів. 
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Солома складається з целюлози, пентози, геміцелюлози і лігніну, 
які є енергетичним матеріалом для мікроорганізмів ґрунту, а продукти 
її деструкції – будівельний матеріал для лабільного, «поживного» 
гумусу. Так, при розкладанні 1 тонни соломи в ґрунті вже через 3 
місяці утворюється близько 50 кг гумусу [83]. 

При розкладанні соломи до ґрунту надходить не тільки певна 
кількість необхідних рослинам мінеральних сполук, але й багато 
вуглекислого газу. Сполучаючись із водою, він утворює вугільну 
кислоту, яка сприяє переводу в розчинну форму певної кількості 
поживних речовин. 

Розкладання соломи – це перш за все мікробіологічний процес. 
Для розкладання органічної речовини (соломи) мікроорганізми 
залучають легкодоступні форми азоту, фосфору не тільки з соломи, 
але й з ґрунту. 

У складі органічної речовини ґрунту виділяють 3 групи сполучень: 
свіжа органічна речовина (не розкладені рослинні залишки, у тому 
числі солома), проміжні продукти розпаду (детрит), гумусові речовини, 
які включають новоутворений і стабільний гумус. Під впливом 
мікроорганізмів солома розкладається в ґрунті з виділенням газо-
подібних продуктів розпаду (СО2, NH4 й інші), а також мінеральних 
солей і кислот. 

Отже, процес, при якому солома повністю розкладеться у ґрунті, 
досить тривалий, тому виникає потреба прискорити його – це дасть 
змогу підвищити ефективність соломи як добрива, зменшити її 
негативний вплив на культури, а також прискорити процеси збагачення 
ґрунту органічною речовиною – гумусом. 

Екологічна оцінка якісного стану ґрунту як складної екосистеми 
здійснюється комплексом показників його агрофізичних, хімічних і 
мікробіологічних властивостей [111]. Разом з тим відомо, що родючість 
ґрунту і рівень урожайності культур залежать від вмісту гумусу, де 
акумулюються значні резерви органічної речовини [102]. Від кількості 
та складу гумусу залежить структурний стан, водні та фізичні 
властивості, поглинальна здатність та ферментативна властивість 
ґрунту [41; 151]. Виходячи з зазначеного можна стверджувати, що 
універсальним критерієм екологічного стану земель є вміст гумусу. 

Ведення землеробства у 70-80 рр. минулого сторіччя, хоча і 
мало екстенсивний характер, супроводжувалось зростанням обсягів 
застосування органічних і мінеральних добрив. Це було обумовлено 
раціональним поєднанням галузей рослинництва і тваринництва, 
що дозволяло вносити в середньому на гектар ріллі у 1990 році по 
Миколаївській області 5,8 тонн гною [158], мати значну питому 
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де Вп – втрати від спалювання соломи, грн/га; 
Мс – маса спаленої соломи, т/га; 
0,2 – коефіцієнт втрати гумусу; 
0,05 – коефіцієнт переводу втрат гумусу в напівперепрілий гній; 
Внг – вартість однієї тонни напівперепрілого гною, грн/га. 
Наприклад, спалено 2 т/га соломи, тоді втрати органічного добрива 

в гривнях складають: 
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Таким чином, загальні збитки становлять 10 тис. грн/га. 
 
5.3. Моделювання впровадження інноваційних технологій 

підвищення ефективності використання нетоварної продукції 
рослинництва 

 
В умовах різкого скорочення внесення органічних добрив 

сільськогосподарськими підприємствами, обумовленого скороченням 
поголів’я тваринництва, зменшення використання мінеральних добрив 
на перший план вирішення проблеми відновлення родючості ґрунтів 
виходять технології, які забезпечують повернення поживних речовин 
в ґрунт за допомогою заорювання рослинних решток. 

Солома – це цінне органічне добриво, якому в теперішніх умовах 
сільськогосподарського виробництва не приділяють достатньо 
уваги. На це існує декілька причин. 

Солома як добриво діє дуже повільно, протягом 2-3х років з 
моменту її внесення в ґрунт. Вміст поживних речовин у соломі не 
дуже високий. Свіжа солома має депресивну дію на культуру, під 
яку її внесли, тому що при її розкладанні накопичується багато 
шкідливих речовин, особливо якщо розкладання проходить в 
анаеробних умовах. Але за всіх своїх негативних властивостей 
солома є добрим постачальником гумусових речовин у ґрунт. Так 
за 1-3 роки від внесеної кількості соломи 15-18 % повністю гуміті-
кується, тобто перетворюється на стійкий гумус, що в кінцевому 
рахунку підвищує родючість ґрунту. Гумус – це важливий показник 
родючості ґрунту: підвищення його вмісту в ґрунті впливає на всі 
агрофізичні та агроекологічні показники, і завжди у позитивному 
напрямку [41]. 

Ресурсоощадна діяльність аграрних підприємств в умовах інтенсифікації 
використання земельних ресурсів: теорія, методологія, практика 

57 

Таблиця 2.4 
Динаміка складу сільськогосподарських угідь 

Миколаївської області, тис. га 

Роки 
Загальна
земельна
площа 

Сільсько-
господарські 

угіддя 

у тому числі 

рілля перелоги 
багаторічні 
насадження

сіножаті пасовища

1990 2 458,5 1 977,7 1 652,9 0,9 32,3 7,2 284,4 
1995 2 458,5 2 022,5 1 700,1 4,3 42,1 5,5 270,5 
2000 2 458,5 2 013,0 1 703,7 9,1 34,8 7.0 258,4 
2005 2 458,5 2 010,8 1 697,7 5,0 34,4 4,0 269,7 
2006 2 458,5 2 010,4 1 697,7 3,0 36,2 4,1 269,4 
2007 2 458,5 2 010,1 1 698,4 2,9 36,0 4,1 268,7 
2008 2 458,5 2 010,0 1 698,1 3,4 36,0 4,0 268,5 
2009 2 458,5 2 009,3 1 698,2 3,2 36,2 3,9 267,8 

Примітка. Таблиця сформована за даними головного управління Держкомзему у 
Миколаївській області. 

 
Причорноморський регіон характеризується високою сільсько-

господарською освоєністю (74,5 %), рівень розораності складає 
60,5 %. При цьому Миколаївська область має найвищі відповідні 
показники у регіоні (81,8 % та 69,1 %), які також перевищують 
середні по Україні. 

В області площа сільськогосподарських угідь збільшилась на 
31,6 тис. га (1,6 %) при одночасному збільшенні площі ріллі на 
45,3 тис. га, або на 2,8 %. Зростання площі ріллі відбулося за 
рахунок трансформації природних кормових угідь в орні землі та 
проведеної детальної інвентаризації земель, у результаті чого було 
відкориговано склад земельних угідь. Трансформація природних 
кормових угідь у ріллю зумовлена їх незатребуваністю, оскільки 
поголів’я великої рогатої худоби у суспільному і приватному секторах 
різко скоротилося. Так, в 2009 році порівняно з 1990 роком воно 
зменшилось на 675,9 тис. голів або майже в 5,7 раза [159]. 

З іншого боку, розширення площі орних земель призвело до 
розвитку процесів водної і вітрової ерозії. Наприклад, за останні 
десятиліття в Україні ерозії піддано майже 15 млн га сільсько-
господарських угідь, у тому числі 11 млн га орних земель. В цілому, за 
даними наукових джерел [12], щорічно площа еродованих земель в 
Україні зростає на 100-120 тис. га. З точки зору арифметичних дій, 
в середньому площі, що піддаються ерозії, повинні складати 3-
4 тис. га у кожній з областей (100-120 тис. га : 25 обл.). Проте у 
Миколаївській області, де орні землі розміщені на схилах, довжина 
яких сягає 1,5-2 км, ерозії щороку піддається 14 тис. га ріллі [190]. 
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За оперативними даними Миколаївського обласного проектно-
технологічного центру «Облдержродючість», в області щорічні 
втрати ґрунту від водної і вітрової ерозії сягають 3,3 т/га. Найбільші 
площі земель під дією ерозії знаходяться в Арбузинському, 
Вознесенському, Врадіївському, Доманівському районах (68,0-
83,6 %), де щорічні втрати складають від 4,4 до 7,6 т/га при 
допустимій нормі 0,3-0,6 т/га (табл. 2.5). 

Площа дефляційно небезпечних ґрунтів складає 1 527,9 тис. га, 
або близько 90 % загальної площі сільськогосподарських угідь 
Миколаївської області. Найбільше таких земель – в Новобузькому, 
Казанківському, Снігурівському, Жовтневому та Очаківському 
районах. 

 
Таблиця 2.5 

Середньо річні втрати ґрунту та допустимі норми ерозії 
 по районах Миколаївської області (2009 р.) 

Район 

Середні 
річні 
втрати 
ґрунту, 
т/га 

Допустимі 
норми 

ерозії, т/га
Район 

Середні 
річні 
втрати 
ґрунту, 
т/га 

Допустимі 
норми 

ерозії, т/га 

Арбузинський 4,4 0,3 Єланецький 3,9 0,5
Баштанський 2,2 0,4 Жовтневий 1,0 0,2
Березанський 2,4 0,5 Казанківський 3,6 0,4
Березнегуватський 2,0 0,4 Кривоозерський 3,8 0,4
Братський 5,2 0,5 Миколаївський 2,0 0,3
Веселинівський 4,3 0,4 Новобугський 2,2 0,3
Вознесенський 4,5 0,5 Новодеський 3,4 0,4
Врадіївський 4,9 0,6 Очаківський 1,1 0,3
Доманівський 7,6 0,6 Снігурівський 1,1 0,3

Примітка. Таблиця складена за оперативними даними Миколаївського проектно-
технологічного центру «Облдержродючість». 

 
Серед всієї різноманітності ґрунтів області найбільшу питому 

вагу складають чорноземні та темно-каштанові ґрунти, які відріз-
няються високою родючістю [43]. Проте екстенсивне використання 
землі, порушення сівозмін, високий ступінь розораності призвели 
до того, що майже половина орних земель Миколаївської області 
знаходиться на ерозійно небезпечних схилах (табл. 2.6). 

Так, площі слабозмитих земель крутістю схилів від 1о до 3о 
становлять 601,1 тис. га, або 35,4 %, сільськогосподарських угідь, 
площі середньозмитих земель крутістю схилів від 3о до 5о – 
93,2 тис. га, або 5,5 %, сильнозмитих крутістю від 5о до 7о – 
18,7 тис. га, або 1,1 %, та крутістю схилів понад 7о – 2,9 тис. га, або 
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Спалювання соломи у валках та у стерні завдає великого нега-
тивного впливу на ґрунт, інтенсивність якого залежить від маси 
соломи і поверхневого шару ґрунту. Так, при спалюванні максимально 
можливої маси решток соломи, яка у виробничих умовах складає 
5 т/га, потужність нагрітого до температури більше 100 оС шару 
ґрунту дорівнює 5 мм, тобто на кожну тонну спаленої соломи глибина 
нагрівання збільшується на 1 мм (в діапазоні кількості соломи від 
0 до 5 т/га). 

При температурі більше 100 оС органічні речовини ґрунту, в 
тому числі і гумус, втрачають свої якості або зовсім знищуються. 
При спалювані стерні у вітряну погоду шкода ґрунту не завдається. 
У табл. 5.3 наведені втрати гумусу при спалюванні соломи у 
безвітряну погоду [14]. 

 
Таблиця 5.3 

Втрати гумусу при спалюванні соломи різної маси в залежності 
від його вмісту в ґрунті, кг/га 

Маса 
спаленої 
соломи 
т/га 

Вміст гумусу в ґрунті, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 100 200 300 400 500 600 700 800 
2 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 
3 300 600 900 1 200 1 500 1 800 2 100 2 400 
4 400 800 1 200 1 600 2 000 2 400 2 800 3 200 
5 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 

Примітка. Джерело: [14]. 

 
Якщо оцінити наслідки від втрат гумусу при спалюванні поживних 

залишок соломи, то В. В. Горлачук використовує для переведення 
маси внесеного напівперепрілого гною в ґрунт для компенсації 
втрат гумусу коефіцієнт 0,05 [33]. Тому, наприклад, при спалювані 
соломи масою 2 т/га на ґрунті з вмістом гумусу 3 %, за таблицею 
втрати гумус складають 600 кг/га, для компенсації яких потрібно 
(0,6 : 0,05) = 12 т напівперепрілого гною, при ціні якого 500 грн/т 
додаткові витрати складають 6 тис грн/га. 

Використовуючи методику оцінки втрат від знищення поживних 
решток як органічного добрива і джерела для новоутворення 
органічних речовин ґрунту авторів [14], можна оцінити ці збитки 
[83]. З більшості наукових досліджень випливає, що до 20 % маси 
соломи, що спалюється, гуміфікується. Оцінка втрат від польових 
пожеж у перерахунку на 1 га визначається за формулою: 
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на глибині 50 см – близько 50 оС. Вигорання гумусу відбувається в 
шарі ґрунту глибиною 0-5 см, а втрати води – 0-10 см [64]. 

При спалювані соломи погіршуються водно-фізичні властивості 
ґрунту, знижується його біологічна активність, збільшується глини-
стість, знижується водостійкість і частка агрономічно цінних агрегатів. 

Під час згорання однієї тонни соломи і стерні з кожного гектара 
втрачається 5 кг азоту, 2,5 кг фосфорного ангідриду, 80 кг оксиду 
калію, 350-400 кг органічного вуглеводу, 25 г бору, 15 г міді, 150 г 
марганцю, 2 г молібдену, 200 г цинку і 0,5 г кобальту. 

У процесі розкладання соломи в ґрунт надходить не лише певна 
кількість потрібних рослинам мінеральних форм, але і багато вугле-
кислого газу (до 25 % від загальної маси соломи). З’єднуючись із 
водою, він утворює вугільну кислоту, яка сприяє переводу в розчинну 
форму певної кількості живильних елементів ґрунту. Солома таким 
чином покращує кореневе живлення та повітряний режим. 

Розкладання рослинних решток в ґрунті відбувається повільно і 
залежить від якості приорювання та погодних умов. Встановлено, 
що за 2,5-4 місяці розкладається до 46 % соломи, за півтора два 
роки до 80 %, решта пізніше [14]. 

З розкладенням 1 кг соломи вже через 3 місяці в ґрунті 
утворюється близько 50 г гумусу. А через 2 роки новоутворення 
закінчується, досягаючи максимального значення близько 90-100 г. 

Внаслідок того, що мікроорганізми, які розкладають органічні 
з’єднання, відносяться до аеробної групи, процес утилізації соломи 
буде проходити більш стабільно при достатній аерації ґрунту, тобто 
при неглибокому приорюванні соломи. 

Використання соломи як органічного добрива має велике 
екологічне значення: 

1. Утилізується велика маса органічної речовини, яка мінералі-
зується в ґрунті, елементи продуктів напіврозкладання цілком 
поглинаються ґрунтовим комплексом. 

2. Солома, розкладаючись в ґрунті упродовж тривалого часу, 
не забруднює його високими концентратами азоту, органічним 
фосфором та калієм. 

3. Стабільний баланс надходження в ґрунт і поглинання елементів 
харчування рослинами з соломи виключає вимивання рухомих 
елементів і винос їх поверхневим станом у водойми. 

4. Внесення соломи в ґрунт сприяє розвитку ґрунтової фауни, 
що виражено у підвищеній активності бактерій, дощових хробаків 
та інших живих організмів, які сприяють покращанню агрохімічних 
та фізичних властивостей ґрунту. 
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0,2 %. Найбільше еродованих земель в Арбузинському, Братському та 
Доманівському районах – відповідно, 57,6 тис. га, 63,2 та 70,2 тис. га. 
В області спостерігаються тенденції до розширення площі еродованих 
земель. Так, у 1986 році еродовані землі складали 673,2 тис. га [109], 
що на 42,7 тис. га, або на 6 % менше, ніж у 2009 році. 

 
Таблиця 2.6 

Структура орних земель Миколаївської області за крутістю 
схилів, тис. га (2009 р.) 

Адміністративні 
райони 

Загальна
площа 
ріллі 

У тому числі 

Нееродовані
землі 

Еродовані 
землі 

з них, тис. га 
слабо-
змиті 
1-3° 

середньо-
змиті 
3-5° 

Сильно 
змиті 

5-7° >7° 
Арбузинський 78,0 20,4 57,6 53,0 4,3 0,3 – 
Баштанський 119,5 90,0 29,5 26,4 2,9 0,2 – 
Березанський 91,7 58,6 33,1 31,3 1,6 0,2 – 
Березнегуватський 93,4 66,6 26,8 24,7 1,8 0,3 – 
Братський 88,2 25,0 63,2 55,7 6.6 0,9 – 
Веселинівський 87,7 46.8 40,9 32,6 6,5 1,6 0,2 
Вознесенський 90,0 33,0 57,0 49,1 6,9 0,9 0,1 
Врадіївський 50,1 18,2 31,9 15,5 9,2 5,7 1,5 
Доманівський 105,5 35,3 70,2 47,8 19,6 2,5 0,3 
Єланецький 75,4 38,6 36,8 31,1 4,8 0,8 0,1 
Жовтневий 109,4 98,2 11,2 10,6 0,6 – – 
Казанківський 104,2 66,4 37,8 34,6 2,9 0,3 – 
Кривоозерський 61,2 26,7 34,5 25,8 6,5 1,9 0,3 
Миколаївський 88,9 58,1 30,8 29,2 1,5 0,1 – 
Новобузький 94,8 67,9 26,9 23,7 2,8 – од 
Новодеський 101,4 54,9 46,5 42,6 3,7 – – 
Очаківський 48,8 40,3 8,5 8,1 0,4 – – 
Первомайський 98,6 І 41,1 57,5 45,1 9,7 2,4 0,3 
Снігурівський 105,8 91,9 13,9 13,1 0,7 0,1 – 
Разом по районах 1 692,6 978,0 714,6 600,0 93,0 18.7 2,9 
м. Миколаїв 3,6 3,2 0,4 0,3 0,1 – – 
м. Вознесенськ 0,8 0,4 0,4 0,3 0,1 – – 
м. Первомайськ 0,9 0,4 0,5 0,5 – – – 
м. Южноукраїнськ 0,5 0,5 – – – – – 
Разом по області 1 698,4 982,5 715,9 601,1 93,2 18,7 2,9 

Примітка. Таблиця складена за даними головного управління Держкомзему у 
Миколаївській обл. 

 
Зазначимо, що з продуктами ерозії ґрунтів відбувається значна 

втрата гумусу, який є біорегулятором процесів у ґрунті та основою 
енергетичного потенціалу ґрунту. 
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За дослідженнями Докучаєва В. В., на підставі яких розрахована 
гумусність ґрунтів на території, де нині знаходиться Миколаївська 
область, у кінці ХІХ сторіччя вона складала 4,5 % [167]. У 1961 році, 
за даними ґрунтових обстежень Миколаївського філіалу інституту 
Укрземпроект, цей показник знизився до 4,1 % [167]. З 1965 року 
обласною агрохімлабораторією, а потім проектно-технологічним 
центром (ПТЦ) «Облдержродючість» було проведено дев’ять турів 
агрохімічного обстеження ґрунтів Миколаївської області (вміст 
гумусу фіксувався з третього туру), дані яких представлені у табл. 
2.7 [93]. Станом на 2008 рік гумусність ґрунту в області становила 
3,01 %. Аналіз балансу гумусу ґрунтів Миколаївської області за 1985-
2002 рр. показав щорічний дефіцит гумусу ( – 0,2) – ( – 0,44) т/га [32]. 

За період між п’ятим і восьмим турами обстежень площа високо-
гумусних (більше 4,1 %) ґрунтів на території області скоротилася у 
2,8 раза (Додаток В, Рис. В1, В2). На півдні Березанського і 
Очаківського районів області вміст гумусу знизився до 1,4-2,0 %, у той 
час як за оцінками спеціалістів і вчених агропромислового комплексу 
критичним є рівень 2 %. 

На підставі даних, представлених у табл. 2.7 проведено розрахунки 
прогнозу динаміки вмісту гумусу (рис. 2.3). 

 
Таблиця 2.7 

Динаміка середньозваженого вмісту гумусу в ґрунтах 
Миколаївської області 

Період Джерело 
Середньозважений вміст 

гумусу, % 
1882 Докучаєв В. В. 4,50 

1961 
Миколаївський філіал 
інституту Укрземпроект 

4,10 

1976-1981 (3 тур) ПТЦ «Облдержродючість» 3,90 
1981-1986 (4 тур) ПТЦ «Облдержродючість» 3,80 
1986-1990 (5 тур) ПТЦ «Облдержродючість» 3,70 
1990-1993 (6 тур) ПТЦ «Облдержродючість» 3,46 
1994-1999 (7 тур) ПТЦ «Облдержродючість» 3,28 
1999-2003 (8 тур) ПТЦ «Облдержродючість» 3,27 
2003-2008 (9 тур) ПТЦ «Облдержродючість» 3,01 

Примітка. Джерело: [93]. 

 
Якщо спрогнозувати тенденції динаміки вмісту гумусу, то 

критичного значення 2 % його концентрація в ґрунті досягне вже у 
2025 році. І це найбільш реальна перспектива. Правильність 
прогнозу підтверджується результатами 9-го туру (2004-2008 рр., 
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Застосування соломи підприємствами як органічного добрива 
позитивно впливає на гумусний стан ґрунтів. За гумусним еквівалентом 
1 т соломи відповідає 2,7 т підстилкового гною або 7,3 т зеленого 
добрива. Враховуючи ціну влітку 2008 р. 1 т соломи – 350 грн, 
зелених добрив – 700 грн, підстилкового гною – 500 грн, економічна 
ефективність застосування перевищує вищевказані добрива в 4-10 разів. 

Солома стерні висотою 10 см після збирання врожаю має вагу 
500-800 кг/га. Підраховано, що в ґрунт у цьому разі потрапляє 
50 кг/га органічної речовини з масою коренів ще 40 кг/га, що 
забезпечує економію витрат на органічних добривах близько 50 грн/га. 

З метою прискорення гуміфікації на кожен центнер соломи вносять 
0,8-1,0 кг азотних добрив. 

Перспективним напрямком використання соломи як органічного 
добрива є обробка її мікробіологічними препаратами. 

З метою дослідження впливу мікробіологічних препаратів «Байкал 
ЭМ-1», «Сияние-1», «Сияние-2», «ЭМ-А» на процеси повернення 
органічної речовини з рештками соломи озимої пшениці в ґрунт 
вченими Миколаївського проектно-технологічного центру «Облдерж-
родючість» сумісно з ЧДУ ім. Петра Могили було проведено 
модельно-імітаційний експеримент, описаний вище. Найвищий вміст 
поживних елементів рослин виявився у зразках з аміачною селітрою, 
оброблених препаратом «Байкал ЭМ-1». Додаткові витрати цього 
препарату складають лише 16 грн/га. 

Незважаючи на те, що значні можливості поліпшити гумусовий 
баланс у ґрунтах надає заорювання соломи, на жаль, поширена 
практика її спалювання. Якщо проїхати причорноморськими степами 
у серпні, можна спостерігати кожне друге поле палаючої стерні. 

В країнах з розвинутим сільськогосподарським виробництвом 
основна маса поживних решток використовується як добриво і 
лише незначна їх частина спалюється. Так, у Німеччині спалюється 
5 % соломи, 45 % використовується як органічне добриво. У Франції 
спалюється 12 %, інша частина використовується у тваринництві 
або заорюється в ґрунт. В Україні серед частини фахівців була 
розповсюджена думка про доцільність спалювання соломи як 
ефективного способу боротьби з хворобами і шкідниками, не вра-
ховуючи негативні сторони цього заходу. Крім антиекологічного 
ефекту насичення повітря вуглекислим газом та ще й сприяння 
пожежам, вигорання лісосмуг тощо, спалювання стерні і залишків 
соломи завдає шкоди ґрунтам. 

Солома на одному квадратному метрі вигорає за 30-40 секунд, 
при цьому температура на поверхні ґрунту може досягати 360 оС, 
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5.2. Обґрунтування еколого-економічної ефективності вико-
ристання нетоварної продукції зернових культур аграрними 
підприємствами 

 
Екстенсивне використання сільськогосподарських угідь в Україні 

тривалий час зумовило різкі зміни та співвідношення практично 
всіх процесів ґрунтоутворення і погіршення їх властивостей: змен-
шилось надходження в ґрунт органічної речовини та прискорилась 
мінералізація гумусу, погіршилась структура ґрунту, відбулися 
зміни водного режиму, поширились процеси ерозії, дефляції, 
підкислення, декальцинації, забруднення важкими метилами та 
радіонуклідами. 

В ринкових умовах ці процеси посилились порушенням науково 
обґрунтованих сівозмін в аграрних підприємствах у бік насичення 
найбільш економічно рентабельних культур, серед яких переважають 
соняшник, ріпак, кукурудза. Наприклад, соняшник у структурі посівних 
площ Миколаївської області за 2005-2007 рр. в середньому складає 
більше 25 % [158], тобто він повертається на те ж саме поле через 
3-4 роки. Соняшник висушує ґрунт до глибини 2 метри, підвищується 
інтенсивність водної ерозії, втрати гумусу на схилах від 1 до 3о 
сягають 0,9-1,1 т/га щорічно [64]. 

Такі тенденції призвели до суттєвого погіршення природних 
властивостей ґрунтів, втрати природної родючості. Так, у ґрунтах 
Миколаївської області постійна тенденція зменшення вмісту гумусу 
різко прискорилась за 1990-2008 рр. і склала 0,027 % за рік [93]. 

Саме тому проблема відновлення в ґрунті органічної речовини 
дуже актуальна в ринкових умовах. Найбільш простий спосіб 
внесення органічних добрив практично унеможливлюється різким 
скороченням поголів’я тварин та здороженням пального для його 
транспортування. Так, у Миколаївській області внесення органічних 
добрив за останні 7 років впало до 0,1-0,2 т/га [158]. 

Тому найбільш перспективним напрямом є внесення органічних 
добрив (солома, рештки стебла, гичка та інше). 

За середніх врожаїв зернових на один гектар посівів в ґрунт 
повертається 15-20 кг азоту, 8-10 кг фосфору, 30-40 кг калію. 
Враховуючи площу лише озимих культур в середньому 700 тисяч га 
це економі 70 тисяч тон азотних добрив, 7 тисяч фосфорних та 
25 тисяч тон калійних добрив щорічно і за середніми цінами 
2008 року це відповідно 154 млн грн, 25,2 млн грн, 42,5 млн грн, 
всього 221,7 млн грн. 
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вміст гумусу в ґрунтах Миколаївської області – 3 %, і ця точка 
повністю співпадає з графіком тренду). Треба відмітити, що якщо 
за період 1880-1980 рр. середньорічне зменшення вмісту гумусу 
складало 0,0063 %/рік, то нині (1980-2008 рр.) воно збільшилось у 
4,3 раза і досягло 0,027 %/рік [93]. 
 

y = -2E-06x3 + 0,0136x2 - 26,272x + 16873
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Рис. 2.3. Тренд зміни середньозваженого вмісту гумусу в ґрунтах 

Миколаївської області. 
 
Історичний аналіз гумусності ґрунтів Миколаївської області 

свідчить, що з кожним роком вона має тенденцію до зниження. Як 
показують агрохімічні обстеження ґрунтів області, що проводяться 
Миколаївським обласним державним проектно-технологічним центром 
охорони родючості ґрунтів і якості продукції «Облдержродючість», 
в 2008 році вміст гумусу в ґрунтах зменшився та складає в 
середньому в області 3,01 %. 

Правда, процеси втрати гумусу відбуваються не тільки внаслідок 
ерозії, але й через недосконалість структури посівних площ, у якій 
просапна група культур у 2009 році складала 32,9 %, зернова – 
61,6 %, багаторічні та однорічні – 5,5 %. Кожна з цих груп культур 
у різних обсягах виносить гумус із ґрунту. Так, найбільше виносять 
гумусу культури просапної групи, багаторічні культури – нагрома-
джують гумус, а зернові – займають проміжне місце. За досліджуваний 
період простежується тенденція до скорочення площі однорічних і 
багаторічних трав як культур, що нагромаджують гумус у ґрунті. 
Так, у 2009 році порівняно з 1990 роком їх площа зменшилась на 
258,7 тис. га, або на 87,7 %. Площа зернових культур за досліджуваний 
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період збільшилась на 138,2 тис. га, або на 17,8 %. Площа просапних 
культур зменшилась на 21 тис. га, або на 4,4 %. 

Дослідження, проведені В. В. Горлачуком [33], свідчать, що 
винос гумусу визначається видом сільськогосподарських культур 
та їх урожайністю, способом використання супутньої продукції, 
гранулометричним складом ґрунту. Так, озима пшениця при 
врожайності 20 ц/га при згодовуванні супутньої продукції худобою 
супроводжується виносом гумусу з ґрунту на рівні 0,264 т/га, а при 
урожайності 50 т/га такий винос складає вже 0,955 т/га. Цукрові 
буряки урожайністю 200 ц/га призводять до виносу гумусу на рівні 
1,218 т/га, а при урожайності 400 ц/га – 2,392 т/га. Водночас інші 
культури, такі як багаторічні та однорічні трави, забезпечують 
нагромадження гумусу в ґрунті за такими параметрами: багаторічні 
трави при урожайності 100 ц/га нагромаджують гумус на рівні 
0,462 т/га, а при урожайності 275 ц/га – 0,896 ц/га. 

Аналіз балансу гумусу в землях Миколаївської області за 1985-
2002 роки проведений на підставі даних обласного управління 
статистики Держкомстатистики України за методикою В. В. Горлачука 
[32]. 

Баланс гумусу за рік розраховувався за формулою (2.1): 

i
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де iгігаБ  – баланс гумусу на 1 гектар і-ї культури в залежності від 

урожайності, т/га; 
Si – площа посіву і-ої культури, га; 
Кі – поправочний коефіцієнт на гранулометричний склад ґрунту; 
n – кількість вирощуваних культур, і = 1...n. 
Поправочний коефіцієнт на гранулометричний склад ґрунту в 

розрахунках прийнято за одиницю. 
За результатами аналізу балансу гумусу розрахований середній 

баланс в тоннах на гектар (рис. 2.4). 
Від’ємний баланс гумусу на 1 га спостерігається за всі роки 

аналізу. Правда, змінюється він по роках без якоїсь залежності, 
повторюючи пряму залежність від урожайності: чим більше валовий 
збір і урожайність, тим вище від’ємний баланс гумусу на 1 га. Але 
проблема в тому, що якщо у 1985-1990 рр. він компенсувався 
внесенням органічних добрив на 1 га (рис. 2.5), то після 1990 року 
внесення органічних добрив зменшилося, і в 2001 році воно у 
40 разів було меншім, ніж розрахункова потреба (8,0 т/га і 0,2 т/га, 
відповідно). 
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напрямках перевершив свого попередника. До того ж ціна на 
російський препарат значно нижча (в 10 разів), ніж японського. 

Препарат «Байкал ЭМ-1» пройшов обов’язкову державну 
реєстрацію і здобув гігієнічні сертифікат. Доказом переваг російського 
препарату є факти намірів створення спільних підприємств з його 
виробництва в Китаї, Індії, Іспанії, Колумбії, інших країнах. 

Сьогодні на російському ринку з’явилася велика кількість 
препаратів під маркою ЕМ, які або не пройшли державну реєстрацію, 
або є відвертими підробками «Байкал ЭМ-1». 

Між російським і японським препаратами багато спільного. Вони 
складаються із одних і тих же штамів корисних мікроорганізмів, 
хоча їх процентне співвідношення різне. В препараті Теруо Хіга 
«Кюссей ЕМ-1» головну роль грають фотосинтезуючі штами, в 
препараті «Байкал ЭМ-1» молочнокислі. Звідси виникають деякі 
відмінності в результатах застосування. Японський препарат дещо 
краще впливає на безпосередній ріст рослин, російський – сприяє 
більш швидкому очищенню ґрунтів від шкідливих речовин і 
патогенних мікроорганізмів. Однак жорсткого розмежування між 
японським і російським препаратами проводити некоректно, тому 
що, в принципі, вони дуже схожі і задовольняють світові стандарти, 
що народились разом з ЕМ-технологіями. 

Отже, на українському ринку панує російський «Байкал ЭМ-1», 
головним чином тому, що його ціна на порядок нижча за ціну 
японського препарату. І сфера його застосування обмежується 
головним чином дачними ділянками і невеликою кількістю фермер-
ських підприємств. На жаль українського ЕМ-препарату немає. 

Площа земель під органічним землеробством в Україні складає 
0,4 % (164 449 га), в той час коли вони швидкими темпами роз-
виваються в світі. 

Сьогодні під органічне землеробство використовується в Європі – 
5,1 млн га, в США – 1,5 млн га, Латинській Америці – 4,7 млн га, 
Австралії – 10,6 млн га. В Європейському союзі понад 7 млн га угідь 
фермерських підприємств (майже 10-кратне зростання протягом 
останнього десятиліття) нині зайняті органічним землеробством 
[148]. Цьому сприяла прийнята у 1993 році загальна політика 
підтримки фермерів у перші роки після переходу від звичайного до 
органічного агровиробництва. 

Середній показник кількості таких господарств досягнув у країнах 
ЄС 4 %, а в Австрії – 11,3 % (285,5 тис.). 
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В залежності від інтенсивності застосування нової технології і 
ступені зараження ґрунтів урожайність зернових культур збільшується 
на 2,0-10,0 ц/га [138]. 

Проте, головною перевагою ЕМ-технології, що особливо необхідно 
підкреслити в контексті ресурсоощадної діяльності аграрних 
підприємств, стало можливим за мінімальний проміжок часу, за 
3-5 років, практично повністю виключивши застосування хімічних 
добрив і пестицидів, повернути ґрунтам їх природну високу родю-
чість і надзвичайну споживчу якість продукції, що вирощується. 
Продукти, які вирощені за ЕМ-технологіїєю мають надзвичайно 
високий вміст корисних речовин, зберігаються тривалий час, не 
втрачають смакових якостей. Суниця, яка вирощена за ЕМ-
технологією, не поступається за смаком лісовій, картопля може 
лежати в сховищах кілька років. 

Сфера застосування ЕМ не обмежується рослинництвом, тому що 
рослинне і тваринне життя, і взагалі будь-яке біологічне середовище 
на Землі, мають, в сутності, єдину мікробіологічну структуру. А 
якщо це так, то ЕМ відіграють виняткову продуктивну животворчу 
роль при внесенні їх у будь-яке біологічне середовище, будь-то 
ґрунт, організм людини або тварини, природні відходи або будь-яке 
інше біологічне середовище, яке потребує очищення. 

В Японії за допомогою ЕМ очищують міські стоки, організують 
замкнені виробничі цикли. Мільйони японців використовують ЕМ 
в кулінарії, при вирішенні різних побутових проблем. Видатні 
результати показали ЕМ в тваринництві і птахівництві. 

Народження ЕМ-технології мало світовий резонанс. Її впрова-
дження стало часткою національної політики багатьох держав – від 
відносно слаборозвинутих до світових грандів: США, Франції, 
Німеччини й інших. У Великій Британії державні субсидії підпри-
ємствам, які повністю переходять на ЕМ-технологію, в 2001 році 
становили 40 фунтів стерлінгів на гектар. 

Застосування ЕМ-технології в Україні не набуло масштабів, 
подібно до японських, не створені препарати, які б конкурували за 
своїми якостями з японським «Кюссей ЕМ-1». В той же час Росія 
активно створює і впроваджує ЕМ-технології. Протягом 10 років 
нікому в світі не удавалося повторити досягнення Теруо Хіга і лише у 
1998 році це зміг зробити російський вчений П. А. Шаблін. До 
свого досягнення Шаблін П. А. йшов своїм власним, оригінальним 
шляхом. Створений ним препарат «Байкал ЭМ-1» за своїми показ-
никами виявився не менш ефективним, ніж японський, а в деяких 
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Рис. 2.4. Баланс гумусу на 1 га ґрунтів Миколаївської області 

за 1985-2002 рр. 
 

 
Рис. 2.5. Кількість органічних добрив на 1 га ріллі Миколаївської 

області за період 1985-2002 рр. 
 – внесено органічних добрив; 
 – необхідний обсяг внесення органічних добрив для 

компенсації від’ємного балансу гумусу. 
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Це пояснюється скороченням поголів’я тварин, зумовленим 
реформуванням сільського господарства (зміни у формі власності 
сільськогосподарських підприємств, загальна економічна криза, 
скорочення кормової бази та ін..), але не знімає проблеми зменшення 
дефіциту балансу гумусу. 

Економічну оцінку збитків агропромислового комплексу Мико-
лаївської області внаслідок зменшення вмісту гумусу в ґрунтах 
можна зробити кількома методами. 

Перший метод оцінює як вартість дефіциту органічних добрив 
для компенсації дефіциту гумусу за формулою (2.2): 

SВККЗ ододводнг  )(1 , (2.2) 
де Кодн – кількість органічних добрив, необхідних для внесення на 
1 га для компенсації мінералізації гумусу ґрунту, т; 

Кодв – кількість органічних добрив внесених на 1 га, т; 
Вод – вартість 1 т органічних добрив у приведених цінах, грн/т; 
S – площа ріллі, га. 
Другий метод оцінює збитки від недотримання сільськогоспо-

дарської продукції внаслідок зменшення урожайності при зменшенні 
вмісту гумусу в ґрунті за формулою (2.3): 

і

n

і
iiг ЦSYЗ 




1

2 , (2.3) 

де iY  – зменшення урожайності і-ої культури внаслідок зменшення 
вмісту гумусу, т/га; 

iS  – прогнозна посівна площа і-ї культури на наступний рік, га; 
Ці – приведена ціна реалізації і-ї культури, грн/ц; 
n – кількість культур, які будуть посіяні у наступний рік, шт. 
Оцінка збитків за першим методом у 2002 році складає: (7,8 – 

0,3) × 1 410,3 × 50 грн = 528,9 млн грн. 
Щорічне зменшення внесення органічних добрив до 0,2 т/га орних 

земель Миколаївської області впродовж 1986-2000 рр. призвело до 
зменшення урожайності тільки зернових культур на 2,4 ц з гектара 
[46]. І прогнозоване зменшення врожайності зернових культур 
внаслідок дефіциту гумусу буде по зернових культурах 37,3 тис. т. 

Як показав аналіз структури та урожайності сільськогосподарських 
культур, по Миколаївській області за останні 18 років постійно 
спостерігався дефіцит балансу гумусу в ґрунті, і необхідно негайно 
впроваджувати ефективний механізм землекористування. Він 
забезпечується різними заходами. 

По-перше, адміністративними. В Земельному кодексі України 
сказано, що власник, орендатор та інші землекористувачі зобов’язані 
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Задача ЕМ-технології полягає у тому, щоб забезпечити рівновагу 
між корисними і патогенними організмами в точці «золотого 
перетину», коли 2/3 корисних мікроорганізмів достатньо, щоб 
забезпечити здоров’я ґрунту, його багатства (гумусу) і збалан-
сованість по складу макро-, мікроелементів, органічних сполук. 
Необхідна, приблизно 1/3 патогенних мікроорганізмів, щоб тримати в 
тонусі імунну систему рослин. 

Першим цю задачу вдалося вирішити в 1988 році японському 
вченому Теруо Хіга. У процесі своєї роботи він дослідив близько 
3 000 видів основних мікроорганізмів, які забезпечували життє-
діяльність ґрунту, і відкрив раніше невідому сутність їх генеративно-
дегенеративного кількісного взаємозв’язку. 

У спрощеному вигляді сутність його відкриття полягає в 
наступному. Як з’ясувалося, в середовищі як животворчих, так і в 
середовищі патогенних мікроорганізмів близько 5 % видів є 
провідниками. Решта, які первісно є або більш регенеративними, 
ніж дегенеративними, або навпаки, можуть у значній мірі змінити 
свою початкову орієнтацію, але тільки в той бік, де більше лідерів. 
Тут можна навести приклад-аналогію з людським середовищем, в 
якому конформісти чекають, хто із суперників переможе, потім 
приєднуються до переможця і добивають того, хто програв. 

У підсумку виявляється, що якщо в ґрунті більше мікроорга-
нізмів – регенеративних лідерів, то таким є і весь ґрунт – рослини 
на ньому швидко розвиваються і дають високі врожаї. Якщо навпаки – 
переважають патогенні лідери, то спостерігається слабкий ріст, 
малі врожаї, хвороби, шкідники. 

Теруо Хіга відібрав 86 регенеративних штамів, що є лідерами, і 
в сукупності – весь спектр функцій з харчування рослин, із захисту 
від хвороб і оздоровлення ґрунтового середовища. Далі постала не 
менш складна задача об’єднання цих 86 мікроорганізмів в одному 
розчині, в якому вони могли б співіснувати тривалий час і повністю 
зберігатися. 

Головна проблема була в тому, що деякі зі штамів могли 
розвиватися лише в протилежних умовах (наприклад, при наявності 
або відсутності кисню). Ця проблема була з успіхом вирішена із 
створенням мікробного препарату «Кюссей ЕМ-1». В його назві 
з’явилася абревіатура «ЕМ», що розшифровується як «ефективні 
мікроорганізми». Звідси і вся технологія отримала таку назву – ЕМ-
технологія. 

Разом із створенням Теруо Хіга ЕМ-препарату народилася і 
нова технологія землеробства – ЕМ-технологія, технологія високо-
продуктивного екологічного землеробства. 
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кисень – отрута. Анаеробні організми здатні по харчових каналах 
піднімати необхідні рослинам мікроелементи із глибинних шарів 
ґрунту. 

В окультурених родючих ґрунтах бурхливо розвивається не тільки 
мікрофлора, але й ґрунтова фауна. Тварини в ґрунті представлені 
дощовими черв’яками, личинками різних ґрунтових комах, а також 
гризунами, що живуть у землі. Із середовища мікроскопічної фауни 
хробаки є найбільш активними ґрунтоутворювачами. Вони живуть 
у поверхневих горизонтах ґрунту і живляться рослинними залишками, 
протискуючи через свій кишковий тракт велику кількість органічних 
речовин і мінеральної складової ґрунту. 

Мікроорганізми в ґрунті створюють складний біоценоз, в якому 
різні групи знаходяться між собою в складних стосунках. Одні із 
них успішно співіснують, а інші є антагоністами. Антагонізм їх 
проявляється в тому, що одні групи мікроорганізмів виділяють 
специфічні речовини, які гальмують або взагалі унеможливлюють 
розвиток інших. 

Виходячи з цих наукових теоретичних принципів перед вченими 
постала задача створення таких препаратів і засобів на мікрорівні, 
щоб забезпечити розвиток корисної мікрофлори, яка оздоровлює і 
відновлює ґрунти, підвищує їх родючість і урожайність сільсько-
господарських культур. 

На перший погляд, вирішення проблеми родючості дуже просте: 
вносити в ґрунт більше корисних мікроорганізмів – і отримаєш той 
урожай, який забажаєш. Такі спроби здійснювалися протягом 
тривалого часу, але результати були незначними. В природі 
мікроорганізми співіснують великими групами, створюючи довгі 
харчові, захисні та інші симбіозні ланцюжки, які підтримують один 
одного. Обрив в одному з кілець може призвести до загибелі й 
інших видів. Тому точно таке ж внесення в ґрунт лише одного або 
декількох мікроорганізмів хоча і дасть ефект, але лише на короткий 
час, тому що за відсутності інших, які забезпечують життєдіяльність їх 
біологічних видів, мікроорганізми швидко гинуть або впадають в 
анабіоз. Із практики відомо, що внесення в ґрунт гною безумовно 
дає значний ефект, але набагато менший, у порівнянні з гноєм, 
обробленим ЕМ-препаратами. 

Проблема підвищення родючості ускладнилася і тим, що поруч 
з корисними (регенеративними) мікроорганізмами в будь-якому 
іншому біологічному середовищі існують і патогенні (дегенеративні) 
мікроорганізми, що викликають розкладання і гниття, які приносять 
отруєння і хвороби. 
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забезпечувати ефективний екологічно безпечний режим користування 
землею [62]. Це підтверджується й іншими нормативними документами, 
але сьогодні, особливо зі зміною власності на землю і реформуванням 
аграрного сектора, він не є ефективним, складний з точки зору 
контролю і управління і не має достатньо важелів впливу на 
землекористувачів. 

Аналіз свідчить, що екологічне законодавство України побудоване 
переважно на застосуванні адміністративних методів управління у 
формі покарання штрафами за порушення норм цього законодавства. 
Кодекс України про адміністративні правопорушення за псування і 
забруднення сільськогосподарських та інших земель передбачає, 
накладання штрафу на громадян у розмірі від шести до дванадцяти 
неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 102 до 204 грн), а 
на посадових осіб – від восьми до п’ятнадцяти неоподаткованих 
мінімумів (від 136 до 255 грн) доходів громадян [50]. 

За порушення норм чинного земельного законодавства щодо 
користування землею накладаються штрафи на громадян у розмірі 
від трьох до двадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян 
(від 51 до 340 грн). 

Цей перелік можна продовжити, але сучасний стан земле-
користування є прикладом того, що ці методи і неефективні, і 
недостатні. 

Агротехнічні заходи шляхом регулювання сівозмін багаторічних 
трав та просапних культур дозволяють отримувати бездефіцитний 
баланс гумусу. Але поява великої кількості господарств різної форми 
власності не дає змоги регулювати втрати, що понесуть господарі, 
які будуть вирощувати більш екологічно необхідні, але менш 
рентабельні культури. Існують технології вирощування в сівозмінах 
проміжних та сидеральних культур, який суттєво компенсує винос 
гумусу та основних поживних речовин основними культурами, але 
і вони мають бути економічно ефективними. 

Доповнити адміністративні й агротехнічні методи управління 
раціонального використання та охорони земельних ресурсів може 
фінансовий механізм або фінанси землекористування. За досвідом 
країн з розвинутою ринковою економікою в Європейському Союзі 
та США затверджені програми консервації земель. На резервних 
землях навіть не дозволяється заготовлювати сіно. І власникам 
резервних земель сплачується компенсація. Фермери, які відмовляються 
від компенсації, втрачають можливість пільгових кредитів та 
пільгової оплати при продажу продукції. 
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Для України має велике значення моніторинг якості земель, 
земельний кадастр і на підставі цього регулювання податкового 
тиску у контексті стимулювання збереження вмісту гумусу в ґрунтах. 

Досліджуючи структуру посівних площ у Миколаївській нами 
зроблено висновок, що у середньому дефіцит гумусу в ґрунті у 
2009 році складав 0,148 т/га (табл. 2.8). 

 
Таблиця 2.8 

Динаміка балансу гумусу в ґрунтах Миколаївської області 

Роки 

Площа посіву 
сільськогосподарських
культур без врахування

пару, тис. га 

Баланс гумусу 
на 1 га посіву при 

поправочному коефіцієнті 
на гранулометричний склад 
ґрунту, рівному одиниці, т 

всього, тис. т 

1990 1 590,7 – 0,381 – 606,1 
1995 1 489,2 – 0,281 – 418,5 
2002 1 428,1 – 0,346 – 494,1 
2003 1 302,8 – 0,569 – 741,3 
2004 1 492,7 – 0,443 – 661,3 
2005 1 417,9 – 0,555 – 786,9 
2006 1 476,2 – 0,332 – 490,1 
2007 1 323,9 – 0,124 – 164,2 
2008 1 494,5 – 0,156 – 233,1 
2009 1 484,3 – 0,148 – 219,7 

Примітка. Таблиця розрахована автором за даними [159] 
 
Згідно з даними табл. 2.8 видно, що впродовж останніх років 

спостерігається тенденція до зниження дефіциту балансу гумусу. 
Аргументом такої ситуації є той факт, що часи безгосподарського 
землекористування минають. Кількість дрібних землевласників і 
землекористувачів скорочується с кожним роком, виникають великі 
агрохолдінги. А вони вже усвідомлюють необхідність дотримання 
науково-обґрунтованих сівозмін та структури посівних площ. 

Як наслідок ерозійних процесів, порушення науково обґрунтованих 
сівозмін у Миколаївській області, за даними ПТЦ «Облдержродючість», 
спостерігається суттєве скорочення площ земель із вмістом гумусу 
більше 4,1 % (Додаток В рис. В1, В2) в 3,2 раза, з одночасним 
розширенням площ малогумусних ґрунтів (1,4-2,0 %) – в 2,1 раза. 

Але для того, щоб компенсувати втрати гумусу, середньозважене 
значення якого в за досліджуваний період складає 0,38 т/га, в ґрунт 
необхідно додатково внести 7,6 тонн гною на гектар посівів, що у 
грошовому виразі складатиме 1 520 грн = (7,6 т х 200 грн/т). Певна 
річ, що компенсацію втрат гумусу можна здійснити за рахунок 
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застосування агрохімікатів і мінеральних добрив для мікрофлори 
ґрунту подібно атомному вибуху. 

Безпека біосфери має бути поставлена на перше місце. Вона 
первинна, людство – вторинне. Біосфера існує більше 4 млрд років і 
вміщує все різноманіття органічних форм живого. Людство – лише 
один із 3 млн біологічних видів, і його історія налічує лише кілька 
сотень тисяч років. Біосфера сьогодні знаходиться на початку 
хаотичного стану, її необхідно повернути до динамічної рівноваги, 
інакше ймовірна катастрофа. 

Ґрунт як велика і важлива для життєдіяльності людини частина 
біосфери теж має знаходитись у стані динамічної рівноваги. І велике 
значення в досягненні цієї мети відіграють мікроорганізми. 

Ґрунт є головним засобом виробництва сільськогосподарських 
підприємств. Усі продукти сільського господарства складаються із 
органічних речовин, їхній синтез відбувається в рослинах під 
впливом, головним чином, сонячної енергії. Розкладання органічних 
решток і синтез нових сполук, які входять до складу перегною, 
протікають під впливом ферментів, які виділяють різні асоціації 
мікроорганізмів. 

Спостерігається при цьому безперервна зміна одних асоціацій 
мікробів на інші. 

Мікроорганізмів у ґрунті дуже багато. В кожному грамі чорнозему 
налічується декілька мільярдів бактерій. Мікроорганізми не тільки 
розкладають органічні рештки на більш прості мінеральні й органічні 
сполуки, але й беруть активну участь у синтезі високомолекулярних 
сполук – перегнійних кислот, які створюють запас поживних речовин 
у ґрунті. Отже, турбота про підвищення ґрунтової родючості повинна 
спиратися на турботу про живлення мікроорганізмів, створення 
умов для активного розвитку мікробіологічних процесів, збільшення 
популяції мікроорганізмів у ґрунті. 

Основними постачальниками споживчих речовини для рослин є 
аеробні мікроорганізми, яким для здійснення процесів життєдіяльності 
необхідний кисень. Саме тому збільшення пухкості, водопроникності 
аерації при оптимальній вологості, температурі ґрунту забезпечує 
найбільше надходження поживних речовин до рослин, що й обумовлює 
їх бурхливий ріст і збільшення урожайності. 

Проте рослинам для нормального росту і повноцінного розвитку 
необхідні не тільки макроелементи, такі як азот, фосфор, калій але 
й мікроелементи (цинк, марганець, мідь та ін.). 

Постачальниками мікроелементів являються анаеробні мікро-
організми, які живуть у більш глибоких ґрунтових шарах і для яких 
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надмірний хаос виведе флору й фауну із динамічної рівноваги, 
причому в історичному плані – майже миттєво, не залишаючи часу 
для еволюційного розвитку. 

Тому очевидно, що для біосфери найкращим є стан динамічної 
рівноваги. Адже чим примітивніше жива система, тим менше хаос 
впливає на її мінливість, чим менше хаос впливає на її мінливість, 
чим складніша вона, тим вища роль порядку для зберігання цієї 
системи. Порядок у живій системі повинен переважати над хаосом і 
тримати баланс у точці «золотого перетину». Саме в цьому і полягає 
роль основного механізму, який забезпечує виживання симбіозів як 
живих систем. Цей механізм називається механізмом саморегуляції. 
Мета даного механізму полягає в тому, щоб забезпечити в живій 
системі таке співвідношення, коли 2/3 належать порядку і 1/3 – хаосу. 
1/3 хаосу необхідна для еволюційного розвитку через дозовану 
мінливість, а 2/3 порядку буде достатньо, щоб не «заганяли систему» в 
стагнацію. 

Яскравим прикладом, який показує, до чого призводить 
недотримання наведених принципів, є катастрофа, яка виникла в 
Кембрійський період. Цей період виділяється в історії Землі найвищою 
різноманітністю живих істот, якого немає в теперішні часи. Внаслідок 
якогось зовнішнього впливу виникла різка глобальна зміна клімату. 
Все живе повинно було швидко пристосуватися до нових кліматичних 
умов. Пристосування в живих системах означає різке збільшення 
кількості мутацій. Іншими словами, біосфера була різко переміщена 
в хаотичний стан, а це означає, що переважними стали патогенні 
форми мікроорганізмів, які створили появу масових і різноманітних 
хвороб, що охопили весь живий світ Землі. Внаслідок цих хвороб 
99 % усього живого зникло з планети, виникла катастрофа. 

Очевидно, що із хаотичного стану існує три можливих виходи. 
Перший – це рух у напряму регенерації в стан динамічної рівноваги; 
другий – переродження й існування вже в умовах іншої біосфери; і 
третій, найменш привабливий, – повне фізичне знищення, смерть. 

Людство веде проти біосфери радіаційну, хімічну і біологічну 
війни, створені всі передумови для появи нових масових хвороб як 
серед людей, так і тварин і в рослинному світі. 

Модифіковані продукти внаслідок змін у ДНК, в принципі, не 
можуть бути підконтрольні людині в сфері безпеки для здоров’я. 
Знищення антибактеріальними засобами бактерій – симбіотів, вкрай 
необхідних людському організму, – залишає людину без буферної 
системи проти вірусних інфекцій. Перегортання ґрунтового пласта, 
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внесення органічних добрив, проте їх внесення у ґрунт має тенденцію 
до зниження (табл. 2.9). 

Так, якщо в 1990 році вносилось 5,8 т гною на один гектар, то в 
2000-2009 роках – лише 0,1 т/га. Що стосується обсягів внесення 
мінеральних добрив, то вони в динаміці мають незначну тенденцію 
до збільшення, так 2009 році порівняно з 2008 роком кількість 
внесених на один гектар мінеральних добрив зросла на 3 кг/га, або 
на 10,7 %. 

 
Таблиця 2.9 

Обсяги внесення добрив під сільськогосподарські культури 
в Миколаївській області 

Обсяги 
внесення 

Роки 
2009 рік 
у % до:

1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 1990 2008
Мінеральних добрив

Всього, тис. ц 1 425,1 67,1 40,6 169,0 211,4 262,3 278,2 299,9 21,0 107,5
На 1 га 
посівної 
площі, кг 

94 6 4 18 22 29 28 31 32,9 110,7 

Органічних добрив
Всього, тис. т 8 865,3 933,8 162,5 117,0 115,9 101,4 91,9 114,5 1,3 124,6

На 1 га 
посівної 
площі, т 

5,8 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,7 100,0  

Примітка. Джерело [159]. 
 
Такий стан із підживленням ґрунту органічними і мінеральними 

добривами зумовлений дефіцитом коштів у товаровиробників, а 
органічних – значним скороченням поголів’я тварин. У найближчі 
роки у рослинництві спостерігатиметься негативний баланс поживних 
речовин та гумусу у ґрунті, а отже, погіршення їх природних 
властивостей [4]. 

Відзначимо, що проблему використання землі потрібно розглядати 
через призму її екологічного стану, оскільки земля піддається значним 
руйнівним процесам. Екстенсивне використання орних земель 
призводить до зниження родючості ґрунтів через їх переущільнення, 
втрату водопроникності, аераційної здатності та інших негативних 
явищ, що відбуваються у ґрунті. 

За даними ДП «Головний науково-дослідний та проектний 
інститут землеустрою», щорічно втрати родючого шару ґрунту, які 
становлять 13,5 млн т, призводять до втрат 0,5 млн т гумусу; 269,2 т 
рухомого азоту; 1 009,5 т рухомого фосфору; 2 019,0 т обмінного 
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калію, що дорівнює 10 498,0 тис. т органічних добрив, або майже 
10 тис. центнерів туків. 

Значної шкоди земельним ресурсам завдає забруднення ґрунтів 
стаціонарними і пересувними джерелами, використання засобів 
хімізації та захисту рослин. Крім того, негативний вплив на земельні 
ресурси справляє засоленість ґрунтів. У Миколаївській області, за 
даними обласного управління Держкомзему, налічується 39,9 тис. 
га засолених та солонцюватих ґрунтів і 200 тис. га залишково 
солонцюватих ґрунтів, фізичні якості яких є уже погіршеними. Ці 
ґрунти часто утворюють поверхневу кірку, внаслідок чого затрудняється 
обробіток по догляду за посівами. 

В області існує тенденція до скорочення площ порушених земель, 
які вимагають рекультивації (табл. 2.10). 

 
Таблиця 2.10 

Динаміка порушених та рекультивованих земель, га 

Показники 
Роки 

2009 рік 
у % до: 

1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 1990 2007 
Порушено 
земель 

3 426 3 047 3 032 2 976 2 976 2 982 1 309 3 029 88,4 100,2 

Відпрацьовано 
земель 

1 613 1 613 1 601 1 529 1 529 1 309 – 1 314 81,5 100,3 

Рекультивовано 
земель 

459 73 4 11 11 11 14 3 0,7 27,3 

Примітка. Джерело [159]. 
 
Аналіз табл. 2.10 свідчить про позитивні тенденції у землеко-

ристуванні. Так, за дев’ятьнадцятирічний період площі порушених 
земель зменшились на 397 га або на 11,6 %. 

Проте існує інша тенденція: через відсутність достатнього 
фінансування спостерігається недооцінка рекультивації земель, що 
свідчить про низьку результативність управлінських рішень у 
землекористуванні. 

Відзначимо, що у Миколаївській області скоротилися обсяги 
культуртехнічних заходів на орних землях. Так, починаючи з 2000 року 
вапнування ґрунтів взагалі не проводиться, а площі земель, на яких 
проведено гіпсування ґрунтів, зменшились за досліджуваний період 
майже на 85,4 % (табл. 2.11). 

За умов екологічної нестабільності особливого значення набуває 
вдосконалення структури агроландшафтів за рахунок виведення з 
активного обробітку деградованих і малопродуктивних ґрунтів. 
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Рис. 5.1. Стан динамічної рівноваги 

 
Гарантоване життя будь-якого виду можливе лише у формі 

симбіозів, які знаходяться в стані динамічної рівноваги (див. рис. 5.1). 
Саме мікроби в першу чергу забезпечують мікроорганізмам цю 
динамічну рівновагу. До того ж так звані корисні мікроби, 
спрямовуючи макроорганізми до статичної рівноваги, роблять 
неможливим подальше вдосконалення і розвиток даного виду, що в 
підсумку призводить до видової стагнації і загибелі [8]. Можна 
навести численні приклади з живої природи і суспільного життя. 

Хижаки очищають тваринний світ від хворобливих і слабких 
особин, примушуючи види тварин самоудосконалюватись і роз-
виватися. Подібна картина спостерігається в пташиному світі. 

В суспільному житті комуністичний і монархічний лад довели 
свою нездатність до розвитку, і тільки демократія з елементами 
опозиції і підпорядкування меншості більшості довела свою дієздатність 
і успішно розвивається у світі. 

Через стагнацію порядок не може бути рушійною силою. Цією 
силою в природі, всупереч існуючій думці, є хаос. Патогенні 
мікроби і віруси спрямовують макроорганізми в хаотичний стан, 
примушуючи їх прилаштовуватися до нових умов, зменшуючи 
внутрівидову мінливість, тобто здатність до перетворень. Але й 
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рівноваги 



 
Кузьменко О. Б. 

224 

Більш того, симбіоз може викликати генетично нетотожні еука-
ріотичні клітини. Класичний приклад – клітини мозку в організмі 
людини. 

Диференційовані клітини органів і систем, клітини крові, лімфи, 
гормональні клітини та ін. є також симбіозом всередині організму. 

Антагоністичний симбіоз широко представлений на рівні самос-
тійних організмів. Це взаємовідношення «хижак – жертва». На 
клітинному рівні постійно присутні в організмі мікроби-«жертви» і 
фагоцити-«хижаки». Класичний приклад порушення рівноваги між 
«хижаками» і «жертвами» – це супутнє придушення антибіотиками 
непатогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів, і як наслідок, 
руйнування імунітету. 

Мікроорганізми є невід’ємною складовою часткою макроорга-
нізмів, таких як рослина, тварина або людина, які, в свою чергу, 
виступають в якості мікрофлори або мікрофауни для більш складного 
макроорганізму – нашої планети. 

Таким чином, вплив саме на мікроорганізми як головний, базовий 
елемент життя дозволяє досягнути глобального впливу на біосферу 
в цілому. Ефективним цей вплив стає тільки в тому випадку, коли 
враховує роль симбіозів, що присутні у всіх формах і взаємодіях 
життя, завжди і всюди, тому що він і є сутністю життя. 

Отже, первісно біосфера планети знаходилась у хаотичному 
стані і саме мікроорганізми спрямували її до якогось впорядковано-
статичного стану. Зрозуміло, що неможливо миттєво спрямовувати 
систему із хаотичного стану в статичний – необхідний перехідний 
період. Саме такий період, в якому присутні елементи хаосу і 
порядку, називається станом динамічної рівноваги (рис. 5.1). 

Мікроорганізми, які спрямовують біосферу шляхом регенерації 
в статичне становище, умовно називаємо корисними, а мікроорганізми, 
що спрямовують біосферу в хаотичний стан шляхом дегенерації, 
називаємо патогенними, або шкідливими. 

Існує ще третя група мікроорганізмів, які, в залежності від різних 
умов, можуть діяти і як корисні, і як патогенні мікроорганізми. Їх 
можна назвати умовно-патогенними. Завдяки видовому імунітету 
множина мікробів і їх продуктів дуже схожі. Вони практично 
випадають з поля зору медичної мікробіології, головна увага якої 
сконцентрована на патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмах. 
Тому від уваги агрономів, зоотехніків, ветеринарів, лікарів випадає 
найважливіший фактор виживання – симбіоз мікро- і макроорга-
нізмів. 
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Таблиця 2.11 
Обсяги культуртехнічних заходів на орних землях 

Показники 
Роки 

2009 рік 
у % до: 

1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 1990 2008
Проведено 
вапнування 
ґрунтів, га 

90 80 – – – – – – – – 

Внесено 
вапнякового 
борошна, т 

200 150 – – – – – – – – 

Проведено 
гіпсування 
ґрунтів, га 

5 406 4 817 140 372 835 812 877 790 14,6 90,1 

Внесено гіпсу 
та інших 

гіпсовмісних 
порід, т 

21 786 19 219 68 1 680 2 385 2 050 1 715 2 401 11,0 140,0

Примітка. Джерело [159]. 

 
У цьому зв’язку розпорядженням голови облдержадміністрації 

від 14.07.2004 р. № 284-р було схвалено «Програму охорони та 
підвищення родючості ґрунтів Миколаївської області на 2004-
2015 роки», якою передбачено зменшення площі ріллі за рахунок 
консервації деградованих земель на площі 38,4 тис. га і трансфор-
мації еродованої ріллі у поліпшені пасовища на площі 236,4 тис. га. 
Крім того, на площі 16,4 тис. га ріллі передбачено створити 
стокорегулюючі та полезахисні смуги; на 2,7 тис. га – прибережні 
захисні смуги вздовж річок і навколо водойм; на 0,2 тис. га – 
провести суцільне заліснення; на площі 1,4 тис. га ріллі передбачено 
резерв для створення заповідників. 

За рахунок пасовищ до 2015 року передбачено створити прибережні 
захисні смуги загальною площею 18,2 тис. га, заповідні території на 
площі 8,8 тис. га, провести заліснення на площі 50,8 тис. га. [122]. 

За умов екологічно розбалансованої структури посівних площ 
урожайність сільськогосподарських культур в господарствах 
Миколаївської області має нестабільний характер (табл. 2.12). Вона 
різко падає в посушливі роки (2007 рік) і зростає за сприятливих 
погодних умов (2008, 2009 роки). Враховуючи зменшення внесення 
на гектар сівозмінної площі мінеральних і особливо органічних 
добрив можна зробити висновок що ці результати досягнути за 
рахунок потенційної родючості ґрунту та сприятливих кліматичних 
умов. 
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Таблиця 2.12 
Динаміка середньорічної врожайності основних груп 

сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств 
Миколаївської області, ц/га 

Показники 
Роки 2009 р.

у %до
1990 р.1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009

Зернові культури: 
– озимі зернові 
– ярі зернові 
– зернобобові 
Цукрові буряки 
Соняшник 
Соя 
Картопля 
Овочі 
Кормові коренеплоди 
Кукурудза на силос і 
зелений корм 
Однорічні трави на сіно 
Багаторічні трави на сіно 
Плоди та ягоди 

35,4 
39,2 
21,9 
13,6 

266,9
15,3 
10,6 

100,2
156,0
428,2

 
169,4
33,6 
35,9 
55,4 

22,9 
28,7 
14,8 
8,8 

148,4
11,3 
6,9 
81,1 
89,6 

157,8
 

134,5
27,5 
28,1 
47,6

14,7 
16,2 
12,7 
9,4 
106,8
10,7 
4,8 
27,3 
83,6 
147,3
 
70,0 
23,7 
17,5 
22,2 

20,8 
21,8 
19,2 
14,0 
193,4
12,0 
10,4 
83,6 
141,3
246,3
 
116,0
26,9 
26,6 
52,8 

23,0 
25,9 
20,6 
22,5 

226,2
12,7 
8,3 
92,5 

152,5
200,4

 
81,5 
27,8 
28,1 
31,6

12,3 
14,3 
8,3 
5,2 

124,3
9,5 
4,1 
47,5 
93,8 

136,7
 

67,2 
18,1 
19,2 
40,2 

28,7 
30,0 
25,0 
20,7 

198,1
12,3 
7,5 
91,5 

155,9
170,1

 
107,0
27,4 
29,3 
66,8

27,6 
28,8 
24,5 
15,9 
189,3
13,8 
16,1 
87,0 
201,3
205,3

 
121,3
28,5 
27,8 

52,3 

78,0 
73,5 

111,9 
111,9 
70,9 
90,2 

151,9 
86,8 

129,0 
47,9 

 
71,6 
84,8 
77,4 
94,4 

Примітка. Джерело [159]. 
 
За досліджуваний період урожайність зернових культур, цукрових 

буряків та соняшнику зменшилась відповідно на 22,0 %, 29,1 % та 
9,8 %. Оскільки 1990 та 2009 роки мали сприятливі погодні умови 
то це пояснюється зменшенням застосування добрив і втратою 
ґрунтами частини природної родючості. 

За останні роки підвищилась урожайність ярих зернових на 
11,9 %, сої – на 51,9 %, овочів на – 29,0 %. Це ті сільськогосподарські 
культури, на які зростає попит і підвищується рентабельність. 

Поряд із вивченням одного із основних натуральних показників 
ефективності використання землі (урожайності) заслуговує на увагу 
вивчення показників, які характеризують ступінь інтенсивного 
використання землі, тобто виходу того чи іншого виду ефекту на 
одиницю відповідних угідь (табл. 2.13). 

За даними табл. 2.13, майже всі натуральні показники що свідчать 
про ефективність використання сільськогосподарських угідь впродовж 
досліджуваного періоду зберігають тенденцію до зниження. Так, в 
2009 порівняно з 1990 роком виробництво молока та приріст 
великої рогатої худоби у розрахунку на 100 га сільськогосподарських 
угідь зменшились, відповідно, на 51,3 % та на 84,1 %, приріст 
свиней у розрахунку на 100 га ріллі зменшився на 90,8 %. Причина 
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колосальна кількість усіляких хімічних реакцій, створюються і 
розкладаються мільярди хімічних сполук. 

Одного разу хаотична комбінація кількох хімічних елементів 
призводить до створення сполуки, яка є первинною формою життя. 
В певних умовах ця комбінація стала стабільною, більш стійкою до 
впливу зовнішніх факторів. Ця стабільність поступово перетворюється 
в систему, яка саморегулюється. Так з’явилась перша примітивна 
мікробна прокаріотична клітина. Таким чином вже на рівні хімічних 
елементів своєрідний «симбіоз» (взаємовигідна корисність елементів) 
стає основою зародження і розвитку життя на планеті. 

За теорією О. М. Хазена, наступним щаблем в еволюції життя є 
еукаріотична клітина, яка використовує елементи і процеси, що 
були і є присутніми в клітині прокаріотичній. 

В еукаріотичній клітині зберігаються як елементи первісної 
клітини, наприклад, рибосоми, що втратили в структурі еукаріотичної 
клітини частку своїх свобод, так і прокаріотичні клітини у вигляді 
самостійних об’єктів, наприклад, мітохондрій, які мають свою 
оболонку, складну внутрішню структуру і власну ДНК, відмінну 
від ядерної в даній клітині. 

Мітохондрії мають свій власний специфічний метаболізм (обмін 
речовин), але вони симбіотичні і тому їх метаболізм залежить від 
метаболізму клітини-господаря. Мітохондрії клітин тварин є 
спеціалізованими виробниками енергії, яку постачають у формі 
акумулятора і розподільника енергії. В рослинних клітинах ті ж 
функції виконують хлоропласти, які, як і мітохондрія, є самостійними 
складовими клітини. 

Решта об’єктів еукаріотичної клітини теж є аналогами прокаріо-
тичних клітин у вигляді їх часток і деталей. 

Отже, створення первинної прокаріотичної клітини – це перехід 
первинного хаосу в більш усталене становище. Аналогічний перехід у 
більш усталене становище є причиною виникнення багатоклітинних 
організмів як симбіозу еукаріотичних клітин. 

Відмінність властивостей бактерій, що створюють колонію, 
приводить до усталеного об’єднання. Відбір закріпив таке об’єднання, 
тому що воно полегшує поглинання їжі усією колонією. 

Об’єднання еукаріотичних клітин є відображенням тих же законів 
самоорганізації, що і об’єднання прокаріот. Симбіоз еукаріотичних 
клітин запам’ятовується у вигляді багатоклітинних організмів нового 
ступеня розвитку, тому що сталість еукаріотичних клітин вища. Це 
і є стрибком в еволюції – генетично тотожні клітини об’єднуються 
симбіозом в надійні агрегати (об’єднання). 
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безпека навколишнього середовища – якщо і не другорядне, то, 
безумовно, підпорядковане завданню максимізації випуску продукції. 
І тому будь-яка критика цієї індустріальної системи залишається 
переважно без зворотного відгуку, хоча певні досягнення є, але 
вони не роблять, як кажуть, погоди. На наше глибоке переконання, 
існуючі альтернативні системи землеробства не прийдуть на зміну 
сучасній інтенсивній системі до тих пір, поки вони не доведуть 
свою перевагу економічно. Сьогодні обсяги продукції незначні 
тому, що виробництво продовольства альтернативними системами 
дає нижчу рентабельність її виробникам, незважаючи на те, що 
ціни на біологічно чисту продукцію в 1,5-2,0 рази вищі за звичайні. 

Не вирішена проблема боротьби з бур’янами і шкідниками, 
особливо за умов оточення невеликих за площею підприємств з 
альтернативним землеробством великими масивами земель з 
інтенсивним індустріальним землеробством. 

Основні закони попиту і пропозиції спираються в своїй основі 
на ціну. Чим нижча ціна, тим вище попит. Якість продукції, теж 
враховується законом попиту в такій схемі: якщо якість продукції 
вища, то і ціна на таку продукцію вища, що зсуває криву попиту 
вгору і вліво від попередньої точки рівноваги. А це означає, що 
нова рівновага буде в точці перетину, яка відповідає вищій ціні і 
меншій пропозиції. 

Вихід із цієї ситуації один: необхідно, щоб альтернативні системи 
землеробства виробляли сільськогосподарську продукцію, принаймні, 
не в менших обсягах за звичайну інтенсивну систему, але за меншими 
цінами і за вищою екологічно чистою якістю. 

До цього часу створити таку систему не спромоглися вчені 
провідних країн світу, і лише в останні десятиріччя контури такої 
системи створені. Це система, яка базується на так званих ЕМ 
технологіях. 

Сама назва «ЕМ» – «ефективні мікроорганізми» – викликає 
питання: чому саме мікроорганізмам приділяється така велика роль 
у проблемі виживання біосфери? І що означає «ефективні»? 

Мікроорганізми – найдрібніші живі істоти, розміри яких вимі-
рюються мільйонними частками міліметра. Звернемо увагу, що 
історія життя на планеті Земля почалася з мікроорганізмів. Мільярди 
років тому наша планета покрита океанами, на якій відбувається 
активна вулканічна діяльність, зароджуються континенти. Внаслідок 
цієї діяльності океани насичуються величезною кількістю різних 
хімічних елементів, які вступають між собою в різні зв’язки, виникає 
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цього – спад загального обсягу виробництва тваринницької продукції, 
зумовлений низькою продуктивністю великої рогатої худоби та 
свиней. Однією з причин такої ситуації є погіршення кормової бази 
тваринництва в результаті скорочення питомої ваги кормових 
культур у загальній площі посіву сільськогосподарських культур. 
Крім того, зменшилось виробництво продукції птахівництва. Так, 
приріст птиці на 100 га зернових культур за 1990-2009 рр. зменшився 
на 70,8 %. Зменшилось і виробництво яєць за досліджуваний період 
на 11,9 %. 

 
Таблиця 2.13 

Динаміка натуральних показників ефективності використання 
землі в Миколаївській області 

Показники 
Роки 

2009 рік 
у % до: 

1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 1990 2008
Вироблено на 
100 га сільгосп. 
угідь, ц: 
– молока 
– приросту ВРХ 

 
 
 
375,8 
30,9 

 
 
 
260,6 
14,5 

 
 
 
172,3 
12,0 

 
 
 
215,0 
7,0 

 
 
 
205,5 
7,7 

 
 
 
188,6 
5,4 

 
 
 
183,5 
6,3 

 
 
 
183,0 
4,9 

 
 
 
48,7 
15,9 

 
 
 
99,7 
77,8 

Вироблено на 
100 га ріллі, ц: 
– зерна 
– цукрових буряків
– приросту свиней

 
 
1 637,2
581,7 
37,9 

 
 
976,4 
342,5 
13,4 

 
 
540,8 
76,5 
11,8 

 
 
1 038,7
85,7 
4,1 

 
 
1 149,0
166,7 
3,8 

 
 
377,4 
31,3 
7,7 

 
 
1 389 
8,4 
5,2 

 
 
1 451 
– 
3,5 

 
 
88,6 
– 
9,2 

 
 
104,7
– 
67,3 

Вироблено на 
100 га посіву 
зернових: 
– приросту птиці, ц
– яєць, тис. шт. 

 
 
 
31,9 
588,3 

 
 
 
7,7 
295,6

 
 
 
5,4 
228,5

 
 
 
6,6 
362,0 

 
 
 
7,9 
382,3 

 
 
 
9,2 
417,1

 
 
 
7,5 
461,4

 
 
 
9,3 
518,3

 
 
 
29,2 
88,1 

 
 
 
124,0
112,3

Примітка. Таблиця розрахована автором за даними [159] 
 
Таким чином, з метою поліпшення ситуації щодо виробництва 

тваринницької продукції та показників використання сільськогоспо-
дарських угідь необхідно зміцнити кормову базу шляхом нарощування 
виробництва кормових культур високої поживної якості. 

Водночас не можна не враховувати тенденцію до зменшення 
обсягів виробництва продукції зерна та цукрових буряків у розрахунку 
на 100 га ріллі, відповідно, на 11,4 та 98,6 %. В певній мірі зниження 
показників виробництва пояснюється скороченням посівних площ 
під даними культурами протягом досліджуваного періоду. 

Досліджуючи проблему ефективності використання землі, крім 
натуральних показників, нами проведено аналіз економічної ефек-
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тивності за вартісними показниками, що дозволяє визначити в 
динаміці рівень рентабельності та прибутковість землекористування 
(табл. 2.14). 

 
Таблиця 2.14 

Вартісні показники ефективності використання земельних 
ресурсів у Миколаївській області 

Показники 
Роки 2009 рік у % до

1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 1990 2000 2008
Припадає на 100 га 
сільського сподар-
ських угідь, тис. грн: 
валової продукції в 
порівняльних цінах 
2005 року всього 
у тому числі: 
рослинництва 
тваринництва 

 
 
 
 
 

249,1
 

122,6 
126,5

 
 
 
 
 

141,8
 

80,7 
61,1

 
 
 
 
 

100,3
 

55,8 
44,5

 
 
 
 
 

139,8
 

92,4 
47,4

 
 
 
 
 

153,0
 

105,4
47,6

 
 
 
 
 

94,7 
 

50,8 
43,9 

 
 
 
 
 

169,2
 

122,4
46,8

 
 
 
 
 

169,6
 

120,3
49,3

 
 
 
 
 

68,1
 

98,1
39,0

 
 
 
 
 

169,1
 

215,6
110,8

 
 
 
 
 

100,2
 

98,3
105,3

Рівень 
рентабельності, % 44,9 17,7 2,5 7,2 19,1 16,0 20,3 15,7 35,0 628,0 77,3

Примітка. Таблиця розрахована автором за даними [159]. 
 
З табл. 2.14 видно, що протягом аналізованого періоду виробництво 

валової продукції у розрахунку на 100 га сільськогосподарських 
угідь зменшилось на 79,5 тис. грн, або на 31,9 %, що пояснюється 
зниженням урожайності культур, продуктивності худоби. 

Здійснивши еколого-економічний аналіз діючої системи вико-
ристання земельно-ресурсного потенціалу Миколаївської області, 
можна зробити висновок, що незадовільний стан сільськогосподарських 
угідь свідчить про невідкладність заходів щодо екологічного 
оздоровлення земель, необхідність найшвидшого запровадження і 
широкого використання у виробництві екологічно безпечних, 
природоохоронних і ресурсозберігаючих технологій. 

 
2.2. Нормативно-правове забезпечення використання земель 

сільськогосподарськими підприємствами 
 
У відповідності до ст. 162 Земельного Кодексу України охорона 

землі – це система правових, організаційних, економічних та інших 
заходів, які спрямовані на раціональне використання земель, 
запобігання необґрунтованого вилучення земель сільськогоспо-
дарського призначення, захист від шкідливого антропогенного 
впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, підвищення 
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7. Покращання матеріально-технічної бази підприємств, пов’язаної 
із внесенням туків. 

8. Підвищення загальної культури землеробства. 
9. Вдосконалення асортименту і якості мінеральних добрив. 
10. Виробництво безбаластних висококонцентрованих добрив, 

які не містять важких металів та інших токсикантів. 
11. Виробництво добрив, які включають макро- та мікроелементи, 

стимулятори росту рослин, інгібітори нітрифікації тощо, які 
задовольняли б потреби рослин у комплексі. 

12. Створення мінеральних добрив пролонгованої дії з урахуванням 
періодичності живлення рослин. 

13. Отримання безфторових фосфатів. 
14. Вибір оптимальних термінів внесення добрив з урахуванням 

біологічних особливостей культури, властивостей ґрунту, погодних 
умов, форм добрив. 

15. Застосування в боротьбі зі шкідниками, хворобами та бур’янами 
в першу чергу профілактичних, біологічних, механічних, фітоцено-
генних методів при обмеженому використанні хімічних. 

16. Створення сортів і гібридів, стійких проти шкідників і хвороб. 
17. Біоценологічний принцип застосування пестицидів, який 

полягає не в максимальному чи повному зниженні чисельності 
шкідливих організмів, а в регулюванні їх на екологічно та економічно 
доцільному рівні. 

18. Застосування високоефективних методів хімічного захисту 
рослин від бур’янів, шкідників, хвороб, малооб’ємне й ультра мало-
об’ємне обприскування, що зменшує використання рідини на 25 %. 

19. Створення і застосування менш токсичних пестицидів. 
Із цього переліку компонентів альтернативного землеробства не 

можна погодитися лише з тими, які пропонують застосування 
мінеральних добрив і отрутохімікатів. З іншими можна погодитись 
із деякими зауваженнями. Мінеральні добрива і пестициди не сумісні з 
поняттям альтернативного землеробства. 

Але головне в іншому. Усі альтернативні системи мають один 
суттєвий недолік – вони не інтенсивні за своєю сутністю, і це одразу 
знецінює їх безумовно корисні і правильні положення. Існуюча 
інтенсивна, її також називають індустріальною, система землеробства 
базується на прискоренні всіх технологічних процесів – починаючи 
з оранки і закінчуючи збиранням урожаю. Це досягається величезним 
парком техніки на всіх операціях, застосуванням величезних об’ємів 
мінеральних добрив, пестицидів тощо. Девіз цієї системи – найбільший 
випуск продукції в найкоротші строки. Все інше – якість продукції, 
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біологічними методами. Деяке збільшення забрудненості посівів в 
екологічному землеробстві вважають навіть позитивним явищем, 
оскільки вона знижує ерозію ґрунту. 

Такі основні альтернативні системи землеробства. Звичайно 
аграрні підприємства, що працюють у сфері альтернативного 
землеробства, суворо не дотримуються однієї з цих систем, а 
використовують поєднання їхніх окремих елементів, що, звичайно, 
підвищує в цілому ефективність землеробства сільськогосподарських 
товаровиробників. 

Окремо слід розглянути становище з альтернативним земле-
робством в Україні. Як уже було зазначено, використовуючи 
сучасну індустріальну інтенсивну систему землеробства аграрним 
підприємствам для того, щоб збільшити випуск сільськогоспо-
дарської продукції на одну одиницю, то відповідно до правила 1 : 2 : 
5 : 10, необхідно збільшити на дві одиниці витрати на механізацію 
виробництва, на п’ять – вкладень у добрива, на десять – витрати на 
пестициди. Це колосальні кошти, яких у країнах з перехідною 
нестабільною економікою, до яких належить Україна, просто немає 
і навіть в найближчому майбутньому не передбачається. Тому наша 
країна в повній мірі відчуває гостроту проблем з вибором аль-
тернативної системи землеробства. Н. Х. Грабак, І. Н. Топіха, 
В. М. Давиденко, І. В. Шевель називають такі елементи альтернативного 
землеробства [40]: 

1. Включення в сівозміни бобових багаторічних трав, які здатні 
накопичити в своїй біомасі 200-300 кг/га азоту, а також однорічні 
бобові культури, які спроможні накопичити 60-100 кг/га біологічного 
азоту. Насичення сівозмін культурами-азотфіксаторами до 20-30 % 
дозволяє на 25-30 % зменшити норми внесення азотних добрив. 

2. Внесення органічних добрив з розрахунку на бездефіцитний 
баланс гумусу. Крім твердого гною, це компости, солома, рідкий гній, 
пташиний послід, торф, зелене добриво тощо. 

3. Кількість внесених мінеральних добрив повинна компенсувати 
винос поживних речовин з урожаєм. Дози їх мають відповідати 
принципу розумної достатності. 

4. Зменшення доз азотних добрив як основного джерела 
накопичення нітратів у продукції шляхом нітрогенізації насіння 
різотрофіном. 

5. Роздрібне та локальне внесення добрив, особливо азотних, 
що значно зменшує їх еколого-токсикологічний ефект. 

6. Ґрунтоохоронний обробіток земель, який запобігає їх деградації 
та втраті гумусу, мінеральних сполук з продуктами ерозії. 
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продуктивності земель лісового фонду, забезпечення особливого 
режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, 
рекреаційного і історико-культурного призначення. Задачами охорони 
земель є забезпечення збереження і відтворення земельних ресурсів, 
економічної цінності природних і створених якостей земель [24]. 

Землям потрібна охорона від нераціонального господарського 
використання, необґрунтованого вилучення із сільськогосподарського 
обороту, деградації, водної і вітрової ерозії, селів, підтоплення, 
заболочення, зсувів, вторинного засолення, осушення, ущільнення, 
забруднення відходами, хімічними і радіоактивними речовинами, 
дегуміфікації, нераціонального зрошування та інших негативних 
факторів. 

Господарська та інша діяльність, що пов’язана з використанням 
земельних ресурсів, не повинна призводити до забруднення земель 
і ґрунтів понад встановлені гранично допустимі концентрації 
небезпечних речовин. Органи виконавчої влади повинні забезпечувати 
проведення періодичних обстежень агрохімічного стану ґрунтів з 
метою визначення їх негативного впливу на здоров’я людини, 
окремі природні ресурси і довкілля в цілому. 

Нормативи гранично допустимих концентрацій небезпечних 
речовин у ґрунтах і їх перелік затверджуються органами виконавчої 
влади у сфері санітарно-епідеміологічного нагляду та екології і 
природних ресурсів за погодженням з органами виконавчої влади у 
сфері аграрної політики, лісового та водного господарства. 

Результати обстеження і вимірювання рівнів забруднення ґрунтів 
враховуються під час прийняття рішень щодо надання земельних 
ділянок у користування або їх вилучення з господарського обігу, 
зміни характеру і режиму використання земель, а також залучення 
нових земельних ділянок для цільового використання. 

У разі виявлення фактів забруднення ґрунтів отруйними та 
іншими небезпечними речовинами спеціально уповноважені органи 
виконавчої влади в сфері охорони земель і родючості ґрунтів 
вживають невідкладних заходів щодо його припинення, притягнення 
винних до відповідальності згідно з чинним законодавством і 
проводять у встановленому порядку роботи із трансформації, 
дезактивації та оздоровлення забруднених земель, визначення режимів 
їх наступного використання. 

Об’єкти, функціонування яких негативно впливає на земельні 
ресурси, підлягають державному обліку з визначенням виду, характеру, 
властивостей та рівня їх впливу на структуру та якість ґрунтів, а 
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також на екологічний стан та стійкість ландшафтів, насамперед 
агроландшафтів. 

Державний облік об’єктів, які справляють негативний вплив на 
земельні ресурси, здійснюється в першу чергу органами Міністерства 
екології та природних ресурсів України у встановленому Кабінетом 
Міністрів України порядку. 

Господарська та інша діяльність, що пов’язана з використанням 
земельних ресурсів, повинна передбачати науково обґрунтоване 
формування їх протиерозійного захисту. 

Агротехнічні роботи та лісозаготівля на схилах здійснюються 
екологічно безпечними і ґрунтозахисними засобами та способами, 
які забезпечують мінімум руйнування ґрунтового покриву й виникнення 
інших небезпечних процесів. 

Чинна нормативна база регламентує, що на землях сільсько-
господарського призначення та лісового фонду, незалежно від їх 
відомчої підпорядкованості та форм господарювання, середньорічні 
втрати ґрунту не можуть перевищувати швидкості ґрунтоутворення, 
яка становить 0,1 відсотка потужності верхнього гумусового 
генетичного горизонту повнопрофільного ґрунту [48]. 

Еколого-економічні наслідки ерозії ґрунтів розподіляються на 
прямі збитки від втрати ґрунту і побічні збитки від зменшення 
врожаю сільськогосподарських культур на еродованих ґрунтах і 
погіршення стану елементів ландшафту, що знаходяться за межами 
еродованої ділянки. 

Збитки від ерозії враховуються під час оцінки фінансово-
господарської діяльності землекористувачів та власників земельних 
ділянок незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форм 
господарювання. 

Зміна показників економічного стану земель і родючості ґрунтів 
є підставою для прийняття рішень про застосування або відміну 
певних обмежень щодо використання земельних ресурсів, а також 
про відшкодування шкоди, завданої землям сільськогосподарського 
призначення внаслідок зниження їх родючості та погіршення 
екологічного стану. 

Відповідальність за екологічний стан ґрунтового покриву земельних 
ділянок несуть фізичні та юридичні особи, які є землевласниками і 
землекористувачами. 

Державний моніторинг земель здійснюється відповідно до 
«Положення про моніторинг земель», затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 20 серпня 1993 р. № 661 [63]. Під 
моніторингом розуміють систему спостереження за станом земельного 
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застосування мінеральних добрив обмежується лише роком, що 
передує збиранню врожаю на даній ділянці. 

Органічно-біологічне землеробство ґрунтується на працях 
Х. Руша і Х. Мюллера, особливо популярна в країнах Західної Європи. 
З вимог екології це найбільш виважена система, яка дає можливість 
контролювати природність компонентів речовин в агросистемах 
кожного окремого господарства. Біологізація виробництва у цій 
системі досягається за рахунок максимального стимулювання 
діяльності ґрунтової мікрофлори. Сівозміни насичують бобовими 
культурами і кормовими злаками. Гній і дозволені до застосування 
несинтетичні добрива, такі як томасилак, доломіт, вапняк, вносяться 
лише поверхово. 

Основні положення біодинамічного землеробства були закладені 
в публікації Р. Штайнера (1924 р). Головна ідея біодинамічного 
землеробства полягає у використанні біоритмів, властивих Землі 
і космічному простору. Практична перевірка довела, що піки макси-
мальних урожаїв насправді повторюються через кожні 18-19 років і 
охоплюють 5-8-річні цикли, які йдуть послідовно і відповідають 
часу мінімальних місячних деклінацій. 

Такі результати дали поштовх розвитку біодинамічного земле-
робства в Західній Європі. Цілком виправдана раціональна рекомендація 
щодо застосування для удобрення ґрунту борошна водоростей у 
дозі до 600 кг/га, яке містить велику кількість мікроелементів. 

Водночас викликає деякі сумніви рекомендація приготування і 
використання особливих біодинамічних компостних препаратів із 
рослин (кропива, хвощ, петрів батіг, пижма, валеріана), заготівлю і 
виготовлення яких слід проводити в суворо визначені терміни, які 
визначаються розміщенням небесних тіл, які й забезпечують акти-
вування цих препаратів. 

Екологічне землеробство є доволі аморфною групою технологій, і 
його пропозиції передбачають певні способи екологізації земле-
робства. 

Головним, а часто майже єдиним, елементом системи є дотримання 
сівозмін, які повинні забезпечити природне збереження родючості 
ґрунтів. Сівозміни насичуються бобовими культурами. Їх обирають 
так, щоб кожна з культур мала кореневу систему різної глибини. 
Часто кілька полів відводять під сидерати, які заорюють не лише 
восени, а й весною. 

Обробіток ґрунтів в екологічному землеробстві мінімізований. 
Він складається з розпушування, безвідвальної оранки, дискування. 
Боротьба з бур’янами проводиться переважно механічними і 
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Так біологічне землеробство як самостійний вид було запроваджено 
Лемер-Буше в 1964 році. Його особливістю є відмова від застосування 
мінеральних добрив, пестицидів та інших синтетичних хімічних 
препаратів. Родючість ґрунтів підтримується винятково за рахунок 
внесення органічних добрив – гною, сидератів, іншої органіки. Для 
прискорення мобілізації поживних речовин гній обов’язково 
компостується і піддається аеробному розкладанню. Боротьба з 
бур’янами і шкідниками ведеться переважно біопрепаратами: відва-
рами піретруму, тютюну, кропиви, хвоща. Обмежено використовують 
інші нетоксичні і слаботоксичні речовини. 

З метою підтримки родючості ґрунтів великого значення в 
біологічному землеробстві надають дотриманню сівозмін. Вітчизняні 
вчені задовго до Лемер-Буше пропонували систему біологічного 
землеробства, яка багатьма рисами була подібна до системи Лемер-
Буше. 

В роботі І. Є. Овсинського «Новая система земледелия», надру-
кованій у Київі ще 1899 р., на основі численних експериментів 
різних вчених пропонується обробляти ґрунт не глибше 2 дюймів. 
Замість плуга використовується кінський полільник (кінський 
плоскоріз) і отримували добрі врожаї навіть у посушливі 1895, 1896 
і 1897 рр., коли на орних землях вологи не було зовсім [126]. 

«Новой системе земледелия» І. Є. Овсинського 111 років, а її 
основні постулати збереглися повністю і сьогодні. Однак корені 
«Новой системы земледелия» як тепер з’ясувалося, набагато давніші. 
С. Н. Крамер у роботі «История начинается в Шумерах» наводить 
твердження про те, що, як це визначили археологи, в стародавній 
країні Шумер (30 ст. до н. е.) отримували пшениці і ячменю по 250-
300 ц з гектара. Таємниця стародавніх шумерських хліборобів була 
геніально простою: у них не було знарядь, щоб обробляти глибоко 
землю, і само собою сталося, що обробляли її поверхнево. Для їжі 
збирали тільки колосся, солома залишалася на полях як добриво 
для наступних врожаїв. За такого фантастичного урожаю соломи 
повинно було бути не менше 25-530 тонн на гектар. 

Звичайно, сьогодні інша ситуація, на урожай впливає багато 
факторів, але принципи землеробства, які виправдали себе упродовж 
багатьох століть, необхідно зберегти і застосовувати. 

Органічне землеробство являє собою американський варіант 
біологічного землеробства і принципово від нього не відрізняється. 
Теж забороняється застосування мінеральних добрив і пестицидів, 
але екологічні вимоги щодо них менш жорсткі. Заборона на 
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фонду, в тому числі земель, розташованих у зонах радіоактивного 
забруднення, з метою своєчасного виявлення його змін, оцінки 
земель, відвернення і ліквідації наслідків негативних процесів. 

Об’єктом моніторингу є весь земельний фонд незалежно від 
форм власності на землю. 

Залежно від охоплення територій моніторинг земель поділяється на: 
– глобальний – пов’язаний з міжнародними науково-технічними 

програмами; 
– національний – охоплює всю територію України; 
– регіональний – на територіях, що характеризуються єдністю 

фізико-географічних, екологічних та економічних умов; 
– локальний – на територіях нижче регіонального рівня, до 

територій окремих земельних ділянок і елементарних структур 
ландшафтно-екологічних комплексів. 

Моніторинг складається із систематичних спостережень за станом 
земель (зйомка, обстеження і вишукування), виявлення змін, а також 
оцінки: 

– стану використань угідь, полів, ділянок; 
– процесів, пов’язаних із змінами родючості ґрунтів (розвиток 

водної і вітрової ерозії, втрата гумусу, погіршення структури 
ґрунту, заболочення і засолення), заростанням сільськогосподарських 
угідь, забрудненням земель пестицидами, важкими металами, 
радіонуклідами та іншими токсичними речовинами; 

– стану берегових ліній річок, морів, озер, заток, водосховищ, 
лиманів, гідротехнічних споруд; 

– процесів, пов’язаних з утворенням ярів, зсувів, із сельовими 
потоками, землетрусами, карстовими, кріогенними та іншими явищами; 

– стану земель населених пунктів, територій, зайнятих нафто-
газовидобувними об’єктами, очисними спорудами, гноєсховищами, 
складами паливно-мастильних матеріалів, добрив, стоянками 
автотранспорту, захороненнями токсичних промислових відходів і 
радіоактивних матеріалів, а також іншими промисловими 
об’єктами. 

Інформаційне забезпечення моніторингу земель складається із 
даних, які мають необхідну повноту для об’єктивної оцінки ситуації, її 
моделювання та прогнозування. 

Організацію моніторингу земель забезпечує Держземагенція за 
участю Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерство 
аграрної політики та продовольства, Української академії аграрних 
наук, Національного космічного агентства та інших заінтересованих 
міністерств і відомств. 
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Основою технічного забезпечення моніторингу є автоматизована 
інформаційна система. 

З метою забезпечення отримання достовірної інформації щодо 
екологічного стану земель проводиться постійне оновлення планово-
картографічних матеріалів, а також комплексне обстеження полів 
сільськогосподарських підприємств і товаровиробників. 

За результатами оцінки якісного стану ґрунтів складаються 
прогнози та рекомендації, що подаються до місцевих органів 
державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
зацікавленим міністерствам, землевласникам і землекористувачам 
для вжиття заходів щодо охорони родючості ґрунтів. 

Економічне стимулювання раціонального використання і охорони 
земель в Земельному кодексі (cт. 205) включає наступні заходи: 

– надання податкових і кредитних пільг громадянам та юридичним 
особам, які здійснюють за власні кошти заходи, передбачені 
загальнодержавними та регіональними програмами використання і 
охорони земель; 

– виділення коштів державного або місцевого бюджету 
громадянам та юридичним особам для відновлення попереднього 
стану земель, порушених не з їх вини; 

– звільнення від плати за земельні ділянки, що перебувають у 
стадії сільськогосподарського освоєння, або поліпшення їх стану 
згідно з державними та регіональними програмами; 

– компенсація з бюджетних коштів зниження доходу власників 
землі та землекористувачів внаслідок тимчасової консервації дегра-
дованих та малопродуктивних земель, що стали такими не з їх вини. 

Встановлюється і відповідальність за порушення земельного 
законодавства (ст. 211 Земельного кодексу). Ця стаття визначає такі 
види порушень земельного законодавства, за які настає відпові-
дальність: 

– укладення угод з порушенням земельного законодавства 
тягне наслідки, визначенні ст. 210 Земельного кодексу і стст. 48-49 
Цивільного кодексу; 

– самовільне зайняття земельних ділянок тягне наслідки, визна-
чені ст. 212 Земельного кодексу, ст. 53 Кодексу про адміністративні 
порушення; 

– псування, забруднення та засмічення земель – тягне відпові-
дальність, визначену ст. 239 Кримінального кодексу України та ст. 
52 Кодексу про адміністративні правопорушення, а також майнову 
відповідальність у вигляді відшкодування збитків і наслідки, перед-
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і внесення його в ґрунт як добриво без попереднього знезараження 
може призвести до значного поширення інфекцій по великих регіонах. 

Підсумок стислого огляду сучасної інтенсивної системи земле-
робства, яка базується на застосуванні мінеральних добрив і хімічних 
засобів боротьби зі шкідниками рослин і бур’янами, приводить до 
наступних висновків. 

1. Інтенсивна система землеробства дуже енерговитратна, 
нарощування цих витрат триває, і перспектив їх скорочення не 
передбачається. 

2. Глибока оранка руйнує природний стан ґрунтів, збіднює їх 
мікрофлору, що негативно впливає на родючість, веде до ерозії 
ґрунтів. 

3. Застосовування мінеральних добрив і отрутохімікатів створює 
негативний ланцюговий ефект: 

– попадання компонентів добрив і хімікатів в атмосферу, воду 
і ґрунти при їх виробництві завдає великої шкоди навколишньому 
середовищу; 

– внесення мінеральних добрив і отрутохімікатів у сільському 
господарстві теж руйнує природні властивості ґрунтів, а через воду 
отруює людей, мікрофлору і мікрофауну; 

– вживання рослинної і тваринницької продукції негативно 
впливає на здоров’я людей; 

– якість сільськогосподарської продукції при застосуванні 
мінеральних добрив і отрутохімікатів постійно погіршується. 

4. Відходи тваринництва – гній і стічні води – забруднюють 
ґрунт і водойми. 

Отже, як протидія негативним наслідкам інтенсивної системи 
землеробства створюються альтернативні системи, базовою складовою 
яких є екологічний імператив. 

Вони мають на меті: 
– найефективніші способи використання ресурсів; 
– відтворення ресурсів та охорону їх від виснаження; 
– заборону на внесення в агросистеми будь-яких пестицидів. 
Розроблення конкретних технологій альтернативного землеробства 

триває вже більше 40 років. За станом на 2000 рік, у країнах 
Європейського Союзу площі, зайняті альтернативним землеробством, 
склали біля 10 % площі ріллі в цих країнах. 

Альтернативні системи землеробства поділяються на декілька 
видів залежно від наголосу, який робиться в даному виді на ті чи 
інші компоненти або їх поєднання. 
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При внесенні різних видів добрив забруднення, наприклад, 
свинцем перевищує фонове значення в 1,4 раза, хромом – в 1,2 раза, 
стронцієм – в 1,5 раза, фтором – в 19,6 раза [179]. 

Упродовж ХХ ст. на основі досягнень біохімії було відкрито 
спеціальні речовини, які знищують або пригнічують ріст і розвиток 
шкідників і хвороб сільськогосподарських рослин – пестициди. 
Число їх видів сьогодні досягло кілька тисяч, а обсяги їх виробництва 
вимірюються мільйонами тонн. 

В Україні в 2003 р. вироблялося 0,7 тис. тонн хімічних засобів 
захисту рослин, тобто 0,02 кг на 1 га ріллі [160], а витрачалось – 
4 кг/га, що набагато менше, ніж у розвинутих країнах (в США – 
42,4 кг/га). 

Під впливом пестицидів відбувається глибоке руйнування біомів, 
природне середовище збіднюється на корисні види рослин і тварин. 

Корисні тварини гинуть безпосередньо не лише від високих доз 
пестицидів. Частіше в них порушується репродуктивний цикл, а це 
простежується не одразу; збіднення фауни є віддаленим і не завжди 
простеженим результатом хімізації сільського господарства. 

Пестициди небезпечні не лише самі по собі, а ще й тому, що в 
ґрунті вони піддаються розкладанню і трансформуванню, а продукти 
таких змін часто виявляються більш отруйними, ніж вихідні 
пестициди. 

У бур’янів і шкідників швидко виробляється імунітет до пестицидів. 
Відповідно до даних міжнародних організацій, у 1940 р. стійких до 
пестицидів видів і форм шкідників не було, а в 1990 році одних 
лише комах, стійких до пестицидів, виявлено більше 400, з них 
25 видів основних шкідників сільськогосподарських рослин взагалі 
не реагують на всі сучасні інсектициди. У зв’язку з виникненням 
стійких до пестицидів бур’янів і шкідників шкідливість їх не змен-
шується. 

У США за період з 1940 по 1980 рр. втрати урожаю від 
шкідників, незважаючи на масове застосування пестицидів, зросли 
з 7,1 до 13 %, а від бур’янів – з 8 до 12 %. Аналогічне становище 
спостерігається і в нашій країні. Внаслідок цього захист посівів стає 
все дорожче, а собівартість сільськогосподарської продукції зростає. 

Серйозним забруднювачем природи є сільськогосподарські 
тварини, при утриманні яких утворюється велика кількість відходів. 
Кожна тисяча голів худоби дає щорічно 60 м3 екскрементів та 
рідких стоків. Безпідстилкова технологія, що використовується на 
великих тваринницьких комплексах, призводить до утворення гною, 
який містить токсичні речовини. Порушення правил переробки гною 
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бачені ст. 143 Земельного кодексу у вигляді примусового припинення 
прав на земельну ділянку; 

– розміщення, проектування, будівництво, введення в дію 
об’єктів, що негативно впливають на стан земель, тягнуть за собою 
відповідальність за ст. 53 Кодексу про адміністративні правопорушення; 

– використання земель не за цільовими призначеннями, визна-
ченими у земельно-кадастровій документації, тягне відповідальність 
за ст. 53 Кодексу про адміністративні правопорушення, ст. 143 
Земельного кодексу у вигляді примусового припинення прав на 
земельну ділянку; 

– порушення правил повернення тимчасово займаних земель – 
тягне за собою відповідальність за ст. 54 Кодексу про адміністративні 
правопорушення, а також відшкодування збитків у відповідності до 
гл. 24 Земельного кодексу; 

– за знищення межових знаків настає відповідальність за ст. 56 
Кодексу про адміністративні правопорушення, а також майнова 
відповідальність у вигляді необхідності відшкодування збитків; 

– приховування від обліку та реєстрації, перекручення відомостей 
про стан земель тягне за собою визнання недійсними прав на 
земельну ділянку, відшкодування майнової шкоди, визнання недій-
сними відповідних угод або інші наслідки залежно від специфіки 
правопорушення; 

– не проведення рекультивації порушених земель тягне за 
собою необхідність відшкодування збитків відповідно до правил гл. 
24 Земельного кодексу; 

– за знищення або пошкодження протиерозійних і гідротехнічних 
споруд захисних насаджень передбачена відповідальність за ст. 53 
Кодексу про адміністративні правопорушення, а також цивільна 
відповідальність у вигляді відшкодування майнової шкоди; 

– невиконання умов знімання, збереження і нанесення родючого 
шару ґрунту може тягти за собою примусову втрату права на 
земельну ділянку за правилами ст. 143 Земельного кодексу, а також 
відшкодування заподіяних збитків за правилами гл. 24 Земельного 
кодексу; 

– за самовільне відхилення від проектів землеустрою настає 
відповідальність за ст. 55 Кодексу про адміністративні правопору-
шення; 

– ухилення від державної реєстрації земельних ділянок тягне 
за собою визнання недійсними прав на них, визнання угод недійсними, 
а також може тягнути необхідність відшкодування заподіяних цим 
збитків; 
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– порушення строків розгляду заяв щодо відведення земельних 
ділянок може тягнути дисциплінарну відповідальність для відповідних 
посадових осіб, а для органів державної влади – необхідність 
відшкодування заподіяних таким зволіканням збитків. 

Частина друга Земельного кодексу встановлює, що законодавством 
України може бути передбачена відповідальність і за інші земельні 
правопорушення. Стаття 254 Кримінального кодексу передбачає 
відповідальність за безгосподарське використання земель, ст. 53 
Кодексу про адміністративні правопорушення – за приховування 
або перекручення даних земельного кадастру. 

Цей стислий огляд земельного законодавства з охорони земель 
дозволяє зробити висновок про те, що правове забезпечення охорони 
земель існує охоплюючи майже увесь спектр земельних відносин. 
Але воно ще не повністю відповідає тим сучасним вимогам, які до 
нього пред’являються. 

Наприклад економічний механізм адміністративної відповідальності 
впровадження проектів землеустрою, що забезпечують еколого-
економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь залишається 
певною мірою дискусійним, а стандарти і правила, які регламентують 
цю відповідальність потребують вдосконалення. 

Закон України від 04.06.2009 № 1443-VI «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо збереження родючості 
ґрунтів» надає правову основу регулюванню процесу використання 
земель сільськогосподарського призначення на еколого-економічних 
наукових засадах. 

Цим законом внесені зміни до Земельного кодексу України від 
25.10.2001 № 2768-ІІІ, згідно яких «земельні ділянки сільськогоспо-
дарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва використовуються відповідно до розроблених та 
затверджених в установленому порядку проектів землеустрою, що 
забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впоряд-
кування угідь і передбачають заходи з охорони земель». 

Новою редакцією статті 55 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення від 07.12.1984 № 8073-Х встановлюється відпові-
дальність за відхилення від затверджених в установленому порядку 
проектів землеустрою у вигляді накладання штрафу на громадян 
від п’яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
(від 85 до 340 грн), на посадових осіб від п’ятнадцяти до тридцяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 255 до 510 грн). 
За використання земельних ділянок сільськогосподарського при-
значення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
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шкідники, протидіяти яким можливо застосуванням різних гербіцидів, 
пестицидів та ін. 

Таким чином цей порочне коло замикається, і ґрунти все більше 
втрачають поживні елементи, забруднюються хімічними і біологічними 
шкідливими речовинами. 

Внаслідок такого «комплексу» агротехнічних заходів виробляється 
сільськогосподарська продукція дуже низької якості. 

Взагалі виявився ілюзорним процес, досягнутий за рахунок 
інтенсифікації галузі. За останні 10 років виробництво сільсько-
господарської продукції зросло на 25 %, але ринкові ціни на неї 
зросли на 100 %, а реальні доходи фермерських підприємств 
збільшились лише на 15 %. Тому, незважаючи на певні досягнення 
в селекції рослин і тварин, у системах обробітку ґрунту, у вирощуванні 
рослин, у тваринництві – висновок буде невтішним – сучасна система 
землеробства не має перспектив і зайшла в глухий кут. 

Аналіз розвитку світового сільського господарства свідчить що 
співвідношення між зростанням урожаю сільськогосподарських 
культур і витратами складає 1 : 2 : 5 : 10, де: 

1 – приріст сільськогосподарської продукції; 
2 – приріст витрат на механізацію виробництва; 
5 – приріст вкладень у добрива; 
10 – приріст вкладень у пестициди [180]. 
Отже, додаткова продукція стає все дорожчою, все енергоза-

тратнішою. Особливо звернемо увагу на те, що глибока механічна 
обробка ґрунту суттєво посилює процеси ерозії, знижує природну 
родючість орних ґрунтів, яка визначається головним чином вмістом 
гумусу. 100 років тому вміст гумусу в ґрунтах України становив 
4,2 %, а нині – 3,2 %, тобто зменшився на 14 %. Для бездефіцитного 
балансу гумусу за думкою професора В. В. Горлачука підприємствам 
потрібно вносити 20 т/га органічних добрив, інші автори [180] 
вважають достатнім 10-11 т/га. За статистикою в 2009 р. було внесено 
лише 0,6 т/га [154]. 

Серйозною екологічною проблемою є залишки мінеральних 
добрив, які після внесення їх в землю не повністю споживаються 
рослинами, а накопичуються в ґрунті і надходять у ґрунтові води і 
водойми, а згодом через продукти потрапляють в організм людини. 

Повнота використання поживних речовин із добрив дуже низька – 
з нітратних і аміачних добрив засвоюється лише 40 % азоту, а з 
органічних – не більше 20 %. Решта у вигляді нітратів сильно 
забруднює водойми і ґрунтові води, що викликає захворювання 
людей і тварин. 
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Це свідчить про те, що мінеральна складова в зміні урожайності 
в Україні має менший вплив ніж погодні умови і природна родючість 
ґрунтів. 

Очевидно, що неадекватне збільшення урожайності культур при 
збільшенні внесення мінеральних добрив є проявом закону спадної 
граничної продуктивності (law of diminishing marginal return), при 
якому із зростанням використання будь-якого виробничого фактора 
(при незмінності решти) приріст зростання обсягів випуску продукції 
стає все меншим і меншим і рано чи пізно досягається та точка, в 
якій додаткове застосування змінного фактора призводить до 
зниження відносного і далі абсолютного обсягів випуску продукції. 
Зростання використання одного з факторів (при фіксації решти) 
призводить до послідовного зниження віддачі його застосування. 
Іншими словами підприємствам, неможливо в рамках даної технології 
виробництва збільшувати «нескінченно» використання мінеральних 
добрив, і сподіватися на зростання урожайності. 

Звідси можна зробити висновок, що застосування мінеральних 
добрив вичерпало свої можливості і землеробство, яке ґрунтується 
на них, досягши певної критичної межі, не забезпечуватиме зростання 
урожайності сільськогосподарських культур. Тобто йде мова про 
те, що сучасне інтенсивне землеробство не має перспектив розвитку 
щодо вживання мінеральних добрив. 

Але зростання застосування мінеральних добрив завдає великої 
шкоди природному середовищу. 

Евтрифікація водойм (посилений розвиток рослинності водойм, 
або «цвітіння води») через дефіцит кисню завершується гнильними 
процесами і втратою чистоти води. Питна вода забруднюється 
нітратами, розвивається ще багато негативних явищ, які є прямим 
наслідком застосування у землеробстві великих доз добрив. 

Будь-яке хімічне підживлення впливає на ґрунт як «наркотик», 
погіршуючи його біологічні властивості. Наприклад, внесення в ґрунт 
макроелементів, таких як азот, фосфор і калій сприяє формуванню 
міцної кореневої системи, і як наслідок – вегетативної частини 
рослин. В той же час із ґрунту виносяться мікроелементи, наприклад, 
селен, який виступає як каталізатор у багатьох біохімічних реакціях, і 
за його відсутності рослина не в змозі сформувати ефективну імунну 
систему. 

Не маючи ефективного імунітету, рослина згодом обов’язково 
«підчепить» хворобу, лікувати яку звичайно необхідно різними 
хімічними засобами. На хвору рослину нападає патогенна мікрофауна, 
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без затверджених у випадках, визначених законом проектів земле-
устрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін 
та впорядкування угідь – накладання штрафу на громадян від 50 до 
100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 
1 700 грн) і на посадових осіб – від 300 до п’ятисот неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян (від 5 100 до 8 500 грн). 

Введення в дію адміністративної відповідальності відтерміновано 
до 1 січня 2012 року законом України від 01.06.2010 № 2290-VI [23] з 
метою надання можливості агропромисловим підприємствам часу і 
формування фінансових ресурсів на розроблення зазначених проектів 
землеустрою. 

Але в нормативній документації не визначено за якими критеріями 
порушень накладається мінімальний розмір штрафу, а за яких 
максимальний. 

За відсутності проектів землеустрою основним критерієм вста-
новлення розміру штрафу має бути повторність порушення. Таким 
чином, за умови постійного поточного моніторингу за наявністю 
проектів землеустрою нами пропонуються розміри штрафів 
представлені в табл. 2.15. 

 
Таблиця 2.15 

Розмір штрафу при відсутності проектів землеустрою 

Вид порушення 
Розмір штрафу, грн

Первинне порушення Повторне порушення
Громадяни Посадові особи Громадяни Посадові особи

Відсутність проекту 
землеустрою  

850 510 1 700 8 500 

Примітка. Джерело: [86]. 
 
Відхилення від проектів землеустрою, що забезпечують еколого-

економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь доцільно 
розділити на дві групи: 

– недотримання вимог щодо впорядкування угідь; 
– відхилення від проекту системи сівозмін. 
Виділяються наступні види порушень у вигляді недотримання 

вимог щодо впорядкування угідь: 
– самовільне перенесення меж полів, доріг; 
– розорювання схилових та залужених земель; 
– проведення обробітку вздовж схилу; 
– посів просапних культур на схилах більше 3о. 
Критерієм відхилення від проектів впорядкування угідь пропо-

нується відсоток площі порушення відносно загальної площі відповідно: 
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полів, доріг, не розораних схилових та залужених земель, схилових 
земель, що обробляються. Іншими словами питома площа на якій 
це порушення виявлено 

В залежності від цього відсотку порушення за ступенем відхилення 
поділяються на 3 групи: 

– не значні – 10-20 % від загальної площі; 
– помірні – 20-60 % від загальної площі; 
– значні – 60-100 % від загальної площі. 
Відповідно до цього розміри штрафів за відхилення від проектів 

впорядкування угідь представлені у табл. 2.16. 
 

Таблиця 2.16 
Розмір штрафу при відхиленні від проекту впорядкування угідь 

Вид порушення 

Розмір штрафу, грн
Громадяни Посадові особи

Незначні
10-20 %

Помірні
20-60 %

Значні 
60-100 %

Незначні 
10-20 %

Помірні 
20-60 %

Значні 
60-100 %

Відхилення від 
проекту впоряд-
кування угідь 

85 170 340 255 385 510 

Примітка. Джерело: [86]. 
 
Приведені розміри штрафів накладаються при першому порушенні, 

а кожне наступне вважається значним, в результаті чого штрафні 
санкції виставляються максимальними. 

Відхилення в чергуванні культур в сівозмінах відносяться до 
складного виду порушень, хоч вимушені відхилення зумовлені 
несприятливими кліматичними умовами (вимерзання озимих, посуха 
та ін.) оформляються актом і не супроводжуються покараннями. 

В Україні з 80-х років впроваджується контурно-меліоративна 
система землеробства, яка найбільш повно охоплює всі аспекти 
екологічно безпечного землекористування сільськогосподарських 
угідь (організація території, розміщення посівів, структура посівних 
площ і сівозмін та ін) [125]. За цією системою сільськогосподарські 
культури диференційовано розміщаються по трьох еколого-
технологічних групах (ЕТГ) орних земель із закріплення останніх 
контурними рубежами. На землях першої ЕТГ, до якої входять 
повнопрофільні і слабоеродовані ґрунти, розташовані на рівнинах і 
схилах до 3о розміщають зернопарові, зернопросапні, просапні 
сівозміни, насичені інтенсивними культурами. Друга ЕТГ включає 
повнопрофільні слабо- і середньо еродовані ґрунти на схилах від 3о 
до 7о на яких проектуються ґрунтозахисні зерно-трав’яні сівозміни 
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Продовження таблиці 5.1 
 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 

Мінеральні добрива (у 
перерахунку на 100 % 
поживних речовин) 5 074 4 815 2 221 2 304 2 234 2 347 2 524
у тому числі: 
– азотні 
– фосфатні 
– калійні 

3 220 
1 563 
289 

3 022 
1 648 
143 

1 871 
294 
56,3 

2 202 
81,7 
20,2 

2 153 
60,6 
19,9 

2 311 
27,7 
7,8 

2 473 
37,7 
13,7 

Хімічні засоби захисту рослин 
(у 100 %-му обчислені по 
діючій речовині) 86,9 50,5 4,1 1,1 2,7 1,9 0,9 
У тому числі гербіциди 10,9 1,9 1,0 0,4 0,9 0,7 0,3 

Примітка. Джерело: [160]. 

 
Данні табл. 5.1 свідчать, що за період з 1940 по 1990 рр. в Україні 

виробництво мінеральних добрив зросло з 212 тис. тонн (1940 р.) 
до 4815 тис. тонн (1990 р.), тобто в 22,7 раза, а з 1990 по 2003 рр. 
зменшилося з 4 815 тис. тон до 2 524 тис. тонн, або в 1,9 раза. Треба 
відзначити що в колишньому СРСР майже всі вироблені мінеральні 
добрива і засоби захисту рослин використовувались всередині 
країни. В незалежній Україні скоротилося, як виробництво, так і 
використання мінеральних добрив (табл. 5.2). 

 
Таблиця 5.2 

Внесення добрив під сільськогосподарські культури в Україні 
(кілограмів поживної речовини на 1 га посівної площі) 

 1990 1996 2000 2005 2006 2007 2008 2009 
 Мінеральні добрива 141 21 13 32 40 51 57 59 
у тому числі: 
– азотні 
– фосфатні 
– калійні 

59 
39 
43 

16 
2 
3 

10 
1 
2 

22 
4 
6 

27 
6 
7 

33 
8 
3 

40 
8 
9 

42 
8 
9 

Примітка. Джерело: [154]. 

 
Необхідно відзначити, що за період з 1985 по 1990 рр. середня 

урожайність зернових складала 30,4 ц/га, з 1995 по 2005 рік, коли 
внесення мінеральних добрив впало в середньому до 22,4 кг діючої 
речовини на гектар (в 6,3 рази менше порівняно з 1990 роком) 
середня урожайність зернових знизилась не пропорційно до 23,7 ц/га. 
Підвищення внесення мінеральних добрив у 2006-2009 роках до 
51,8 кг (в 2,3 рази) забезпечило збільшення урожайності лише до 
27,6 ц/га. 
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Антропогенною енергією, або енергетичними субсидіями, нази-
вають всі види допоміжної енергії, які вносяться в агроекосистему 
для вирощування сільськогосподарських рослин чи тварин. До 
складу цієї енергії входять енергетичні витрати на обробіток ґрунтів, 
на зрошення, на виробництво і внесення добрив та пестицидів тощо. 

Отже, першою негативною рисою сучасної системи землеробства є 
енергетична збитковість, яка сьогодні в умовах обмеження мінеральних 
джерел енергії відіграє все більш негативну роль. 

Збільшення продовольчих ресурсів за останні п’ятдесят років 
було досягнуто за рахунок інтенсифікації сільського господарства. 
Інтенсивні методи в рослинництві перш за все вимагали нарощування 
темпів виробництва мінеральних добрив. Лише за період з 1930 по 
1960 рр. обсяг їх виробництва зріс у 6 разів [180]. 

Основну увагу було приділено мінеральним речовинам, які 
споживають рослини: азоту, фосфору і калію. Їх застосовують у 
співвідношенні 1 : 1,5 : 3. Споживання цієї удобрювальної тріади 
впродовж останніх 100 років подвоювалось у світі кожні 10 років і 
досягло до кінця ХХ ст. великих обсягів. Наприклад, у 1989 р. у 
світі вироблялося 71,5 млн тонн азоту, 1938,6 млн тонн фосфору і 
27,4 млн тонн калію [180]. При цьому на 1 га ріллі і багаторічних 
насаджень вносили в середньому 90 кг д. р., в тому числі в 
колишньому СРСР – 118 кг; США – 92 кг; Франції – 309; ФРН – 
428; Нідерландах – 805 кг [54]. 

В Україні виробництво мінеральних добрив і хімічних засобів 
захисту рослин мало типові для світу тенденції (табл. 5.1): 

 
Таблиця 5.1 

Виробництво мінеральних добрив і хімічних засобів захисту 
рослин в Україні (тис. т) 

 1940 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 
Мінеральні добрива (у
перерахунку на 100 %
поживних речовин) 212 322 596 835 1 582 2 499 3 859 4 086
у тому числі: 
– азотні 
– фосфатні 
– калійні 

73 
109 
30 

115 
162 
45 

231 
246 
119 

397 
293 
145 

801 
519 
262 

1 396 
703 
399 

2 222 
1 178 
456 

2403 
1 344 
337 

Хімічні засоби захисту 
рослин (у 100 %-му 
обчислені по діючій 
речовини) – – 2,9 4,6 16,7 21,8 61,6 60,5 
 У тому числі гербіциди – – – 0,0 5,2 4,5 9,1 8,3 
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з насиченням багаторічними травами в залежності від складності 
рельєфу до 40-60 %, однорічними травами, зерновими колосовими. 

Третя ЕТГ – орні землі з ухилами більше 7о з сильноеродовими 
ґрунтами, що трансформуються під природні кормові угіддя або 
заліснення. 

Відзначимо, що в Україні і її регіонах проекти землеустрою 
передбачали диференційоване використання орних земель за ЕТГ. 

При цьому відхилення від чергування культур в сівозмінах з точки 
зору екологічно безпечного землекористування можна розглядати 
через призму двох основних факторів: 

– посилення процесів ерозії ґрунту; 
– посилення виносу з ґрунту поживних речовин, мінералізації 

гумусу тощо. 
Звернемо увагу, що посилення процесів ерозії відбувається за 

умови заміни у сівозмінах культур суцільного посіву на просапні. 
Винос з ґрунту поживних речовин за даними Безручко І. М. і 

Мильчевської Л. Я. [157] та мінералізація гумусу під сільськогоспо-
дарськими культурами і на чорному пару на чорноземах типових за 
один рік за даними Чесняка Г. Я [157] представлені в табл. 2.17. 
Причому автором роботи ці культури об’єднані в 2 групи. 

 
Таблиця 2.17 

Винос з ґрунту поживних речовин урожаями 
сільськогосподарських культур на 1 ц. основної і відповідну 
кількість побічної продукції, кг, та мінералізація гумусу під 
сільськогосподарськими культурами та в чорному пору на 

чорноземах типових за 1 рік, т/га 

Культура 
Винос з ґрунту поживних речовин, кг Мінералізація

гумусу, т/га N P2O5 K2O

П
ер
ш
а 
гр
уп
а Пар чорний – – – 2,0

Буряк 0,5 0,22 0,8 1,61
Кукурудза на зерно 0, 25 0,1 0,35 1,56
Горох 0,7 0,5 0,2 1,50
Кукурудза на силос 0,25 0,1 0,35 1,47
Соняшник 5,7 2,7 11,4 1,39

Д
ру
га

 г
ру
па

 

Озима пшениця 3,2 1,1 2,6 1,35
Ячмінь 2,7 1,1 2,6 1,23
Овес 3,2 1,4 2,8 1,2
Однорічні трави 2,0 0,6 1,5 1,10
Просо 3,3 0,9 3,4 1,10
Яра пшениця 2,9 1,2 2,8 1,10
Гречка 3,0 1,5 3,9 1,10
Багаторічні трави 1,7 0,5 1,5 0,6

Примітка. Таблиця сформована автором за даними [157, с. 53; 105]. 
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За даними табл. 2.17 видно, що під просапними культурами 
першої групи відбувається інтенсивніша мінералізація гумусу і 
менший винос поживних елементів з ґрунту. Протилежна залежність 
спостерігається під культурами суцільного посіву другої групи. 
Виключення цьому складають горох – культура суцільного посіву, 
а мінералізація гумусу складає 1,5 т/га та соняшник, який мінералізує 
1,39 т/га гумусу і під ним найбільший винос поживних речовин. 
Враховуючи, те що в гумусі зосереджено 98 % азоту, 60 % фосфору 
та інших елементів, необхідних для розвитку рослин, визначити 
ступінь погіршення екологічно безпечного землекористування при 
відхиленні від чергування структур виявляється складною задачею, 
а хоча критерії повинні бути чіткими і якісними. 

Покращити ситуацію з оцінкою ступеня відхилення чергування 
культур можуть допустимі нормативи періодичності вирощування 
культури на одному і тому самому полі. До речі, вони закріплені в 
постанові Кабінету Міністрів України від 11.02.2010 № 164. 

Ці науково обґрунтовані нормативи враховують зниження 
процесів ерозії ґрунту, винос поживних речовин і мінералізацію 
гумусу при посіві культур і становлять для: 

– озимого жита і ячменю, ячменю ярого, вівса, гречки – не 
менше, ніж через один рік; 

– пшениці озимої, картоплі, проса – не менш, ніж через 2 роки; 
– кукурудзи в сівозміні або на тимчасово виведеному із 

сівозміни полі – протягом 2-3 років поспіль; 
– багаторічних бобових трав, зернобобових культур (крім 

люпину), буряку цукрового і кормового, ріпаку озимого і ярого – не 
менше ніж через три роки; 

– льону – не менш ніж через 5 років; 
– люпину, капусти – не менш ніж через 6 років; 
– соняшника – не менш ніж через 7 років; 
– лікарських рослин (залежить від біологічних властивостей) – 

1-10 років. 
Таким чином, якщо ми сіємо культуру, яка має більший термін 

повернення на теж саме поле порівняно з запроектованою культурою 
ми погіршуємо баланс поживних речовин і гумусу, (наприклад, 
замість озимої пшениці соняшник), а якщо менший то покращуємо 
(наприклад замість люпину озиме жито). 

Нами запропоновано формулу коефіцієнта порушення вимог 
агробіологічних властивостей культур у сівозміні: 

,
Тзапр

Тпос
Кв   (2.4) 
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Розділ 5 

РЕСУРСООЩАДНИЙ МЕХАНІЗМ 
ВІДТВОРЕННЯ ЯКІСНИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК РЕСУРСІВ 
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
 
5.1. Наукова методологія розвитку органічного землеробства 

у аграрних підприємствах України 
 

Під впливом діяльності людини знаходиться вся поверхня Землі – 
океани, моря, річки, суша (гори, ліси, пасовища, орні землі). 
Найбільш інтенсивно використовуються землі сільськогосподарського 
призначення, тому проблеми землеробства є пріоритетними. 

Землеробство – надскладний процес, в якому потрібно враховувати 
взаємодію абіотичних (ґрунт, клімат погода), біотичних (біологічні 
компоненти агроекосистем) і антропогенних (технічні, організаційно-
економічні, інформаційні) факторів виробництва. При цьому перед-
бачається вирішення завдань збереження і підвищення родючості 
ґрунту, досягнення стійкості агроекосистем, підвищення конкуренто-
спроможності підприємств. 

Агроекосистемою називають сукупність біогенних та абіогенних 
компонентів на ділянці суходолу, що використовується для сільсько-
господарського виробництва. 

Системи землеробства можна розділити на дві групи. До першої 
відноситься сучасна інтенсивна, хімічно-орієнтована система, а до 
другої групи – альтернативні системи, в основу яких покладено 
екологічні чинники. 

Рослинництво теоретично є енергетично прибутковим, оскільки 
воно ґрунтується на зв’язанні сонячної енергії. Однак це твердження 
справедливе лише для примітивних землеробних систем, в яких 
використовується ручна (м’язова) енергія. В сучасних агроекосистемах 
додаткові витрати енергії для виробництва сільськогосподарської 
продукції перевищують ту енергію, яка акумулюється в цій продукції. 

Сучасні системи енергетично збиткові, а сільське господарство 
належить до одного з найбільших енерегоспоживачів. У США 17 % 
вироблюваної в країні енергії витрачається в сільському госпо-
дарстві [180]. 
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де Кв – коефіцієнт порушення вимог агробіологічних властивостей 
культур у сівозміні; 

Тпос − термін повернення на поле посіяної культури; 
Тзапр – термін повернення на поле запроектованої структури. 
Всі можливі варіанти значень коефіцієнта порушення вимог 

агробіологічних властивостей культур у сівозміні коливаються в 
діапазоні 0,1 до 10. При значеннях від 0,1 до 0,9 властивості ґрунтів 
не погіршуються або покращуються; 1 – відповідає запроектованим 
сівозмінам або не погіршуються властивості ґрунтів; 2…10 погір-
шуються якісні показники ґрунтів. 

Таким чином в зв’язку з вищевикладеним нами запропоновано 
шкалу накладання штрафів в залежності від значення коефіцієнта 
порушення вимог агробіологічних властивостей культур у сівозміні. 

Відхилення в землекористуванні земель третьої еколого-техно-
логічної групи, тобто оранка і посів будь-яких культур з другої і 
першої груп – значне порушення і тягне максимальний штраф. 
Аналогічно висів культур першої групи на землях другої групи. 

Відхилення в межах кожної еколого-технологічної групи можна 
оцінити як порушення представлене в табл. 2.18. 

 
Таблиця 2.18 

Розмір штрафу при відхиленні в чергуванні культур в 
сівозмінах 

Вид відхилення 

Розмір штрафу грн 
Громадяни Посадові особи 

Незначне 
Кв=0,1…1 

Значне 
Кв=2…10 

Незначне 
Кв=0,1…1 

Значне 
Кв=2…10 

Висівання на землях 
нижчої еколого-
технологічної групи 
культур вищої (на зем-
лях 3 ЕТГ культури 2 і 
1; на 2 ЕТГ культури 1) 

– 340 – 510 

Відхилення від 
чергування культур в 
межах еколого-
технологічної групи 

85 340 255 510 

Примітка. Джерело: [86]. 

 
Ці розміри штрафів накладаються при першому порушенні, а 

кожне наступне, не залежно від значення коефіцієнта порушення 
вимог агробіологічних властивостей культур у сівозміні (Кв) 
вважаються значними і тягнуть максимальний штраф. 
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Якщо відхилення здійснено не по всій площі сівозміни, а по 
окремих полях то його оцінку можна зробити по відсотку площі 
порушення від загальної площі культури в сівозміні і штрафи 
запровадити згідно табл. 2.18. 

Складною проблемою залишається повернення в запроектовану 
сівозміну. Тому що перехід до проекту землеустрою здійснюється 
протягом 2-3 років (Еталон проекту землеустрою щодо еколого-
економічного обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь. 
Державне підприємство головний науково-дослідний та проектний 
інститут землеустрою Киів 2010). А повернення в запроектовану 
сівозміну може теж зайняти більше року і цю проблему необхідно 
врегулювати і формалізувати. 

В цілому питання поставлені в даній проблемі є значною мірою 
дискусійними. Але чітка формалізація нормативної бази буде сприяти 
розвитку аграрного комплексу в напрямку екологічно безпечного 
землекористування. 

Використання земель на основі проектів землеустрою, що 
забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впо-
рядкування угідь є першим кроком у напрямку виправлення помилок 
зроблених під час проведення земельної реформи в Україні, які 
мали наслідком грубі порушення вимог екологізації землекористування. 
Але невизначеність критеріїв накладання розмірів штрафів адміні-
стративної відповідальності при відсутності зазначених проектів, а 
особливо при відхиленні від них стримує розвиток економічного 
механізму впровадження вкрай необхідної системи еколого-
економічних сівозмін та впорядкування угідь. Виправити цей недолік 
можливо за допомогою підходів до оцінки порушень на підставі їх 
повторності, частки площі порушення відносно загальної площі, 
коефіцієнту порушення вимог агробіологічних властивостей культур у 
сівозміні. На підставі цих підходів нами запропоновані шкали розмірів 
штрафів в залежності від певного виду порушення, що буде покра-
щувати розвиток екологічно безпечного землекористування [86]. 

Крім цього земельне законодавство не має прямої дії, і під 
кожну його норму необхідно приймати численні підзаконні акти. 
Наприклад, ст. 191 Земельного кодексу визначає, що ведення моні-
торингу земель і порядок проведення моніторингу встановлюється 
Кабінетом Міністрів України. Уряд затвердив «Положення про 
моніторинг земель» (постанова Кабінету Міністрів України № 661 
від 20 серпня 1993 р. [63]) Розглянемо його основні статті: 

1-ша стаття – поняття моніторингу; 
2-га – види моніторингу; 
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аграрного сектора і промисловості, коефіцієнт якого за період 1991-
1995 рр. складав 4,6, а станом на 2009 рік він досягнув відмітки 6. 
Це є причиною того що галузь не спроможна оновлювати основні і 
оборотні фонди, впроваджувати екологічно безпечні технології, 
проводити комплекс заходів по збереженню і відтворенню родючості 
ґрунтів, інноваційні технології розвитку вітчизняного землеко-
ристування. 

2. Причинами диспаритету цін є нееластичність попиту внут-
рішнього ринку, збільшення споживання продуктів харчування у 
меншій пропорції, ніж споживання промислових товарів і послуг, 
низький рівень рентабельності основних видів продукції рослинництва 
і особливо тваринництва, значні коливання цін на сільськогосподарську 
продукцію протягом року, органічна будова та тривалий термін 
обороту капіталу в сільському господарстві, зростання обсягів 
виробництва сільськогосподарської продукції на підставі науково-
технічного прогресу, іммобільність сільськогосподарських ресурсів, 
демонополізація сільськогосподарського ринку. 

3. З огляду на раціональне використання земельних ресурсів 
для зменшення диспаритету цін держава повинна створити рівні 
умови для функціонування сільського господарства і промисловості. 
Стандарт середньої норми прибутку на сільськогосподарську 
продукцію повинен прийматися на рівні норми прибутку від 
промислового капіталу. Формування ціни сільськогосподарської 
продукції повинно здійснюватися на підставі собівартості продукції і 
ціни землі. Держава підтримує паритет цін встановлюючи для 
аграрних підприємств, лімітований обсяг продажу продукції по 
гарантованій форвардній ціні. 

4. Усунення диспаритету цін досягається шляхом прямої допомоги 
сільськогосподарським підприємствам, державних програм, спря-
мованих на збільшення попиту на продукцію або зниження витрат 
виробництва, закупівлі урожаю державою або надання під нього 
кредиту для гарантування та підтримки цін, субсидування сільського 
господарства. Однією з важливих умов усунення диспаритету цін є 
скорочення площі орних земель, вилучення з економічного обігу 
деградованих і малопродуктивних земель. 

5. Досягнення рівновеликого прибутку на авансований капітал, 
включаючи вартість землі, на практиці досягається трьома шляхами: 
дотуванням сільськогосподарського виробництва, адміністративного 
підвищення цін на сільськогосподарську продукцію, підвищення 
продуктивності культур, скорочення витрат ресурсів, включаючи 
земельні, з оптимізацією їх структури. 
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умножувати, а раціоналізувати цей капітал і створити умови для 
гарантування прояву оптимальної продуктивності земель. 

На практиці досягти рівновеликого прибутку на авансований 
капітал можна трьома шляхами: 

1) дотувати сільськогосподарське виробництво (при дефіциті 
бюджету і низький продуктивності культур та перевитратах мате-
ріальних і енергетичних ресурсів); 

2) адміністративно підвищити ціни на сільськогосподарську 
продукцію на необхідну величину (за низької платоспроможності 
населення); 

3) збільшити продуктивність культур, зменшити витрати ресурсів, 
включаючи земельні, оптимізувати їхню структуру. 

Розглянемо ці варіанти. По-перше, в умовах досягнення країною 
критичної межі дефіциту державного бюджету сподіватись на додаткові 
державні дотації може тільки безнадійний мрійник. Можливість 
такого могла бути: 1) якщо буде підвищена заробітна плата і не 
зросте інфляція; 2) держава направить всі свої фінансові ресурси на 
цю справу; 3) одночасно держава за допомогою протекціонізму 
(митних бар’єрів на шляху вільної торгівлі з західними країнами за 
умовами СОТ, де продукція значно дешевша) буде захищати своїх 
товаровиробників від зарубіжних конкурентів. Більш просто можна 
уявити неможливість такого паритету на прикладі США. Там в 
1984 р. фермери витратили на виробничі потреби 140 млрд дол. 
[71]. Збільшимо цю величину в шість разів (перевитрати ресурсів в 
аграрному секторі України порівняно з розвинутими країнами) і 
одержимо 840 млрд дол. витрат. Ця сума не набагато менша бюджету 
США і навіть така багата країна не в змозі утримувати паритет цін 
між сільським господарством і промисловістю в цих умовах. За 
другим шляхом, за низькою платоспроможністю населення, збільшення 
цін на сільськогосподарську продукцію нічого не дасть – її, у 
кращому випадку, просто не будуть купувати. Отже, проблема 
паритету цін є набагато складнішою, ніж просто визначення ціни 
для рівновеликих прибутків. Таким чином найкращім шляхом на 
даному стані вітчизняної економіки є третій варіант. Паритет цін 
можливий при оптимізації територіального розміщення і структури 
виробництва з врахуванням еколого-економічних вимог. 

 
Висновки до розділу 4 
 
1. Однією з причин недостатнього ресурсного забезпечення 

сільськогосподарських підприємств є диспаритет цін продукції 
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3-тя – зміст моніторингу; 
4-та – наведемо повністю: «Стан земельного фонду оцінюється 

шляхом аналізу ряду послідовних спостережень і порівнянь одержаних 
показників»; 

5-та – передбачає необхідність даних, які мають необхідну повноту 
для об’єктивної оцінки ситуації, її моделювання та прогнозування; 

6-та – здійснення моніторингу забезпечує Держкомзем за участю 
інших заінтересованих міністерств і відомств; 

7-ма – вказує на те, що основою технічного забезпечення 
моніторингу є автоматизована інформаційна система; 

8-ма – дає перелік адресатів, кому передаються дані моніторингу. 
Не важко зауважити, що таке «Положення» не має прямої дії в 

частині переліку основних показників стану земель, періодичності 
їх визначення і надходження в пункти збору інформації; не визначає 
воно організаційної структури моніторингу, підпорядкованості, 
відповідності, тобто тих основних принципових конкретних умов, 
за якими система моніторингу буде дієздатною та ефективною. 

Іншим недоліком Земельного Кодексу є його головна політика, 
яка полягає не в поліпшенні властивостей землі – збільшенні гумусу, 
підвищенні родючості, а в фіксації існуючого стану. Наприклад, 
стаття 1 «Земля – основне національне багатство» Земельного кодексу 
проголошує: «Використання власності на землю не може завдавати 
шкоди правам і свободам громадян, інтересам суспільства, погіршувати 
екологічну ситуацію і природні якості землі». Далі, у стст. 3, 4, 5 і 
особливо в главі 26, ст. 164, що визначає зміст охорони земель, 
вказується на необхідність раціонального землекористування, захист 
сільськогосподарських земель від необґрунтованого їх вилучення 
для інших потреб, захист від ерозії, забруднення, збереження, і 
тільки пункт г) включає поняття «попередження». 

Але і поняття «попередження» теж вказує не на погіршення стану 
природних властивостей, а в даному випадку – естетичного стану 
та екологічної ролі антропогенних ландшафтів. У ст. 165 Земельного 
кодексу «Стандартизація і нормування в галузі охорони земель та 
відтворення родючості ґрунтів» визначається, що встановлюються 
такі нормативи: 

а) оптимального співвідношення земельних угідь; 
б) якісного стану ґрунтів; 
в) гранично допустимого забруднення ґрунтів; 
г) показники деградації земель та ґрунтів. 
Тільки норматив оптимального співвідношення земельних угідь 

спрямований на поліпшення землі. Мова йде перш за все про 
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скорочення площі під ріллею. Розораність сільськогосподарських 
угідь в Україні, і в тому числі в Миколаївській області, перевищила 
будь-які допустимі межі і досягла 84,5 %. 

Рілля, якщо її величина стала надмірною, приводить агроландшафт 
у розбалансованість і стає головною причиною виникнення ерозії і 
зниження родючості ґрунту. 

Міністерство аграрної політики та продовольства разом з Укра-
їнською академією аграрних наук обґрунтували и запропонували 
обсяги скорочення площ під ріллею у країні та в кожній області. В 
Миколаївській області розроблена програма поступового виведення 
площ з ріллі і заміни їх на інші еколого-стабілізуючи угіддя (пасовища, 
луки, лісонасадження). Усього виведено із ріллі до 2006 року 
124,1 тис. га, що складає по відношенню до 1 699,22 тис. га ріллі – 
7,3 %. Це занадто мало, тому що площа ріллі скоротилася із 84,4 % 
до 77,1 %. Згадаємо, що площа ріллі у Франції – 34 %, Болгарії – 
34 %, Англії – 28 %, США – 20 %, Китаї – 10 % площі сільгоспугідь. 
Цей захід, незважаючи на незначні масштаби його застосування, 
буде сприяти зменшенню інтенсивності ерозії, призупиненню 
замулення річок, збільшенню біологічної різноманітності сільського 
ландшафту, його природній привабливості, покращанню загальної 
ситуації в країні. Все ж слід зазначити, що ці заходи, головним чином 
припинять деградацію земель і тому вони не можуть розглядатися 
як такі, що спрямовані на подальше покращання робіт з охорони 
земель. 

Нормативи якісного стану ґрунтів в сьогоднішніх умовах теж 
спрямовані на фіксацію їх незмінних властивостей, а не на подальший 
розвиток. 

Якість ґрунтів оцінюють за допомогою бонітету. Він поділяється 
на загальний і спеціальний. За спеціальним бал бонітету означає 
відносну придатність ґрунтів до вирощування тієї чи іншої сільсько-
господарської культури. Наприклад, чорноземи Лівобережного 
лісостепу мають найвищі бали відносно соняшнику та озимої пшениці, 
дещо нижчі – цукрових буряків і ще нижчі – картоплі. 

Відповідно до цих балів і оцінюється якість ґрунтів. Показники 
якості ґрунтів використовуються в земельному кадастрі і враховуються 
при визначенні грошової оцінки ґрунтів. 

Нині в Україні є чинними нормативи якості ґрунтів, затверджені 
Кабінетом Міністрів України. Ці нормативи теж безпосередньо не 
стимулюють постійне покращання якості земель. 

Наступними є нормативи гранично допустимого забруднення 
ґрунтів. Забруднення ґрунтів нормується за багатьма критеріями. 
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платників податків. Крім того, ЄС опинився в центрі численних 
конфліктів з торговельними партнерами, які обвинувачували його в 
тому, що він своїми експортними субсидіями сприяє продажу своїх 
надлишкових товарів, що означає демпінгову підтримку, чим 
сприяє загальному зниженню цін на світовому ринку. 

Стислий огляд розв’язання проблем диспаритету цін дає можливість 
зробити наступні висновки. Диспаритет цін виникає через взаємодію 
багатьох причин: науково-технічний прогрес у сільському господарстві, 
іммобільність ресурсів, демонополізація сільськогосподарського 
ринку та ін. Всі ці причини призводять, врешті-решт, до надлишку 
сільськогосподарських товарів і, як наслідок, до падіння цін і 
доходів сільськогосподарських виробників. Одночасно спостерігаються 
більш швидкі темпи зростання цін на несільськогосподарську 
продукцію. Нееквівалентний обмін між сільським господарством і 
промисловістю призводить до перетікання доходів у промисловість 
за рахунок сільського господарства. Отже, всі причини можна звести 
до двох: надвиробництво сільськогосподарських продуктів і більш 
швидке зростання цін на промислові товари. Звідси витікають як 
цілком зрозумілі й обґрунтовані шляхи подолання диспаритету цін. 

По-перше – це скорочення площі посівів культур з метою 
зменшення обсягів виробництва. Досвід США показав, що цей 
шлях для регулювання обсягів недостатньо ефективний, тому що 
вилучаються з обробітку найгірші землі, а на решті застосовують 
інтенсивні технології і виробництво не тільки не зменшується, а в 
деяких випадках збільшується. Проте, з точки зору збереження 
земельних ресурсів, цей захід є достатньо позитивний і його необхідно 
впроваджувати в Україні, особливо у формі спеціальних зон з 
підвищеним розміром чорного пару. Його необхідно впроваджувати і 
з точки зору витрачених ресурсів. Якщо недостатньо мінеральних і 
органічних добрив, кормів, то, відповідно до логіки, необхідно 
обробляти стільки землі, щоб внесення добрив відповідало нормам, 
а тварин мати стільки, щоб кормити їх теж відповідно до науково 
обґрунтованих норм. 

По-друге розглянемо вимоги підтримки українських сільсько-
господарських підприємств шляхом забезпечення паритету цін, 
пільгового кредитування, вирішення питань матеріально-технічного 
забезпечення, проектування раціонального використання земель та ін. 
Досягти паритетності цін на сільськогосподарську та промислову 
продукції відомі вітчизняні вчені Саблук П. Т., Месель-Веселяк 
пропонують шляхом обчислення норми прибутку, враховуючи весь 
капітал, включаючи вартість землі [113; 145]. Але потрібно не лише 
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на основі чотирьох індексів, які відображають відповідні витрати 
фермерських підприємств у сукупних витратах: 

– індексу цін на всі товари, що купують фермери як для 
особистих, так і для виробничих цілей; 

– індексу процентів, які сплачують фермерські господарства за 
іпотечну заборгованість по кредитах; 

– індексу податків, які сплачують фермери за нерухоме майно; 
– індексу заробітної плати сільськогосподарських працівників. 
Паритетний індекс необхідний для розрахунку паритетних цін 

реалізації та паритетного співвідношення. 
Паритетна фермерська ціна – це така ціна, яка дозволяє придбати 

за певну кількість проданого фермерами продукту стільки предметів 
споживання, засобів виробництва та послуг, скільки можна було їх 
придбати у 1910-1914 роках. 

Паритетні ціни визначаються по 160 видах сільськогосподарської 
продукції на основі фермерських цін реалізації продукції в середньому 
за попередні 10 років та цін, що склалися за 1910-1914 роки. 

Аналогічна система підтримки сільського господарства існує в 
країнах ЄС. Кожного року Рада Міністрів, до складу якої входять 
міністри сільського господарства країн – членів ЄС, визначає цільові 
ціни на основні види сільськогосподарської продукції. Цільова ціна 
є верхньою межею цін для країн ЄС, і, як правило, вона значно 
вища за ціну на світовому ринку. Щоб дешевий імпорт не міг збити 
цільову ціну, з усіх імпортованих товарів стягується мито у розмірі 
різниці між цільовою ціною і ціною світового ринку, за якою 
імпортовані товари могли б продаватися на ринку ЄС. Розмір цього 
мита коливається у залежності від різниці між перемінною ціною 
на світовому ринку та цільовою, постійною ціною для даного року. 
Таке мито дозволяє конкурувати імпортним товарам лише у випадку, 
коли ціна на внутрішньому ринку ЄС дорівнює цільовій. 

Цей механізм підтримки сільського господарства запобігає 
імпорту сільськогосподарської продукції у ЄС. 

Для стимулювання експорту Рада Міністрів встановлює так звану 
«інтервенційну ціну», яка набагато більша за ціну на світовому ринку. 
Аграрні підприємці отримують за кожну тонну сільськогосподарської 
продукції субсидію в розмірі різниці між інтервенційною ціною і 
ціною на світовому ринку. Звичайно, що для бюджету ЄС такі субсидії 
зазначають збитки. З часом сильна цінова підтримка виробництва 
сільськогосподарської продукції привела до істотного зростання 
обсягів виробництва, і ЄС перетворився в чистого експортера 
аграрних товарів. Така політика є великим тягарем для споживачів і 
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Головними із них є важкі метали, пестициди й радіонукліди. Ці 
забруднювачі створюють найбільшу небезпеку для ґрунтового покриву 
та якості рослинницької продукції. Лише близько 20 % території 
України не забруднено. 

Поблизу джерела рівень забруднення найвищий. Тому навколо 
індустріальних комплексів, підприємств хімічної і металургійної 
промисловості забруднення ґрунтів вище, ніж у віддалених від них 
територіях. 

Рівень забруднення залежить також від вмісту в ґрунті гумусу і 
мінеральної тонкодисперсної частини. Важкосуглинкові чорноземні 
ґрунти здатні переводити забруднювачі в нерухомі сполуки, і тому 
наслідки від забруднення на них значно менш згубні для довкілля, 
ніж на дерново-підзолистих супіщаних ґрунтах. Строкатість про-
мислових викидів і ґрунтового покриву обумовлює дуже велику 
строкатість рівня забруднення ґрунтів країни – від майже абсолютно 
чистих заповідних земель до територій, непридатних для життя і 
будь-якого використання. 

Строкатість забруднення потребує налагодження ретельного 
контролю за вмістом забруднювачів у ґрунтах, рослинницькій і 
тваринницькій продукції, поверхневих і підґрунтових водах. І 
знову, зміст цього нормативу, його мета – не зменшувати постійно 
рівень забруднення, а тільки залишити на якомусь нормативному 
рівні. Але існують і інші підходи, за якими взагалі не повинно бути 
забруднювачів у ґрунті. Але головний висновок такий же. Цей 
норматив також є недостатньо активним фактором, стимулюючим 
подальше зростання зусиль, направлених на зменшення і взагалі – 
на ліквідацію будь-якого забруднення. 

Показники деградації земель та ґрунтів відображають процеси 
зменшення якості їх за умов нераціонального використання. Основні 
причини деградації ґрунтів – велика розораність, дефіцит органічних 
і мінеральних добрив, недостатня захищеність ґрунтів агролісоме-
ліоративними заходами, невисока якість технологій використання 
ґрунтів. 

В Україні найбільш поширеними видами деградації є втрата 
ґрунтами гумусу (майже на всій площі ріллі), переущільнення (до 
40 % ріллі), ерозія (до 1/3 ріллі). Інші види деградації (підкислення, 
підлуження, хімічне забруднення, засолення, осолонцювання тощо – 
всього 17 видів) розповсюджені на менших площах. 

В Україні починаючи з 1960-х років діяла державна програма 
підвищення родючості ґрунтів. Сьогодні, на жаль, такої програми 



 
Кузьменко О. Б. 

88 

немає. Але нині, коли країна виходить із кризи, подібну програму 
необхідно відновити на новому науково-технічному рівні. 

Стандартизація і нормування у галузі охорони земель може бути 
дійовим, ефективним засобом збереження, захисту і подальшого 
нарощування родючості ґрунтів, якщо вона буде поєднана з системою 
економічного стимулювання раціонального використання і охорони 
земель. 

Економічне стимулювання раціонального використання і охорони 
земель повинно мати пріоритет серед заходів, спрямованих на 
збереження і подальше поліпшення земельного фонду. Воно повинно 
поєднувати нормування, стандартизацію, зусилля землевласників і 
землекористувачів, спрямованих на охорону земель, у єдину систему 
раціонального і ефективного землекористування. 

Карні методи – штрафи, адміністративні покарання, кримінальна 
відповідальність, мають той недолік, що вони спрямовані на досягнення 
деякого певного рівня поведінки суб’єктів земельних відносин, а це 
не досягає головної мети їхнього регулювання – постійного вдоско-
налення і зростання якісних показників землі – вмісту гумусу, 
родючості, постійного зменшення і ліквідації рівня деградації землі. 
До того ж ці методи, як відомо, ефективні за двох умов: 

1) невідворотність покарання; 
2) суворість покарання. 
Візьмемо другу умову – суворість покарання. Вона може засто-

совуватися лише тоді, коли чітко визначається співвідношення – 
шкода і покарання. Якщо за правило береться повне відшкодування 
збитків, то це цілком зрозуміло і здається обґрунтованим. Але на 
практиці його реалізувати або важко, або взагалі неможливо. 
Наприклад, посадова особа своїми неправомірними діями завдала 
шкоди земельним ресурсам, яка оцінюється в 1 млн грн. Звичайно, 
відшкодувати збитки така людина не в змозі. Тому штрафи за 
псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель (ст. 52 
Кодексу України про адміністративні правопорушення), які складають 
340-1 360 грн – для громадян і 850-1 700 грн – для посадових осіб, 
мають матеріальний ефект практично нульовий (в порівнянні із 
збитками). Невелике покарання не дає відповідного ефекту. 

Зазначені вище заходи економічного стимулювання недостатні і 
не охоплюють основні напрямки стимулювання, і не мають чітких 
критеріїв оцінки. 

Головний напрямок економічного стимулювання, раціонального 
використання та охорони земель полягає у збільшенні вмісту гумусу 
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Існують і інші організації для сільського господарства США. 
Серед них – Управління розвитку (Cooperative Extension Servise, що 
було засновано у 1914 р. і призначене для пропаганди нових 
методів агротехніки і покращання життя у сільських місцевостях. 
У кожному графстві з розвиненим сільським господарством є 
уповноважені, діяльність яких фінансується із фондів федеральних 
органів штату і графства і які знайомі як із проблемами фермерських 
господарств, так і з останніми досягненнями сільськогосподарських 
дослідницьких станцій і коледжів. 

Управління охорони ґрунтів (Soil Conservation Service), яке 
засновано у 1936 р., також отримує підтримку від федерального 
уряду і має помітні результати. 

Втручання держави у справи фермерських підприємств не 
обмежується рівнем федеральних органів. Власті штатів, як і 
посадові особи у графствах, а також федеральні органи приділяють 
немало уваги сільському господарству. Чим важливіше цей сектор 
економіки, тим сильніше прагнення підтримати його з політичних і 
економічних причин. Закони за принципом «Купуй у себе вдома» 
часто обумовлюють купувати продовольство для державних установ 
переважно у відповідному штаті. Антимаргаринові закони викликали 
зростання споживання вершкового масла, яке виробляється на 
місцях у штатах з розвинутим молочним господарством. Закони 
про санітарну профілактику молочних продуктів часто спрямовані 
не тільки на забезпечення якості і правил та вимог гігієни, але й на 
здійснення певного контролю за поставками з інших штатів, у 
відношенні до яких можна застосувати більш жорсткі стандарти, 
встановлювати транспортні обмеження. У штатах (крім федеральної 
системи) існують свої системи контролю за виробництвом основних 
продуктів фермерських господарств, а іноді вводяться свої системи 
контролю за виробництвом основних продуктів фермерського 
господарства з метою запобігання надвиробництва деяких продуктів. 
Коротко кажучи, навіть у районах, де принцип «вільного підприєм-
ництва» користується особливою популярністю, таких, наприклад, 
як штат Каліфорнія існування, в своєму роді виключних проблем 
сільського господарства призвело країну до прийняття заходів і 
привласнення функцій, які нагадують напівсоціалістичне суспільство. 

Розглядаючи розвиток вирішення проблеми паритету цін у 
США, можна зробити висновок, що сільськогосподарська політика 
не може і не виходить за межі старих ідей. В кінцевому розрахунку 
служба економічних досліджень міністерства сільського господарства 
США розраховує так званий паритетний індекс. Його визначають 
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цього щорічно вивільнялася земля, відносно якої дія контракту 
припинялася, загальна площа до 1969 р. скоротилася до 3 млн акрів 
(1,2 млн га). 

У переліку інших спроб, які здійснювалися з 1960 р. для того, щоб 
переконати фермерів скоротити земельну площу, що обробляється, 
можна назвати прийняту в 1961 р. надзвичайну програму по 
фуражному зерну, спрямовану на скорочення посівів кукурудзи, 
сорго, ячменю, вівса. Програма регулювання земельних площ, що 
прийнята у 1966 р., багато в чому нагадує систему депонування 
землі, прийняту в 1956 р., але вона була розрахована на більш 
тривалий строк (5-10 років), протягом якого земля не оброблялася, і 
менш значні розміри стимулювання. Внаслідок здійснення цієї 
програми площа земель, що обробляються, знову скоротилася у 
1969 р. лише на 4 млн акрів. Проте внаслідок реалізації різних 
комплексів заходів загальна площа необроблюваних земель зросла 
з 14 млн акрів у 1956 р. до максимуму – 65 млн акрів у 1962-му, 
після чого вона протягом декількох років знижувалася, але знову 
збільшилась до 58 млн акрів у 1969 році. 

У кінцевому рахунку сільськогосподарська політика уряду США 
зводиться до асигнування коштів на підтримку цін. Ця політика 
звичайно здійснювалася корпорацією товарного кредиту, яка або 
закупляла урожай, або надавала під нього позику (виходячи із рівня 
цін, що підтримувалися), внаслідок чого урожай становився державною 
власністю, якщо фермер не міг продати свою продукцію за більш 
високу ціну в іншому місті. Щоб мати право на послуги корпорації, 
фермер зобов’язаний здійснювати встановлений контроль за розміром 
земельних площ або притримуватися квот, що встановлюються 
щорічно корпорацією для відповідних культур. Різні додаткові 
програми являють собою спроби вилучити із обробки площі, 
зайняті сільськогосподарськими культурами тимчасово або постійно. 

Здійснення фермерських програм не досягло того успіху, на 
який сподівалися, внаслідок складності і різноманітного характеру 
потреб у різних секторах сільського господарства і в різних районах 
США через значний прогрес в галузі техніки. У 1970 році довелося 
прийняти новий закон про сільське господарство, і незважаючи на 
всю критику і вимоги, він по суті, став таким же, як і його попе-
редники. Була встановлена гранична сума субсидій, яка сплачується 
одному фермерському господарству (55 000 доларів на кожну 
сільськогосподарську культуру – на одній фермі). Практичне значення 
цього обмеження невелике, і поза увагою залишилося сільське 
населення з низьким доходом. 
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в ґрунтах, зменшенні і повній ліквідації забруднення земель, припиненні 
і поверненні в первісний природний стан деградованих земель. 

Виходячи з цього необхідно встановити обґрунтовані стимулюючі 
заходи у відповідності до конкретних чисельних значень показників, 
що оцінюють стан використання і охорони земель. Наприклад, за 
кожний процент збільшення вмісту гумусу зменшувати певний 
процент податку з прибутку. Дійсно, збільшення вмісту гумусу, за 
рівних інших умов, збільшує прибуток (ренту) товаровиробника 
внаслідок підвищення врожайності культур. Оскільки держава і 
землевласники в системі господарювання на землі є партнерами, то 
і збільшений доход, зароблений спільними зусиллями держави у 
вигляді застосування сприятливих умов господарювання власникам 
землі і безпосередньо – власниками, які здійснили заходи зі збільшення 
вмісту гумусу і родючості, повинні розподілятися у визначеній 
пропорції. 

Тільки такий підхід перетворить існуючу політику з охорони 
земель як ту, що тільки спрямована на нейтралізацію подальшого 
погіршення стану земель, в політику постійного заохочення 
нарощування зусиль і ресурсів зростаючого покращання земель. 

Перехід на нову політику дозволить вирішувати важливу проблему 
партнерства держави, власників землі і землекористувачів. Дійсно, 
все земельне законодавство пронизує філософія «начальника», 
тобто держава тільки дає вказівки, як не дуже освічений начальник, 
і не несе конкретної відповідальності за результати своєї діяльності, 
хоча ст. 163 Земельного кодексу і декларує, що відповідальність за 
стан земель покладається, насамперед, на відповідні міністерства і 
відомства, які здійснюють управління в сфері використання та 
охорони землі. Можна наводити численні приклади, про стан землі, 
але незаперечним фактом є те, що в країні не розроблена система 
моніторингу на основі інформаційної автоматизованої мережі збору 
й аналізу даних постійного спостереження за станом земель. Не маючи 
фундаменту, бази для оцінки стану явища, відповідно і заходи з 
покращання такого стану не можуть бути розроблені і здійснені. 
Тільки заохочувальні стимулюючі методи дозволять об’єднати 
державу і землевласників у партнерську одиницю, в якій інтереси 
держави, фізичних і юридичних осіб співпадають і відчувається 
певний резонанс, що подвоює загальні результати. 

Екологічні проблеми за своєю сутністю є проблемами економіч-
ними. Всі вони зводяться до замкнутого кола: людина – виробництво – 
природа. 
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Перший ланцюг – це взаємодія людини з природою у формі 
виробництва споживчих благ (товарів і послуг). На цьому етапі 
виявляється, що ті технології, які застосовуються для виробництва 
товарів і послуг, дають побічний ефект у вигляді шкідливих викидів, 
руйнування ґрунту, інше. Але це означає, що існуючі технології не 
повністю задовольняють потреби людей, а це вже економічна 
проблема. 

Другий ланцюг, виробництво – людина, означає те, що за всіма 
екологічними проблемами (неякісна вода, забруднене атмосферне 
повітря, деградовані ґрунти тощо) стоїть людина зі своїм бажанням 
жити в чистому природному середовищі. І знову проблема зводиться 
до потреб людей, а саме цим займається економіка. 

Третій ланцюг – людина – виробництво. На цьому етапі вироб-
ляються протидійні заходи з нейтралізації або обмеження негативного 
впливу діяльності людини – переробка відходів, впровадження 
ресурсноощадних технологій у землеробстві тощо, що теж відноситься 
до економічних проблем. 

І останнє – виробництво продукції з відходів, утилізація речей, 
які вичерпали свій ресурс, і т. п. і вплив цього виду виробництва на 
людину. Таким чином, економічні проблеми починаються і закін-
чуються людиною, її потребами. Екологія в наведеному ланцюгу 
займається вивченням негативного впливу виробничої й іншої 
діяльності на природу і людину та загальних заходів щодо їхнього 
запобігання. Розробка будь-яких заходів потребує коштів, а це – 
головна економічна проблема. 

Якщо немає або недостатньо коштів для інвестицій у природо-
охоронну діяльність, то вона втрачає свій сенс. 

Екологічні проблеми вирішують сьогодні переважно за допомогою 
організаційних методів управління, що базуються на мотивах 
примусового характеру. Вони існують і практично застосовуються 
завдяки зацікавленості людей у спільній організації і розподілі 
праці. До організаційних методів управління відносять комплекс 
способів і прийомів впливу на робітників, що зумовлені організа-
ційними відносинами та адміністративною ієрархічною владою 
керівника. Організаційні методи управління поділяються на регламентні 
і розпорядчі. 

Регламентні методи виступають у вигляді формування структури 
та ієрархії управління, розробки методично інструктивної бази. 
Розпорядчі методи управління застосовуються для оперативної 
поточної роботи і базуються на наказах керівників (усіх рівнів). 
Цей стислий огляд необхідний для того, щоб стверджувати, що 
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Упродовж 40-х років була проведена організаційна перебудова 
федеральних органів для того, щоб забезпечити швидке збільшення 
виробництва продовольства, щоб подолати нестачу його під час 
війни і на початку післявоєнного періоду в усьому світі. Протягом 
майже 10 років значні субсидії на підтримку цін і інші заходи 
заохочували фермерів робити великі капіталовкладення і широко 
розвивати господарство з тим, щоб досягти максимально можливого 
обсягу виробництва. 

Проте на початку 50-х років, коли попит заокеанських країн на 
продовольство скоротився в районах, що потерпіли від війни, 
перебудова фермерської економіки у відповідності до нової ситуації 
стала дуже важкою справою і виникло накопичення величезних 
запасів. 

Скоротили площу земель, що оброблялися, але це привело до 
більш ретельної якості їх обробки, так що виробництво фактично 
зросло, в той час як площі, що вивільнялися, часто використовувалися 
під інші сільськогосподарські культури, збільшуючи їх виробництво. 
Сільськогосподарський закон 1956 р. встановлював систему «Земель-
ного банку», два типи земельних резервів – «резерв необроблюваної 
землі» і «резерв землі, що підлягає збереженню». 

Система створення резерву необроблюваної землі дозволяла 
фермерському підприємству отримувати винагороду за скорочення 
посівів тих культур, які вироблялися з надлишком, і депонувати 
вилучену таким чином землю в «банку». 

Система цих заходів діяла до 1958 р. і виявилася малоефективною. 
Коли у 1957 р. вона досягла свого апогею, близько 21 млн акрів 
(8,4 млн га) були на цьому рахунку в «банку», але фермери, 
зрозуміло депонували найменш родючі землі і продовжували більш 
інтенсивно обробляти решту земель, так, що виробництво продукції 
знову зросло. Експеримент закінчився, коли розміри надлишків 
сільськогосподарської продукції досягли рекордного рівня. 

Проте програма створення резерву землі, якій підлягає збереженню, 
продовжує втілюватися в життя, хоча після 1960 р. площа цих 
земель не збільшується. У відповідності до системи земля фермерських 
підприємств здавалася в оренду уряду і зберігалася їм як частка 
резерву, причому фермер здійснював заходи по її збереженню, що 
були затверджені владою. Головною метою тут було саме збереження 
природних властивостей землі, а контроль за виробництвом продукції 
ніколи не відігравав значної ролі. 

Площа земель, що підлягали збереженню, досягла у 1960 р. 
свого максимуму – 29 млн акрів (11,6 млн га). Але оскільки після 
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Ціни на фермерську продукцію зросли менше, ніж ціни на інші 
товари, – створився диспаритет цін. В умовах, коли ціни на 
фермерську продукцію зростають значно повільніше, ніж ціни на 
товари, які купують фермери, окремий фермер у будь-якому випадку 
прагне збільшити обсяг виробництва, щоб підтримати рівень свого 
реального доходу на попередньому рівні. Але це саме по собі веде 
до появи надлишків продукції і подальшого падіння цін. 

Для того, щоб подолати ці проблеми, ефективного і політичного 
рішення яких, здавалося, не існувало, федеральний уряд з 30-х років 
ХХ ст. створив широку і громіздку систему заходів з підтримання 
цін і контролю над виробництвом. Але ці заходи не вирішували 
проблему. Фермери вимагали більшої участі уряду у справах сільського 
господарства, тому що захисні мита, допомога кооперативному 
руху й інші подібні заходи були малоефективними. У 1929 р. було 
створено федеральне правління у справах ферм, але в цьому ж році 
почалася економічна криза надвиробництва, і у 1933 р. воно було 
ліквідовано. 

Проте в цьому ж році президент Рузвельт у рамках свого 
«Нового курсу» провів через конгрес і сенат перший закон про 
регулювання сільськогосподарського виробництва. Цей закон був 
спрямований на підтримку цін, на створення реального паритету 
цін на сільськогосподарську і промислову продукцію, на регулювання 
виробництва важливих сільськогосподарських культур і продуктів 
тваринництва. У тому ж році була створена корпорація товарного 
кредиту – урядовий орган, перед яким стояла задача закупівлі, 
збереження і продажу сільськогосподарських товарів і надання 
фермерам авансів готівкою під заставу їх продукції до збору нового 
врожаю. Дуже цікаво, що закон 1933 р. був оголошений Верховним 
судом неконституційним, але корпорація товарного кредиту про-
довжувала залишатися основною ланкою організаційних заходів з 
допомоги фермерським підприємствам. 

У 1938 р. був прийнятий ще один закон про регулювання 
сільськогосподарського виробництва, яким встановлювалася обов’яз-
кова підтримка цін на деякі сільськогосподарські культури (спочатку 
на кукурудзу, пшеницю і бобові), квоти продажу цих та інших 
культур (що контролювалося шляхом обмеження земель під ними), 
асигнування для підтримки цін на іншу сільськогосподарську 
продукцію у випадках, коли це було необхідно. Ця система заходів, 
у яку пізніше були внесені деякі поправки, залишається основою 
федеральної політики. 
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вони, як і будь-які методи, надзвичайно важливі і без них не може 
здійснюватися управління. 

В той же час, якщо наголос робиться переважно на організаційних 
методах, то виявляються численні їх недоліки. Вони полягають у 
тому, що треба контролювати і спостерігати за правильністю виконання 
наказів. Для цього необхідний спеціальний штат контролерів, а для 
спостереження за правильністю роботи контролерів – свій спеціальний 
штат контролерів. Саме це сьогодні і спостерігається в економіці. 
Державні розпорядження, наприклад, контролюються штатом 
адміністрації більш нижчого рівня, а їх діяльність – контрольно-
ревізійною службою і т. д. Крім того, що необхідний численний 
коштовний контрольний апарат, адміністративні накази вилучають 
людину (підприємства) із самого процесу охорони навколишнього 
середовища, зокрема землі, і перетворюють її (людину) в технічний 
засіб для виконання наказів. Тому, безперечно, головна увага повинна 
приділятися економічним методам. У Законі України про охорону 
навколишнього природного середовища від 25 червня 1991 р., у 
статті 4, [61] вказано що до економічних заходів (методів) відносяться: 

– встановлення лімітів використання природних ресурсів, 
викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне 
середовище та розміщення відходів; 

– встановлення нормативів плати і розмірів платежів за вико-
ристання природних ресурсів, викиди і скиди забруднюючих речовин 
у навколишнє природне середовище, розміщення відходів та інші 
види шкідливого впливу; 

– надання підприємствам, установам і організаціям, а також 
громадянам податкових, кредитних та інших пільг при впровадженні 
ними маловідходних, енерго- і ресурсозберігаючих технологій та 
нетрадиційних видів енергії, здійснення інших ефективних заходів 
щодо охорони навколишнього природного середовища; 

– відшкодування в установленому порядку збитків, завданих 
порушенням законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища. 

На наш погляд, не всі ці заходи відповідають критеріям економічних 
важелів, методів управління. Встановлення лімітів використання 
природних ресурсів, викидів і скидів забруднюючих речовин 
відноситься, скоріше, до організаційних методів, хоча вони в кінцевому 
підсумку позначаються на економічних показниках. Дійсно, вста-
новлення лімітів саме по собі ніякого впливу на підприємство чи 
фермера не справляє. Мається на увазі, що недоотримання вста-
новлених лімітів веде до вартісного грошового покарання у вигляді 
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штрафів. Така система штрафів передбачається у Кодексі України 
про адміністративні правопорушення. У статті 53 регламентується 
що: «Використання земель не за цільовим призначенням, невиконання 
природоохоронного режиму використання земель, розміщення, 
проектування, будівництво, введення в дію об’єктів, які негативно 
впливають на стан земель, неправильна експлуатація, знищення або 
пошкодження протиерозійних гідротехнічних споруд, захисних 
лісонасаджень – тягнуть за собою накладання штрафу на громадян 
від п’яти до двадцяти п’яти неоподаткованих мінімумів доходів 
громадян і на посадових осіб – від п’ятнадцяти до тридцяти 
неоподаткованих мінімумів доходів громадян». 

У цій статті теж порушений один з головних принципів покарання, 
а саме – співвідношення шкоди (збитків) і штрафу. Дійсно, якщо 
задано шкоди на, припустімо, 1 млн грн, а покарання – максимальне – 
30 неоподаткованих мінімумів, що складає 510 грн то він суттєво 
не впливає на поведінку порушників законів. Але головне інше. 
Припустімо, закон в іншій редакції, а саме – за порушення правил 
використання земель встановлюється: 

– повне відшкодування збитків; 
– штраф. 
І в цьому випадку він був би недійовим. По-перше, відшкодувати 

повну суму збитків, як у нашому прикладі, не змогла б переважна 
більшість людей (тільки одиниці мають дохід більше 1 млн грн на 
рік). По-друге, необхідно встановлювати і необхідний штраф. Якщо 
встановлять неоподаткований мінімум у розмірі 100 грн, то величина 
штрафу досягла б 3 000 грн, що теж незрівнянно менше за завдану 
шкоду. Але в цьому випадку виникає інша колізія: що означає 
«відшкодування збитків» і «штраф»? За своїм змістом штраф – це 
грошове покарання за завдану шкоду. Отже, можливо встановити 
штраф; але такий, який би міг відшкодувати збитки, і розмір якого 
співпадав би зі шкодою, в багатьох випадках неможливо. 

Запалити поле пшениці, ліс (навмисно чи необережно) може 
будь-яка людина, незалежно від того, має вона доходи чи ні. 

Але головне полягає в тому, що з точки зору держави від-
шкодування збитків за допомогою штрафів взагалі не відбувається. 
Цей висновок випливає з концепції альтернативних витрат, які 
відображають цінність послуг з альтернативних варіантів, від яких 
довелось відмовитися при економічному виборі. 

Альтернативні витрати можна характеризувати як цінність 
втрачених можливостей, витрати даного блага, вираженого в іншому, 
яке довелося віддати в жертву для отримання іншого блага. Звідси, 
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технічні засоби, такі як використання електронних приладів і літаків, 
науково обґрунтоване використання водних ресурсів тощо. 

 
Таблиця 4.3 

Індекси продуктивності фермерських підприємств 
у 1940-1969 рр. 

 1957-1959 1940 1969
Продукція на 1 людино-годину 100 36 189
Виробництво зернових на 1 акр 100 76 129
Площа землі, використана для 
вирощування польових культур 

100 103 94 

Примітка. Джерело: Statistical Astract, 1970. 
 
Взяті окремо, ці досягнення не змогли б здійснити такий вплив 

на продуктивність, але в комплексі вони вплинули на загальне 
зростання сільськогосподарського виробництва. 

Продуктивність сільського господарства США зростала. Якщо б 
суспільство і господарство функціонували злагоджено і дотримувалась 
економічна справедливість, доходи підприємств у сільському 
господарстві збільшилися б. Проте, фактичні особисті доходи в 
сільському господарстві, традиційно більш низькі, ніж доходи 
несільськогосподарського населення, і не зросли в тому ж ступені, 
що і виробництво (табл. 4.4). 

 
Таблиця 4.4 

Середньорічний доход сім’ї фермера в співставленні 
з середнім доходом сім’ї у США, доларів США 

Доходи сім’ї з (4-х осіб) 1992 1993 1994 1995 1996 1997
1. Доход фермерської сім’ї від 
фермерської діяльності 

7 180 4 815 4 376 4 720 7 906 5 980 

2. Середній сімейний доход по 
США 

38 840 41 428 43 133 44 938 47 123 49 692

Відсотки 
3. Співвідношення середнього 
доходу сім’ї фермера від 
фермерської діяльності до 
середнього доходу сім’ї США 

18,5 11,6 10,1 10,5 16,7 12,0 

Примітка. Джерело: [181]. 
 
Фермерські сім’ї мають нижчий дохід від фермерської діяльності 

порівняно з середніми сімейними доходами в США, тому вони 
повинні займатися іншою діяльністю і мати додаткові доходи, які в 
підсумку дорівнюють і навіть перевищують середній сімейний дохід. 
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Отже, собівартість проданої на експорт пшениці становила 7,5 млн т × 
744,6 грн/т = 5 584,5 млн грн. Валовий прибуток трейдерів склав 
10,5 – 5,6 = 4,9 млрд грн. Ці гроші могли б збільшити парк 
зернозбиральних комбайнів на 49 %, що особливо необхідно 
сільськогосподарським підприємствам, тому що внаслідок повного 
фізичного зносу кількість зернозбиральних комбайнів скоротилася 
з 107 000 штук у 1990 році до 36 800 штук у 2009 році, або на 
65,6 %. Під зерновими у 2009 році було зайнято 15 837 000 га. 
Вважається, що для нормальних строків збирання врожаю необхідно 
мати 1 зернозбиральний комбайн на 100 га площі під зерновими, 
тобто 158 370 зернозбиральних комбайнів, яких фактично всього 
36 800. Внаслідок їх нестачі строки збирання зернових розтягуються, 
що веде до втрат урожаю. Частину цих коштів можливо спрямувати 
на землевпорядні роботи, рекультивацію земель та ін.. Крім того 
якщо в сільському господарстві оборот капіталу 12 місяців, то у 
торгових посередників він складає від одного до шести місяців, що 
відповідно відбивається на рентабельності галузей. 

Слід зазначити, що не бачити це становище неправильно, а не 
вживати заходів державного регулювання щодо розв’язання проблеми 
диспаритету цін – неприпустимо. 

Світова практика забезпечення паритету цін на промислову і 
сільськогосподарську продукцію має величезний досвід, особливо 
США. 

Сільське господарство США має величезне значення для економіки 
країни, але займає дуже скромне місце не тільки по чисельності, 
але і по його частці в національному доході (2,7 % у 1967 р.). 
Доходи фермерських підприємств, як вважають американські вчені, 
теж в цілому низькі, хоча у продуктивності праці відбулися значні 
зміни (табл. 4.3). 

Табл. 4.3 свідчить про зростання продуктивності в сільському 
господарстві, яка не може порівнятися із її зростанням у інших 
галузях промисловості США. Якщо продуктивність у 1957-1959 рр. 
прийняти за 100 %, то у 1969 р. індекс виробництва на 1 витрачену 
людино-годину склав 189, у той час як у несільськогосподарському 
секторі він виріс лише до 133. 

Фактори, що сприяли цьому досягненню, зрозумілі і ясні. 
Дослідницькі станції і лабораторії створили нові сорти рослин, нові 
породи тварин, нові види добрив, нові засоби боротьби зі шкідниками 
і нові методи організації сільського господарства. Економічному 
застосуванню цих досягнень сприяли нові машини, обладнання і 
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відшкодування збитків від невиконання природоохоронного режиму 
використання земель, забруднення земель та ін.. потребує витрат, 
які є альтернативними, і ресурси, які підуть на це відшкодування, 
означають лише те, що вони вже не підуть на інші, альтернативні, 
потреби. 

Яким чином можна відшкодувати збитки від засухи 2007 року? 
Відповідь одна – ніяким. Якщо держава надає пільги або допомогу 
сільгоспвиробникам, то ці кошти не підуть на інші потреби. І навіть 
якщо б якась багата країна надала нам допомогу, то й тоді, виходячи з 
концепції альтернативних витрат, у межах тієї країни відшкодування 
збитків не відбулося. Якщо ліс згорів, земля втратила гумус, то 
ніяким чином збитки не відшкодовуються. 

Розглянемо економічну природу збитків. Під збитками розуміють 
кінцеву втрату чогось що відшкодувати неможливо. Але і в літературі, і 
в офіційних документах (у наведеному вище законі про охорону 
навколишнього середовища) вживається термін – «відшкодування 
збитків». Який же зміст вкладається в нього? Очевидно, мова йде 
про повернення пошкодженої субстанції в первинний стан за 
рахунок коштів тієї особи (фізичної або юридичної), яка завдала 
такої шкоди. В цьому випадку йде мова про зовнішні ефекти. 

Наприклад, металургійний завод викидає шкідливий пил, забруднює 
землю, власник якої несе збитки у вигляді втрат врожаю сільсько-
господарських культур. На металургійний завод накладають 
штраф, припустімо, у розмірі вартості недоотриманого врожаю. 
Власник землі за ці кошти: 

а) знешкоджує, очищує землю від пилу і приводить її в первісний 
стан; або 

б) задовольняється штрафом і нічого не робить. 
Очевидно, що випадок б) дуже нераціональний для власника 

землі, тому що земля пошкоджена, дає все менший врожай, а штраф у 
цьому випадку повинен бути постійно зростаючим для металургійного 
заводу на весь час, поки йде регулярне забруднення землі. Зростання 
штрафу викликається тим, що постійний викид пилу збільшує 
пошкодження землі і необхідно все більше ресурсів, щоб очищувати 
землю від нього. 

Кошти, які виділяє металургійний завод власнику землі, як уже 
згадувалося раніше, альтернативні, і вони вже не підуть на ті цілі, 
які планувалися раніше. 

В будь-якому випадку суспільство (держава) внаслідок забруднення 
землі стало біднішим, а сам процес відшкодування збитків пере-
творився в перерозподіл коштів між членами суспільства. 



 
Кузьменко О. Б. 

94 

Збитки, які не відшкодовуються, в економічному законодавстві 
називаються «неодержаним доходом» [133]. 

«Неодержаний дохід – це дохід, який міг би одержати власник 
землі, землекористувач, у тому числі орендар, із земельної ділянки і 
який він не одержав внаслідок її вилучення (викупу) або тимчасового 
зайняття, обмеження прав, погіршення якості землі або приведення 
її у непридатність для використання за цільовим призначенням у 
результаті негативного впливу, спричиненого діяльністю підприємств, 
установ, організацій та громадян « [133]. 

Це визначення недостатньо повне, оскільки в ньому не відобра-
жається той факт, що неодержаний дохід може бути результатом дії 
не тільки зовнішніх факторів, а і внаслідок діяльності (або бездіяльності) 
власника землі, землекористувача-орендаря, які, наприклад, вико-
ристовували неякісні, заборонені пестициди, не проводили меліоративні 
та інші природозахисні заходи. 

Взагалі неодержаний дохід може бути наслідком економічної, 
технологічної, соціально-культурної компоненти макрооточення та 
компоненти природного середовища і ресурсів. 

До економічної компоненти, яка впливає на створення неодержаного 
доходу, відносяться: 

– рівень інфляції; 
– фінансово-кредитна політика; 
– система оподаткування; 
– диспаритет цін на промислову і сільськогосподарську про-

дукцію. 
Високі темпи інфляції знецінюють доходи, внаслідок чого не 

вистачає коштів для фінансування робіт з охорони земель. Недо-
ступність кредитів для сільськогосподарських виробників гальмує 
або зовсім припиняє роботи з охорони земель. Високі ставки 
податків зменшують доходи і діють аналогічно впливу інфляції. 

Диспаритет цін є одним із важливіших факторів, який негативно 
впливає на всю економіку сільського господарства. Зростання цін 
на промислову продукцію більш високими темпами, ніж на сільсько-
господарську, спричиняє постійне відносне й абсолютне зменшення 
реальних доходів селян і зменшує можливості виділення коштів на 
заходи по раціональному використанню та охороні земель. 

Технологічна компонента передбачає темпи технологічних змін 
в обробітку землі і взагалі в інноваційному потенціалі сільсько-
господарської галузі. Необхідно відзначити, що темпи зростання 
інновацій відстають від темпів забруднення землі, втрати її родючості. 
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Сільгоспвиробники не можуть кинути свою роботу та шукати 
іншу в промисловості, тому що і в промисловості багато безробітних і 
незначний попит на робочу силу. 

Сільське господарство вважається ринковою структурою доско-
налої конкуренції, в якій ціна для кожного підприємства задається 
ринком, виробник не впливає на пропозицію продукції, тому що 
його частка в загальній пропозиції галузі незначна. В цій ситуації 
кожен сільгоспвиробник не впливає і на ціни. В той же час про-
мислові товари, які аграрні підприємства купують для виробництва 
(техніка, добрива, засоби захисту рослин) і для власного споживання, 
виробляються в галузях, які монополізовані в тому чи іншому 
ступені. Паливо, мінеральні добрива, сільгосптехніку виробляють 
монополізовані галузі, підприємства яких суттєво впливають на 
рівень цін. Таке становище є однією з причин виникнення диспаритету 
цін. Він зумовлює сільськогосподарське населення в усіх країнах 
світу нести більшу частку витрат на розвиток власної економіки. 
Доходи у аграрних підприємствах при цьому значно нижчі за ті, які 
отримують робітники інших галузей економіки. Наприклад, якщо 
середньомісячна заробітна плата по України в 2009 році складала 
1 906 грн, а в промисловості 2 117 грн, то найменша заробітна 
плата була у сільському господарстві – 1 220 грн, або у 1,6 раза 
нижча, ніж у цілому по країні, і в 1,7 нижча ніж у промисловості [154]. 

Диспаритет цін викликає необхідність експорту надлишкової 
продукції в інші країни, яким можливо продати продукцію за більш 
високими цінами. 

У 2009 році середня ціна реалізації з пшениці на внутрішньому 
ринку складала 799 грн/т [154], а на експорт на умовах FОВ за 
ціною 175 дол./т [53] (1 400 грн/т, за курсом – 8,01 грн за 1 долар). 
Якщо б сільгосппідприємства продавали пшеницю безпосередньо 
за кордон, вони б мали значно більші доходи. Але операції по 
експорту продукції сільського господарства здійснюються, як правило, 
фірмами-посередниками (трейдерами), тому що для сільськогоспо-
дарських підприємств ці операції дуже складні за процедурою 
(формування та сертифікація великих однотипних партій товару, 
оформлення документів для податкової інспекції, митного контролю, 
організація обслуговування залізничним транспортом і т. п.). 
Зернотрейдери мають значні доходи. У 2009/2010 маркетінговому 
році у липні-січні було експортовано 15,3 млн тонн зерна, у тому 
числі 7,5 млн тонн пшениці [53], виручка від її реалізації становила 
1 312,5 млн дол., або 10,5 млрд грн. Рентабельність склала 7,3 % 
при середній ціні реалізації на внутрішньому ринку 799 грн/т [154]. 
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пропозицію сільськогосподарської продукції, а попит на неї в межах 
країни залишається незмінним або незначно зростає, що призводить до 
зменшення цін і доходів. Зростання попиту на сільськогосподарську 
продукцію відбувається також у зв’язку зі зростанням чисельності 
населення, але споживання продуктів харчування на душу населення 
залишається майже незмінним. Наприклад, у США споживання 
м’яса на душу населення з 1988 по 1997 рр. не тільки не зросло, а й 
зменшилось, відповідно, з 54,2 кг/рік до 50,3 кг/рік, риби та крабів – з 
6,8 кг/рік до 6,6 кг/рік, жирів – з 28,8 кг/рік до 29,8 кг/рік. Суттєво 
зросло споживання курячого м’яса – з 18,0 кг/рік до 23,1 кг/рік або 
на 28 %; овочів та фруктів – з 288,4 кг/рік до 322,4 кг/рік або на 
18 %, що пов’язано зі зміною пріоритетів у харчуванні під впливом 
пропаганди «здорового способу життя» [181]. 

В Україні ситуація інша. Споживання якісних продуктів – 
вершкового масла, м’яса, фруктів, ягід, горіхів, винограду – нижче 
рівня споживання цих продуктів у США. Споживання продуктів 
харчування в Україні на душу населення становило у 2007 р.: м’яса 
і м’ясопродуктів (включаючи яловичину, телятину, баранину, свинину 
та птицю) – 46 кг/рік, або 57,7 % від рівня споживання в США 
(79,7 кг/рік); жирів та олії – 18 кг/рік, або 62 % від рівня в США 
(29,8 кг/рік); овочів, фруктів, ягід, горіхів – 266,4 кг/рік, або 52 % 
від рівня в США (511,1 кг/рік). 

Зниження цін на продукцію сільського господарства в Україні і 
підвищення доходів громадян зумовлює попит, який буде, до 
певного рівня – рівня насиченості, близьким до еластичного, і лише 
для невеликої обмеженої кількості людей з великими доходами – 
ненасиченим. 

Іммобільність сільськогосподарських ресурсів полягає в тому, 
що різке падіння доходів і цін на сільськогосподарську продукцію 
(у 2009 році рентабельність тільки соняшнику, цукрових буряків і 
винограду була високою – відповідно, 41,4 %, 37,0 %, 92,1 %, а 
рентабельність решти основних видів продукції була дуже низькою: 
7,3 % – зерно; 12,9 % – картопля; яйця – 13,1 %; а в тваринництві 
взагалі більшість продукції має від’ємну рентабельність: – 32,9 % 
(м’ясо ВРХ), – 31,8 % (м’ясо кіз і овець), – 22,5 % (м’ясо птиці)) не 
примушує сільгосппідприємства зупинити своє виробництво, 
зменшити пропозицію і тим самим зменшити падіння цін і доходів. 
Сільгосппідприємства не можуть кинути свою землю, тому що це 
пов’язано з технологією сільськогосподарського виробництва і 
виведення землі з обробітку не простий процес і потребує додаткових 
витрат, не можуть скоротити витрати на свою робочу силу. 
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Соціально-культурна компонента має також відношення до 
охорони землі. До неї відносять: 

– особливості пануючих у суспільстві традицій і вірувань; 
– рівень освіти; 
– ставлення людей до праці; 
– забезпечення населення країни об’єктами культури; 
– ставлення людей до оточуючого світу та інше. 
Оцінюючи в цілому традиції та вірування в нашому суспільстві 

по відношенню до землі дуже позитивно, необхідно все ж визнати 
недостатній рівень освіти на селі саме з природоохоронних знань, 
деякі негативні традиції, які розвивалися на селі, – надмірне вживання 
алкоголю, наприклад. Відчуження селян від землі в радянський 
період теж не стимулювало охорону земель. 

Компонента природного середовища і ресурсів полягає у 
розгляданні і вивченні: 

– стану і перспектив використання джерел сировини та енерго-
ресурсів; 

– рівнів забруднення довкілля; 
– рівня впливу державних органів на інтенсивність ресурсо-

використання; 
– характеристики кліматичних факторів; 
– ступеня використання вторинних ресурсів. 
Можна з упевненістю стверджувати, що охарактеризувати компо-

ненту природного середовища треба як низькою, негативною оцінкою. 
Незадовільний стан використання джерел сировини і енерго-

ресурсів, високий рівень забруднення довкілля, недостатній рівень 
впливу державних органів на інтенсивність ресурсовикористання 
земель, низький ступінь використання вторинних ресурсів – усе це 
представляє великі труднощі для створення ефективної дієздатної 
системи охорони земель. 

З вищесказаного можна зробити висновок, що далі можна вести 
дослідження з втрати доходу та запобігання неодержаних доходів 
від неправильного, ненаукового використання землі. 

Таким чином, відшкодування збитків, про яке йдеться в ст. 41 
згаданого вище закону про охорону навколишнього середовища, не 
може бути здійснено, а встановлення лімітів використання природних 
ресурсів, викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє 
природне середовище та розміщення відходів недостатньо дійове, 
оскільки відноситься до організаційних методів управління, що 
ефективні лише в нерозривному поєднанні з економічними методами. 
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До них, за Законом (ст. 41), відноситься надання підприємствам, 
організаціям і установам, а також громадянам податкових, кредитних 
та інших пільг при впровадженні ними ефективних заходів щодо 
охорони навколишнього середовища. 

Отже, Закон перелічує лише ті економічні важелі, які можуть 
сприяти ефективному використанню і захисту земель. Але в ньому 
не показано сам механізм впровадження цих пільг – коли, як, в 
яких випадках, у залежності від яких показників вживаються ці 
пільги – і тому для практичного використання він не придатний. 
Необхідно створити системний еколого-економічний механізм захисту 
земель. 

Пропонується нова технологія і нові підходи до відшкодування 
збитків, які не одержані внаслідок негативних для землі явищ. 
Треба внести зміни в Земельний кодекс України, закон України 
«Про оренду земель», відповідні постанови уряду та інших нормативно-
правові акти в яких термін «збитки від погіршення якісного стану 
ґрунтів» – замінити терміном «неодержаний дохід», що компенсується 
суб’єкту господарювання на землі за весь період відновлення якісних 
характеристик ґрунтів. 

Все це не є лише уточненням лексики, термінології, хоча і це 
мається на увазі. Головне – зміна пріоритетів у цій галузі. Необхідно 
віддавати перевагу запобіжним заходам у галузі охорони земель, а 
не йти слідом за подіями – забрудненням навколишнього середовища. 

 
2.3. Оренда землі у контексті збереження якісного стану 

ресурсної бази сільськогосподарських підприємств 
 
Орендні відносини в сільському господарстві регулюються 

Земельним кодексом України, прийнятим 25 жовтня 2001 року, 
Законом України від 06.10.1998 р. № 161-ХІV «Про оренду землі» 
(у редакції Закону України від 02.10.2003 р. № 1211-ІV (далі – 
Закон № 161)), Цивільним кодексом України, Указом Президента 
України «Про невідкладні заходи щодо захисту власників земельних 
ділянок і земельних часток (паїв)» від 19.08.2008 р. № 725/2008, а 
також іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно 
до них, договором оренди землі та ін. 

Відповідно до цих нормативних актів селянин має право здавати 
землю в оренду за відповідну плату. В оренду можна передавати не 
тільки землю, але й інші природні ресурси, підприємства й організації 
або їхні підрозділи; окремі види майна, які потрібні для господарської 
або іншої діяльності. Земельні ділянки можна здавати в оренду 
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наприклад, на хліб, люди не будуть купувати більше порції, 
припустимо, 250 г на день. І тому головним фактором, який визначає 
еластичність попиту на харчові продукти, є залежність одних, менш 
якісних, на інші, більш якісні продукти. Наприклад, внаслідок 
зменшення ціни у споживача виникає додатковий дохід, який він 
може і часто витрачає, наприклад, на дорогу рибу або інші делікатеси, 
під впливом реклами купує дуже дорогі чіпси (у порівнянні зі 
звичайною картоплею), тощо. Тому збільшення пропозиції збільшує 
доходи споживачів і переробників сільськогосподарської продукції, 
одночасно зменшуючи доходи аграрних підприємств. 

 

 
Рис. 4.5. Нееластичність попиту 

 
Нееластичність попиту на сільськогосподарську продукцію можна 

пояснити на основі теорії спадаючої граничної корисності. Вона 
стверджує, що зменшення виробництва веде до все більшого 
зменшення граничної корисності і знецінення продукції. 

Нееластичність попиту викликає протиріччя між науково-технічним 
прогресом у сільському господарстві і можливостями збуту більшої 
кількості продукції і, як наслідок, отримання пропорційно більших 
доходів. Науково-технічний прогрес у сільському господарстві – 
застосування нових, більш урожайних сортів рослин, більш ефективних 
методів обробітку землі та ін., дозволяє збільшити виробництво і 
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За рахунок саме трансформації виробництва культур буде 
забезпечений паритет цін і вирішення економічних і соціальних 
проблем сільського господарства. 

 
4.3. Світова та вітчизняна практика регулювання паритету цін 
 
З економічної точки зору цей процес нееквівалентності обміну 

або диспаритету цін як у короткостроковому, так і в довго-
строковому періодах означає перерозподіл доходів на користь 
промисловості, або збагачення виробників промислової продукції 
за рахунок збіднення сільськогосподарських підприємств. Безумовно, 
диспаритет цін має безпосередній зв’язок з проблемами збереження 
і відтворення земельних ресурсів, тому що кошти селян, які могли 
б іти на землеохоронні роботи (рекультивацію, протиерозійні лісові 
смуги, внесення органічних добрив та ін.) тепер ідуть у доходи 
промисловців. Мабуть, головне в тому, що зменшуються кошти на 
задоволення власних потреб селян, падає їх мотивація до праці. 

Причинами диспаритету цін називають поєднання економічних 
чинників: нееластичністю попиту, швидким зростанням науково-
технічного прогресу і повільним зростанням попиту на сільсько-
господарську продукцію, відносною іммобільністю сільськогоспо-
дарських ресурсів, високим ступенем відносної демонополізації 
сільського господарства. 

Нееластичність попиту можна зобразити графічно на класичному 
графіку (рис. 4.5). 

Пряма АВ зображує нееластичний попит, для якого коефіцієнт 
еластичності буде < 1. Це означає, що величина попиту зменшується 
на менший процент, ніж зменшується ціна, а загальний дохід 
скорочується. 

Тепер збільшення пропозиції із QЕ до QЕ1 під впливом збільшення 
урожайності, продуктивності праці (на графіку пряма пропозиції S 
зміщується у положення S1) означає неадекватне, тобто більше, 
зменшення ціни ніж зростання пропозиції. В цілому збільшення 
пропозиції зменшує рівноважну ціну від РЕ до РЕ1 настільки, що 
загальний доход падає, тобто площа чотирикутника PЕEQЕ0 буде 
більша, ніж чотирикутника PЕ1E1QЕ10. 

У розвинутих країнах коефіцієнт еластичності попиту дуже 
низький і складає 0,15-0,25 [181]. Це пояснюється наступними 
факторами. У цих країнах споживання харчових продуктів досягло 
наукового обґрунтованого рівня. Тому зниження ціни не викликає 
додаткового попиту і споживання. Як би не зменшувалася ціна, 
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разом із розташованими на них будівлями, насадженнями, спорудами, 
водоймами. 

Орендна плата здійснюється у грошовій, натуральній, відробітковій 
формі чи у будь-якому їх поєднанні. 

Відповідно до Указу Президента № 725/2008, нижня межа орендної 
плати визначена на рівні 3 % від вартості орендованого земельного 
паю і обчислюється за формулою: 

Онм = 0,03×Гоз (2.5) 

де Онм – нижня межа орендної плати, грн; 
Гоз – вартість земельної частки (паю). 
Грошова оцінка орних земель, земель під багаторічними наса-

дженнями, природними сіножатями і пасовищами визначається як 
добуток річного рентного доходу за економічною оцінкою по 
виробництву зернових культур, ціни на зерно і терміну капіталізації за 
формулою [116]: 

Гоз = Рздн × Ц × Тк (2.6) 

де Гоз – грошова оцінка гектара орних земель, земель під багато-
річними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами (у 
гривнях); 

Рздн – загальний рентний доход на орних землях, землях під 
багаторічними насадженнями, природними сіножатями і 
пасовищами (у центнерах); 

Ц – ціна центнера зерна; 
Тк – термін капіталізації рентного доходу (в роках), який 

встановлюється на рівні 33 років. 
Розмір орендної плати можна переглядати за згодою сторін у 

випадках зміни грошової оцінки землі, підвищення цін, тарифів, у 
тому числі у випадку інфляційних процесів, збільшення чи зменшення 
відповідно до законів України розміру земельного податку або 
стихійного лиха. 

Оскільки грошова оцінка землі встановлюється в залежності від 
ренти, то орендна плата опосередковано і залежить від розміру ренти. 

Але якщо в розвинутих країнах, наприклад у США питома вага 
орендної плати у вартості одиниці сільськогосподарської продукції 
становить 30 %, у країнах Західної Європи – 50 % [120], то в нашій 
країні ця частка є надзвичайно низькою, немаючі ніяких наукових 
обґрунтувань. Наприклад, орендодавець здавши в оренду земельний 
пай площею 5 га за умови грошової оцінки його в розмірі 10 016 грн/га 
(грошова оцінка землі по Миколаївській області станом на 01.01.10), 
отримає в кінці року орендну плату у розмірі 300,5 грн/га та всього 
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(5 × 10 016 × 0,03 = 1 502,4). Орендар, отримавши земельний пай, 
вирішив вирощувати озиму пшеницю, цукрові буряки, кукурудзу 
на зерно, ярі зернові (ячмінь) з середньою урожайністю, відповідно 
40, 200, 60 і 30 ц/га. На підставі методики В. В. Горлачука [33] 
визначено, що дефіцит гумусу після розміщення посівів озимої пшениці 
складатиме 0,72 т/га, цукрових буряків – 1,72 т/га, кукурудзи на 
зерно – 2,33 т/га і ячменю 0,38 т/га, а в середньому втрата гумусу 
складатиме 1,03 т/га. Для компенсації цієї втрати гумусу потрібно в 
ґрунт додатково внести 20,6 т/га (1,03 : 0,05) перепрілого гною. 

Досвід засвідчує, що орендар якщо і вносить добрива в ґрунт, то 
головним чином мінеральні, оскільки органічних добрив у нього 
обмаль і віддачу від них можна одержати лише на 2-3 рік після їх 
внесення в ґрунт. Орендарю це не вигідно. Для підвищення урожай-
ності він може внести мінеральні добрива, дія яких проявляється 
вже в поточному році. 

Після п’ятирічного терміну оренди землі орендар повертає її 
орендодавцю у спустошеному стані, і йому нічого не залишається 
робити, як братися за відновлення родючості землі, загубленої 
орендарем. 

За 5 років оренди буде втрачено 1,03 т/га × 5 = 5,15 т/га гумусу, 
для компенсації яких необхідно 5,15 : 0,05 = 103 т/га гною. У грошовому 
виразі це складатиме 103 т/га × 5 га × 50 грн/т = 25 750 грн. За 
5 років оренди земельної ділянки орендодавець одержить орендної 
плати 7 512 грн (1 502,4 грн/рік × 5 р.) Звідси альтернативні витрати 
орендодавця на відновлення родючості ґрунту – 25 750 грн, у 3,4 раза 
більше, ніж він одержав доходу від орендної плати. 

З цих розрахунків випливає, що мінімальна орендна плата 
повинна бути 3 % × 3,4 = 10,2 % вартості землі. Але вона компенсує 
тільки збитки від втрати родючості ґрунту. Орендна плата, яка 
реально давала б орендодавцю її 3 % від грошової оцінки землі на 
задоволення хоча б своїх первинних потреб, передбачених Указом 
Президента України, повинна бути: 

10,4 % + 3,0 % = 13,4 % 

Таким чином розмір орендної плати потрібно розглядати через 
призму двох її складових. Перша, що складає 3 % у формі орендної 
плати передбачається орендодавцю, а друга – складає суму витрат 
зумовлених порушенням технології землекористування. Сюди 
входять витрати на внесення органічних добрив для компенсації 
мінералізації гумусу, на припинення деградаційних процесів. При 
цьому ці кошти спрямовуються на спеціальний рахунок, з якого 
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ристання сільгосппродукції сьогодні знайдено у формі вирощування 
ріпаку і виготовлення з нього біопалива. 

З погляду на це можна рекомендувати наступну програму 
підтримки паритету цін. 

Із розглянутих п’яти форм підтримки найбільш дійовим, резуль-
тативним, на наш погляд, є скорочення посівних площ взагалі і під 
окремими культурами, зокрема. Наприклад, підприємство має 100 га 
землі, і відповідно до закону йому скорочують ріллю на 10 га. 
Звичайно, що воно виключить із обробітку 10 га тієї площі, яка 
відрізняється низькою родючістю. Як відомо, рівень розораності 
території в Україні вищий ніж у Франції, площа якої приблизно 
дорівнює нашій країні у 1,6 рази [36], а площа кормових угідь, 
лісистість території, відповідно, менше у 2 і 1,5 раза. Продуктивність 
орних земель в Україні майже у 2 рази нижча при значно більшій 
кількості сільського населення – відповідно, 31,7 % проти 5,4 %. 
Про необхідність скорочення орних земель постійно нагадують 
вчені. Так академік УААН В. Ф. Сайко пропонує скоротити площу 
ріллі в Україні на 10 млн га [146]. Академік УААН Л. Я. Новаковський 
вважає за потрібне 5,1 млн га деградованих і малопродуктивних 
земель першочергово відвести під природну ренатуралізацію та 
тимчасову або постійну консервацію [123]. Дослідження академіка 
УААН В. М. Трегобчука засвідчують, що у найближчій перспективі є 
реальна можливість скоротити площу орних земель до 20-22 млн га 
[166]. 

Але виключивши з обробітку 10 га «найгірших» земель, 
підприємство буде намагатися шукати шляхи компенсації втрат від 
вилучення орних земель. Такими шляхами, в першу чергу, буде 
інтенсифікація обробітку решти 90 га землі. Крім того, якщо воно 
постійно виділяло під соняшник 9-10 га землі, а йому встановлено 
квоту тільки на 4 га, то це буде активно стимулювати пошуки 
альтернативних культур. Держава надасть йому дійову допомогу, 
рекомендуючи сіяти замість соняшникe ріпак, твердо гарантуючи 
йому економічні пільги: тверду ціну на ріпак, обов’язкову закупку 
врожаю за цією твердою ціною, допомога елітним посівним насінням 
тощо. Це буде стартовий економічний поштовх сільгосппідприємств 
до вирощування ріпаку. Вже на початковому етапі їм нададуть 
достовірну, правдиву і переконливу інформацію про те, що в найближчі 
30-50 років попит на ріпак для виготовлення з нього біопалива буде 
постійно зростати. Сільгосппідприємства будуть мати стабільно 
високі ціни, які забезпечать їм також стабільні зростаючі прибутки. 



 
Кузьменко О. Б. 

194 

а)  
 

б)  

Рис. 4.4. Вплив на паритет цін державних закупок (а) 
та субсидій (б) 

 
Аналізуючи всі форми допомоги сільськогосподарським підпри-

ємствам для підтримки паритету цін, можна дійти висновку, що 
ідеальної програми не може бути в разі, коли існує надлишкове 
сільськогосподарське населення. Його необхідно скорочувати, що і 
відбувається в дійсності. 

Усі форми підтримки паритету цін є тимчасовими, щоб полегшити 
перевлаштування для тих осіб, чий дохід знижується. 

Такі висновки витікають із аналізу, якщо ми зосередимося лише 
на тих припущеннях, що сільське господарство виготовляє продукцію 
лише для харчування. Якщо ж ми зможемо знайти альтернативне 
використання сільськогосподарської продукції, то ситуація докорінно 
змінюється. Ми переконані в тому, що таке альтернативне вико-
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вони будуть використовуватись на заходи зі збереження і відтворення 
родючості ґрунту. 

Справедливості заради необхідно зазначити, що в Законі про 
оренду землі (ст. 24) [61] орендодавець має право вимагати від 
орендаря: 

– використання земельної ділянки за цільовим призначенням 
згідно з договором оренди; 

– дотримання екологічної безпеки землекористування та збе-
реження родючості ґрунтів, додержання державних стандартів, норм і 
правил, у тому числі місцевих правил забудови населених пунктів; 

– дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних 
смуг, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого 
режиму використання земель та територій, які особливо охороняються; 

– своєчасного здійснення орендної плати. 
Згаданим Законом також передбачена відповідальність орендаря 

за порушення норм закону. Ст. 29 проголошує: «У разі погіршання 
орендарем корисних властивостей орендованої земельної ділянки, 
пов’язаних із зміною її стану, орендодавець має право на від-
шкодування збитків». 

Здавалося б, законодавство забезпечує охорону землі, зокрема її 
головну властивість – родючість, але це не відповідає дійсності, 
оскільки відсутній механізм реалізації прав орендодавця в цьому 
питанні. По-перше, хто і яким чином оцінить родючість землі при 
складанні договору, хто буде здійснювати моніторинг динаміки 
родючості, за якою методикою оцінюватимуться збитки. Це найбільш 
актуально сьогодні, оскільки цей моніторинг ще не створений. 
Саме тому, на наш погляд, у судах відсутні справи з відшкодування 
збитків, що викликані деградацією земель, зниження їх родючості з 
вини орендарів. 

Обчислимо можливу орендну плату іншим способом, виходячи 
із концепції вартості грошей і грошової оцінки землі. 

Припустимо, що грошова оцінка 1 га землі дорівнює 9 458 грн 
(для Миколаївщини 2009 р.) якщо ці гроші покласти в банк на 
депозит під 14 %, або 9 458 × 0,14 = 1 324 грн, а не 3 % і 283,7 грн 
орендної плати, згідно з Указом Президента України. Отже, можна 
впевнено стверджувати, що 14 % повинна бути сьогодні середньою 
ставкою орендної плати за землю. Тому ми не можемо погодитися з 
пропозиціями І. Михасюка і Є. Матовця, які пропонують збільшити 
орендну плату (без належних розрахунків) «з огляду на економічні 
умови, що склалися в нашій державі...» [120]. 
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Наша пропозиція щодо ставки орендної плати – 14 % – викличе 
заперечення прихильників 3 % ставки, посилаючись на низьку 
урожайність сільськогосподарських культур і цін на них. Урожайність 
зернових культур в 2009 р. в Миколаївській області становила 27,6 ц/га, 
а середня ціна їх реалізації становила 797 грн/т [153]. Звідси, валовий 
доход дорівнює: 797 грн/т × 2,76 т/га = 2 199,7 грн. Рентабельність 
зернових культур 10,8 % і тоді операційний доход буде становити 
214,4 грн/га, а орендна плата (відповідно до Указу Президента 
України) дорівнює 9 458 × 0,03=283,7 грн, і вона перевищує 
операційний доход, який отримують від вирощування зернових 
культур. Таким чином за даними Державного комітету статистики 
[153] орендна плата в структурі витрат дорівнює витратам на 
оплату праці і відрахуванням на соціальні потреби – (13 %) і знижує 
рентабельність виробництва зернових культур. Отже брати землю в 
оренду за існуючою орендною ставкою не ефективно порівняно з 
вкладом на депозит. Орендарі повинні були розірвати усі договори 
оренди, але насправді цього не відбувається – оренда існує, ніхто 
не розриває договорів. Цей парадокс необхідно розкрити. По-
перше, можливо, орендарі не продають зерно, а спрямовують його 
на корм худобі. Такий сценарій неможливий, тому що м’ясо великої 
рогатої худоби, свиней, овець та птиці збиткове, рентабельність 
негативна, відповідно дорівнює: – 38,8; 2,2; – 32,8; – 19,3 %. По-
друге, ймовірно, що господарства приховують урожайність. Такий 
варіант можливий, але не в таких розмірах, щоб не тільки спла-
чувати орендну плату, але й отримувати прибутки. Залишається 
найбільш імовірний варіант – зерно, певну його частку, переробляють 
у борошно, крупи, згодовують худобі і переробляють м’ясо, але не 
продають його повністю посередникам, а продають його самотужки 
за ринковими цінами комерційним структурам, безпосередньо 
підприємствам торгівлі та громадського харчування, зарубіжним 
країнам, за валюту, тощо. Слід відмітити, що з кожним роком цей 
напрямок реалізації стає дедалі ширшим. Статистика не дає нам 
обсяг зернових, який переробляють на крупи та борошно, але 
структура реалізації зернових культур складає [153]: 

– на ринку через власні торгівельні точки – 8,8 %; 
– переробним підприємствам – 0,2 %; 
– населенню через систему громадського харчування – 0,5 %; 
– за іншими каналами – 90,5 %. 
На підставі даних про обсяги реалізацій продукції рослинництва 

можна обчислити середню ціну зернових культур і вона дорівнює 
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скорочення пропозиції сільгосппродуктів, хоча значна кількість 
учених розвинутих країн має протилежну думку. 

Нова крива пропозиції S1 перетинає криву попиту в точці Е1, 
якій відповідає більш висока ціна РЕ1. Споживач платить більш високу 
ціну і споживає меншу кількість продукції – ОА. Сільгосппідприємство 
одержує більш високу ціну, але продає меншу кількість своєї 
продукції. Його виграш, тобто збільшення чи зменшення доходу, 
залежить в першу чергу від еластичності попиту. Якщо попит на 
сільгосппродукти нееластичний відносно ціни, тоді скорочення 
виробництва настільки збільшує ціну, що загальний дохід зростає. 
Графічно виручка від продажу продукції до обмеження посівних 
площ була представлена прямокутником О РЕ Е Б, після скорочення 
площ – О РЕ1 Е1 А. Оскільки попит нееластичний, то площа 
прямокутника О РЕ1 Е1 А > О РЕ Е Б, тобто дохід-виручка від 
продажу зростає. 

Наступна форма допомоги для підтримки паритету цін – державні 
закупівлі сільгосппродукції. Знову покажемо цю ситуацію на графіку 
(рис. 4.4). 

Крива попиту Д перетинає криву пропозиції S в точці Е, якій 
відповідає рівноважна ціна РЕ. Така ціна значно менша за паритетну 
ціну РF. Споживачі придбають за ціною РF обсяг продукції ОА, а 
підприємства пропонують за цією ж ціною обсяг продукції ОВ. 
Різницю між ОВ і ОА закуповує держава. 

І остання, п’ята, форма підтримки паритету цін – субсидії для 
покриття різниці між закупівельними і продажними цінами. Це 
найбільш складний випадок (рис 4.4 б). Як і в попередньому випадку, 
сільгосппідприємству гарантується паритетна ціна РF, але тепер 
продовольство замість того, щоб зберігатися в сховищах, продається 
населенню для поточного споживання по звичайній ринковій ціні 
РЕ, а різницю між паритетною ціною О РF – О РЕ = РF РЕ доплачує 
держава. 

Виникає питання: в якому випадку держава більше витрачає 
коштів – коли закуповує частку урожаю чи коли підриває різницю 
між закупівельними і продажними цінами (форми допомоги четверта і 
п’ята)? Відповідь на це питання знову-таки залежить від еластичності 
попиту. Якщо попит на ділянці F’E нееластичний, то уряд виплачує 
більше коштів на субсидії для покриття різниці в цілях. З точки 
зору економічної теорії необхідно підтримувати такі заходи, які 
наблизять споживчі ціни до суспільних витрат виробництва продо-
вольства, а саме – субсидії. 
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продукції на найближчу (30-50 років) перспективу вирішується 
шляхом переробки деяких культур (ріпаку, інших культур) у 
біопаливо. 

Наступні три види допомоги потребують більш ретельного 
аналізу. Третя форма допомоги пов’язана з обмеженнями посівних 
площ. Міністерство аграрної політики в нашій країні має право 
рекомендувати Верховній Раді ввести контроль над посівними 
площами шляхом обмеження загальної площі під даною культурою 
і встановлення кожному сільгоспідприємству визначену квоту посівної 
площі. Але такий контроль варто ввести лише на добровільних 
засадах, коли виробники самі вирішують, чи хочуть вони цих 
обмежень. 

Якщо таке рішення виробники прийняли шляхом своєрідного 
опитування (або якимось іншим способом), то Верховна Рада приймає 
в розвиток такого рішення закон. Наступний графік ілюструє 
наслідки впровадження регулювання площ під певними культурами 
(рис. 4.3). 

 

 
Рис. 4.3. Зміна попиту та пропозиції на сільськогосподарську 

продукцію при обмеженні посівних площ 
 
На цьому графіку криві попиту і пропозиції до державного 

втручання представлені, відповідно, лініями Д і S, ціна рівноваги 
РЕ відповідає точці перетину кривих попиту і пропозиції. Далі 
сільгосппідприємства починають зменшувати свої посівні площі. 
Припустимо, що таке обмеження дає бажані результати і забезпечить 
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1 495 грн/т Фактичний операційний дохід при ціні 1 495 грн/т і 
рентабельності у 10,8 % вже буде дорівнювати 402,2 грн/га. 

Рентабельність зерна низька: 2005 р. – 1,8 %; 2006 р. – 11,2 %; 
2007 р. – 0,2 %; 2008 р. – 21,6 %; 2009 р. – 10,2 %, і в абсолютних 
цифрах операційний доход з 1 га землі 214,4 грн – мізерний. Він є 
мізерний і за ціною 1 495 грн/т – 402,2 грн. 

Така цінова політика і призводить до низької заработної плати у 
сільському господарстві. Згадаємо, що середня заробітна платня в 
країні у 2009 р. була 1 906 грн (у тому числі у промисловості – 2 117 грн, 
у сільському господарстві – 1 220 грн) [171]. 

Невисока рентабельність виробництва сільськогосподарських 
культур, на наш погляд, залежить від багатьох чинників, і в значній 
мірі від розриву між оптовими і роздрібними цінами. У 2009 р. 
середня оптова ціна 1 л молока в Україні становила 0,8 грн, а 
роздрібна 3,04 грн, зростання у 3,8 раза, м’яса відповідно 12,0 і 38 грн, 
рентабельність посередників сільськогосподарської продукції у 
кілька (від 2 і більше) разів вища, ніж виробників. 

Переважна частка прибутку від результатів господарської 
діяльності у сільському господарстві опиняється у руках посередників 
і переробників. У той же час ціни на сільгосппродукцію для кінцевих 
споживачів дуже високі, і тому її споживання значно менше. 

У 2009 р. в Україні споживалося у середньому 50 кг м’яса в рік 
на 1 особу (73 кг – рекомендована норма). 

З цього аналізу можна зробити наступні висновки: 
1. Орендні відносини в Україні носять недосконалий характер. 
2. Орендна плата є заниженою, виходячи із альтернативних 

витрат на відшкодування збитків, понесених на відтворення родючості 
ґрунту. 

3. Орендна плата повинна бути не нижче 14 % грошової оцінки, 
причому проценти понад нижню межу у 11 % це той дохід орендодавця, 
який він може витрачати на споживання (3 %), а 11 % спрямовувати на 
спеціальний рахунок, з якого кошти будуть використовуватись на 
заходи зі збереження і відтворення родючості ґрунту. 

4. Законодавчо визначені вимоги до орендаря про збереження 
родючості і про захист земель від забруднення нині поки що не 
діють, оскільки чинне законодавство ще не містить механізму забез-
печення цих вимог у першу чергу через надійний моніторинг земель. 

5. У випадку, коли орендар буде вести господарство на 
орендованих землях відповідно до сівозмін, яки забезпечують 
бездефіцитність гумусу, орендну плату можливо встановити на рівні 
середньої процентної ставки по депозитних внесках у комерційний 
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банк, але не нижче того процента, який би забезпечував прожитковий 
мінімум на кожного члена селянської родини. 

6. Підвищення доходів сільгоспвиробників необхідно забезпечити 
і за рахунок скорочення або демонополізації посередників і зменшення 
доходів переробників сільгосппродукції. Необхідно знову повернутися 
до ідеі кооперації в сільському господарстві, зокрема споживчої 
кооперації, яка б змогла закуповувати сировину у сільгоспвиробників 
за більш високими цінами. 

 
2.4. Оцінка збитків від деградації земель сільськогосподарських 

підприємств 
 
Миколаївська філія інституту землеустрою проводить систематичне 

обстеження ґрунтів та вивчення їх якісних характеристик. 
У результаті обстежень встановлено, що в Миколаївській області 

бал бонітету ґрунтів ріллі дорівнює 40, садів – 33, виноградників – 27, 
сіножатей – 34, пасовищ – 30, що в цілому дорівнює середньому 
балу бонітету по Україні – 41 бал. 

У Миколаївській області екстенсивне техногенне використання 
земельних угідь призвело до їх деградації (табл. 2.19). 

 
Таблиця 2.19 

Характеристика орних земель сільськогосподарських 
підприємств Миколаївської області в 2000 році 
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Арбузинський 63,4 65,7 97,6 0,6 0,13 0,02 
Баштанський 93,7 27,7 94,7 1,6 0,08 – 
Березанський 74,3 37,4 97,7 0,5 0,05 0 
Березнегуватський 57,8 28,7 94,3 1,2 0 – 
Братський 74,4 61,8 82,7 0,4 0,05 – 
Веселинівський 55,1 28 99,2 0,8 0,78 0,13 
Вознесенський 70,2 62,4 95,6 1,9 0,12 0,02 
Врадіївський 34,2 56,1 97,6 0,9 – – 
Доманівський 74,3 69,4 94,6 1 – – 
Єланецький 64,6 54,5 99,1 0,5 0,66 – 
Жовтневий 83,7 12 87,2 9,1 0,97 0,06 
Казанківський 77 38,8 99,4 0,1 0,02 – 
Кривоозерський 46,5 27,3 6,7 0,2 0,01 – 
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культури приносив дохід, достатній для купівлі визначеної кількості 
міських товарів і послуг, то і в наступні роки він теж повинен давати 
еквівалент тієї ж кількості товарів. На практиці це означає, що 
чисельна величина паритету цін обчислюється шляхом порівняння 
реально існуючих сьогодні цін з цінами 1910-1914 рр. Якщо 
отримане співвідношення складе менше 100 %, то це буде означати, 
що ціни на сільгосппродукцію знизились у порівнянні з цінами на 
інші товари, створився диспаритет цін. Наслідком диспаритету є 
«вимивання», «перетікання» коштів із сільського господарства в 
промисловість і інші галузі. 

Підтримка паритету цін, як свідчить аналіз, неминуче спричиняє 
лавину надлишку сільгосппродуктів. Якщо на графіку рис. 4.2 
штучно підтримувати ціну не на рівні рівноважної ціни РЕ, а на 
більш високому рівні, наприклад, на РЕ1, то рівноважна пропозиція 
S1 в такому випадку буде менша за S, і різниця S – S1 створить той 
надлишок продукції, який буде постійно накопичуватися, і цей 
процес нескінченний. 

Допомогти сільгосппідприємствам уряд намагається, використо-
вуючи п’ять основних видів економічних заходів: 

1. Пряма допомога, яка надається виробникам, якщо вони 
зможуть довести, що живуть в злиднях. 

2. Державні програми, спрямовані на збільшення попиту на 
сільгосппродукти або на зниження реальних витрат виробництва. 

3. Програми обмеження посівних площ, наприклад, квоти 
посівних площ або квоти збору продукції для кожного підприємства, 
які переслідують мету – скорочення виробництва продукції і 
підвищення цін. 

4. Програми закупок і запозичень, метою яких є гарантування 
та підтримка цін. 

5. Програми субсидування для покриття різниці між заку-
півельними і продажними цінами. 

Перша форма допомоги не є чимось винятковим для сільгосп-
підприємств. Вона є однаковою для всіх членів суспільства і 
передбачається існуючою системою соціального забезпечення. 

Стимулювання попиту на сільгосппродукцію і зниження витрат, 
що передбачається другою формою допомоги, зв’язані зі спробами 
урядів розвинутих країн знайти інше, ніж харчове, використання 
сільгосппродуктів, наприклад, у хімічній та фармацевтичній 
промисловості. До останніх років ХХ ст. ці спроби не давали 
суттєвих результатів. Але сьогодні, здається, проблема надлишків 
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Наприклад, незалежно від обсягів виробленої продукції підпри-
ємство сплачує такі постійні витрати, як проценти по кредитах, 
витрати на електроенергію, різні управлінські витрати (телефон, 
Інтернет, поштові витрати), податок на землю і майно та ін. 

Отже, якщо попит нееластичний по відношенню до зміни цін, а 
пропозиція постійно зростає (або залишається відносно постійною 
величиною), то сукупна дія цих факторів викликає постійно значне 
коливання цін (рис. 4.2). 

 

 
Рис. 4.2. Коливання попиту і пропозиції на сільськогосподарську 

продукцію 
 
Зобразимо на графіку криву пропозиції вертикальною лінією S, 

яка означає, що пропозиція абсолютно нееластична до зміни цін. 
Пунктирними лініями позначимо криві, які зміщувалися вліво під 
впливом різних факторів. Таким чином зменшення пропозиції з 
величини S на S1, призводить до незначного підвищення ціни від РЕ 
до РЕ1

, і навпаки, зміщення кривої попиту Д в положення Д1 на 

незначну величину зумовило різке зменшення цін від РЕ до РЕ2 і 
доходів виробника. 

Коливання цін на сільгосппродукцію завжди більше коливань 
цін на товари, які купували сільгоспвиробники. 

Поняття «паритет» дуже просте: якщо в базовому періоді (для 
США це період 1910-1914 рр.) продаж 1 тонни пшениці або іншої 
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Закінчення таблиці 2.19 
Миколаївський 65,8 32,2 98,2 1 1,2 0,15 
Новобузький 72,8 30,1 90,3 0,7 0,03 0,12 
Новоодеський 77,9 47,3 97,9 2 0,02 – 
Очаківський 41,2 19,1 91,8 0,7 0,01 0 
Первомайський 74 54,6 97 1,7 0,16 – 
Снігурівський 69,9 13,7 89,8 11,2 0,21 – 
По області 1 270,5 40,3 92,4 2,2 0,25 0,03 
В цілому по Україні 23 190,1 28,9 45,5 4,8 4,3 1 

Примітка. Джерело [46]. 
 
У результаті 40,3 % орних земель пошкоджені водною ерозією, 

що на 11,4 % перевищує аналогічний показник по Україні. Це означає, 
що родючість ґрунтів знижується, відповідно, врожайність сільсько-
господарських культур падає. Особливо великий ступінь пошкодження 
водною ерозією в Арбузинському (65,7 %), Доманівському (69,4 %), 
Братському (61,8 %), Вознесенському (62,4 %) районах. 92,4 % 
орних земель Миколаївської області підлеглі вітровій ерозії, що 
вдвічі більше, ніж по Україні. 

Дефляція верхніх шарів ґрунту, зменшення гумусу в них – вкрай 
небезпечний процес, тому що відтворення родючості земель потребує 
сотні років. 

Критичне становище в Арбузинському, Баштанському, Березан-
ському і взагалі у 18-ти з 19-ти районів області, в яких ступінь 
дефляційної небезпеки перевищує 80-90 %. 

Одним з головних напрямів відновлення родючості земель є 
внесення в ґрунт органічних і мінеральних добрив. Для підтримки 
бездефіцитного балансу гумусу необхідно вносити щорічно на 1 га 
ріллі на чорноземах 20-24 тонн органічних добрив. 

Але якщо в 1990 р. сільськогосподарські підприємства вносили 
на 1 га площі посівів 5,8 т органічних добрив, а в 2009 р. цей показник 
знизився майже до нуля – всього 0,1 тонни [159], тобто у 58 разів, 
менше. 

Різко скоротилося і внесення мінеральних добрив на 1 га посівних 
площ: у 1990 р. – 94 кг діючої речовини за норми 50-90 кг, а в 2009 р. – 
лише 31 кг, тобто у 3 рази менше [159]. 

У результаті щорічне зменшення кількості внесених органічних 
добрив на 1 га орних земель впродовж 1990-2009 рр. призвело до 
зниження в Миколаївській області урожайності зернових культур 
на 2,4 ц/га, а підвищення рівня підлеглості земель водній ерозії та 
рівня дефляційної небезпечності на 1 %, зменшує урожайність 
зернових культур, відповідно, на 2,5 та 1,2 ц/га [46, с. 407]. 
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Земельна реформа докорінно змінила систему землекористування: 
розпайовано 27 млн га сільськогосподарських угідь, близько 7 млн 
громадян набули права на земельний пай, утворено більш як 24 млн 
нових землеволодінь та землекористувань [186]. У Миколаївській 
області кількість сільськогосподарських підприємств різних форм 
власності складає 4 185 (табл. 2.20). 

 
Таблиця 2.20 

Сільськогосподарські підприємства у Миколаївській області 
(2009 рік) 
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Арбузинський 131 3 128 13 4 1 8 102 
Баштанський 440 5 435 33 1 20 19 362 
Березанський 223 2 221 12 0 3 11 195 
Березнегуватський 336 4 332 15 0 4 27 286 
Братський 183 9 174 7 0 3 13 151 
Веселинівський 185 6 179 16 0 0 11 152 
Вознесенський 234 6 228 22 0 1 15 190 
Врадіївський 105 3 102 5 0 2 12 83 
Доманівський 280 5 275 18 0 8 13 236 
Єланецький 199 1 198 12 0 2 8 176 
Жовтневий 255 7 248 25 4 2 12 205 
Казанківський 267 5 262 15 0 0 17 230 
Кривоозерський 140 2 138 10 1 1 6 120 
Миколаївський 186 9 177 17 2 2 5 151 
Новобузький 218 5 213 10 1 0 24 178 
Новоодеський 241 3 238 21 1 0 6 210 
Очаківський 146 8 138 14 1 0 5 118 
Первомайський 179 8 171 11 0 1 28 131 
Снігурівський 237 2 235 18 0 5 19 193 
Разом пообласті 4 185 93 4 092 294 15 55 259 3 469 

Примітка. Таблиця за даними статистичного бюлетеня «Збір урожаю сільськогоспо-
дарських культур, плодів, ягід та віно граду у Миколаївській області у 2009 році» 

 
Збільшення землевласників і землекористувачів ускладнило 

контроль за якістю ґрунтів, а слабка матеріально-технічна база і брак 
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Точка Е перетину кривих попиту – Д і пропозиції – S являє 
собою рівновагу попиту і пропозиції за якийсь минулий період. 
Коли мине декілька років положення цих кривих зміниться: крива 
попиту Д зсунеться вправо, оскільки населення зросте, а більш 
високі реальні доходи сприяють тому, що люди бажають споживати 
більше продуктів харчування за тими ж цінами. Але відомо, що 
продукти харчування є продуктами першої необхідності, витрати 
на які не зростають пропорційно збільшенню реальних доходів, а 
населення усіх розвинутих країн зростає дуже повільними темпами, 
а в Україні воно навіть зменшується. У цьому випадку крива Д 
зміщується в положення Д1. Відповідно пропозиція сільськогоспо-
дарської продукції в розвинутих країнах зростає більш швидкими 
темпами, ніж попит і тому крива пропозиції S зміститься вправо (на 
більшу величину, ніж крива Д) і займе положення S1. 

Нова рівновага встановиться в точці Е1, якщо б не було державного 
втручання. Новій точці перетину Е1 відповідає нова рівноважна 
ціна РЕ1

, яка менша за попередню рівноважну ціну РЕ внаслідок 

того, що збільшення пропозиції перевищує зростання попиту. 
Природно, що ця понижувальна тенденція спричиняє великі 

фінансові труднощі для тих фермерів і сільськогосподарських 
підприємств, у яких продуктивність праці не збільшилась у значних 
розмірах. Зрозуміло, що це посилює прагнення сільськогосподарського 
населення залишити село і зайнятися пошуками роботи в промис-
ловості. 

Одночасно подібна тенденція означає, що споживачі менше 
сплачують за сировинну складову продуктів харчування і що в 
економіці відбувається перерозподіл ресурсів на користь тих 
товарів, які більше потрібні суспільству. 

Сільське господарство – це галузь, яка характеризується постійними 
коливаннями цін і попиту на сільськогосподарську продукцію 
щорічно, щоденно, щогодинно і щохвилинно. З коливаннями цін 
коливаються і доходи сільськогосподарських підприємств. Але криві 
пропозиції господарств відносно нееластичні з багатьох причин. 

Виробники сільськогосподарської продукції, як правило, роз-
ширюють виробництво навіть при низькому рівні цін, тому що у 
них нема альтернативи: зменшення виробництва за умови низьких 
цін ще більше погіршить їх становище. Постійні його витрати 
продовжують існувати незалежно від того, виробляє він багато 
продукції чи мало. Якщо ж виробник не може суттєво скоротити 
додаткові витрати, скорочуючи обсяг виробництва, то, природно, 
недоцільне його скорочення. 
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постійно б зменшувалися, а питома вага сільського населення в 
загальній чисельності населення все більше зростала б. Виходячи з 
закону спадаючої доходності ресурсу, це б означало зменшення 
продуктивності праці в сільському господарстві і, як наслідок, 
зменшення добробуту всіх громадян. 

Окрім різниці в рівнях народжуваності, існує ще дві причини 
відносного занепаду сільського господарства, а саме: технічний 
прогрес і збільшення споживання продуктів харчування у меншій 
пропорції, ніж споживання промислових товарів і послуг. Технічний 
прогрес значно скоротив потреби в робочій силі, необхідній для 
виробництва будь-якої кількості продуктів харчування і текстильної 
сировини. 

Нині люди в розвинутих країнах не бажають збільшувати 
споживання продовольства і починають прислуховуватися до реко-
мендацій спеціалістів зі здорового способу життя, які стверджують, 
що зараз в середньому кожна людина з’їдає в 2,0-2,5 раза більше 
продуктів, ніж їх необхідно. 

Протягом десятиліть як у розвинутих країнах, так і в Україні, 
ціни на сільськогосподарську продукцію зростають нижчими темпами 
ніж ціни на інші товари. Цій факт можна пояснити аналізуючи 
графік рівноваги попиту і пропозиції на сільськогосподарську 
продукцію (рис. 4.1). 

 

 
Рис. 4.1. Рівновага попиту та пропозиції 
на сільськогосподарську продукцію 

Ресурсоощадна діяльність аграрних підприємств в умовах інтенсифікації 
використання земельних ресурсів: теорія, методологія, практика 

105 

обігових коштів перешкоджають дотриманню екологічно безпечних 
технологій вирощування продукції. 

У чинних Земельному кодексі, Законі «Про охорону земель» 
вказано, що землевласники і землекористувачі зобов’язані підвищувати 
родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі, але, 
на жаль, у них не прописано положення про відповідальність за 
зниження родючості ґрунту на кожному полі, не встановлено 
матеріальну оцінку завданої шкоди та порядок відшкодування збитків, 
не розкрита ефективна система контролю за зміною природних 
властивостей ґрунтів. 

Державний проектно-технологічний центр охорони родючості 
ґрунтів і якості продукції забезпечує моніторинг якісного стану 
земель, проводить агрохімічну паспортизацію полів, тури агрохімічного 
обстеження по кожній області. За державного фінансування рілля 
проходить агрохімічну паспортизацію 1 раз на 5 років, виноградники – 
на 4 роки, пасовища від – 5 до 10 років. Але навіть за державні 
кошти не всі землевласники і землекористувачі погоджуються на її 
проведення. Так по Миколаївській області укладають договори на 
розробку агрохімічних паспортів 25-30 % аграрних підприємств. В 
обласних центрів охорони родючості ґрунтів немає ні адміністра-
тивних, ні економічних важелів впливу на цей процес. 

Проведення турів агрохімічного обстеження областей дає лише 
оцінку стану і динаміку розвитку основних якісних характеристик 
ґрунтів. Воно не впливає і не може впливати на наявний рівень 
ефективного використання ґрунтів. На думку автора, розширення 
можливостей і надання прав інспекції обласним проектно-
технологічним центрам «Облдержродючість» покращило б стан 
збереження природних властивостей ґрунтів [96]. 

Особливе занепокоєння викликають землі, які передаються 
землевласникам в оренду. Таких земель у Миколаївській області 
922 тис. га, а в цілому по Україні – близько 15 млн га, що становить 
практично половину орних земель країни. 

Хоча в договорах оренди передбачена стаття, де орендар 
зобов’язаний не погіршувати якість узятої в оренду землі, проте 
механізму виконання цієї статті і відповідальності за заподіяну 
шкоду немає [134]. 

Виправити таке становище можливо наступними нашими пропо-
зиціями. Передусім нормативно зобов’язати перед передачею земельної 
ділянки в оренду, особливо довгострокову, складання агрохімічного 
паспорта, що виконується силами проектно-технологічного центру 
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«Облдержродючість». За цим документом отримують базисні дані 
по вмісту рухомих елементів живлення рослин, органічної речовини 
ґрунту. 

Після встановлення термінів паспортизації і обов’язково після 
закінчення терміну оренди знову визначають основні якісні харак-
теристики ґрунту. Відшкодування збитків на підставі еквівалентної 
кількості мінеральних добрив здійснюємо за розробленою нами 
формулою: 
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де Вз1 – розмір відшкодування збитків (грн/га); 
ΔN, ΔP, ΔK – зменшення вмісту в ґрунті рухомих форм, відповідно 

азоту, фосфору, калію (кг/га); 
КВрфN, КВрфр, КВрфк – коефіцієнт відновлення вмісту в ґрунті 

рухомих форм, відповідно, азоту, фосфору, калію; 
КдрN, Кдрр, Кдрк – коефіцієнт вмісту діючої речовини в 

мінеральному добриві; 
B1N, B1P, B1K – вартість 1 кг мінерального добрива, відповідно, 

азотного, фосфорного, калійного (грн/кг); 
Тв – термін відновлення рухомих форм поживних речовин у ґрунті 

(роки). 
Коефіцієнт відновлення вмісту в ґрунті рухомих форм поживних 

речовин визначається для конкретного типу ґрунту. Кількість діючої 
речовини, що вноситься, залежить від механічного складу ґрунту: 
чим легше механічний склад ґрунту, наприклад пісчані ґрунти, тим 
менше значення, а для важкосуглинистих норма більше. Для того 
щоб підняти вміст рухомих азоту, фосфору і калію в ґрунті на 10 мг/кг, 
необхідно внести відповідно діючої речовини 80-140 кг/га азотних 
добрив, 90-130 кг/га фосфорних добрив, 80-90 кг/га калійних 
добрив [22]. 

У перерахунку на орний шар ґрунту (20 см) це складає 20 кг/га 
рухомих азоту, фосфору, обмінного калію і відповідні коефіцієнти 
дорівнюють: КВрфN

 
 = 20/110 = 0,18; КВрфр = 20/110 = 0,18; КВрфк = 

20/85 = 0,24. Вони можуть бути уточнені в залежності від фізичних 
властивостей ґрунту. 

Коефіцієнт вмісту діючої речовини в мінеральному добриві – це 
відсоток діючої речовини, поділений на сто. 
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комплексу характерних їм особливостей, який включає ґрунтовий 
покрив, місцеположення, природний ландшафт та ін. За впровадженням 
раціонального використання земельних ресурсів на всій або переважній 
площі сільськогосподарських угідь, цей доход належатиме товаро-
виробнику, тому що механізм земельного оподаткування базується 
на нормативній грошовій оцінки земельних ділянок, яка щорічно 
індексується. Зростання родючості і доходності, які перевищують 
темпи інфляції збільшують ефективність землекористування. Щорічне 
використання земель після відшкодування затрат, пов’язаних з 
освоєнням екологічної організації землекористування, продовжує 
приносити додатковий дохід, само себе окуповує. 

Підґрунтя «самоокупності» утворює дотримання законів екології 
[70], завдяки чому посилюється стійкість екосистем до самозбереження, 
підвищується потенціал агроценозів до самозбагачення і, як наслідок, 
зростає віддача виробничих витрат. 

Підставно стверджувати, що зменшуючи диспаритет цін ми 
забезпечуємо фінансування раціонального використання земельних 
ресурсів, яке в свою чергу підвищує ефективність сільськогоспо-
дарського виробництва. Тому вивчення причин і розробка шляхів 
подолання диспаритету цін сприяє інтенсифікації землекористування. 

 
4.2. Оцінка факторів диспаритету цін міжгалузевих відносин 
 
Серед інших галузей виробництва сільське господарство є однією з 

масштабних та значних. У сільській місцевості в Україні живе 
31,7 % всього населення, підприємства сільського господарства 
створюють 8,4 % валового внутрішнього продукту (добувна промис-
ловість – 3,8 %, переробна промисловість 33,3 % ВВП). Проте 
протягом останніх двох сторіч процент населення, зайнятого в 
сільському господарстві невпинно скорочується. Так за період з 
1985 по 2010 рік питома вага сільського населення скоротилася з 
35,4 % до 31,7 %. Сьогодні з кожних чотирьох українських 
робітників лише один працює в сільському господарстві. Народжу-
ваність в сільській місцевості вище, ніж у містах, але міграційні 
процеси невилюють цю перевагу. 

Люди залишають сільськогосподарські підприємства і шукають 
у містах більш високі заробітки (в Україні у промисловості вони 
1,7 раза вищі ніж у сільському господарстві, за даними 2009 р.), 
більш короткий робочий день і більш змістовне суспільне життя. 

З економічної точки зору, як стверджують західні економісти, 
це добре. У випадку відсутності такої міграції міста за чисельністю 
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умови оптимальні або близькі до них; по друге, для кожного такого 
регіону встановлюється лімітований обсяг продажу державі продукції 
по гарантованій твердій ціні. Ціна кожного виду продукції повинна 
формуватися таким чином, щоб виробнику поверталися затрати і 
забезпечувалося отримання доходу, необхідного для розширеного 
відтворення виробничого циклу, а це означає підтримку паритету 
цін. 

Для формування ціни базовими мають бути показники собівартості 
продукції і ціни землі, встановлені для території, на який «замикається» 
вирощування суспільно необхідного обсягу тієї чи іншої продукції, 
та стандарт середньої норми прибутку на капітал. Ціна землі 
переноситься на ціну продукції з розрахунку її на одиницю товарної 
продукції, прийнявши норматив своєрідної «амортизації» на рівні 
капіталізації земельної ренти. При цьому ціна землі повинна бути 
реальною, адекватною сучасному сільськогосподарському землеко-
ристуванню. 

Стандарт середньої норми прибутку для забезпечення паритету 
цін на сільськогосподарську і промислову продукцію приймається 
на рівні норми прибутку від промислового капіталу. Насправді, 
такий підхід може дати тільки певне наближення до поставленої 
мети. І подібна ситуація матиме місце доти, поки зберігатиметься 
різниця в органічній будові сільського господарства і промислового 
капіталів. 

Але для справедливого рівнозначного відношення держави до 
сільськогосподарських виробників, повинні створюватися рівні 
умови для функціонування сільського господарства і промисловості, в 
яких паритет цін зараз є головним чинником. 

Третій напрямок економічного регулювання економічного 
регулювання раціонального використання земельних ресурсів 
здійснюється за принципом «самоокупності» і теж спрямований на 
зменшення диспаритету цін. 

Принцип полягає у тому, що завдяки здійсненню екологічно 
вивірених заходів щодо розміщення сільськогосподарських угідь і 
культур відповідно ґрунтовому середовищу, понад взятого з нього, 
повертається певна частина засвоєної рослинами сонячної енергії. 
Із року в рік енергія накопичується, підвищується родючість ґрунту 
і продуктивність, зростає ефективність одиниці затрат, що обумовлює 
появу додаткового чистого доходу, який за своїм походженням 
подібний другій диференціальній земельній ренті. Подібний тому, 
що доход спричиняється не уречевленим капіталом, тобто знаннями 
умінням пристосовувати використання земельних ділянок до 
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Термін відновлення рухомих форм поживних речовин у ґрунті 
треба брати не менше терміну оренди. 

Наприклад, зменшення в орному шарі ґрунту рухомих форм азоту, 
фосфору і обмінного калію склало, відповідно: 2,5; 4,0 та 6,2 кг/га. Для 
компенсації цих втрат необхідно внести в ґрунт 40,3 кг/га аміачної 
селітри, 111,1 кг/га суперфосфату, 42,9 кг/га калію хлористого. За 
цінами на мінеральні добрива літа 2010 року сумарні витрати на 1 га 
складають 440,6 грн, з урахуванням терміну оренди 5 років орендар 
має повернути власнику 2 203 грн за кожний гектар землі. Звичайно, 
ці розрахунки можна уточнювати, наприклад, доволі часто: якщо 
вміст обмінного калію вищий за оптимальні норми, то його можна 
виключити з результату. 

Оцінку втрат на підставі зменшення вмісту гумусу в ґрунті можна 
визначити вартістю додаткового внесення напівперепрілого гною з 
розрахунку одна тонна на кожне зменшення 75 кг/га гумусу за 
формулою: 

ВГ
Г
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К

Вз 


 12

075,0
, (2.8) 

де Вз2 – розмір відшкодування збитків (грн/га); 
ΔКГ – зменшення вмісту гумусу в орному шарі (т/га); 
В1Г – вартість 1 т напівперепрілого гною (грн/т); 
Тв – термін відновлення органічної речовини ґрунту (роки). 
Іншим варіантом оцінки збитків є визначення вартості недо-

отриманого врожаю внаслідок зменшення концентрації в ґрунті 
рухомих елементів живлення рослин, органічної речовини. Для 
підвищення точності розрахунків їх треба проводити не лише по 
одній культурі (частіше всього це озима пшениця), а по середньо-
зваженою за площею вартістю всіх культур, що вирощуються в 
даному районі, області, на окремій ділянці. Алгоритм розрахунку 
наступний: 

1) Визначаємо зниження урожайності і-ої культури за рахунок 
зменшення в ґрунті поживних речовин: 
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де ΔУNі, ΔУРі, ΔУКі – зниження урожайності внаслідок зменшення 
вмісту в ґрунті рухомих форм відповідно азоту, фосфору, калію (ц/га); 

ΔN, ΔP, ΔK – зменшення вмісту в ґрунті рухомих форм, 
відповідно, азоту, фосфору, калію (кг/га); 

CNі, CРі, CКі – споживання з ґрунту азоту, фосфору, калію на 
формування 1 ц основної і побічної продукції і-ї культури (кг/ц). 
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2) Обираємо лімітуючий елемент за найменшим зниженням 
урожайності і-ої культури ΔУminі. 

3) Визначаємо зниження доходу по і-ій культурі пропорційно 
засіяній площі: 

КППіЦііУДі  min , (2.10) 

де ΔДі – зниження доходу по і-й культурі (грн/га); 
Ці – ціна 1 ц продукції і-ї культури (грн/ц); 
КППі – коефіцієнт пропорційної площі, засіяної і-ою культурою, 

відповідно, в районі, області, на окремій ділянці [91]. 
4) Визначаємо втрачений дохід з 1 га по всіх культурах, що 

вирощуються в даному районі, області, на окремій ділянці: 

,
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5) Визначаємо розмір відшкодування збитків із врахуванням 
терміну капіталізації (33 роки): 

ТкДвВз 3 , (2.12) 
де Тк – термін капіталізації (33 роки). 

Наступним методом оцінки збитків від погіршення якісного стану 
ґрунтів є втрата ним властивостей як основного засобу і зниження 
внаслідок цього вартості 1 га землі. Комплексним показником такої 
оцінки є бал бонітету земельної ділянки. Він розраховується за 
якісними показниками ґрунту і вказується в агрохімічному паспорті 
поля. Розмір відшкодування збитків визначається за формулою: 

Тк
Б

БпБд
ГозВз 


4 , (2.13) 

де Гоз – нормативна грошова оцінка 1 га орних земель (грн/га); 
Бд, Бп – бал бонітету земельної ділянки до і після оренди; 
Б – середній бал бонітету ґрунтів по району; 
Тк – термін капіталізації (33 роки). 
Наприклад, нормативна вартість 1 га землі в районі становить 

9 250 грн/га, середній бал бонітету по району – 52, орендованої 
ділянки – 48, після повернення з оренди – 46. За цих умов 11 740 грн/га, 
за вказаною формулою, і є сумою збитку, завданою орендарем, яку 
він має компенсувати землевласникам. 

Зацікавленість землевласників і землекористувачів у здійсненні 
заходів, спрямованих на попередження негативних процесів, що 
погіршують якість земель, можливо не лише засобами посилення 
відповідальності (відшкодування збитків штрафи та ін.), а й еконо-
мічним стимулюванням. Аграрні підприємства, що здійснюють 
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Проекти землеустрою в командно-адміністративній системі 
виконувались за державний рахунок державними проектними уста-
новами, а в ринкових умовах їх вартість складає на господарство в 
1 000 га – 10-15 тис. грн, а це достатньо значна сума для підприємств, 
що використовують земельні ділянки. 

Вартість сучасних ґрунтообробних знарядь, сівалок, машин для 
внесення добрив та ін. коливається в діапазоні від декількох тисяч 
гривень до сотен тисяч доларів. Використання елітного насіннєвого 
матеріалу коштовне. Впровадження протиерозійних споруд контурно-
меліоративної системи землеробства потребує додаткових витрат, 
які зараз держава не може забезпечити в повному обсязі. 

Таким чином інтенсифікація використання земельних ресурсів 
потребує капіталовкладень яких у сільськогосподарських підприємств 
не має. Однією з причин такого стану є диспаритет цін. 

Раціональне використання земельних ресурсів повинно бути 
державною системою, бо земельні ресурси, незалежно від суспільного 
устрою є національним всенародним багатством. Для збереження і 
охорони цього багатства необхідно знайти, обґрунтувати і впровадити 
в практику використання земель основні напрямки регулювання, 
джерела і методи одержання необхідних коштів і порядок їх 
цілеспрямованого витрачання. 

Можна виділити три основних напрямки економічного регулювання 
раціонального використання земельних ресурсів: перший – платність 
землекористування, завдяки чому певна частина доходів від 
сільськогосподарського використання земель акумулюються в 
державних органах управління і цілеспрямовано перерозподіляються; 
другий – стимулювання зосередження виробництва основних видів 
продукції рослинництва на найбільш придатних агроекологічних 
типах ґрунтів природно-сільськогосподарських зон; третій – організація 
і стимулювання використання всіх ділянок сільськогосподарських 
угідь в оптимальному екологічно безпечному режимі. 

Реалізація першого напрямку проаналізовано нами у підрозділі 3.1 
і доведено що в сучасних кризових економічних умовах бюджетне 
фінансування не забезпечується у повному обсязі. 

Другий напрямок економічного регулювання раціонального 
використання сільськогосподарських угідь полягає в державній 
спрямованості виробництва основних видів продукції рослинництва, і 
перш за все землеробства, в регіонах з найкращими для кожного з 
них ґрунтово-кліматичними умовами. Для впровадження цього 
напрямку, по-перше, на території України визначаються агроекологічні 
округи відносно вирощування окремих культур, в яких агроекологічні 
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ціни реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами – 
тільки у 21 106,7 раза. Тобто промислова продукція дорожче 
сільськогосподарської в 4,6 раза (97 077,3 : 21 106,7). У періоді 
1996-2003 рр. спостерігалася обернена тенденція – вже індекси цін 
сільськогосподарської продукції зросли на 257,6 %, а промислової – 
на 235,3 %. Але хоча така тенденція і позитивна – вона не значно 
вплинула на диспаритет цін, який склав 4,2 раза. В 2004-2009 рр. 
ціни на промислові товари знову зростали випереджаючими темпами 
відносно сільськогосподарської продукції, в 1,3 раза (632,3:488,1). 
В. П. Яковенко наводить приклади про кількість сільськогосподарської 
продукції, яку необхідно продати для придбання одиниці технічних 
засобів, пального, добрив [142]. Якщо у 1990 р. для закупівлі 
зернозбирального комбайну СК-5 «Нива» потрібно було продати 
34,2 т. зерна, то в 2003 р. – 293,2 т., а за бурякозбиральну машину 
КС-6 треба було віддати, відповідно, 368,5 і 1 694,2 т. цукрових 
буряків [142]. 

 
Таблиця 4.2 

Індекси цін 

 
1992 1993 1994 1995 1997 1998 1999 2000 2001

Разів, 1991 р. – 1,0 Відсотків, 1996 р. – 100 %
Індекс споживчих 
цін 

21,0 2 154,6 10 773 30 164,4 110,1 132,1 157,5 198,1 210,2

Індекси цін вироб-
ників промислової 
продукції 

42,3 4 132,7 35 954,5 97 077,3 105,0 142,1 164,4 198,6 200,3

Індекс цін реалі-
зації продукції 
сільськогосподар- 
ськими підприєм-
ствами 

18,5 732,6 4 908,4 21 106,2 105,1 115,6 149,4 232,7 244,4

 
Продовження таблиці 4.2 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Відсотків, 1996 р. – 100 %
Індекс споживчих 
цін 

208,9 226,1 253,9 280,0 312,5 364,4 445,7 500,5 

Індекси цін вироб-
ників промислової 
продукції 

211,8 235,3 292,0 319,7 364,8 449,8 553,2 632,3 

Індекс цін реалі-
зації продукції 
сільськогосподар- 
ськими підприєм-
ствами 

213,6 257,6 272,2 294,3 301,4 415,9 458,7 488,1 
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заходи з попередження деградації земель, підтримують родючість 
ґрунтів на належному рівні, запобігають забрудненню ґрунтів, 
мають отримувати пільги чи компенсації цих витрат з боку держави 
(наприклад зменшення податку на землю). Крім того збереження 
природних властивостей ґрунтів забезпечує збільшення обсягу 
продукції що виробляється, зменшує її собівартість. 

Таким чином, запропоновані методичні підходи [89] охоплюють 
основні якісні характеристики ґрунту, формалізують визначення 
економічних збитків при їх негативній динаміці, можуть стати одним 
із елементів організаційно-економічної системи вирішення проблеми 
збереження природних властивостей ґрунтів. Перспективним напрямом 
вдосконалення цих методик є розробка заохочень при позитивній 
динаміці показників. 

У сучасних умовах вчені пропонують вивести деградовані та 
малопродуктивні землі зі складу орних земель і надати їм статус 
«землі, що перебувають на консервації», звільнити їх від сплати 
земельного податку та ін. Але на запровадження таких заходів 
необхідні значні фінансові кошти, щоб відшкодувати селянам втрати 
внаслідок відмови від обробітку землі. Таких коштів у державному 
бюджеті немає, і все знову повертається на замкнене коло – «кошти – 
кошти». 

Якщо в цілому проаналізувати наслідки деградації ґрунту у всіх 
її формах та збитки, які виникають внаслідок цього, то їх можна 
поділити на три групи. До першої відносяться збитки через руйнування 
ґрунтового покриву, водну і вітрову ерозії і наступну втрату 
ґрунтами родючості, зменшення урожайності сільськогосподарських 
культур. Їх можна підрахувати за формулою: 

,
1

іі

n

і
іі ЦПУЗ 



 (2.14) 

де Зі – збитки від зменшення урожайності, грн/рік; 
Уі – зменшення урожайності, ц/га; 
Пі – площа, яка зайнята під даною культурою; 
Ці – ціна за 1 ц даної культури; 
n – кількість сільськогосподарських культур. 
До другої групи відносяться збитки, які несуть люди через 

вживання неякісних продуктів харчування внаслідок попадання в 
їжу шкідливих хімічних речовин із ґрунтів, забруднених мінеральними 
добривами і хімічними отрутами – пестицидами. Через рослини ці 
хімічні речовини потрапляють в організм людей і тварин, а через 
продукти тваринного походження – знову отруюють людину. 
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Це найбільш складні збитки, які можна оцінити або дуже при-
близно, або взагалі неможливо. Здоров’я людина може покращити і 
погіршити за своєю волею. Таким чином, на цю категорію стану 
людини впливають як фактори особисті (неправильне харчування, 
надмірне вживання алкоголю, паління, інше), так і зовнішні фактори, 
до яких відносять потрапляння небезпечних хімічних речовин в 
організм людини через їжу. Виділити проценти здоров’я від особистих 
і зовнішніх факторів неможливо, тому що вони діють у комплексі. 

Сьогодні не існує кількісної оцінки здоров’я – здорова людина 
на 51 % чи на 86 %, не існує також вартісної оцінки відновлення 
здоров’я на 1 %, наприклад. Якщо б така методика існувала, то 
задача звелась би до розрахунків, аналогічних розрахункам збитків 
першої групи. Але оскільки такої методики не існує, то ми, ймовірно, 
потрапляємо в глухий кут. 

До третьої групи збитків від впливу негативних факторів на 
землю є збитки, які пов’язані із забрудненням землі відходами 
виробництва і споживання товарів. Ці збитки складаються із двох 
видів. Перший вид виникає через виведення землі із сільськогоспо-
дарського, промислового, комунального та інфраструктурного обороту 
внаслідок утворювання звалищ. 

Зрозуміло, що сільськогосподарський оборот землі – це її 
використання для вирощування сільськогосподарських культур, 
для відгодівлі тварин на м’ясо, а також для виробництва вовни, 
молока та ін. 

Промисловий оборот землі – її використання для розміщення 
промислових підприємств. 

Комунальний оборот – використання землі для будівництва 
житла, об’єктів комунального призначення, культури та ін. 

Інфраструктурний оборот – використання землі для об’єктів 
виробничої інфраструктури: будівництва доріг, засобів передачі 
енергії – електричних мереж, аеропортів, морських і річкових портів, 
газопроводів і нафтопроводів, ін. 

Результатом утворення звалищ і неможливістю використання 
землі, зайнятої звалищами, і є її виключення із зазначених видів 
оборотів. 

Але у всі часи розвитку цивілізації суспільство не могло жити 
без суспільних благ – шляхів, електричних мереж і т. п. Воно вирішує 
проблему нестачі землі для всіх видів обороту дуже просто й 
«ефективно» – займає, як правило, сільськогосподарську землю під 
всі види обороту. За рахунок зменшення сільськогосподарських 
угідь і розвиваються сьогодні, головним чином, промисловість, 
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Для оцінки нееквівалентності обміну продукцією між сільським 
господарством та галузями, які його обслуговують нами проаналі-
зовано динаміку індексів цін за період 1991-2009 рр. у табл. 4.1: 

 
Таблиця 4.1 

Індекси цін 
 1992 1993 1994 1995 1997 1998 1999 2000 2001

Разів до 1991 р. Відсотків до 1996 р. 
Індекс споживчих цін 21,0 102,6 5,0 2,8 110,1 120,0 119,2 125,8 106,1
Індекс цін виробників 
промислової продукції 

42,3 97,7 8,7 2,7 105,0 135,3 115,7 120,8 100,9

Індекс цін реалізації 
продукції 
сільськогосподарськими 
підприємствами 

18,5 39,6 6,7 4,3 105,1 110,0 129,2 155,8 105,0

 
Продовження таблиці 4.1 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Відсотків до 1996 р. 

Індекс споживчих цін 99,4 108,2 112,3 110,3 111,6 116,6 122,3 112,3
Індекс цін виробників 
промислової продукції 

105,7 111,1 124,1 109,5 114,1 123,3 123,0 114,3

Індекс цін реалізації 
продукції 
сільськогосподарськими 
підприємствами 

87,4 120,6 105,7 108,1 102,4 138,0 110,3 106,4

Примітка. Таблиця сформована автором за матеріалами [161; 154]. 
 
Із таблиці, яка побудована на застосуванні ланцюгових індексів 

(зміна показників до попереднього), видно, що індекси зростання 
цін виробників промислової продукції були майже в кожному році 
набагато більшими, ніж індекси цін реалізації продукції сільсько-
господарськими підприємствами. Але для більш чіткого порівняння 
перейдемо від ланцюгових до звичайних індексів із незмінною 
базою. В таблиці 4.2 дві бази: 1991 рік – 1,0 і 1996 рік – 100 %. 

Звичайні індекси, як відома, отримують множенням ланцюгових 
індексів. Зробивши розрахунки покажемо результати динаміки 
звичайних індексів до відповідних баз: 1991 рік та 1996 рік у 
табл. 4.2. 

Дані таблиці свідчать про наявність диспаритету цін на сільсько-
господарську і промислову продукцію. Причому змінювався він 
нерівномірно. Якщо за період 1991-1995 рр., він проявився найбільше, 
ціни виробників промислової продукції зросли у 97 077,3 раза, а 



182 

Розділ 4 

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ 
НЕЕКВІВАЛЕНТНОГО 
ЦІНОУТВОРЕННЯ В АГРАРНОМУ 
СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ 

 
 
4.1. Вплив диспаритету цін на ресурсне забезпечення аграрних 

підприємств 
 
Як було сказано вище, раціональне використання земельних 

ресурсів аграрних підприємств забезпечується системою агротехнічних 
і технологічних заходів які включають систему обробітку ґрунту, 
організацію сівозмін, упорядкування території агроландшафту. 

Ці заходи потребують закупівлю нової техніки, розробку проектів 
землеустрою, впровадження нових сортів і технологій обробітку 
ґрунту, тобто додаткових капіталовкладень. 

На рівні ресурсного забезпечення аграрних підприємств вагомою 
мірою позначається критичний стан сільського господарства, рівень 
рентабельності якого нижче ніж у інших галузях, внаслідок чого 
знизилась можливість для розширеного відтворення. 

Найбільш впливовим фактором, який призводить до недостатньої 
ефективності і екологічності виробництва, є недосконалість еконо-
мічного механізму господарювання. При переході до ринкових 
відносин для всіх галузей економіки були створені умови вільного 
ціноутворення, тоді як для сільського господарства запроваджені 
орієнтовні ціни, які підвищувалися нижчими темпами, ніж на 
товари і послуги, які споживаються сільським господарством, що 
викликало диспаритет цін. За 1991-1993 рр. не на користь аграріїв 
склався диспаритет цін на сільськогосподарську продукцію і 
матеріально-технічні засоби у 3,2 рази. Незважаючи на те, що з 
1994 р. темпи приросту цін не на користь сільського господарства 
були значно нижчими, диспаритет поспішно нарощувався і досяг у 
2008 р. восьмикратного рівня. Сільське господарство за цей період 
недоодержало 1,7 трлн грн [113]. Причому співвідношення, що 
склалося у 1990-91 рр., теж не можна вважати рівноважним. Цінові 
диспропорції існували і в командно-адміністративної економіці і 
вони різко зросли в умовах ринкових трансформацій. 
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комунальна галузь, житловий фонд, об’єкти культури та ін. І лише 
в окремих, виняткових, випадках землю для житла знаходять за рахунок 
зменшення площі річок, морів. Так відбувалось у м. Миколаєві у 
70-80-х роках, коли намили ґрунт у р. Південний Буг, площа якого 
зайняла 50 гектарів. Намивна площа і називається «Намивом». 
Існують також окремі випадки намивів землі морської акваторії в 
Японії, Голландії, інших країнах. 

Збитки першого виду оцінювати теж не складно. Якщо земля 
має ціну, то збитки (Зб) розраховуються за формулою: вони є добутком 
ціни землі за 1 га (Цз) на площу звалищ (Пз): 

,ПзЦзЗб   (2.15) 

Другий вид збитків від третьої їх групи виникає через отруєння 
землі шкідливими речовинами біологічного або хімічного походження, 
які витікають із звалищ з дощовими водами, переносяться вітром. 
Ці збитки аналогічні збиткам другої групи, що утворюються 
внаслідок потрапляння в їжу шкідливих хімічних речовин. Вони 
позначаються на здоров’ї, але кількісного виміру здоров’я не існує, 
тому неможливо розрахувати витрати на його відтворення. 

У роботі [179] О. М. Царенко показує небезпечність потрапляння 
важких металів, нітратів у їжу людей через рослини, вирощені на 
забрудненому ґрунті, а також опосередковано через ланцюг: забруд-
нений ґрунт – рослини – тварини – продукція тваринництва – їжа 
людей. Він бере за точку відліку санітарно-гігієнічні нормативи 
(СГН), максимально-припустимі рівні (МПР) наявності шкідливих 
речовин у продуктах харчування, в атмосферному повітрі. 

Вважаємо, що існуючий підхід у визначенні цих нормативів не 
відповідає логіко-змістовним поняттям екологічної безпеки, потребам 
людини. Дійсно, і на науковому рівні, і на побутовому вважається, 
що в ґрунті і в рослинах не повинно бути шкідливих речовин взагалі, а 
не якісь МПРи; не повинно бути в їжі і ніяких нітратів, радіонуклідів у 
будь-якій кількості. Припущення того, що МПРи можуть бути в 
продуктах, які вживає людина, є неприпустимою концепцією. За 
нею можна виправдовувати будь-які негативні явища. Дійсно, якщо 
ми встаємо на цей шлях, то виправдовуємо можливість вживання 
шкідливих для людини речовин. Справа полягає в тому, що вживання 
в межах МПР шкідливих речовин одразу не позначається на здоров’ї 
людини, але з часом вони накопичуються в організмі і призводять 
до незворотних наслідків, до хронічних хвороб. 

Нормативи МПР прикривають, приховують той очевидний факт, 
що суспільство ще не навчилось, не в змозі подолати негативних 
наслідків виробничої діяльності і споживання. Але люди повинні 
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знати неприховану правду з тим, щоб вони могли впливати на 
еколого-економічні процеси. 

Одним з таких напрямків є створення показників, які б відо-
бражали об’єктивні процеси, що виникають із взаємодії людини і 
природи. В економіці показники можна розділити на такі три умовні 
категорії. 

Перша категорія показників виконує переважно інформаційні 
функції, тобто відображає стан економічного явища. До них відно-
сяться показники обсягу (виробництва, споживання). Вироблено, 
наприклад, стільки-то продукції, спожито стільки-то товарів (у 
натуральному і вартісному виразі). 

Друга категорія показників виконує не тільки інформаційні, але 
й аналітичні функції, особливо коли наводиться їх динаміка. Це 
показники виробітку або продуктивності праці: наприклад, виробництво 
ВНП на 1 жителя країни, виробництво продукції (в натуральному, 
грошовому вимірі) на 1 робітника за рік (у країні, галузі, на 
підприємстві), вміст гумусу (в %). 

Третя категорія – це показники витрат, цін, прибутку, якості 
продукції. Вони виконують інформаційну, аналітичну і конкурентну 
функції. Дійсно, ринкова ціна є індикатором попиту і пропозиції: 
зменшення ціни викликає збільшення попиту, збільшення ціни – 
збільшення пропозиції. Вона також виконує конкурентну функцію 
серед споживачів. За інших рівних умов людина прагне купити товар 
за нижчу ціну і виробники, які пропонують товар за менші, ніж у 
конкурентів, ціни, мають збільшений обсяг реалізації і прибуток (за 
умов, що попит на продукцію еластичний). 

Іншими показниками, які виконують конкурентну функцію, є 
показники якості продукції. Вони створюють нецінову конкуренцію. 
Споживачі прагнуть купувати товари більш якісні, і за інших рівних 
умов виробники високоякісних товарів мають збільшений обсяг 
продажу товару і прибуток. 

Показники збитків від забруднення землі шкідливими хімічними і 
біологічними речовинами і наступного, після вживання продуктів 
сільського господарства, погіршення здоров’я людей неможливо 
підрахувати. 

Вчені, лікарі, фізіологи майже одностайно зробили висновок, 
що більше 90 % усіх хвороб у людини виникає через неякісне 
харчування, через якість продуктів харчування. Нині немає жодного 
дня, щоб у пресі не наводилися численні приклади низької якості 
продуктів через наявність у них різних небезпечних, шкідливих 
речовин: важких металів, радіонуклідів, нітратів, нітросполук 
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(канцерогенних речовин), пестицидів та ін. В. П. Щербань катего-
ричен у своїх оцінках: «Аналіз літературних джерел свідчить про 
те, що практично всі продукти харчування забруднені комплексом 
небезпечних речовин на рівні вище за санітарно-гігієнічні нормативи. 
Це приводить до великих втрат, які до останнього часу не фіксувалися 
ні вітчизняною, ні зарубіжною наукою. Не менше половини 
захворюваності, інвалідності і смертності є наслідком споживання 
забруднених продуктів харчування. Ці втрати в цілому складають 
більше половини всієї шкоди від забруднення навколишнього 
середовища, яка перевищує 12 млрд доларів на рік» [185, c. 20]. 

На основі цих даних можна зробити наступні розрахунки. Якщо 
доходна частина Державного бюджету України складала у 2010 році 
255 млрд грн – 31,9 млрд дол. і після повного відшкодування 
збитків від забруднення навколишнього середовища на всю витратну 
частку бюджету залишається лише 19,9 млрд дол. – 159 млрд грн. 
Безумовно, ця решта може задовольнити лише половину видатків 
бюджету, і тому мова про повне відшкодування збитків не ведеться. 

Сьогодні в бюджеті країни немає окремої статті на відшкодування 
збитків від забруднення навколишнього природного середовища, а 
це означає, що збитки будуть накопичуватися кожного року, 
екологічний стан буде погіршуватися, наближаючись до критичної 
ознаки. Але найголовніший висновок: якщо у бюджеті навіть і 
знайшлися б ті 12 млрд дол. (або 96 млрд грн), то і тоді проблема 
забруднення навколишнього середовища була б невирішена тому 
що, попередні негативні збитки не будуть відшкодовані. Потребується 
значно більше коштів, і, отже, наш аналіз показує, що терміново 
потрібні як додаткові величезні кошти, так і інші неординарні 
заходи. До таких екстраординарних заходів відноситься застосування 
особливих показників, які б мали властивість створювати конкуренцію – 
рушійну силу ринкової економіки. Показники збитків від забруднення 
ґрунтів, якщо б ми і змогли їх розрахувати, виконують пасивну, 
переважно інформаційну функцію. Тому необхідно доповнювати 
показників збитків (там, де їх можливо точно підрахувати) іншими 
показниками, що виконували б конкурентну функцію. 

Таким показником може бути якісний інтегральний показник 
безпеки ґрунтів та продукції (Бп). Він розраховується наступним 
способом. Замість різних МПРів за максимальний рівень безпеки 
ґрунтів та продуктів харчування береться природний вміст шкідливих 
компонентів, що цілком обґрунтовано, доцільно і зрозуміло кожному. 
Дійсно, якщо кажуть, що радіація в зоні Південно-Української атомної 
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електростанції досягає, наприклад, 10 мікрорентген/год, то це свідчить 
про повну безпеку роботи АЕС, тому що радіація не перевищує 
природний рівень у 12 мікрорентген/год. 

Якщо природній рівень шкідливої речовини існує, то його і 
беруть за базовий. Фактичний вміст цієї речовини, розділений на 
базову величину, означає частковий індекс. Таким способом можна 
розрахувати часткові індекси по всіх речовинах, якщо відома його 
базова величина. 

Якщо природний рівень шкідливої речовини дорівнює нулю, а у 
ґрунті, вирощених рослинах або продуктах тваринництва вона 
існує і тим самим створює небезпеку для здоров’я, то природний 
рівень умовно позначається одиницею, а процес розрахунку часткового 
індексу визначається загальною методикою як співвідношення 
фактичного і природного вмісту. Добуток часткових індексів дорівнює 
інтегральному індексу Іінт = І1 × І2 × ... × Іn, де І1, І2, …, Іn – часткові 
індекси. 

Інтегральний індекс безпеки продуктів харчування, вказаний на 
всіх продуктах, дав би величезний поштовх конкуренції як серед 
споживачів, так і виробників щодо підвищення безпеки вироблення 
продуктів. Споживачі перш за все купували б ті товари, в яких індекс 
небезпеки (Інб) був би рівним одиниці, тобто природному рівню. 
Конкуренція створилася б на всьому ланцюжку – від сільського 
господарства до кінцевого споживача. Виробники сільськогоспо-
дарської продукції повинні будуть дуже обережно, зважено застосо-
вувати хімічні засоби захисту рослин – пестициди й інші, вносити 
мінеральні добрива з тим, щоб рослинна і тваринна продукція мала 
максимально низький рівень небезпеки. 

У розвинутих країнах сьогодні на порядку денному стоїть питання 
збалансованого вживання людьми мінералів. Доктор Уоллок, дуже 
популярний в наші часи в Америці, доводить, що велика частка 
хвороб людей виникає через нестачу мінералів у їжі. Ця нестача, у 
свою чергу, виникла через нестачу мінералів у ґрунті, які виснажувалися 
протягом багатьох століть. 

Але жодний фермер не буде збагачувати ґрунт мінералами, 
якщо вирощена рослинна продукція не буде дорожчою. Сьогодні 
більш якісна з точки зору мінералів, наприклад, пшениця не має 
більш високої ціни. 

Застосування індексу безпеки продукції дозволило б вирішити і 
цю дуже важливу проблему. 
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Висновки до розділу 2 
 

1. Ретроспективний аналіз розвитку сільськогосподарського 
землекористування північного Причорномор’я засвідчив, що почи-
наючи з часу виникнення землеробства (VI тис. р. до н. е.) тривалий 
період примітивні знаряддя обробітку ґрунту та низька урожайність 
культур практично не впливали на зниження природної родючості 
ґрунту, оскільки у скіфсько-сарматських племенах, які вели кочовий 
спосіб життя провідною галуззю було скотарство. У VI-IX ст. н. е. 
використання плуга, розширення кон’юнктури культур, відсутність 
сівозмін стало початком розвитку процесів ерозії ґрунтів та зниження 
природної родючості. У другій половині XVIII ст. відміна кріпосного 
права, розвиток науково технічного прогресу в аграрному секторі 
сприяли зростанню урожайності культур. Використання більш 
досконалих знарядь обробітку ґрунту сприяло підвищенню продук-
тивності земель, посилюючи деградацію ґрунтів. Найбільш виразно 
негативні процеси у використанні земельних ресурсів починаються 
у період колективізації, яка спиралася на екстенсивне землекорис-
тування, завдяки надмірного розширення площ орних земель, що 
суттєво посилило розвиток деструктивних явищ в сільськогоспо-
дарському землекористуванні. 

2. В ринкових умовах незалежної України, коли земельна 
реформа стала частиною економічної реформи землекористування 
набуло різних форм власності на землю: державної, приватної і 
комунальної. Проте ринкові трансформації не знизили ступінь 
сільськогосподарського освоєння території України (69,2 %) та ступінь 
розораності сільськогосподарських угідь (54,5 %), хоч в декілька 
разів зменшились обсяги використання органічних і мінеральних 
добрив. Зросла до 15 млн га площа еродованих сільськогосподарських 
угідь, в тому числі 11 млн га орних земель, спостерігається постійне 
зниження вмісту поживних речовин та гумусу у ґрунтах. У причор-
номорському регіоні мають місце аналогічні процеси і явища, хоч в 
окремих областях – Миколаївській вони значно перевищують середні 
показники по Україні. Так насичення сівозмін інтенсивними технічними 
та просапними культурами, посилюють процеси ерозії ґрунтів та 
втрати поживних речовин і гумусу. За тридцятирічний період (1980-
2008 рр.) середньорічне зменшення вмісту гумусу в ґрунтах області 
збільшилось у 4,3 раза у порівнянні зі сторічним періодом (1880-
1980 рр.). При збереженні такої динаміки середньозважений вміст 
гумусу в ґрунтах області на період до 2025 року досягне критичного 
значення, що складатиме 2 %. Такі деструктивні явища складають 
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продовольчу і національну загрозу країні, хоча відносно високі 
урожаї останніх років пояснюються сприятливими кліматичними 
умовами регіону та залишковою потенційною природною родючістю 
чорноземів. 

3. Правове регулювання раціонального використання та охорони 
земельних ресурсів аграрними підприємствами охоплює широкий 
спектр земельних відносин, які вимагають постійного вдосконалення 
за допомогою таких інструментів як землеустрій, що передбачає 
впорядкування земельних угідь, еколого-економічне обґрунтування 
системи сівозмін, комплекс заходів з охорони земель. Але господарська 
діяльність аграрних підприємств, які недооцінюють проекти земле-
устрою або відхиляються від них в умовах не повної формалізації 
нормативно-правової бази стримує процес збереження та відтворення 
земельних ресурсів. Для чіткої регламентації адміністративної 
відповідальності запропоновано критерії оцінки порушень проектів 
землеустрою на підставі їх повторності, питомої площі, на якій це 
порушення виявлено, коефіцієнта порушення вимог агробіологічних 
властивостей культур у сівозміні. 

4. Доведено, що економічний механізм регулювання раціонального 
використання землі нині орієнтований на фіксацію існуючих параметрів 
якості ґрунтів, що суперечить принципу розширеного відтворення 
їх родючості. Штрафи адміністративної відповідальності неспівставимі 
із збитками зумовленими деградацією ґрунтового покриву. Тільки 
політика ресурсоощадної діяльності аграрних підприємств забезпечить 
умову збереження земельних ресурсів при інтенсифікації їх вико-
ристання. У цьому зв’язку необхідно внести зміни та доповнення 
до Земельного кодексу України, закону України «Про оренду 
земель», відповідних постанов уряду та інших нормативно-правових 
актів, які розкривають відмінність формулювання «збитки від 
погіршення якісного стану ґрунтів» на «недоодержаний дохід», що 
компенсується суб’єкту господарювання на землі за весь період 
відновлення якісних характеристик ґрунтів. 

5. Розмір орендної плати потрібно розглядати через призму 
двох її складових. Перша, що складає 3 % у формі орендної плати 
передбачається орендодавцю, а друга – складає суму витрат 
зумовлених порушенням технології землекористування. При цьому 
ці кошти спрямовуються на спеціальний рахунок, з якого вони 
будуть використовуватись на заходи зі збереження і відтворення 
родючості ґрунту. Для збереження якості земель переданих в 
оренду контроль якісних характеристик ґрунтів буде здійснюватись 
інспекцією обласного проектно-технологічного центру «Облдерж-
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віднести до третьої групи основних фондів, що дозволить активізувати 
надходження коштів на спеціальний рахунок. 

5. Оцінку ефективності використання землі, крім вже відомого 
показника «землевіддача» потрібно здійснювати за показником 
«землеємкість», який свідчить скільки коштів одного гектара угідь 
припадає на одну гривню валової продукції одержаної з нього. 
Причому вартість гектара землі в обох показниках визначається на 
підставі капіталізації рентного доходу, що враховує перелік провідних 
культур, які культивуються в регіоні. 

6. З метою отримання страхових виплат зумовлених погіршенням 
якісних параметрів земельних ділянок внаслідок непередбачуваних 
ситуацій природного і техногенного походження сільськогосподарські 
підприємства зобов’язані здійснювати свою діяльність на підставі 
проектів землеустрою. Останні є підставою для отримання кредитів 
в банку, залучення інвестицій, укладання договорів в системі інтегра-
ційних структур. При цьому, оцінка збитків заподіяних страховим 
випадком якісному стану ґрунтів визначається на підставі даних 
еколого-агрохімічної паспортизації земельних ділянок. 

7. Страхування є механізмом фінансування розвитку інноваційної 
діяльності аграрних підприємств. З цією метою необхідно привести 
у відповідність до міжнародних стандартів чинне страхове законо-
давство, врахувати директиви Європейського союзу по страховій 
діяльності, створити інститут захисту суб’єктів господарювання на 
землі з питань страхування земельних і майнових прав, запровадити 
обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників та 
користувачів земельних ділянок. 
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родючість». У випадках коли орендар зобов’язується власними 
силами підтримуватиме якісний стан земельних ділянок розроблено 
методику визначення збитків внаслідок погіршення якісного стану 
ґрунтів за період оренди, що випливають із даних еколого-агрохімічної 
паспортизації земельних ділянок. Вона дозволяє формалізувати 
економічні збитки при негативній динаміці якісних характеристик 
ґрунту і є мотивацією для поліпшення якісного стану земель. В 
якості оцінки рівня забрудненості ґрунтів та продукції рослинництва 
запропоновано інтегральний індекс безпеки, який дозволяє об’єктивно 
встановити ступінь забруднення різними речовинами відносно їх 
природної концентрації в ґрунті або продукції. 

 
Список використаних джерел до розділу 2 
 
1. Астремський А. В. Раціональне землекористування як напрям 

збереження родючості ґрунтів / А. В. Астремський // Наукові праці : 
науково-методичний журнал. – Вип. 68. Т. 81. Серія : Екологія. 
Сучасний стан родючості ґрунтів та шляхи її збереження. – Миколаїв : 
Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – С. 12–14. 

2. Бредіхін О. Економічні проблеми охорони земель в Україні // 
Землевпорядний вісник. – 2007. – № 5. – С. 37–40. 

3. Будзілович І. С. Ринок землі на території Північного 
Причорномор’я за часів античності / І. С. Будзілович // Земле-
впорядкування. – 2003. – № 2. – С. 60–64. 

4. Визначення науково обґрунтованої потреби у мінеральних 
добривах під запланований урожай сільськогосподарських культур : 
методичні рекомендації / Міністерство аграрної політики, Державний 
технологічний центр охорони родючості ґрунтів «Центрдержро-
дючість». – Київ, 2008. – 36 с. 

5. Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2010. – № 34. – 
Ст. 480. 

6. Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3–4. 
7. Геродот // История в девяти книгах / [под ред. С. Л. Утченко]. – 

Л., 1972. – 600 с. 
8. Горлачук В. В. Еколого-економічні проблеми раціонального 

землекористування Західної України / В. В. Горлачук. – Львів, 
1996. – 212 с. 

9. Горлачук В. В. Еколого-економічні аспекти управління 
родючістю земельних ресурсів (на прикладі Миколаївської області) / 
В. В. Горлачук, О. Б. Кузьменко, Р. М. Кускова // Наукові праці : 



 
Кузьменко О. Б. 

118 

науково-методичний журнал. – Вип. 17. Т. 30. Економічні науки. – 
Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2004. – 240 с. 

10. Горлачук В. В. Управління земельними ресурсами : 
навчальний посібник / В. В. Горлачук, В. Г. В’юн, А. Я. Сохнич ; [за 
ред. В. Г. В’юна]. – Миколаїв : Вид-во МФ НаУКМА, 2002. – 316 с. 

11. Давидчук М. І. Динаміка використання зрошуваних земель 
Миколаївської області / М. І. Давидчук, Г. В. Нікітенко, М. М. Попова, 
Л. Г. Хоненко // Наукові праці : науково-методичний журнал. – 
Вип. 69. Т. 82. Екологія. Сучасний стан родючості ґрунтів та шляхи 
її збереження. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 
С. 6–7. 

12. Домбровська Л. В. Якісний стан ґрунтів сільськогосподарських 
угідь Миколаївської області та проблеми їх ефективного використання / 
Л. В. Домбровська // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 
Спеціальний випуск 3(12) : Соціально-економічні проблеми природо-
користування та екології : у 2 т.– Миколаїв : Миколаївський державний 
аграрний університет, 2001. – Т. І.  – С. 402–408. 

13. ДСТУ 7081 : 2009. Якість ґрунту. Ерозія ґрунту. Допустимі 
норми ерозії. 

14. Екологічні проблеми землеробства / І. Д. Примак, Ю. П. Мань-
ко, Н. М. Рідей, В. А. Мазур, В. І. Горщар, О. В. Конопльов, С. П. Па-
ламарчук, О. І. Примак ; [за ред. І. Д. Примака]. – К. : Центр учбової 
літератури, 2010. – 456 с. 

15. Екологія і закон. Екологічне законодавство України : у 2-х 
книгах. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – Книга перша. – С. 108. 

16. Збірник законодавчих і нормативно-правових актів у галузі 
охорони земель та відтворення родючості ґрунтів, наукової діяльності. – 
К.: Задруга, 2006. – 520 с. 

17. Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради 
України. – 2002. – № 3–4 (із змінами та доповненнями). 

18. Зібрання постанов Уряду України. – 1994. – № 1. – Ст. 5. 
19. Ильинская В. А. Скифия VІІ-ІV вв. до н. э. / В. А. Ильинская. – 

К. : Наукова думка, 1983. – С. 367. 
20. Історія Української РСР / [ред. І. І. Артименко]. – К., 1977. – 

Том перший. Книга перша. –С. 444. 
21. Крыжицкий С. Д. Ольвия. Раскопки, история, культура / 

С. Д. Крыжицкий, Н. А. Лейпунская. – Николаев : Возможности 
Киммерии, 1997. – 193 с. 

22. Кузьменко О. Б. Економічні аспекти збереження та відтворення 
гумусності ґрунтів як головного фактора родючості / О. Б. Кузьменко // 

Ресурсоощадна діяльність аграрних підприємств в умовах інтенсифікації 
використання земельних ресурсів: теорія, методологія, практика 

175 

згідно чинного законодавства, централізуються на спеціальному 
бюджетному рахунку Держкомзему засвідчив, що в силу напруженого 
соціально-економічного стану країни фактичне виділення коштів 
на ці цілі складає 2,5-4,5 % від законодавчо встановлених норм. 
Аналогічна ситуація бюджетного фінансування щодо збереження, 
відтворення родючості ґрунту, забезпечення умови раціонального 
землекористування спостерігається і на регіональному рівні. Так, у 
Миколаївській області на ці цілі виділяється від 7 до 30 % від 
загальної потреби, а з прийняттям нового Податкового кодексу 
України, взагалі, ліквідовано централізоване та цільове використання 
коштів від справляння земельного податку на охорону земель, що 
поглиблює протиріччя у системі суспільство-природа. 

2. Іпотечне кредитування під заставу земельних ділянок, після 
зняття мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського 
призначення, зможе забезпечити надходження 385,6 млрд грн 
інвестицій аграрним підприємствам, в тому числі на комплекс заходів 
орієнтованих на раціональне використання та охорону земельних 
ресурсів. З цією метою фінансовим установам необхідна об’єктивна 
інформація про доходність земельних ділянок і визначена на її 
основі грошова оцінка земель. В плані дослідження цієї проблеми 
вдосконалено методику грошової оцінки земель сільськогосподарського 
призначення, що на відміну від існуючої, яка ґрунтується на рентному 
доході при виробництві зернових культур в межах всієї України, 
враховує перелік провідних культур, що культивуються в регіонах. 

3. В умовах вільного ринку земель сільськогосподарського 
призначення оцінка ліквідності земельних ділянок забезпечує 
раціональне планування аграрних підприємств та координування 
виплат за борговими зобов’язаннями з метою уникнення тимчасової 
неплатоспроможності. В рамках цієї проблеми запропоновано 
методику оцінки ступеня ліквідності земельних ділянок з урахуванням 
коефіцієнта ліквідності, що враховує комплексну оцінку якості ґрунтів 
та місцезнаходження земельної ділянки. 

4. Проведені нами дослідження свідчать про безпідставність 
теорії вчених, які вказують на необхідність нарахування амортизаційних 
відрахувань на земельні ділянки як основні фонди. Справедливість 
цього пояснення ґрунтується на тому що земля при правильному 
використанні не втрачає корисних властивостей і не має кінцевого 
терміну користування. Пошук джерел фінансування на відновлення 
якісних параметрів земельних ділянок слід розглядати через призму 
амортизації капітальних витрат на поліпшення земель. У цьому 
зв’язку капітальні витрати на поліпшення земель пропонується 
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контроль за ризиками можуть стати потужним двигуном економічного 
розвитку. Реалізувати цю мету можливо за умови визнання страхування 
пріоритетом державної економічної та соціальної політики. Необхідно 
привести у відповідність з міжнародними стандартами страхове 
законодавство, врахувати директиви Європейського Союзу по 
страховій діяльності. Необхідно створити інститут захисту прав 
суб’єктів господарювання на землі з питань страхування та 
запровадження ліцензування страхових агентств. Цей інститут 
дозволить вирішувати конфлікти, що виникають між страхувальниками 
та страховиками, уникнути тривалих і дорогих судових процесів, 
надійно захистити права споживачів. Інститут захисту прав страху-
вальників довів свою ефективність у багатьох країнах, наприклад у 
США, Німеччині, в країнах Скандинавії. На порядку денному – 
питання запровадження обов’язкового страхування цивільної відпо-
відальності власників та користувачів земельних ділянок. Світовий 
досвід свідчить про те, що обов’язкове страхування цивільної 
відповідальності сприяє розвитку фінансових ринків, є поштовхом 
до розвитку інших видів страхування. Слід зазначити, що страхова 
справа – дуже прибутковий бізнес: 37 % страхових компаній 
України мають рівень рентабельності, що перевищує 50 %. 

Отже, розвиток і вдосконалення страхової справи в країні сьогодні 
недооцінюється як джерело фінансування інноваційних проектів, 
зокрема технологій ефективних мікроорганізмів, для збереження 
родючості ґрунтів. 

Можна з упевненістю стверджувати, що формування ідеологічного 
поля розвитку системи страхування як умови врегулювання конфліктів 
повинно орієнтувати державні інституції на розв’язання проблем 
розвитку страхування в стислі терміни, оскільки вони потребують 
значних коштів на інформаційний маркетинг, удосконалення законо-
давства тощо. Провідну роль може зіграти Національна страхова 
компанія «Оранта», яка є лідером на ринку страхування, посідаючи 
перше місце серед 370 страхових компаній України за обсягом 
зібраних страхових платежів. За здійсненням страхових виплат 
компанія має найширшу унікальну представницьку мережу в усіх 
регіонах України: 536 відповідних підрозділів, близько 5,5 тис. 
пунктів продаж зі страхових продуктів [9]. 
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Таблиця 3.13 
Показники розвитку страхування в деяких країнах світу 

за 2002 рік 

Країна 
Страхові премії на 

одну особу 
(дол. США) 

Рівень поширення страхування 

Страхові премії зі 
страхування життя

(% ВВП) 

Страхові премії з 
іншого (окрім 
страхування 

життя) (% ВВП) 
Японія 3 498,6 8,64 2,22 
США 3 461,6 4,6 4,98
Данія 2 448,3 4,84 2,68 
Німеччина 1 627,7 3,06 3,70 
Південна Корея 1 159,8 8,23 3,38 
Іспанія 1 091,5 6,35 3,12
Малайзія 198,0 2,94 1,97 
Словаччина 148,8 1,46 1,92 
Польща 144,5 1,04 1,92
Росія 66,5 0,98 1,81 
Болгарія 43,1 0,44 1,47 
Україна 17,1 0,01 2,0 

Примітка. Джерело: [44]. 
 
З наведеної таблиці видно, що страхові премії (страхові платежі) 

в Україні на одну особу склали лише 17,1 дол. США, що є набагато 
нижчим показником навіть у таких країнах з перехідними економіками, 
як Польща, Росія, Болгарія, Словаччина. 

Номінальний рівень страхування іншого, окрім страхування 
життя, з першого погляду є доволі високим (2 % у 2002 році), що 
перевищує за цим показником такі країни, як Словаччина та Малайзія. 
Проте, за оцінками експертів, 80 % [44] такого страхування є 
«псевдо-страхуванням», тобто нелегальними схемами уникнення 
оподаткування та експортом капіталів. 

Рівень страхування життя складає лише 0,01 % – це мізерна 
частка порівняно з 3,06 % у Німеччині або 1,04 % у Польщі, не 
говорячи про 8,64 % в Японії. 

Страховий ринок в Україні працює переважно з юридичними 
особами і зосереджений на страхуванні комерційної та промислової 
власності (77 % від страхових премій). Страхування сільського 
господарства обмежене у зв’язку з високим ступенем ризикованості, 
залежності від погодних умов, недосконалістю нормативно-правової 
бази. 

В Україні, яка має великий ринок потенційних споживачів 
(населення України становить 46,0 млн осіб), розвиток страхування, 
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для розвитку національної економіки. Як свідчить історія, країни, 
які змогли більше накопичити таких коштів, мають тенденцію до 
більш швидкого економічного розвитку. На відміну від комерційних 
банків, які залучають кошти на короткий період, страхові компанії 
(особливо компанії по страхуванню життя, нерухомості) мають у 
своєму розпорядженні кошти, які вони отримують у вигляді страхових 
внесків протягом тривалого часу (5-10 і більше років), оскільки 
неможливо створити виробництво нових видів продукції та послуг 
на інноваційній основі в короткостроковий період. 

Стабільні грошові надходження, довгостроковість зобов’язань 
страхових установ зробили їх ідеальним джерелом розвитку бізнесу 
в довгостроковому періоді, яким є сільське господарство. Але в 
нашій країні страховий бізнес поки що знаходиться на ранній стадії 
свого розвитку і має великі проблеми, пов’язані з недовірою до 
нього суб’єктів господарської діяльності через ризик неповного або 
взагалі неотримання ними страхових сум. 

Проте є сподівання, що сучасне українське державне відродження 
сформулює сучасну національну ідеологію страхування, яка забезпечить 
розвиток підприємництва, виробництва і торгівлі товарами й 
послугами, надасть цим процесам стабільності, спрямує їх у русло 
конструктивної, творчої діяльності. 

Уже сьогодні підприємці, як правило, збільшують вкладання 
коштів в інвестиційні проекти лише за умови отримання належного 
страхового захисту. Наприклад страхування урожаю сільськогоспо-
дарських культур. 

Відзначимо, що страховий ринок відіграє одну з провідних 
ролей у розвитку ефективного функціонування фінансів. Наприклад, 
страхування життя – провідного виду страхування – дозволяє 
мобілізувати і спрямувати значні суми заощаджень у корпоративні 
та державні облігації, іпотеку та акції. Воно є у всьому світі головним 
джерелом довготермінового фінансування, спрямованого на інвес-
тиційні проекти. 

В умовах розбудови української держави страховий ринок 
України сьогодні починає розвиватися як за розміром, так і за 
складністю страхових послуг. Середньорічні темпи зростання 
страхових премій протягом останніх трьох років склали 42 %. 
Багато було зроблено у сфері законодавства та регулювання, що 
позитивно позначилось на зростанні обсягів страхування. Але, 
незважаючи на позитивні тенденції, страховий ринок у країні 
залишається поки що слаборозвиненим за міжнародними стандартами 
(табл. 3.13) [44]. 
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Розділ 3 

ФОМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ 
ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ 
РЕСУРСІВ АГРАРНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ 

 
 
3.1. Аналіз фінансового забезпечення раціонального викорис-

тання ресурсів аграрних підприємств 
 
Вирішення проблеми раціонального використання земельних 

ресурсів слід розглядати через призму комплексного ландшафтно-
екологічного підходу до організації сільськогосподарського зем-
лекористування при максимальному використанні потенційних 
можливостей навколишнього середовища, не порушуючи гармонію 
суспільства і природи. При цьому екологічні чинники в землеко-
ристуванні не повинні перетворитися в об’єктивний обмежувач 
економічного зростання, а повинні зумовлювати пошук ефективних 
напрямків збереження та охорони земельних ресурсів як основи 
життєдіяльності людини. У цьому контексті зростає актуальність 
дослідження фінансового забезпечення збереження та відтворення 
земельних ресурсів з врахуванням закономірностей розвитку аграрних 
підприємств та обґрунтування на цій основі основних напрямів 
реалізації інноваційно орієнтованої політики в сфері використання 
земельних ресурсів. 

Реалізація бюджетного фінансування раціонального використання 
та охорони земель була започаткована Законом України «Про плату 
за землю» від 03.07.92 № 2535-ХІІ із змінами і доповненнями. За цим 
законом платежі за землю зараховувалися на спеціальні бюджетні 
рахунки бюджетів сільської, селищної, міської рад на території яких 
знаходяться земельні ділянки. З цих коштів 30 % мали централізуватися 
на спеціальному бюджетному рахунку Державного комітету України 
по земельних ресурсах, а 10 % – на спеціальних бюджетних рахунках 
Автономної Республіки Крим і областей. Кошти від плати за землю 
повинні були спрямовуватись на цілі раціонального використання 
та охорони земель, підвищення родючості ґрунтів, ведення державного 
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самим страхування виконує функцію відшкодування збитків. При 
цьому важливо зрозуміти, в чому полягає економічний інтерес осіб, 
які вступають у страхові відносини. Йдеться про те, що за відсутності 
страхування потерпілі вимушені в короткий проміжок часу зібрати 
необхідну суму грошей для компенсації збитків, а це може викликати 
і, власне, часто викликає у них серйозні фінансові труднощі. Наявність 
договору страхування дозволяє ці витрати компенсувати, регулярно 
сплачуючи порівняно незначні внески. При цьому учасники 
страхування отримують гарантію, що їм не доведеться раптово 
зазнати великих втрат на ліквідацію наслідків будь-яких випад-
ковостей. Тим самим страхування дозволяє завчасно планувати 
витрати, пов’язані з негативними наслідками неочікуваних подій. 

Соціальна функція полягає у страхуванні фінансовими компаніями 
лікування і реабілітації потерпілих, відшкодування втраченого або 
пошкодженого майна. В останні роки суттєво зростає роль страхування 
в медичному і пенсійному забезпеченні, у реалізації заощаджувальних 
потреб населення, що підвищує рівень життя пенсіонерів та інших 
верств населення. 

За допомогою страхування забезпечується зниження ймовірності 
настання різних несприятливих подій і змін, зменшуються збитки 
від прояву таких подій. У цьому контексті страхування виконує 
попереджувальну, запобіжну функцію, яка проявляється в двох 
аспектах. 

По-перше, частку внесків по договорах страхування страхові 
організації спрямовують на створення спеціальних резервів попере-
джувальних заходів. Кошти з цих резервів використовуються на 
фінансування робіт, пов’язаних із запобіганням стихійних лих 
природи, аварій, нещасних випадків, хвороб. Проведення таких 
заходів знижує ризик настання несприятливих випадкових подій, 
що вигідно власне страховим організаціям, які мають менші витрати 
на відшкодування збитків, їх клієнтам, у яких знижується ймовірність 
витрат, і, нарешті, всьому суспільству в цілому, яке об’єктивно 
зацікавлене в зниженні збитків від прояву різного роду випадковостей. 

По-друге, попереджувальна функція страхування полягає і в 
тому, що страхові організації вимагають від своїх клієнтів здійснення 
ними таких заходів, які б зменшували наслідки страхових подій на 
об’єктах страхових угод. Наприклад розробка і складання еколого-
агрохімічних паспортів, проектів землеустрою при страхуванні 
земельних ділянок. 

Коли йдеться про страхування, яке виконує інвестиційну функцію, 
то слід зазначити, що останнє спрямоване на мобілізацію коштів 
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свідчить, що характерна риса її полягає в проблемі мінімізації часу 
від ідеї створення інноваційного продукту до його реалізації. Це 
очевидно, тому, на наш погляд, інноваційною можна вважати таку 
економіку, яка забезпечує самодостатній рівень життя в мінімальні 
терміни на основі розвитку та швидкого впровадження у виробництво 
і сферу послуг нових, високоефективних нововведень. 

Це зумовлює необхідність зведення масиву хаотичних тверджень 
понятійних конструкцій інноваційної діяльності в пізнавально-
дослідницьку процедуру. Потреба в ній значно зростає, якщо ми 
хочемо підвищити рівень контролю за інноваційним процесом, 
здійснити цілеспрямований вплив на нього з боку дослідника. У 
цьому зв’язку інноваційну діяльність потрібно змоделювати за 
таким сценарієм: 

– фундаментальні дослідження; 
– прикладні дослідження; 
– дослідно-конструкторські розробки; 
– масове впровадження інновацій. 
При цьому акцентуємо увагу на тому, що, власне, у відповідності 

з таким поділом забезпечується оптимальний вибір методологічно-
інструментального апарату дослідження і це дає змогу розраховувати 
на аргументовано вичерпну, з виявленням логіки, послідовність 
інноваційної діяльності. 

У цьому контексті зазначимо, що фундаментальні дослідження 
в розвинутих країнах світу здійснюються переважно (на 80 %) за 
рахунок державного бюджету, оскільки залучення приватних коштів 
на фундаментальні дослідження являє несумісність мети держави і 
підприємця. Саме тому на цій стадії держава, по суті, має управляти і 
стимулювати сама себе. 

Одним із дійових важелів фінансового забезпечення інноваційної 
діяльності повинно стати страхування, хоча в Законі України «Про 
інноваційну діяльність» (ст. 18) [56] серед джерел фінансової підтримки 
інноваційної діяльності не згадується цей напрямок, у той час як у 
країнах з розвиненою ринковою економікою він є ключовим для 
всього комплексу оперування інноваційною діяльністю. 

В економіці страхування відіграє важливу багатопланову роль. 
У сучасних економічних, суспільно-політичних умовах виділяють 
чотири основні його функції: відшкодування збитків, соціальну, 
інвестиційну і попереджувальну. 

Через механізм страхування відшкодовується значна частка 
збитків, які виникають внаслідок стихійних лих, техногенних 
катастроф і інших випадкових подій руйнівного характеру. Тим 
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земельного кадастру, землеустрою, моніторингу земель, вирівнювання 
соціально-економічних умов господарювання на землях різної якості, 
економічного стимулювання екологізації землекористування, розвитку 
інфраструктури населених пунктів та ін. За нецільове використання 
коштів була встановлена відповідальність у вигляді штрафу. 

Але на практиці ці цілі не досягалися. У зв’язку з скрутним 
соціально-економічним становищем країни у трансформаційний 
період відповідними Законами України «Про Державний бюджет 
України» декілька років призупинялися дія статей 20, 21, 22 про 
надходження та використання платежів за землю Закону України 
«Про плату за землю». 

Зазначені надходження не мали цільового характеру і вико-
ристовувалися в порядку затвердженому відповідною радою (на 
освіту, охорону здоров’я, соціальний захист та забезпечення, програми 
розвитку населених пунктів та ін.). Незначні кошти виділялися 
окремими радами на проведення грошової оцінки земель населених 
пунктів, інвентаризацію земель та виготовлення державних актів на 
право власності та право користування землею [75]. 

Обсяг коштів, що мали централізуватися на рахунку Держкомзему 
України фактично складав 2,5-4,5 % від законодавчо встановленого 
[72]. Таким чином соціально-економічні умови не дозволяють 
спрямовувати бюджетні кошти в на збереження, відтворення та 
забезпечення раціонального використання земельних ресурсів в 
повному обсязі (470 тис. грн в бюджеті України на 2010 р.). 

Закон України «Про плату за землю» від 03.07.92 № 2535-ХІІ 
втратив свою чинність після прийняття Податкового кодексу України 
від 02.12.2010 № 2755-VI [130], в якому вже не конкретизовано на 
які цілі мають витрачатися кошти від збору земельного податку, не 
вказане про централізацію коштів. В бюджетному кодексі України 
від 08.07.2010 № 2456-VI [16], на який зроблено посилання, теж 
відсутні вказані положення. Тобто ліквідовано законодавче регулювання 
бюджетного фінансування раціонального використання земельних 
ресурсів, що погіршить ситуацію. 

Аналогічна ситуація неповного бюджетного фінансування 
збереження земельних ресурсів спостерігається і на регіональному 
рівні, що проаналізовано нами на прикладі Миколаївській області. 

Контроль за фінансуванням та виконанням робіт щодо раціо-
нального використання та охорони земельних ресурсів, розмежування 
земель державної та комунальної власності, інвентаризації земель, 
нормативної грошової оцінки земель та встановлення меж населених 
пунктів покладено, згідно з пунктом 2.2 розпорядження голови 
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Миколаївської облдержадміністрації від 10.12.2007 року № 391-р, 
на Головне управління земельних ресурсів у Миколаївській області. 

Кошти на проведення робіт, пов’язаних з раціональним 
землекористуванням, повинні передбачати при підготовці проектів 
річних місцевих бюджетів. 

Так, при формуванні місцевих бюджетів на 2009 рік для 
фінансування робіт з раціонального використання та охорони 
земельних ресурсів, розмежування земель державної та комунальної 
власності, інвентаризації земель, нормативної грошової оцінки земель 
та встановлення меж населених пунктів передбачено враховувати 
надходження коштів від продажу земельних ділянок несільсько-
господарського призначення у 2007 році та фактичні і прогнозні 
надходження коштів у 2008 році. При цьому для встановлення 
(зміни) меж населених пунктів передбачено 218,33 тис. грн; на 
розмежування земель державної та комунальної власності – 510,95 тис. 
грн; на проведення робіт з інвентаризації земель – 292,81 тис. грн; 
на проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогос-
подарського призначення – 171,11 тис. грн. 

В той же час орієнтовна потреба в коштах на проведення робіт 
по встановленню та зміні меж населених пунктів по Миколаївській 
області складає 13 207,77 тис. грн, що майже в 60 раз більше за 
передбачений в місцевих бюджетах (в Березанському, Беренегуват-
ському, Веселинівському, Вознесенському, Доманівському, Ново-
бузькому, Новоодеському районах та в м. Очакові). 

У Миколаївському районі, містах Южноукраїнську та Миколаєві 
межі встановлені. У Снігурівському, Баштанському, Казанківському 
районах при формувані місцевих бюджетів кошти на фінансування 
робіт по встановленню меж населених пунктів не передбачені, але 
при уточненні місцевих бюджетів по виконанню доходної частини 
бюджету за І півріччя 2008 року по можливості, за обіцянками 
місцевих органів влади, виділені кошти на фінансування робіт із 
землеустрою. 

В таких районах як Арбузинський, Братський, Врадіївський, 
Єланецький, Жовтневий, Кривоозерський, Очаківський, Первомайський 
кошти на фінансування робіт по встановленню меж у місцевих 
бюджетах не передбачені. 

Крім того, у Жовтневому та Новобузькому районах фінуправління 
райдержадміністрацій зазначило, що згідно зі статтією 71 Бюджетного 
кодексу України [17] надходження коштів від продажу земельних 
ділянок несільськогосподарського призначення належать до доходів 
бюджету розвитку місцевих бюджетів, витрати якого спрямовуються 
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– структурна деформованість економіки України з переважанням 
у ній сировинних галузей і галузей з низьким коефіцієнтом вико-
ристання сировини, зокрема сільського господарства, які мають 
низьку інноваційну ємність; 

– неадекватність системи організації виробництва і рівня менедж-
менту через відсутність теоретико-методологічного обґрунтування 
інноваційного розвитку; 

– низька інвестиційна привабливість інноваційної діяльності; 
– фізичне і моральне зношення основних фондів підприємств; 
– відсутність у суб’єктів господарської діяльності ефективних 

структур зі збору, аналізу та використання науково-технологічної 
інформації, активності у підготовці та перепідготовці кадрів для 
потреб інноваційного розвитку, інтелектуального потенціалу і, з 
рештою, наявності національної ідеї; 

– недосконалість законодавчого забезпечення захисту інтелек-
туальної власності та розвитку науково-технічних інститутів тощо. 

Зазначимо, що енергозалежність України також не може забезпечити 
високих темпів розвитку економіки, які ґрунтуються на традиційному 
енергомісткому виробництві. В сільському господарстві енергоємність 
виробництва продукції в 2-3 рази вище ніж у розвинутих країнах. 

Актуальність інноваційної діяльності аграрного сектору економіки 
зазначив прем’єр-міністр України [140]. Продуктивність сільського 
господарства України в 3-5 разів нижче ніж у європейських країнах. 
Виправити це становище можливо за допомогою інноваційних 
технологій, сучасної сільгосптехніки. 

Невисокий рівень життя в Україні час від часу створює тиск на 
владні структури, промисловців і підприємців щодо поліпшення 
перспектив свого існування і розвитку, з одного боку, а з іншого – 
недостатня купівельна спроможність населення гальмує процес 
розвитку внутрішнього ринку, щоб забезпечити прибутковість 
сільськогосподарських структур їх власниками. У сформульованих 
дефініціях ідентифікувати розв’язання соціально-економічних проблем 
можливо зі створенням цілісного уявлення загальних характеристик 
формулювання висновків про стан і тенденції розвитку інноваційної 
економіки. 

На перший план виступає проблема часу: суспільство не бажає 
нескінченно довго чекати поліпшення свого добробуту, а владні 
політики і промислові структури теж зацікавлені в найкоротших 
термінах досягнення позитивних зрушень в усіх сферах економіки. 
Виникає питання: в чому полягає характерна риса інноваційної 
економіки? Аналіз найбільш сучасних аспектів інноваційної економіки 
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Ейфорія євроінтеграційних очікувань України в останні роки 
дещо притихла, оскільки уряди європейських країн проголосили, 
що Україні не варто розраховувати на вступ до Європейського 
Союзу в найближчі 10-15 років. 

Вирішальним фактором такої заяви є невідповідність соціально-
економічних стандартів України стандартам європейських країн. 

При цьому наближення до цих стандартів можливе лише завдяки 
економічному розвитку, який ґрунтується на національній ідеології, 
спрямованій на прийнятності інноваційного ринку. В розвинутих 
країнах світу саме завдяки створенню нових знань та впровадженню 
нововведень отримують 75-80 % і більше приросту валового внут-
рішнього продукту [42]. 

Намагання України консолідуватися в європейські та світові 
структури ставить перед урядом проблеми пошуку нових конструк-
тивних форм і методів адаптації національного економічного та 
політико-правового середовища, які б базувалися на фундаментальних 
цінностях суспільного розвитку, орієнтованого на інноваційну 
діяльність. 

Звернемо увагу на те, що українській науці за радянських часів 
було властиве, як і всій науці СРСР, затяжне в часі впровадження 
результатів досліджень у виробництво, але рівень фінансування 
наукових досліджень за рахунок державного бюджету, власних 
коштів, коштів вітчизняних замовників, іноземних держав та інших 
джерел був на рівні провідних країн світу (у 1990 році – 3,1 % від 
ВВП). У 2005 році наукоємність ВВП в Україні склала 1,3 %, 
зменшившись порівняно з 1990 роком у 2,4 раза [42]. 

У більшості розвинутих країн світу головним джерелом інноваційної 
діяльності є державні кошти – 50-80 % (Франція – 50 %, Велика 
Британія – 62 %, Нідерланди – 70 %, Німеччина – 78 %), в Україні 
витрати бюджету на наукові дослідження склали у 2005 році 36,1 % 
від загальних витрат [42]. 

Звернімо увагу на те, що прямі витрати на наукові дослідження 
в розрахунку на одного науковця в Україні нижчі, ніж у США, у 
71,4 раза, Франції – 63,6, Японії – 52,1, Південній Кореї – 33,6, 
Бразилії – 17,9, Росії – 2,9 раза [42]. Відзначимо, що нині цей показник 
є одним із пріоритетних у духовному житті сучасного українського 
суспільства при намаганні вступу держави до Європейського Союзу. 

Крім низького рівня бюджетного фінансування, існує багато інших 
причин системного характеру, які зумовлюють зниження інноваційної 
активності в Україні: 
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на капітальні вкладення та не можуть бути направлені на проведення 
робіт із землеустрою. 

На проведення робіт по розмежуванню земель державної та 
комунальної власності в межах і за межами населених пунктів 
Миколаївській області необхідно 100 069,69 тис. грн, в місцевих 
бюджетах передбачено лише 510,95 тис. грн, що становить 0,51 % 
від необхідного (у Березнегуватському, Веселинівському, Вознесен-
ському, Доманівському, Єланецькому, Казанківському, Миколаїв-
ському, Новобузькому, Новоодеському, Очаківському, Первомайському 
районах і в містах Очакові, Первомайську та Миколаєві). 

При формуванні місцевих бюджетів в Баштанському, Снігурів-
ському районах кошти на фінансування робіт по розмежуванню 
земель державної та комунальної власності не передбачені, але при 
уточненні місцевих бюжетів по виконанню доходної частини бюджету 
за І півріччя 2008 року планувалось розглянути питання щодо 
виділення коштів на виконання даних робіт. 

Для проведення інвентаризації земель населених пунктів та земель 
несільськогосподарського призначення з метою забезпечення 
належного використання і охорони земельних ресурсів, вжиття 
заходів щодо запобігання наслідкам негативного ставлення до землі 
по Миколаївській 

області необхідно 18 421,56 тис. грн, а в місцевих бюджетах 
передбачено 292,81 тис. грн, що становить 1,59 % від необхідного. 

Кошти передбачено у Вознесенському, Доманівському, Перво-
майському районах і в містах Очакові, Первомайську та Южно-
українську. 

В інших районах області кошти на фінансування робіт по 
проведенню інвентаризації земель у місцевих бюджетах не передбачені. 

На проведення нормативної грошової оцінки земель населених 
пунктів та земель несільськогосподарського призначення за межами 
населених пунктів по Миколаївській області неохідно 9 841,16 тис. 
грн, проте в місцевих бюджетах передбачено 171,11 тис. грн, що 
становить 3,48 % від необхідного – це в Арбузинському, Возне-
сенському, Доманівському, Новоодеському, Очаківському районах 
та у містах Очакові, Первомайську. 

І знову ж таки, в таких районах як Березанський, Братський, 
Врадіївський, Жовтневий, Кривоозерський, Новобузький, Перво-
майський кошти на фінансування робіт по проведенню нормативної 
грошової оцінки земель у місцевих бюджетах не передбачені. 

Детальніше інформація про обсяги коштів на фінансування 
раціонального використання та охорону земель наведена в табл. 3.1. 
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Таблиця 3.1 
Використання коштів місцевого бюджету для фінансування 
раціонального використання та охорони земель, тис. грн 

Назва району або 
міста 

Встановлення 
меж населених 

пунктів 

Розмежування 
земель 

державної і 
комунальної 
власності 

Інвентаризація 
земель 

Проведення 
грошової 

нормативної 
оцінки земель 

по
тр
еб
а 

ф
ак
ти
чн
о 

по
тр
еб
а 

ф
ак
ти
чн
о 

по
тр
еб
а 

ф
ак
ти
чн
о 

по
тр
еб
а 

ф
ак
ти
чн
о 

Арбузинський 596,82 – 3 044,08 – 845,73 – 376,00 19,50 
Баштанський 893,38 – 6 273,79 – 2 048,82 – 675,34 – 
Березанський 503,71 5,0  955,11 – 1 019,56 – 249,71 – 
Березнегуватський 571,23 20,60 5 471,21 32,00 678,30 – 200,98 – 
Братський 748,49 – 3 236,96 – 1 508,48 – 442,08 – 
Веселинівський 731,24 2,00 5 106,76 4,50 1 914,62 – 708,88 – 
Вознесенський 851,98 52,00 6 460,79 35,00 20,81 25,00 515,74 20,00 
Врадіївський 714,32 – 2 953,65 – – – 247,16 – 
Доманівський 816,75 71,88 6 140,55 56,50 368,31 57,20 571,49 4,40 
Єланецький 479,42 – 3 290,40 3,00 315,23 – 357,46 – 
Жовтневий 822,68 – 5 768,88 – 180,33 – 592,68 – 
Казанківський 871,17 – 4 391,54 22,00 1 539,39 – 574,57 – 
Кривоозерський 1 154,82 – 2 354,83 – 511,31 – 194,22 – 
Миколаївський – – 8 866,33 17,00 1 111,33 – 1 577,22 – 
Новобузький 768,78 3,80 4 045,40 10,70 684,79 – 138,20 – 
Новоодеський 678,51 48,05 4 791,02 26,21 35,79 – 383,64 12,00 
Очаківський 339,24 – 9 623,29 29,76 557,54 – 802,17 22,66 
Первомайський 1 520,46 – 4 418,82 19,63 1 928,77 33,81 851,07 – 
Снігурівський 111,34 – 4 100,97 – 790,52 – 369,57 – 
м. Вознесенськ 12,83 – 150,84 – – – – – 
м. Очаків – 15,00 102,86 51,10 64,00 64,00 13,00 13,00 
м. Первомайськ 20,00 – 190,17 108,65 299,79 92,80 – 79,55 
м. Южноукраїнськ – – 239,81 – – 20,00 – – 
м. Миколаїв – 2 091,6 2 091,65 100,00 1 998,14 – – – 
По області 13 207 218,33 100 069 510,95 18 421,5 292,81 9 841,1 171,11 

Примітка. Таблиця сформована за даними головного управління Держкомзему у 
Миколаївській області. 

 
Як бачимо з даних табл. 3.1, загальна потреба в коштах на 

фінансування робіт, пов’язаних з раціональним використанням 
земель у Миколаївській області становить 129 653,18 тис. грн, проте 
фактично місцевими бюджетами передбачено 1 193,2 тис. грн, тобто 
лише 0,9 % від загальної потреби в коштах. 
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вбирає в себе наукову, техніко-технологічну і виробничу діяльність. 
Це означає, що активізацію інноваційної діяльності можна представити 
як процес структурної перебудови сільського господарства, переважно 
завдяки практичному використанню нових знань для зростання 
обсягів виробництва аграрних підприємств, підвищення якості 
продуктів харчування, підвищення конкурентоспроможності націо-
нального продукту на світовому ринку та прискорення соціально-
економічного розвитку. 

 
Таблиця 3.12 

Формування страхового фонду для збереження та відтворення 
родючості ґрунтів Миколаївської області в 2007 році при 
вирощуванні зернових, технічних культур та овочів 
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Арбузинський 8 219 41,1 38,6 1 586 25,3 1 040 3,2 132 
Баштанський 7 987 39,9 63,5 2 534 30,9 1 233 2,7 108 
Березанський 7 576 37,9 54,3 2 058 18,1 686 1,4 53 
Березнегуватський 7 560 37,8 49,2 1 860 25,8 975 1,2 45 
Братський 8 148 40,7 37,4 1 522 28,8 1 172 1,0 41 
Веселинівський 8 668 43,3 47,7 2 065 19,6 849 1,9 82 
Вознесенський 8 008 40,0 41,6 1 664 20,8 832 3,3 132 
Врадіївський 7 345 36,7 28,1 1 031 11,3 415 1,6 59 
Доманівський 7 785 38,9 52,3 2 034 21,8 848 1,7 66 
Єланецький 7 772 38,9 30,1 1 171 22,7 883 1,7 66 
Жовтневий 7 625 38,1 53,5 2 038 24,6 937 7,1 271 
Казанківський 7 298 36,5 55,0 2 008 24,2 883 1,9 69 
Кривоозерський 9 577 47,9 36,1 1 729 12,8 613 3,1 148 
Миколаївський 8 604 43,0 46,2 1 987 16,6 714 2,1 90 
Новобузький 6 602 33,0 43,6 1 439 28,4 937 1,7 56 
Новоодеський 7 423 37,1 48,7 1 807 27,7 1 028 2,4 89 
Очаківський 7 385 36,9 29,4 1 085 7,1 262 1,7 63 
Первомайський 8 811 44,1 51,7 2 280 25,9 1 142 3,3 146 
Снігурівський 9 036 45,2 59,7 2 698 20,9 945 3,1 140 
По області 7 984 39,9 866,6 34 577 413,5 16 499 46,6 1 859 

Примітка. Розраховано автором за методикою [11]. 
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якості земельних ресурсів [11]. При цьому страхувальниками 
виступають підприємства-користувачі земельних ресурсів сільсько-
господарського призначення всіх форм власності. Об’єктом страхування 
є земельні ресурси, що знаходяться у власності чи оренді сільсько-
господарських підприємств. Страховий ризик полягає в у зниженні 
родючості ґрунтів згідно з нормами, вказаними в паспорті земельної 
ділянки. Страховою подією є погіршення основних паспортних 
показників якості земельних ресурсів через геокліматичні процеси, 
стихійні явища, неправомірні дії третіх осіб тощо. Факт настання 
страхового випадку визначається при щорічному порівнянні існуючих 
показників із паспортними. Обов’язковість такого страхування 
дозволить охопити першочерговою увагою великі й небезпечні в 
екологічному відношенні об’єкти. 

Розмір страхового фонду для збереження та відтворення родючості 
земель сільськогосподарського призначення визначається за формулою: 

,
%100

ТГП
Ф


  (3.19) 

де Ф – величина страхового фонду, тис. грн; 
П – площа земельних угідь сільськогосподарського призначення, га; 
Г – грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь; 
Т – розмір страхового тарифу, % (0,5 %). 
Результати проведених розрахунків щодо формування страхового 

фонду для збереження та відтворення родючості ґрунтів в Мико-
лаївській області наведено в табл. 3.12, з якої видно, що величина 
страхового фонду коливається в залежності від розміру грошової 
оцінки ріллі. Страховий фонд необхідно використовувати для відтво-
рення якості земельних ресурсів, сплачуючи страхове відшкодування 
їх власникам у разі настання страхового випадку при дотриманні 
ними агротехнічних вимог вирощування сільськогосподарських 
культур; для відтворення родючості ґрунтів; запобігання погіршенню 
екологічного стану земель сільськогосподарського призначення; 
заходів щодо відтворення деградованих та забруднених ґрунтів; 
підвищення родючості ґрунтів страхувальників. 

Крім цього страхування можна розглядати як джерело фінансового 
забезпечення інноваційної діяльності аграрних підприємств. Інноваційна 
діяльність є складним процесом трансформації нових ідей та знань 
в об’єкт економічних відносин [56]. Вона спрямована на реалізацію 
результатів закінчених наукових досліджень і розвитку в новому 
або вдосконаленому продукті чи технологічному процесі й охоплює 
всі етапи, починаючи з появи науково-технічної ідеї до розповсюдження 
готових виробів чи послуг. Таким чином, інноваційна діяльність 
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Начальникам управлінь та відділів земельних ресурсів у містах 
та районах Миколаївської області необхідно забезпечити постійний 
контроль за фінансуванням та виконанням робіт по раціональному 
використанню та охороні земельних ресурсів. Для цього терто-
ріальним органам земельних ресурсів потрібно надати пропозиції 
до органів місцевого самоврядування щодо передбачення коштів у 
місцевих бюджетах на забезпечення екологічно безпечного земле-
користування. 

Однією з таких пропозицій може бути позбавлення пільг на 
сплату земельного податку юридичних і фізичних осіб, земельні 
ділянки яких розміщені в прибережних захисних смугах, та 
спрямування вилучених коштів на раціональне використання та 
охорону землі. 

Слід зазначити, що станом на 1 січня 2008 року по Миколаївській 
області замовлено 10 договорів на розробку проектів розмежування 
земель державної та комунальної власності в Миколаївському, 
Вознесенському, Веселинівському, Доманівському та Первомайському 
районах на загальну площу 10 тис. 668 га та вартістю робіт, згідно з 
договорамі на суму 334,57 тис. грн, із них: за рахунок місцевих 
бюджетів – 264,66 тис. грн (Миколаївський, Первомайський, 
Веселинівський, Доманівський райони) та за рахунок коштів 
державного бюджету – 69,91 тис. грн (Вознесенський район). 

В 2007 році під час формування електронного архіву державного 
фонду земельно-кадастрової документації України та бази даних 
автоматизованої системи державного земельного кадастру Головним 
управлінням земельних ресурсів у Миколаївській області розроблено 
індексні кадастрові карти в електронному вигляді та атласи індексних 
кадастрових карт, які надіслано до Держземагенства. Це є вкрай 
важливим, оскільки в сучасних умовах матеріали державного 
земельного кадастру потрібні для забезпечення необхідною інфор-
мацією органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 
зацікавлених підприємств, організацій, установ з метою прийняття 
відповідних управлінських рішень щодо використання і охорони 
земель. 

3 метою достовірності обліку землевласників та землекористувачів 
зібрано перелік наявних других примірників державних актів на 
земельні ділянки, які зареєстровано до 2003 року включно в кількості 
по області – 235 172 шт., за 2004-2007 роки – 160 962 шт., з 
зареєстрованої і виданої кількості 438 051 шт. та за договорами 
оренди терміном дії на 5 і більше – років 7 095 шт. 
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В цілому за 2007 рік за рахунок коштів з державного бюджету в 
Миколаївській області виконані роботи з оновлення планово-
картографічних матеріалів на площі 199,8 тис. га: 

– ДПДГ «Реконструкція» Березнегуватського району; 
– ДП племпродукт «Степове» Миколаївського району; 
– Баштанського району (19 сільських рад, 1 міська рада); 
– Доманівського району (2 сільські ради – підготовчі роботи). 
Виконані картографічні матеріали забезпечують достовірною та 

оперативною інформацією щодо існуючого стану використовуваних 
земель. 

Програмою розвитку земельних відносин у Миколаївській області 
на 2007 рік передбачено провести заходи з охорони земель на 
загальну суму 4 млн 825 тис грн, проте сума, доведена до виконання 
заходів з охорони земель, набагато нижча (табл. 3.2). 

 
Таблиця 3.2 

Виконання заходів з охорони земель 
у Миколаївській області за 2007 р. 

Джерело фінансування 
Передбачено 
сума, в грн 

Доведена сума 
до виконання 
заходів, в грн 

%
виконання 
заходів 

Кошти державного бюджету
Кошти, що надходять у порядку 
відшкодування втрат 
сільськогосподарського 
виробництва: 
– в т. ч. штрафи за забруднення 
підземних та поверхневих 
ґрунтових вод; 

– збір за забруднення 
навколишнього природного 
середовища; 

– платежі за використання 
природних ресурсів 

1 млн 100 тис. грн 
 
 
 

3 млн 725 тис. 
 
 

925 тис. 
 
 

1 млн 121 тис. 
 

1 млн 679 тис 

331,5 тис. грн
 
 
 

260,0 тис. 
 
 

27 тис. 
 
 

135 тис. 
 

98 тис. 

30,1
 
 
 

7,0 
 
 

2,9 
 
 

12,4 
 

5,8 

Примітка. Таблиця сформована за даними головного управління Держкомзему у 
Миколаївській області. 

 
Аналіз даних табл. 2.14 свідчить про те, що за цільовим 

призначенням використано коштів державного бюджету 30,1 % від 
передбаченого обсягу, а коштів, що надходять у порядку відшко-
дування втрат сільськогосподарського виробництва – 7,0 %. 

За рахунок коштів державного бюджету виконано: 
– погашена кредиторська заборгованість за рекультивацію 

порушених земель у межах Афанасіївської сільської ради Снігу-
рівського району в сумі 81,499 тис. грн; 
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Треба відзначити, що сучасна законодавча база посилює адмі-
ністративну відповідальність власників і користувачів земельних 
ділянок за відхилення від проектів землеустрою, що забезпечують 
еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь 
або взагалі за їх відсутність [57]. І при дотриманні зазначених 
проектів та використанні сучасних технологій вирощування сільсько-
господарських культур ерозія і дефляція без аномальних природних 
і техногенних явищ не перевищує допустимих норм. Визначати 
вміст поживних речовин і гумусу в ґрунті науково-обґрунтовано 
після закінчення терміну ротації сівозміни, а він не завжди співпадає з 
терміном оренди і це треба враховувати при визначенні якісних 
показників ґрунту. 

Зрозуміло, що страхування без проектів землеустрою і надійного 
контролю за їх дотриманням, це спроба перекласти відповідальність за 
безгосподарське використання земельних ділянок на страхові компанії, 
на що вони звичайно не погодяться. 

Техногенні ризики пов’язані з забрудненням, засміченням, 
пошкодженням родючого шару ґрунту передбачені страхуванням 
відповідальності за екологічне забруднення, яке достатньо давно є 
у світі і успішно розвивається в Україні. Причому страхуванням 
покриваються лише випадкові забруднення. Навмисні дії або помилки, 
які можуть збільшити ймовірність шкоди третім особам, страхуванням 
виключаються [162]. 

Таким чином страхування якісного стану земельних ділянок 
може забезпечити відшкодування збитків при страхових випадках 
природного і техногенного походження за непередбаченими, над-
звичайними, аномальними подіями. Оцінку збитків від погіршення 
якісного стану земель можна визначати на підставі методичних 
підходів вартості еквівалентної кількості: мінеральних добрив, 
напівперепрілого гною, недоотриманого урожаю. Обов’язковими 
документами для страхування є еколого-агрохімічний паспорт та 
проект землеустрою. Антропогенні і організаційно-правові ризики 
треба зменшувати вдосконаленням адміністративно-правової від-
повідальності [95]. 

Згідно із Земельним кодексом України, необхідно відшкодовувати 
збитки власникам землі та землекористувачам, заподіяні внаслідок 
погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей 
сільськогосподарських угідь. Однак механізм цього відшкодування 
ще не достатньо опрацьований. В економічній літературі наводяться 
певні спроби обґрунтування відповідного механізму, де одним зі 
шляхів його впровадження пропонується обов’язкове страхування 
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Після страхового випадку в залежності від товщини змитого або 
здутого шару ґрунту визначають зменшення в орному шарі вмісту 
поживних речовин і гумусу. Якщо страховий випадок трапився 
після збирання урожаю то треба врахувати винос рухомих форм 
азоту, фосфору, обмінного калію та мінералізацію гумусу відповідною 
культурою. За формулою 2.7, враховуючи що термін відновлення 
рухомих форм поживних речовин в ґрунті треба прийняти за одиницю, 
визначаємо збитки на підставі еквівалентної кількості добрив. Якщо 
прийняти зменшення в орному шарі ґрунту рухомих форм азоту, 
фосфору, обмінного калію внаслідок тривалої зливи або пилової 
бурі, як у наведеному прикладі в розділі 2.5, то розмір відшкодування 
збитків складає 440,6 грн/га. 

Збитки на підставі зменшення вмісту гумусу в ґрунті можна 
визначати вартістю додаткового внесення напівперепрілого гною 
можна визначати за формулою 2.8, прийнявши термін відновлення 
органічної речовини ґрунту за один рік. 

Оцінку збитків на підставі вартості недоотриманого врожаю 
можна визначати за допомогою алгоритму формул 2.9-2.12, знову ж 
прийняв термін капіталізації за одиницю. 

Визначення збитків від погіршення якісного стану земель на 
підставі погіршення балу еколого-агрохімічної оцінки найбільш 
точний метод (формула 2.13). Але він потребує визначення значної 
кількості показників, витрат коштів і часу, що може стримувати 
впровадження цього методу. 

Таким чином за нашими розрахунками прикладів за різними 
методами збитки складають 360-450 грн/га. Якщо взяти страховий 
тариф 10 %, то він буде не обтяжливий для власників і користувачів 
земельних ділянок, з одного боку, а з іншого, страхові виплати 
забезпечать відновлення втрачених показників якості ґрунтів. 

З вищесказаного випливає, що для страхування обов’язковим 
документом є еколого-агрохімічний паспорт земельної ділянки. Крім 
цього на нашу думку страховик має вимагати проект землеустрою, 
без якого не можливо заключити договір страхування. Обтяжливою 
обставиною відмови страхової виплати є відхилення від проектів 
землеустрою, які посилюють ерозію і дефляцію в умовах аномальних 
природних явищ. Це розорювання земель на схилах, проведення 
обробітку вздовж схилу, посів просапних культур замість культур 
суцільного посіву або на схилах більше 3о та ін. Крім цього наявність 
проектів землеустрою є підставою для отримання кредитів в банку, 
залучення інвестицій, укладання договорів в системі інтеграційних 
структур. 
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– роботу по захисту прибережної смуги Щербанівського водо-
сховища у Вознесенському районі від ерозії шляхом берегоукріплення 
на суму 200 тис. грн; 

– розроблено три робочих проекти розмежування земель 
державної та комунальної власності на суму 50 тис. грн 

За рахунок коштів, що надходять у порядку відшкодування 
втрат сільськогосподарського виробництва сплачено 260 тис. грн. 
ВАТ «Облагропромтехніка» за виконані роботи по розкорчовуванню 
списаних багаторічних насаджень у ВАТ «Оксамит» Жовтневого 
району. Дійсно, ці заходи є вкрай важливими для забезпечення 
охорони земельних ресурсів, підвищення їх біопродуктивного 
потенціалу. Проте слід зазначити, що станом на 1 січня 2008 року 
на рахунках обласної ради та місцевих рад знаходилось коштів, що 
надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського 
виробництва, у сумі 12 млн 815 тис. грн, з них на рахунку обласної 
ради – 2 млн 724 тис. грн, що в 60 разів перевищує суму коштів, які 
були виділені фактично на здійснення заходів з охорони землі 
згідно з Програмою розвитку земельних відносин. 

Аналізуючи стан фінансового забезпечення раціонального вико-
ристання та охорони земельних ресурсів Миколаївської області, 
можна зробити висновок, що воно є вкрай недостатнім для 
забезпечення належної охорони і розширеного відтворення земельних 
ресурсів у напрямі їх сталого розвитку, подальшого підвищення 
ефективності їх використання. Так, місцевими бюджетами на 
фінансування робіт, пов’язаних з раціональним використанням 
земель в області виділено коштів на суму 1 193,2, грн, що становить 
лише 0,9 % від загальної потреби в коштах. На заходи, що перед-
бачені на охорону земель, виділено лише 12,3 % від запланованого 
обсягу. 

Таким чином, на рівні вищих органів влади потрібно здійснювати 
дійсний контроль за цільовим використанням коштів, передбачених 
на раціональне використання і охорону земель. Розуміючи це, 
19 червня 2003 р. Президент України підписав Закон України «Про 
державний контроль за використанням і охороною земель», основні 
завдання якого полягають у наступному: забезпечення дотримання 
органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 
фізичними та юридичними особами земельного законодавства 
України; забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони 
та раціонального використання землі; запобігання порушенням 
законодавства України у сфері використання і охорони земель, 
своєчасне виявлення таких порушень і вжиття відповідних заходів 
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щодо їх усунення; забезпечення додержання власниками землі та 
землекористувачами стандартів і нормативів у сфері охорони та 
використання земель; запобігання забрудненню земель та зниженню 
родючості ґрунтів, забезпечення цільового витрачання коштів на 
ґрунтоохоронні заходи. 

 
3.2. Іпотечне кредитування сільськогосподарських підприємств 
 
Грошова оцінка земельних ресурсів, згідно з законом України 

«Про оцінку земель» № 1378-ІV від 11.12.2003 року, поділяється на 
нормативну і експертну (стаття 5). Нормативна грошова оцінка 
ділянок здійснюється на підставі Постанови Кабінету Міністрів 
України «Про методику грошової оцінки земель сільськогосподарського 
призначення та населених пунктів» № 213 від 25.03.1995 року [116] 
та Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення доповнень 
до Методики грошової оцінки земель сільськогосподарського 
призначення та населених пунктів» № 864 від 31.10.1995 року. 
Згідно з п. 1.3, «грошова оцінка земель здійснюється з метою 
створення умов для економічного регулювання земельних відносин 
при передачі земель у власність, спадщину, під заставу, при даруванні, 
купівлі-продажу земельної ділянки та права оренди, визначенні 
ставок земельного податку, ціноутворенні, обліку сукупної вартості 
основних засобів виробництва, визначенні розмірів внеску до 
статутних фондів колективних сільськогосподарських підприємств, 
акціонерних товариств, об’єднань, кооперативів». Інформаційною 
базою для оцінки земель сільськогосподарського призначення є 
матеріали державного земельного кадастру (кількісна і якісна 
характеристика земель, економічна оцінка земель), матеріали 
внутрігосподарського землеустрою, проекти формування території 
і встановлення меж сільських, селищних Рад, встановлення меж 
населених пунктів, матеріали інвентаризації земель усіх категорій. 
Грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення, на які 
відсутні матеріали економічної оцінки, визначається за аналогічними 
агровиробничими групами ґрунтів, які до них прилягають. На 
гірших землях, на яких не створюється диференційований рентний 
дохід, грошова оцінка земель визначається величиною абсолютного 
рентного доходу – 1,6 ц зерна з гектара. 

В основу визначення грошової оцінки земель сільського сподар-
ського призначення (далі – земель) покладеться рентний дохід, що 
створюється при виробництві зернових культур і визначається за 
даними економічної оцінки земель, проведеної в 1988 році. Підставою 
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– відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди 
фізичної особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичної 
особі (страхування відповідальності). 

З форм проведення – добровільного і обов’язкового, страхування 
земельних ділянок доцільно зробити обов’язковим, для систематичного 
використання та суцільного охоплення. 

Основною проблемою страхування земельних ділянок залишається 
оцінка збитків завданих страховою подією. За офіційною методикою 
наведеною в постанові КМУ від 17 листопада 1997 р. № 1279 «Про 
розміри та порядок визначення втрат сільськогосподарського 
виробництва, які підлягають відшкодуванню» [135] пункт 3, втрати 
спричинені погіршенням якості земель визначають за формулою: 

,)1 ПдНвК (Рв   (3.18) 
де Рв – розмір втрат, тис. грн; 

К – коефіцієнт зниження продуктивності угіддя; 
Нв – середній розмір втрат з розрахунку на 1 гектар, тис. грн; 
Пд – площа ділянки, га. 
Вищевказана методика не конкретизує, як визначається коефіцієнт 

зниження продуктивності угіддя, а він для різних сільськогосподарських 
культур суттєво відрізняється [157, с. 61], крім того треба визначати 
ступінь еродованості земель, що теж ускладнює і знижує точність 
розрахунку. 

Визначення цього коефіцієнту за фактичними даними продук-
тивності угіддя, потребує багато часу після настання страхової події, 
що погіршує і без того поганий фінансовий стан землекористувача. 

Методичні підходи визначення збитку на підставі нормативної 
грошової оцінки земель [176] вбирають в себе недоліки притаманні 
їй. Крім того страхові платежі на рівні 1 200-1 700 грн/га, при 
середньозваженому за площею основних сільськогосподарських 
культур операційному доході по Україні за 2009 рік за нашими 
розрахунками – 324 грн/га, (зроблені на підставі статистичних даних 
[154]), призводять до втрати економічної доцільності сільсько-
господарського виробництва. 

На нашу думку, для більшої об’єктивності, організація оцінки 
збитків від погіршення якісного стану земель має бути наступною. 
Нормативно зобов’язати перед передачею земельної ділянки в 
оренду складання еколого-агрохімічного паспорту, що виконується 
силами проектно-технологічного центру «Облдержродючість». За 
цим документом одержують базисні данні по вмісту рухомих 
елементів живлення рослин, органічної речовини ґрунту [96], і їх 
визначають щороку. 
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Питання екологічного страхування та екологічних ризиків 
досліджували такі відомі вчені як В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, 
О. М. Віленчук, С. С. Осадець, І. А. Сааджан, С. К. Харічков та інші 
[7, 25, 162, 144]. Проте страхування якісного стану земельних ділянок 
залишається перспективним і новим напрямом. 

В сільському господарстві в основному використовується стра-
хування урожаю сільськогосподарських культур, тварин, будівель, 
споруд, сільськогосподарської техніки, інших матеріальних цінностей. 
Страхування земельних ділянок на предмет погіршення якісних 
характеристик не проводиться. Це обумовлене недосконалістю 
нормативно-правової бази, недостатністю інформаційного і мате-
ріального забезпечення, відсутністю методичного забезпечення і 
підготовлених кадрів. 

Доцільно виділити такі групи ризиків, що можуть виникати у 
процесі використання земель: 

1) природні, що обумовлені погіршенням земельної ділянки як 
об’єкту майнових прав унаслідок дії непереборних стихійних явиш; 

2) антропогенні, що обумовлені погіршенням земельної ділянки 
як об’єкту майнових прав унаслідок дій або бездіяльності користувача 
земельної ділянки, що призвели до зниження родючості землі або 
погіршення інших корисних властивостей землі; 

3) організаційно-правові, що обумовлені недотриманням обов’язків 
землекористувача, що встановлені законом або договором [73]; 

4) техногенні, що обумовлені впливом на земельну ділянку 
надзвичайних ситуацій техногенного походження (аварії з викидом 
забруднюючих речовин, які через будь яке середовище потрап-
ляють у ґрунт). 

Слід зазначити, що відповідно до статті 12 закону України «Про 
оренду землі» від 06.10.1998 № 161-ХІV [59] об’єкт оренди (земельна 
ділянка), може бути застрахованим на період дії договору оренди 
землі за згодою сторін у порядку, встановленому законодавством 
України. У разі невиконання свого обов’язку стороною, яка повинна 
згідно з договором оренди землі застрахувати об’єкт оренди, друга 
сторона може застрахувати і заждати від іншої сторони витрат на 
страхування. Таким чином страхувальниками можуть бути власники 
та орендарі земельних ділянок. 

В залежності від об’єкта страхування предметом договору 
страхування земельних ділянок можуть бути майнові інтереси 
пов’язані з: 

– володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове 
страхування; 
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для розрахунків за економічною оцінкою земель по виробництву 
зернових культур є те, що вони вирощуються практично на всіх 
ґрунтах. В умовах інфляції рентний дохід обчислюється в натуральних 
одиницях (центнерах зерна), який переводиться у вартісний вигляд 
за поточними або реалізаційними світовими цінами. Величина 
грошової оцінки є добутком річного рентного доходу і терміну 
його капіталізації. Термін капіталізації складає 33 роки. Грошова 
оцінка здійснюється окремо по орних землях, землях під багаторічними 
насадженнями, природними сіножатями і пасовищами. 

Для визначення грошової оцінки землі по Україні розраховується 
диференційований рентний дохід з орних земель за економічною 
оцінкою по виробництву зернових культур (у центнерах зерна) за 
формулою: 

Рдн = (У × Ц – З – З × Кнр)/Ц, (3.1) 

де Рдн – диференційований рентний дохід з орних земель (у 
центнерах зерна); 

У – урожайність зернових з гектара (у центнерах зерна); 
Ц – ціна реалізації центнера зерна; 
З – виробничі затрати на гектар; 
Кнр – коефіцієнт норми рентабельності. 
Крім диференційованого рентного доходу з орних земель у 

сільському господарстві, за умов використання гірших земель, 
створюється абсолютний рентний дохід (Ран), який додається до 
диференційованого рентного доходу з орних земель, і, таким 
чином, обчислюється загальний рентний дохід (Рздн). 

Грошова оцінка орних земель визначається за формулою: 

Гоз = Рздн × Ц × Тк, (3.2) 

де Гоз – грошова оцінка гектара орних земель по Україні (в гривнях); 
Рздн – загальний рентний дохід (у центнерах); 
Ц – ціна центнера зерна; 
Тк – термін капіталізації рентного доходу (в роках), який 

встановлюється на рівні 33 років. 
Грошова оцінка земель по областях та адміністративних районах 

проводиться на підставі економічної оцінки земель, коли розраховується 
диференційований рентний дохід, за формулою: 

Рдн(р) = (Рдн(у) × Рд(р))/Рд(у),  (3.3) 

де Рдн(р) – диференційований рентний дохід з орних земель по 
області (у центнерах зерна); 

Рдн(у) – диференційований рентний дохід з орних земель по 
Україні (у центнерах зерна); 
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Рд(р) – диференційований рентний дохід за економічною оцінкою 
по виробництву зернових культур з орних земель за оцінкою всіх 
угідь по області чи адміністративному району (у грош. одиницях); 

Рд(у) – диференційований рентний дохід за економічною оцінкою 
по виробництву зернових культур з орних земель за оцінкою всіх 
угідь по Україні (у грош. одиницях). 

При відсутності економічної оцінки орних земель по виробництву 
зернових культур у розрахунках використовуються показники 
економічної оцінки земель під зерновими культурами в цілому. 

Загальний рентний дохід розраховується шляхом додавання 
диференційованого рентного доходу з орних земель по області (у 
центнерах зерна), визначений за формулою 3.3, до абсолютного 
рентного доходу (постійна величина, яка дорівнює по Україні на 
1 га – 1,6 ц). 

Грошова оцінка гектара орних земель по областях та адміні-
стративних районах визначається за формулою 3.2. 

Грошова оцінка сільськогосподарських земель була прове-
дена станом на 01.07.1995 року і підлягає індексації станом на 
01.01.2010 року на коефіцієнт 3,2, який визначається виходячи з 
добутку коефіцієнтів індексацій за 1996 рік – 1,703, за 1997 рік – 
1,059, за 1998 рік – 1,006, за 1999 рік – 1,127, за 2000 рік – 1,182, за 
2001 рік – 1,02, за 2005 рік – 1,035, за 2007 рік – 1,028, за 2008 рік – 
1,152, за 2009 рік – 1,059. У 2002, 2003, 2004 та 2006 роках індексація 
не проводилась, оскільки коефіцієнт індексації, який розраховується 
виходячи з середньорічного індексу інфляції за 2002 та 2003 роки 
відповідно до Порядку «Про проведення індексації грошової 
оцінки земель» № 783 від 12.05.2000 року, не перевищував одиниці. 

Таким чином, нормативна грошова оцінка 1 га ріллі по Україні 
на 01.01.2010 року складає 3 710 × 3,2 = 11 872 грн/га, а по 
Миколаївській області 3 130 × 3,2 = 10 016 грн/га. 

Експертна грошова оцінка сільськогосподарських земель здій-
снюється згідно з «Методикою експертної грошової оцінки земельних 
ділянок» № 1531 від 11.10.2002 року [139]. 

Експертна грошова оцінка сільськогосподарських земель здійсню-
ється на підставі таких методичних підходів: 

– капіталізація чистого операційного або рентного доходу; 
– зіставлення цін подібних земельних ділянок; 
– урахування витрат на земельне поліпшення. 
Методичний підхід, що базується на капіталізації чистого 

операційного або рентного доходу (фактичного або очікуваного), 
передбачає визначення розміру вартості земельної ділянки в 
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властивостей. Навпаки, при раціональному використанні земельних 
ресурсів вищевказані показники можуть не лише не погіршуватись, 
а й покращуватись. На жаль це положення в Україні залишається 
суто теоретичним. З часів В. В. Докучаєва йде поступове погіршення 
природної родючості. А за останні десятиріччя процеси погіршення 
якісного стану ґрунтів досягли надзвичайно високого рівня. 

Деградованість ґрунтів, втрати гумусу і поживних речовин, 
щорічні втрати ґрунту. Крім цього спостерігаються і інші негативні 
явища: збільшуються площі засолених та підлужених земель, триває 
техногенне забруднення території викидами промислових підприємств, 
транспортом іншими об’єктами господарювання, переущільнення 
ґрунту, замулювання та утворювання кірки, забруднення пестицидами 
та іншими агрохімікатами, як про це вже було сказано вище. 

В останні часи еволюційний характер цих негативних процесів 
супроводжується аномальними надзвичайними явищами природного 
і техногенного походження. Це катастрофічні зливи на північному 
заході Миколаївської області 2007-2008 рр., що супроводжувались 
інтенсивним змивом ґрунту. Пилову бурю 23-24 березня 2007 року, 
що охопила 50 % степової зони України можна віднести до екологічної 
катастрофи національного масштабу [105]. В Миколаївській області 
постраждало 650 тис. га земель, а загальні збитки у цінах 2007 року 
оцінені у 607,8 млн грн [105]. В Україні щороку виникає 140-
150 техногенних аварій регіонального та державного рівнів які 
прямо або опосередковано впливають на якість земель. 

Таким чином обсяги погіршення якісного стану земельних ресурсів 
потребують великомасштабного комплексу організаційних, технічних, 
біотехнологічних, правових, науково-методичних заходів спрямованих 
на збереження, відтворення та забезпечення раціонального викорис-
тання земельних ресурсів. У державному бюджеті України 2010 року 
на ці цілі передбачено лише 470 тис. грн [58], що звісно не може 
задовольнити всі потреби. Страхування земельних ділянок від 
різноманітних ризиків може забезпечити додаткове фінансування 
землеохоронних заходів аграрними підприємствами. 

Земельна реформа докорінно змінила систему землекористування. 
Основним способом використання земель в сільському господарстві 
стала оренда. На правах оренди використовуються 17,5 млн га, що 
становить більше половини орних земель України, 4,6 млн договорів 
оренди, з яких 49 % укладені на термін 4-5 років. В цих умовах 
виникає питання захисту майнових інтересів власників земельних 
ділянок при їх використанні в умовах оренди, яке теж можна 
розв’язати страхуванням. 
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де Зв – землевіддача; 
Q – вартість валової (товарної, чистої) продукції, одержаної з 

гектара угідь, грн/га; 
Ц1г – вартість одного гектара угідь, визначена шляхом прямої 

капіталізації, грн/га. 
Цілком погоджуючись із об’єктивністю оцінки за землевіддачею, 

яка враховує економічну родючість і ефективність землекористування, 
можна тільки доповнити що грошову оцінку одного гектара угідь 
треба визначати на підставі рентного доходу з одного умовного 
гектара, як це було зазначено вище. 

Розвиваючи аналіз показників ефективності використання земельних 
ресурсів, можна додати за аналогією обернений показник землевіддачі – 
землеємкість (ЗЄМ) [99]: 

Q

Ц
З г
ЄМ

1 , (3.17) 

Таким чином, розвиток ринкових перетворень в аграрніій сфері 
потребує постійного розширення і вдосконалення теоретико-методичної 
бази земель сільськогосподарського призначення як засобу праці. 

 
3.4. Страхування земель сільськогосподарських підприємств 
 
Страхування являє собою вид цивільно-правових відносин щодо 

захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі 
настання певних подій (страхових випадків) за рахунок грошових 
фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними 
особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) 
та доходів від розміщення коштів цих фондів [60]. 

Земельні ділянки обліковуються згідно Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 7 (П(С)БО7) «Основні засоби» [131] як 
основний засіб і відповідно до цього мають майновий статус. 
Земельні ділянки характеризуються комплексом показників які 
визначають їх якісний стан та можливість виробництва продукції 
певного обсягу і якості. Це товщина гумусового горизонту, вміст 
гумусу, рухомих азоту і фосфору, обмінного калію, рівень рН, 
наявність важких металів, залишків пестицидів та ін.. Відповідно 
погіршення цих характеристик знижує природно-господарську 
цінність земель. Таким чином страхування призначене забезпечити 
захист майнових інтересів громадян та юридичних осіб при 
використанні земельних ділянок. 

Земля як об’єкт страхування має свої особливості, Вона не має 
кінцевого терміну користування і повністю не втрачає своїх корисних 
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залежності від найбільш ефективного використання з урахуванням 
встановлених обтяжень та обмежень. 

Чистий операційний дохід визначається на основі аналізу ринкових 
ставок орендної плати за землю. 

Рентний дохід розраховується як різниця між очікуваним доходом 
від вирощуваної продукції (фактичної або умовної) та виробничими 
витратами і прибутком виробника. 

Для поліпшеної земельної ділянки дохід із землі визначається 
шляхом розподілу загального доходу між її фізичними компонентами – 
землею та земельними поліпшеннями. 

Пряма капіталізація ґрунтується на припущенні про постійність 
та незмінність грошового потоку від використання земельної ділянки. 
При цьому вартість земельної ділянки визначається за формулою: 

Цкп = До/Ск (3.4) 

де Цкп – вартість земельної ділянки, визначена шляхом прямої 
капіталізації (у гривнях); 

До – чистий операційний або рентний дохід (у гривнях); 
Ск – ставка капіталізації. 
Непряма капіталізація ґрунтується на припущенні про обмеженість 

та змінність грошового потоку від використання земельної ділянки 
протягом певного періоду з наступним її продажем на ринку. При 
цьому вартість земельної ділянки визначається за формулою: 

Цкн   ,
11

Рt
Ск

Доіt

i
і 

 


 (3.5) 

де Цкн – вартість земельної ділянки, визначена шляхом непрямої 
капіталізації (у гривнях); 

Р – поточна вартість реверсії; 
t – період (у роках), який враховується при непрямій капіталізації 

операційного або рентного доходу; 
Доі – очікуваний чистий операційний або рентний дохід за і-ий 

рік (у гривнях). 
Ставки капіталізації визначаються характерним співвідношенням 

між чистим операційним доходом та ціною продажу подібних 
земельних ділянок або шляхом розрахунку на основі норми віддачі 
на інвестований у земельну ділянку капітал, з урахуванням змін у 
вартості грошей. Ставка капіталізації для землі може бути визначена 
також як різниця між загальною ставкою капіталізації для поліпшення 
земельної ділянки та нормою повернення капіталу з урахуванням 
питомої ваги вартості земельних поліпшень. Нормативна ставка 
капіталізації дорівнює 0,035. 
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За методичним підходом, що базується на зіставленні цін 
продажу подібних земельних ділянок, вартість земельної ділянки 
визначається на рівні цін, що склалися на ринку. При цьому вартість 
встановлюється шляхом внесення поправок до цін продажу подібних 
земельних ділянок, що враховують відмінності в умовах угод та 
характеристиках, які впливають на вартість. Скоригована ціна 
продажу подібної земельної ділянки визначається за формулою: 

Цза = Ца +



m

j

Цаj
1

,  (3.6) 

де Цза – скоригована ціна продажу а-ої подібної земельної ділянки 
(у гривнях); 

Ца – фактична ціна продажу а-ої подібної земельної ділянки (у 
гривнях); 

m – кількість факторів порівняння; 
∆Цаj – різниця (поправки) в ціні продажу а-ої подібної земельної 

ділянки стосовно ділянки, що оцінюється, за j-им фактором порівняння. 
Вартість земельної ділянки визначається як медіанне або модальне 

значення отриманих результатів. 
Методичний підхід, що базується на врахуванні витрат на земельні 

поліпшення, використовується для оцінки поліпшених земельних 
ділянок або земельних ділянок, поліпшення яких передбачається, за 
умови найбільш ефективного їх використання (фактичного чи 
умовного). При цьому вартість земельної ділянки визначається за 
формулою: 

Цв = Цо – Вое,  (3.7) 

де Цв – вартість земельної ділянки, визначена шляхом урахування 
витрат на земельні поліпшення (у гривнях); 

Цо – очікуваний дохід від продажу поліпшеної земельної ділянки 
чи капіталізований чистий операційний або рентний дохід від її 
використання (у гривнях); 

Вое – витрати на поліпшення землі (у гривнях). 
Для визначення поточної вартості майбутніх доходів та витрат, 

що нерівномірно розподіляються у часі, проводиться дисконтування 
відповідних грошових потоків. 

В процесі аналізу різних методик грошової оцінки земельних 
ресурсів були виявлені наступні особливості. Згідно з нормативною 
грошовою оцінкою, вся рілля на території України (32 478,4 тис. га) 
оцінюється в 385,6 млрд грн, або 48,2 млрд дол. США, що у 8,3 рази 
менше, ніж за оцінками іноземних фахівців (рис. 3.1). 
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землею не зацікавлені у витратах на відтворення продуктивності 
земель, які не дають швидкого збільшення доходу. Звідси насичення 
сівозмін культурами, які забезпечують високу рентабельність і 
одночасно порушують баланс гумусу в ґрунті, не використовуються 
органічні добрива та ін. Крім того, невеликі аграрні підприємства 
не мають фінансових ресурсів, щоб самостійно окремо розв’язати 
питання відтворення продуктивності земель. Необхідно використо-
вувати системний підхід, розвивати інформаційне забезпечення 
аграрних підприємств з метою подання даних про їх продукцію, яка 
буде вироблена в регіоні. У подальшому перейти до індикативного 
планування обсягів виробництва, ліцензування права вирощування 
сільськогосподарських культур, що дасть змогу науково обґрунтовано 
формувати сівозміни [101]. 

Таким чином, для підвищення ефективності відтворення про-
дуктивності земель економічний механізм (амортизація, витрати) 
повинен діяти у комплексі з організаційними нормативно-правовими 
засобами (інформаційне забезпечення, індикативне планування, 
ліцензування). 

Забезпечення високих темпів розвитку виробництва можливо за 
умов підвищення ефективності використання основних фондів, яка 
характеризується відомими показниками: фондовіддача, фондоємкість 
та фондоозброєність. 

Ефективність використання земельних ресурсів аграрними 
підприємствами ґрунтується на основі системи натуральних і вартісних 
показників. До натуральних показників відносять: урожайність 
сільськогосподарських культур, виробництво продукції скотарства 
і вівчарства на 100 га сільськогосподарських угідь, свинарства на 
100 га ріллі, птахівництва на площу зернових. До вартісних показників 
відносять: виробництво валової продукції в порівняних цінах, 
товарної продукції в поточних цінах реалізації, чистої продукції і 
прибутку в розрахунку на гектар сільськогосподарських угідь. 

Натуральні показники характеризують продуктивність лише 
певної ділянки, а вартісні – всієї площі сільськогосподарських 
угідь. Ці дві групи показників можна розраховувати як на гектар 
фізичної площі, так і на грошову оцінку площі сільськогосподарських 
угідь. В економіці аграрних підприємств відомий показник ефективності 
використання землі – землевіддача, який можна розрахувати за 
формулою: 

г

в Ц

Q
З

1

 , (3.16) 
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(6-10 років). Таким чином капітальні витрати на поліпшення земель 
доцільно віднести до групи 3 основних фондів з річною нормою 
амортизації 24 %. При цьому 95 % амортизаційних відрахувань за 
цією нормою накопичується за 12 років, що забезпечить фінансовими 
ресурсами реконструкцію і будівництво зрошувальних і осушувальних 
систем, використання нових технологій і матеріалів [87]. 

Звернемо увагу, що виробництво сільськогосподарської продукції 
підприємствами здійснюється не тільки за допомогою капітальних 
витрат на поліпшення земель, а й комплексом організаційно-
господарських заходів, таких як: раціональна організація території; 
збереження і підвищення родючості ґрунтів; захист земель від водної і 
вітрової ерозії, селів, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, 
висушування, ущільнення, забруднення відходами виробництва, 
хімічними і радіоактивними речовинами та іншими процесами 
руйнування; захист від заростання сільськогосподарських угідь 
чагарниками та дрібноліссям, інших процесів погіршення культурно-
технічного стану земель; рекультивація порушених земель; тимчасова 
консервація деградованих сільськогосподарських угідь; поліпшення 
лук і створення багаторічних культурних пасовищ; розміщення 
виробництва сільськогосподарської продукції на підставі еколого-
економічної оцінки земель. 

Всі ці заходи вміщують, у свою чергу, комплекс правових, 
організаційних, технічних, технологічних заходів та засобів, особливо 
це пов’язано, наприклад, зі збереженням та підвищенням родючості 
земель. 

Згідно з методичними рекомендаціями з планування, обліку і 
калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогос-
подарських підприємств [119] (пункт 3.4), «витрати на заходи з 
підвищення родючості земель (зокрема на гіпсування та вапнування 
ґрунтів) плануються та обліковуються як витрати майбутніх періодів і 
відносяться на собівартість сільськогосподарської продукції рівними 
частинами протягом сівозміни». 

При цьому відзначимо, що основною перешкодою для загального 
проведення заходів по відтворенню продуктивності земель сільсько-
господарського призначення є те, що в умовах зменшення розмірів 
площ землеволодінь на сучасному етапі для аграрних підприємств 
різних форм власності витрати на відтворення продуктивності 
земель не завжди відповідають миттєвим економічним інтересам 
землевласників і землекористувачів. І, крім того, на подрібнених 
земельних ділянках важко проводити крупномасштабні заходи, 
тому що власники землі, орендарі, власники права користуватися 
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Рис. 3.1. Грошова оцінка ріллі по Україні 

(www.telerating.com.ua) 
 
При цьому звернемо увагу, що нормативна грошова оцінка 1 га 

ріллі значно нижче за ціни в розвинутих країнах (рис. 3.2). 
 

 
Рис. 3.2. Нормативна грошова оцінка ріллі в порівнянні 

з іноземними державами. 
 
Але якщо прийняти нормативну грошову оцінку 48,2 млрд дол. 

США, то можна сказати, що сільське господарство має значний 
кредитний потенціал через іпотеку під заставу землі. Немає ніякого 
сумніву, що ефективність застосування іпотеки залежить від реальної 
ціни землі, яка, в свою чергу, залежить від доходності АПК. Основна 
мета застави – кредитне обслуговування сільськогосподарських 
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підприємств після збільшення більш ніж у 20 разів питомої ваги 
кредитів в обігових коштах. Головним є питання повернення кредиту, 
що пов’язано з ціною землі і її застави. Основне в оцінці землі – її 
продуктивність і одержання ренти, величина якої залежить від 
продуктивності товарної або реалізаційної ринкової ціни, а не від 
валового виробництва сільськогосподарської продукції. Аргумент 
на користь використання зернових в якості чинника оцінки землі 
тільки тому, що зернові вирощуються практично на всіх землях, є 
недоказовим. У структурі затрат споживчого кошика населення 
України на зерно припадає близько 20 %. 

Ціна землі в країнах світу зростала із збільшенням внутрішнього 
споживання продуктів харчування і обсягів експорту продукції. Для 
прикладу наведемо взаємозв’язок товарного потенціалу аграрного 
сектора і ціни землі в США. Так, товарна продукція (реалізація) в 
1939 р. в США склала 6,7 млрд дол., в 1964 р. – 45,3 млрд дол., а 
ціна землі, відповідно, 79,3 дол. за 1 гектар [68]. Внаслідок постійного 
збільшення сукупних доходів населення збільшувались обсяги 
споживання продукції і експорту, скорочувалися затрати постійного і 
змінного капіталу на одиницю продукції та, відповідно, зростали 
ціни на землю, за 1 гектар: 388 дол. (1970 р.), 1 451 дол. (1980 р.), 
2 033 дол. (1982 р.). У результаті законодавчого обмеження виробництва 
кукурудзи в США ціна землі у 1987 р. склала всього 1 354 дол. [169]. 

Яка може бути ціна землі в Україні, якщо ми споживаємо (за 
даними вибіркового обстеження умов життя домашніх господарств 
України у 2000 р.) продуктів харчування всього на 13,5 млрд дол. 
США (в т. ч. на 3,3 млрд дол. – вироблено і спожито домашніми 
господарствами) і експортовано на 2 млрд доларів [67]. Причому за 
вартістю продукція переробки (вартість сировини + вартість 
переробки + ринкова маржа) становить 48,4 відсотка вартості 
споживчого кошика (враховуючи, що в Україні не розвинута ринкова 
інфраструктура, вартість сировини становить приблизно 50 відсотків). 
Тому власне вартість сільськогосподарської продукції, що вироблена 
сільськогосподарськими товаровиробниками для кінцевого споживання, 
складала 10,2 млрд дол. (13,5 – 13,5 × 0,484 × 0,5), а з обсягами 
експорту (не враховуючи доданої вартості в переробній промисло-
вості) – 12 млрд доларів. За умови, якби рівень рентабельності 
досяг 10 відсотків при 30-відсотковій річній позичковій ставці по 
кредитах, ціна землі склала б 3,6 млрд дол. ((12 – 12/1,1)/0,3), а в 
розрахунку на 1 га ріллі – всього 109 дол. США (580 грн), або була 
б майже в 20 разів менша за офіційну ціну землі [67]. Річна відсоткова 
ставка по кредитах залежить від рівня стабільності виробництва в 
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було одержано лише близько 20 % [106], а з цієї суми на поліпшення 
якості земель зовсім не було спрямовано коштів. 

Основним джерелом накопичення грошових коштів підприємствамі 
для придбання нових засобів виробництва з потрібними властивостями, 
як відомо, є амортизація, хоча на землю вона не нараховується. І на 
нашу думку є необґрунтованими пропозиції Горлачука В. В. та ін. 
[37] включати в собівартість продукції рослинництва амортизаційні 
відрахування на землю на підставі розрахунку вартості еквівалентної 
кількості напівперепрілого гною, що вноситься в ґрунт для компенсації 
мінералізованого гумусу. Є культури які накопичують органічну 
речовину в ґрунті і дотримання бездефіцитного балансу гумусу 
можна забезпечити дотриманням науково обґрунтованих сівозмін, 
раціональним використанням органічних і мінеральних добрив. Земля 
при правильному використанні не втрачає корисних властивостей і не 
має кінцевого терміну користування. Свідченням цього є П(С)БО7 
[131], який виключає землю з об’єктів амортизації (пункт 22). В 
Законі України «Про внесення змін в Закон України «Про оподат-
кування підприємств» від 01.07.2004. № 1957 – IV (далі – закон 
№ 1957), п. 8.9.1, сказано: «Платник податку веде окремий облік по 
продажу або купівлі землі як окремого об’єкта власності. Витрати, 
пов’язані з такими придбаннями, не належать до включення у валові 
витрати звітного податкового періоду або до групи основних фондів з 
метою амортизації» [55]. 

Частково проблему відтворення продуктивності земель вирішує 
амортизація капітальних витрат на поліпшення землі. Але за 
Законом № 1957 вони віднесені до групи 1 основних фондів. 

Накопичення 95 % амортизаційних відрахувань по залишковій 
балансовій вартості за нормою амортизації 8 % для цієї групи 
відбувається близько 30 років. Такий термін амортизації більше 
підходить для об’єктів нерухомості та земель, які знаходяться під 
такими об’єктами. Капітальні покращання земель сільськогоспо-
дарського призначення, які передбачають зрошення, осушення, 
збагачення ґрунту поживними речовинами та ін., мають більш 
обмежений термін використання і потребують відновлення [55]. 
Крім того, на поліпшеній земельній ділянці можна протягом одного 
року вирощувати декілька видів продукції. 

Економічно обґрунтовано включати амортизаційні відрахування 
капітальних витрат на поліпшення землі до собівартості всіх культур, 
які вирощуються на земельній ділянці, а термін ефективного 
використання витрат обмежити тривалістю однієї ротації сівозміни 
починаючи з першого року використання покращеної ділянки 
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забезпечує її ефективне використання, дотримання сівозміни і 
збереження родючості землі». 

Але вищеприведена методика не дає відповіді щодо визначення 
доходу по типовому набору культур. 

Автором запропонована комплексна оцінка на основі умовного 
гектара [90], який представляє собою земельну ділянку площею 1 
гектар, засіяну всіма культурами пропорційно площам, засіяних 
відповідними культурами по Україні, області, району, окремій 
земельній ділянці. При цьому інформація про площі обробітку 
культур береться зі статистичних щорічників по Україні, областях 
або за фактичними спостереженнями власників чи користувачів 
земельних ділянок. 

Таке представлення дає повну картину сільськогосподарського 
виробництва на ріллі в умовах ринку. Наведені дані дозволяють 
оцінювати доходність у рівних умовах за різні періоди. Статистичні 
дані за багато періодів дозволяють отримати об’єктивні тенденції і 
спрогнозувати обсяги посівних площ [90]. 

Звернемо увагу, що ставку капіталізації рентного доходу умовного 
гектара прийнято на рівні 0,03, тобто для терміну капіталізації 33 роки. 
Орні землі незамінний природний ресурс, і їх балансова вартість на 
рівні 7-10 тис. грн/га не є завищеною для бухгалтерського обліку. 
Крім оцінки вартості основних фондів, важливим елементом їх 
функціонування є відтворення їх продуктивності. Відтворення засобів 
виробництва означає їх періодичну заміну новими об’єктами або 
модернізацію та ремонт діючих для забезпечення виробництва 
продукції певної якості та заданої кількості. Але на відміну від усіх 
інших засобів виробництва, які зазнають фізичного і морального 
зносу і стають непридатними для подальшого використання, земля 
є незамінним і вічним засобом праці, тому відтворення продуктивності 
земель сільськогосподарського призначення має певні відмінності. 

Відтворення продуктивності земель сільськогосподарського 
призначення – одна з умов розвитку виробництва аграрних підприємств, 
і заходи для його запровадження потребують витрат, які можуть 
сягати значних розмірів. Фінансове забезпечення цих заходів може 
бути як на загальнодержавному рівні, так і на рівні сільськогоспо-
дарського підприємства. 

Надходження коштів від плати за землю частково може забезпечити 
фінансування заходів поновлення продуктивності земель. Але, 
наприклад, із загальної суми надходжень за 2002 рік – 1 805,5 млн грн 
від справляння земельного податку з сільськогосподарських угідь 
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обсягах сукупного попиту (внутрішні потреби + експертні угоди): 
при незначному коливанні виробництва від рівня потреб річна 
відсоткова ставка по кредитах може дорівнювати 3-12 %, а при 
нестабільному виробництві (з відповідними коливаннями цін, а 
значить, великій вірогідності існування неконкурентного середовища) – 
30-120 %. Річна відсоткова ставка може бути зменшена лише шляхом 
стабілізації сільськогосподарського виробництва, а не голосуванням 
на засіданнях Верховної Ради. В останньому випадку вітчизняний 
земельний іпотечний банк чекатиме гірка доля банку «Україна». 

Чого ж земля в Україні оцінюється більше, ніж вона приносить 
дохід? Де ринки збуту? Хто бажає у нас купити продукцію і збільшити 
доходи наших товаровиробників (а відповідно, і ціну землі), 
враховуючи, що країни ЄС повністю забезпечують себе сільськогос-
подарською продукцією, окрім олії, борошна, цитрусових і деяких 
овочевих культур. Причому при конкретних рівнях продуктивності 
сільськогосподарських культур і тварин (зернових – 40 ц/га, 
картоплі – 250 ц/га, овочів – 300 ц/га, цукрових буряків – 350 ц/га, 
соняшнику – 25 ц/га, корів – 4 000 кг, приросту за добу живої маси 
великої рогатої худоби – 0,75 кг, свиней – 0,4 кг) для забезпечення 
сукупного внутрішнього і зовнішнього попиту потрібно всього 15-
16 млн га ріллі (без врахування кормових культур – кукурудзи, 
кормових коренеплодів, однорічних і багаторічних трав) із 33 млн 
га в Україні. І тільки при обсягах споживання продуктів харчування 
за раціональними нормами і такими ж обсягами експорту потреба у 
ріллі зросте до 22,7 млн га (без урахування кормових культур) [38]. 

Спроби запровадити оцінку земель України в світових цінах 
дають ще вищі показники, ніж нормативна оцінка [31]. В основу 
таких показників закладене співставлення якості земель однорідного 
типу в різних країнах, на основі якого визначали ціну земельних 
ресурсів. У результаті такого порівняння виявилось, що земля 
гіршої, ніж українська, якості коштує в Німеччині за 1 га близько 
14 000 євро, 5 000 доларів у США. З цього деякі вчені зробили 
висновок, що чорноземи Україні повинні продаватися не менше як 
за 8 000 доларів за 1 га. Насправді, ціна 1 га в Україні набагато 
менша і лише майбутньому може наблизитись до цієї позначки. Це 
обумовлено кількома чинниками. По-перше, наявність численних 
адміністративних перешкод на ринках сільськогосподарської продукції 
(ускладнена процедура сертифікації експорту, обов’язкове страхування 
посівів сільськогосподарських культур, надмірна роль на ринку 
зернових культур ДАК «Хліб України», періодичні зміни ставок 
експортного мита на соняшник та цукор тощо) а ніяк не підви-



 
Кузьменко О. Б. 

138 

щують рівень прибутковості сільськогосподарського виробництва. 
В результаті аграрні підприємства не спроможні брати в оренду або 
купувати землю за високими цінами. 

По-друге, недостатньо висока вартість земельних угідь пояснюється 
невисокою щільністю населення в районах сільськогосподарського 
виробництва та незначним попитом на земельні ділянки для 
будівництва об’єктів інфраструктури (доріг, залізниць, аеропортів, 
житлових комплексів тощо). Так, у переважній більшості європейських 
держав з високим рівнем урбанізації земельні ділянки сільськогос-
подарського призначення продаються за достатньо високими цінами. 
Тим самим створюються умови для розвитку великих міст та захисту 
інтересів дрібних фермерів, які за рахунок продажу відповідних 
земельних площ отримують додаткові кошти для розширення 
товарного виробництва. 

Наукові основи грошової оцінки земель закладені в постанові 
Кабінету Міністрів України «Про методику грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення та населених пунктів» № 213 
від 25.03.1995 року [116], яка має ряд суттєвих недоліків. Місце-
знаходження земельних ділянок, яке має важливе значення, в даній 
методиці враховується лише як чинник відстані відносно пунктів 
збуту сільськогосподарської продукції та баз постачання господарств 
матеріальними ресурсами. Застосування даної методики в існуючих 
умовах потребує цілого ряду припущень стосовно визначення 
рентного доходу та норми його капіталізації. Рентний дохід 
створюється при виробництві зернових культур і визначений за 
даними економічної оцінки земель, проведеної у 1988 році. Показник 
економічної оцінки земель за диференціальним доходом є матеріальною 
основою диференціальної ренти, створеної на кращих і середніх 
землях. Однак, як зазначав В. В. Докучаєв, виводити оцінку земель 
з метою оподаткування, хоч із середньої, але дійсної (фактичної) 
урожайності, було б неправильно, оскільки «...земля, в яку вкладені 
знання і праця, буде більш урожайною, ніж земля, про поліпшення 
якої господар турбується мало. Оцінка урожайності землі буде в 
даному разі просто податком на інтелігентність господаря». Крім 
того, економічна оцінка земель, проведена в 1988 році, мала такі 
недоліки [91]: 

1. Оцінка рентного доходу тільки по виробництву зернових 
культур обмежує її точність. Обґрунтування про те, що вони 
вирощуються практично на всіх ґрунтах, недосконале, оскільки 
соняшник або амарант теж ростуть майже на всіх землях і більш 
рентабельні, ніж зернові. 
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3.3. Фінансове забезпечення розширеного відтворення 
потенціалу сільськогосподарських угідь 

 
В економічній теорії з початку її розвитку землі сільськогоспо-

дарського призначення завжди розглядалися одночасно як предмет 
і засіб праці. 

Але до початку ринкових перетворень в Україні це положення 
залишалося лише декларацією, оскільки земля знаходилась у 
державній власності. Громадянам, сільськогосподарським підпри-
ємствам, організаціям і установам земля передавалась лише у 
користування. З початком ринкових трансформацій виникла об’єктивна 
необхідність у здійсненні земельної реформи – важливої складової 
економічних змін. Практичне здійснення її, впровадження різних 
форм власності на землю, формування ринку земельних ділянок 
потребують чіткого економічного змісту землі як засобу праці. 

Але якщо Земельний кодекс України, який вступив у дію з 1 
січня 2002 року [62], надає чіткі правові основи регулювання прав 
власності, то економічна нормативно-методична база повинна бути 
вдосконалена згідно з потребами обігу земельних ділянок. 

Як будь-який засіб праці, що функціонує у виробничому процесі 
тривалий час у своїй незмінній споживчій формі і який має вартість – 
земельні ділянки набувають статусу основного засобу. Відповідно 
до цього, Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 (далі – 
П(С)БО7) «Основні засоби» [131] визначає основним засобом земельні 
ділянки та капітальні витрати на поліпшення земель. Земля визначається 
активом підприємства за первісною вартістю, якщо ця земельна 
ділянка належить підприємству. Право власності юридичних осіб 
(заснованих громадянами України) на земельні ділянки (ст. 82 [62]) 
підтверджується державним актом (ст. 126 [62]). Ділянки набуваються 
у власність шляхом придбання за договором купівлі-продажу, 
дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами, а також 
шляхом внесення їх засновниками до статутного фонду. Вартість 
таких земельних ділянок визначається на підставі експертної грошової 
оцінки (ст. 201 [62]). 

Проведення експертної грошової оцінки регламентується методикою 
експертної грошової оцінки земельних ділянок, яка затверджена 
постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року 
№ 1531 [139]. Ця методика ґрунтується на «рентному доході з 
земельних ділянок, які використовуються як сільськогосподарські 
угіддя, враховуючи типовий для даної місцевості набір культур, що 
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розмір кредиту в обсязі грошової оцінки за методикою автора, якщо 
менше ніж на 30 років, то обсяг кредиту повинен бути зменшений на 
коефіцієнт tk/30, де tk – термін кредиту, а розмір іпотечного кредиту 
знаходиться за формулою: 

Вк = НЦд × tk/30,  (3.15) 

де НЦд – нормативна ціна земельної ділянки, грн; 
tk – термін кредиту. 
Крім того, як було зазначено вище, верхня межа видачі кредиту 

залежить від ступеня ліквідності заставленої нерухомості (таблиця 3.5). 
Наведемо практичну реалізацію наданої автором методики. 

Агрофірми «Нива» і «Урожай» запропонували банку «Агроінвест» 
в якості застави за договором іпотеки наступні земельні ділянки 
Миколаївської області: 

1. Земельна ділянка Очаківського району на богарі площею 560 га 
з характеристиками: бал бонітету – 52, Кг = 0,97, Кс = 0,95, Кр = 0,99. 
Кредит на суму 300 тис. грн терміном на 3 роки. 

2. Земельна ділянка Кривоозерського району на богарі площею 
820 га з характеристиками: бал бонітету – 63, Кг = 1,01, Кс = 0,98, 
Кр = 1,0. Кредит на суму 300 тис. грн терміном на 2 роки. 

За формулою 3.12 визначимо нормативні ціни ділянок: 
НЦдО = 9 312 × 52/56 × 560 × 0,97 × 0,95 × 0,99 = 4 417,5 тис. грн, 
НЦдК = 9 312 × 63/56 × 820 × 1,01 × 0,98 × 1,0 = 8 502,7 тис. грн. 
Ступінь ліквідності кожної ділянки оцінимо за формулою 3.13 

та таблицею 3.8: 
КлО = 52/100 × 0,97 × 0,95 × 0,99 = 0,47 – ліквідність низька, 
КлК = 63/100 × 1,01 × 0,98 × 1,0 = 0,62 – ліквідність нижче 

середньої. 
Величина кредиту: 
ВкО = 4 417,5 × 3/30 = 441,8 тис. грн, 
ВкК = 8 502,7 × 2/30 = 566,8 тис. грн. 
По таблиці 3.5 за ступенем ліквідності та терміном кредиту 

визначаємо верхню межу розміру кредиту – 57 % та 61,4 %, тому 
розмір кредиту під ці ділянки дорівнює: 

РкО = 441,8 × 0,57 = 251,8 тис. грн, 
РкК = 566,8 × 0,614 = 348,0 тис. грн. 
Із проведених розрахунків можна зробити висновок, що друга 

земельна ділянка, на відміну від першої, цілком забезпечує кредит 
та є більш привабливою для іпотечного банку в якості застави. 
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2. Не достовірні дані матеріалів земельної звітності щодо кількості 
і складу земельних угідь на території господарств. Це призвело до 
того, що сільськогосподарські підприємства намагалися «не засві-
чувати» частину сільськогосподарських угідь з метою отримання 
кращих показників на 100 га угідь та ріллі. Так, наприклад, 
індексована грошова оцінка земель ріллі Волинської та Рівненської 
областей на підставі загального рентного доходу по зернових 
культурах, значна територія яких розміщена на Поліссі, станом на 
01.01.2010 р. складає, відповідно, 11 375 грн та 11 931 грн, що 
вище, ніж грошова оцінка Миколаївської області (10 017 грн), 
представленої родючими ґрунтами. 

3. Дані про затрати та урожайність сільськогосподарських 
культур, які брали з річних звітів господарств, не завжди були 
достовірними. 

4. Роботи проводилися за загальносоюзною методикою, де для 
різних земельнооцінних районів були взяті різні еталонні ґрунти, в 
результаті чого були отримані локальні шкали, які характеризували 
окремі регіони і не могли використовуватися при порівнянні оцінки 
земель господарств, які входили в різні земельнооцінні райони. 

5. Невдало були підібрані коефіцієнти до даних оцінки земель 
для поліпшення кормових угідь на богарних землях та торфовищах, 
які в поліських районах з високим процентом кормових угідь на 
богарних і осушених землях дали недостовірну інформацію порівняно 
з районами лісостепу. 

6. В умовах ринку змінилася структура посівних площ, що значно 
вплинуло на основні показники, за якими була проведена загальна 
економічна оцінка земель, а саме: валова продукція, окупність 
затрат та диференціальний дохід. 

7. Неадекватність виробничих умов того часу і сьогодення. 
З огляду на перелічені вище недоліки щодо об’єктивності показників 

економічної оцінки земель, розрахованих за даними статистичної 
звітності господарств, можна погодитись, що фактичні багаторічні 
показники урожайності культур, окупності затрат та диференціальний 
дохід характеризують не оцінку землі, а оцінку господарської 
діяльності сільськогосподарських підприємств. Щодо економічної 
оцінки земель, необхідно визнати, що проведення її за шкалами по 
земельнооцінних районах при різних рівнях затрат на вирощування 
сільськогосподарських культур фактично відображало не цінність 
землі, а стан використання земель за їх продуктивністю, окупністю 
затрат і дохідністю. Даний метод є досить трудомістким і сумнівно 
достовірним, оскільки базові дані є швидко змінними. Ще одним 
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суттєвим недоліком вищесказаної методики є неможливість оцінити 
ступінь ліквідності земельних ресурсів, що дуже важливо для діяльності 
іпотечного банку. 

Крім вищевикладеної офіційної тимчасової методики грошової 
оцінки земель сільськогосподарського призначення, існують інші 
методики, зокрема розроблені Національним аграрним університетом 
на базі природометричних моделей «Земля», «Сінокіс», «Пасовище» 
і «Сад». Перші три дозволяють обчислити нормативну земельну 
ренту, яку здатні приносити рілля, сінокіс та пасовище, остання – 
нормативний дохід, який включає нормативний прибуток від 
багаторічних насаджень і ренту від земельної ділянки під ними. 

Термін «природометрична модель» завдячує своїй появі такому 
науковому напряму, як аграрна природометрія, що поєднує природ-
ничі науки з математикою і математичною статистикою. Природометрія 
не розкриває суті природних процесів, а математично описує 
взаємозалежності між цими процесами та вплив людини на них і є 
основою природометричного моделювання. 

Природометрична модель «Земля» описує вплив основних 
факторів на родючість ріллі та ренту, яку вона приносить. Модель 
враховує основні агрохімічні характеристики ґрунту, волого- і 
теплозабезпеченість земельної ділянки, інтенсивність ерозії, зручність 
ділянки для обробітку, її екологічний стан і місцерозташування. 

Природометричні моделі «Сінокіс» і «Пасовище» враховують 
потенційну родючість кормових угідь, умови їх зволоження, інтен-
сивність ерозії, придатність для механізованого збирання врожаю 
(для сінокосів), екологічний стан і місцерозташування. 

Оцінка ріллі та кормових угідь проводиться в балах (оцінка 
родючості, комплексна оцінка, пропорційна земельній ренті). Зокрема 
модель «Земля» (6-та версія) визначає комплексну оцінку ріллі в 
залежності від таких факторів: 

– вміст гумусу в орному шарі, %; 
– наявність доступних форм N, P2O5, K2O в ґрунті, мг/кг ґрунту; 
– внесення органічних добрив (з виділенням їх видів), т/га; 
– внесення мінеральних добрив (з виділенням N, P2O5, K2O), кг 

діючої речовини/га; 
– механічний склад ґрунту, коефіцієнт; 
– ґрунтоутворювальна порода, коефіцієнт; 
– реакція ґрунтового розчину, рН; 
– наявність солей Na у вбирному комплексі ґрунту, %; 
– оглеєення, коефіцієнт; 
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Рис. 3.5. Грошова оцінка 1 га ріллі по Україні 
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Рис. 3.6. Грошова оцінка 1 га ріллі по Миколаївський області 
 
Грошова оцінка 1 га ріллі по Миколаївський області 2006 році 

перевищує нормативну на 14,5 %. 2007 рік з надзвичайно неспри-
ятливими погодними умовами, коли основні культури рослинництва в 
області мали дуже низьку або взагалі від’ємну рентабельність нами 
не був взятий для розрахунку, 2008 і 2009 роки мали відхилення від 
нормативної оцінки 1,5 % (9 459 грн/га – нормативна оцінка, 
9 312 грн/га – методика автора). Таким чином представлена методика 
дає більш точну оцінку ріллі як засобу виробництва за ступенем 
доходності і може бути використана банками при наданні іпотечних 
кредитів. Треба відмітити, що іпотечне кредитування довгострокове, 
і якщо кредит надається на 30 років і більше, то можна використовувати 
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Таблиця 3.11 
Валовий дохід у порівняних цінах 2005 року, посівні площі 
та середній рівень рентабельності відповідних культур 

рослинництва по Україні за 2009 рік 
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Зернові 19 441,1 15 837 7,3 1 322,6 83,5 0,63 52,6 
Технічні 10 667,6 6 545 41,1 3 101,8 473,9 0,26 123,1 
Картопля, овочі 24 723,2 1 950 14,4 3 112,1 1 595,9 0,08 127,7 
Кормові 1 844,2 732 37,0 498,1 680,4 0,03 20,4 
Всього 56 675,6 25 064  8 034,6  1,0 323,8 

Примітка. Таблиця розрахована автором за даними [154]. 

 
Нормативна ціна 1 га ріллі по Україні визначається за фор-

мулою 3.9 та дорівнює: НЦ1уг = 323,8/0,03 = 10 793,3 грн/га. 
Використання даної формули та методики для 1995 року дало 

занадто високу грошову оцінку 1 га ріллі – 13 820 грн/га у порівнянні з 
офіційною 3 734 грн/га. Для 1996 року даних не вистачає, а оцінка в 
1997, 1998 роках не має сенсу, бо умовний гектар дає збитки – 
11,7 грн/га та – 95,4 грн/га, а в 1999 році незначний прибуток 
6,6 грн/га. Це пояснюється нестабільністю економічної ситуації, 
високими темпами інфляції, які мали місце в 1995 році, і кризовою 
ситуацією у сільському господарстві 1997, 1998, 1999 років. Тобто 
ці роки характерні для перехідної, трансформаційної економіки з 
нерозвинутими ринковими механізмами. Тому в основу методики 
автора взято оцінку 1 га ріллі починаючи з 2000 року, коли відносно 
почали відбуватися стабілізаційні процеси. 

З рисунка 3.5 видно, що грошова оцінка 1 га ріллі за методикою 
автора у 2007 році перевищує нормативну на 50 %, а у 2008, 
2009 роках відхилення складає 4 %. Треба відмітити що 2007 рік 
був надзвичайно посушливий на півдні України. За матеріалами 
Державного комітету статистики України [159] аналогічно роз-
раховуємо грошову оцінку 1 га ріллі по Миколаївський області 
(рис. 3.6). 
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– еродованість, % слабко-, середньо- або сильноеродованої 
площі; 

– рельєф і конфігурація земельної ділянки, коефіцієнт; 
– радіаційне забруднення ділянки, Кі/км2; 
– хімічне забруднення ділянки, мг/кг ґрунту; 
– гідротермічний коефіцієнт Селянинова, ГТК; 
– частка перезволоженої ріллі, %; 
– наявність і стан зрошувальної чи осушувальної мережі, 

коефіцієнт; 
– спосіб поливу, коефіцієнт; 
– рівень забезпечення поливних норм, %; 
– сума ефективних температур, t °С; 
– відстань від ділянки до найближчого населеного пункту, км; 
– стан доріг до найближчого населеного пункту, коефіцієнт; 
– чисельність жителів у найближчому населеному пункті, чол.; 
– площа сільськогосподарських угідь, віднесених до найближчого 

населеного пункту, га; 
– відстань до найближчої залізничної станції, км; 
– стан доріг до найближчої залізничної станції, коефіцієнт; 
– відстань до найближчого порту (пристані), км; 
– стан доріг до найближчого порту (пристані), коефіцієнт; 
– відстань до районного центру, км; 
– стан доріг до районного центру, коефіцієнт; 
– чисельність жителів у районному центрі, тис. чол.; 
– відстань до найближчого міста (селища), км; 
– стан доріг до найближчого міста (селища), коефіцієнт; 
– чисельність жителів у найближчому місті (селища), чол.; 
– коефіцієнт входження в приміську зону великих міст та міських 

агломерацій; 
– коефіцієнти, які враховують вплив специфічних факторів. 
Відбір суттєвих факторів і адекватне математичне описання 

взаємозалежності між ними дозволяє з достатньою точністю виміряти 
земельну ренту – спочатку в балах, а потім, через грошовий еквівалент 
бала, в грошових одиницях. Оцінка земельної ренти на основі 
моделі «Земля» визначається за формулою: 

НР = ЕГ × Б,  (3.8) 

де НР – нормативна земельна рента, гр. од./га; 
ЕГ – грошовий еквівалент бала, гр. од./бал; 
Б – комплексна оцінка сільськогосподарського угіддя (ріллі, 

сінокосу, пасовища), бали. 
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Грошовий еквівалент бала залежить від співвідношення цін на 
сільськогосподарську продукцію і ресурси, необхідні для її вироб-
ництва (табл. 3.3). 

 
Таблиця 3.3 

Грошовий еквівалент бала комплексної оцінки ріллі, 
визначений на основі природометричної моделі «Земля» 

Рік 
Грошовий еквівалент бала 

В доларах США В національній валюті 
USD % UAH % 

1996 1,299 100,0 2,376 100,0 
1997 1,347 103,7 2,508 105,6 
1998 1,257 96,8 3,080 129,6 
1999 1,090 83,9 4,598 193,5 
2000 1,089 83,8 6,534 275,0 

 
Природометричні моделі дають високу точність розрахунку 

земельної ренти, а на її підставі – і грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення. Але недоліком цього методу 
є великий обсяг початкових параметрів, для отримання деяких з 
них необхідні додаткові спеціальні дослідження, бо вони швидко 
змінюються. Крім цього, адекватність математичного описання взаємо-
залежності між ними потребує періодичної перевірки моделей. 

З аналізу існуючих методів грошової оцінки земельних ресурсів 
і їх недоліків нами пропонується другий метод, який базується на 
капіталізації чистого операційного доходу і бонітуванні ґрунтів. 

Щоб усунути недолік однобічності грошової оцінки землі на 
підставі врожайності зернових пропонується ріллю України, області, 
району представити у вигляді умовного гектара, засіяного всіма 
культурами пропорційно площинам, засіяним відповідними культурами 
по Україні, області, району [90]. 

Така модель дає повну картину сільськогосподарського вироб-
ництва на орних землях в ринкових умовах, а статистичні дані за 
певний період дозволяють отримати об’єктивні тенденції і спрогно-
зувати обсяги посівних площ. Чистий операційний дохід, отриманий з 
умовного гектара, дає повну картину отримання доходу з гектара 
ріллі як у цілому по Україні, так і по області, району. Термін і 
відсоток капіталізації беремо загально прийняті – 33 роки і 3 %, 
відповідно. Відношення операційного доходу до ставки капіталізації 
(0,03) визначать нормативну ціну 1 га ріллі, відповідно, по Україні, 
області, району за формулою: 
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Нами пропонується оцінка ступеня ліквідності на підставі 
коефіцієнтів і залежностей, розроблених автором даної роботи [92]. 
Для цього вводиться показник – коефіцієнт ліквідності Кл, який 
визначається за формулою: 

Кл = КгКсКмКр
Бд


100

, (3.13) 

де Бд – бал бонітету агровиробничої групи ґрунтів оцінюваної 
ділянки; 

Кр – коефіцієнт, що характеризує місцезнаходження земельної 
ділянки відносно пунктів збуту продукції; 

Кс – коефіцієнт, що характеризує місцезнаходження земельної 
ділянки з урахуванням інженерно-геологічних та санітарно-гігієнічних 
умов; 

Км – коефіцієнт, що характеризує місцезнаходження земельних 
ділянок, розташованих у приміських зонах великих міст; 

Кг – коефіцієнт, який характеризує місцеположення земельних 
ділянок відносно господарського двору. 

Нами запропонована шкала оцінки ступеня ліквідності в залежності 
від значення коефіцієнта ліквідності Кл [92] (табл. 3.10): 

 
Таблиця 3.10 

Ступінь ліквідності земельної ділянки в залежності від 
значення коефіцієнта Кл 

Значення 
коефіцієнта Кл 

1,6-1,3 1,05-1,3 0,8-1,05 0,55-0,8 0,3-0,55 

Ліквідність Висока 
Вище 

середньої 
Середня 

Нижче 
середньої 

Низька 

Примітка. Джерело: [92]. 
 
За матеріалами Державного комітету статистики України [154] 

отримані дані про валовий дохід у порівняних цінах 2005 року, 
посівні площі та середній рівень рентабельності відповідних культур 
рослинництва по Україні за 2009 рік (табл. 3.11). 

Відзначимо що операційний дохід визначався за формулою: 

Од = 






















1
100

100 Р
ВдP

, (3.14) 

де Од – операційний дохід, грн; 
Р – рівень рентабельності продукції, %; 
Вд – валовий дохід. 
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Таблиця 3.8 
Ліквідність земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення в залежності від їх якісних характеристик, 
визначених за природометричними моделями («Земля», 

«Сінокіс», «Пасовище») 

Оцінка родючості (Бр), бали 

Оцінка інших характеристик (місце розташування, 
екологічний стан, зручність для обробітку тощо), 
відношення комплексної оцінки (Бк) до оцінки 

родючості (Бр), коефіцієнт
Рілля Сінокоси Пасовища до 0,85 

включно
0,85-0,95 
включно 

0,95-1,05 
включно

1,05-1,15 
включно

понад 
1,15

до 60 
включно 

до 25 
включно 

до 15 
включно 

застава 
недоцільна

доцільність 
застави 
сумнівна 

доцільність 
застави 
сумнівна

низька 
нижче 

середньої

60-70 
включно 

25-30 
включно 

15-20 
включно 

доцільність 
застави 
сумнівна

доцільність 
застави 
сумнівна 

низька 
нижче 

середньої
нижче 

середньої

70-80 
включно 

30-35 
включно 

20-25 
включно 

доцільність 
застави 
сумнівна

низька 
нижче 

середньої 
нижче 

середньої
середня 

80-90 
включно 

35-40 
включно 

25-30 
включно

низька 
нижче 

середньої 
нижче 

середньої
середня середня 

понад 90 понад 40 понад 30 
нижче 

середньої 
нижче 

середньої 
середня середня 

вище 
середньої

Примітка. Джерело: [92]. 
 

Таблиця 3.9 
Орієнтовна ліквідність ріллі в деяких адміністративних 

районах України 

Адміністративний 
район, область 

Оцінка ріллі за 
моделлю «Земля» Бк 

Бр 
Ліквідність земельних 

ділянок 
Бр Бк

Олевський 
Житомирської

36,0 30,7 0,853 
Доцінність застави 

сумнівна
Барський 
Вінницької 

65,9 62,7 0,951 Низька 

Тетіївський 
Київської 

94,0 92,0 0,979 Середня 

Решетилівський
Полтавської 

96,8 103,8 1,072 Середня 

Кришичанський
Дніпропетровської

93,3 106,7 1,144 Середня 

Токмацький 
Запорізької 

80,9 82,2 1,016 Нижче середньої 

Татарбунарський
Одеської 

74,0 70,5 0,953 Нижче середньої 

Україна 75,7 75,6 0,999 Нижче середньої

Примітка. Джерело: [76]. 

Ресурсоощадна діяльність аграрних підприємств в умовах інтенсифікації 
використання земельних ресурсів: теорія, методологія, практика 

143 

НЦ1уг=
03,0

1




n

i
ii ППЧОД

, (3.9) 

де НЦ1уг – нормативна ціна одного умовного гектара, відповідно, по 
Україні, області, району, грн; 

ЧОДі – чистий операційний дохід і-ї культури з одного гектара, грн; 
ППі – пропорційна площа, засіяна і-ю культурою, відповідно, по 

Україні, області, району. 
Далі, за даними бонітування ґрунтів областей, районів, сільрад 

та земельних ділянок обчислюється їх нормативна ціна, диференті-
йована до якості землі і місцеположення конкретних земельних 
ділянок. Щорічні дані про величину чистого операційного доходу 
від використання земель в Україні містить статистична звітність. 
Бонітування ґрунтів – це їх порівняльна оцінка за якістю і продук-
тивністю. Останнього разу на території України воно проводилось 
у 1993 році як окремий вид землеоцінних робіт Інститутом землеустрою 
УААН та його філіями [114]. За основу визначення бонітетів 
приймалися природні властивості і ознаки ґрунтів: 

– вміст гумусу в орному шарі; 
– глибина гумусових горизонтів; 
– вміст фізичної глини; 
– кислотність ґрунтів; 
– змитість ґрунтів [118]. 
Вихідні дані збиралися за останні 13-14 років, і формування їх у 

масиві інформації та наступне опрацювання здійснювались у межах 
природно сільськогосподарських районів. Бонітети розраховувалися 
стосовно еталонної агровиробничої групи для сільськогосподарської 
культури і таким чином трансформувалися у показники, які харак-
теризують агроекологічні умови [143]. 

Бонітування ґрунтів проводиться за стобальною шкалою, де за 
100 балів приймають найбільш родючі ґрунти, на яких при середньому 
рівні агротехніки отримують максимальний врожай озимого жита – 
20 ц/га, картоплі – 180 ц/га, льону на волокно – 5 ц/га, цукрового 
буряка – 300 ц/га. 

З огляду на те, що зміни у продуктивності землі за природними 
властивостями різко не відрізняються під час оцінки земель, доцільно 
надавати перевагу бонітуванню ґрунтів, показники якого більш 
стабільні у часі, ніж показники економічної оцінки земель. Визначення 
ціни сільськогосподарських земель конкретної ділянки проводиться 
за формулою [91]: 
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НЦд = НЦ1уг П
Б

Бд
 , (3.10) 

де НЦ1уг – нормативна ціна одного умовного гектара, відповідно, по 
Україні, області, району, грн; 

НЦд – нормативна ціна земельної ділянки або масиву земель, 
грн; 

Бд – бал бонітету агровиробничої групи ґрунтів оцінюваної 
ділянки; 

Б – середньозважений бал бонітету ґрунтів; 
П – площа засіяна земельної ділянки або земельного масиву, га. 
Якщо земельна ділянка розміщена на двох або більше агрогрупах, 

то для розрахунку її ціни визначається середньозважений бал 
бонітету. Крім бонітету як показника продуктивності землі, на її 
ціну впливає також місцезнаходження ділянки. Для врахування 
цього фактора пропонується введення коефіцієнтів: 

Кр – коефіцієнт, що характеризує місцезнаходження земельної 
ділянки відносно пунктів збуту продукції; 

Кс – коефіцієнт, що характеризує місцезнаходження земельної 
ділянки з урахуванням інженерно-геологічних та санітарно-гігієнічних 
умов; 

Км – коефіцієнт, що характеризує місцезнаходження земельних 
ділянок, розташованих у приміських зонах великих міст. 

Для врахування даних коефіцієнтів рекомендується використовувати 
показники методики визначення ставок земельного податку за 
групами ґрунтів та у межах населених пунктів [115]: Кр – рис. 3.3, 
Км – рис. 3.4, Кс – табл. 3.4. 

 

Кр

км

 
Рис. 3.3. Номограма для знаходження коефіцієнта віддаленості 

земельної ділянки відносно пунктів збуту продукції 
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нерухомого майна (табл. 3.7). Ці співвідношення можна викорис-
товувати і при іпотеці земельних ділянок. 

 
Таблиця 3.7 

Залежність меж індивідуального кредиту від факторів ризику 
(верхня межа видачі кредиту, відсоток від вартості 

заставленого нерухомого майна (для стандартних кредитів)  
Ліквідність заставленого 

нерухомого майна 
Термін кредиту, роки 

До одного 1-3 3-5 Понад п’ять
Висока 80,0 76,7 72,0 67,3 

Вище середньої 74,3 71,2 66,8 62,5 
Середня 69,0 66,1 62,1 58,0 

Нижче середньої 64,1 61,4 57,6 53,8 
Низька 59,5 57,0 53,5 50,0 

Примітка. Джерело: [76]. 

 
Відомо, що нерухоме майно належить до низьколіквідних активів, 

але ліквідність різна для різних видів нерухомості. Наведена в табл. 3.8 
градація ліквідності не призначена для порівняння нерухомого 
майна з іншими активами, вона передбачає лише порівняння різних 
видів нерухомості між собою. Слід мати на увазі, що ліквідність 
нерухомого майна значною мірою залежить від запрошуваної на неї 
ціни: якщо запрошувана ціна земельної ділянки у приміській зоні 
Києва становить 1 000 дол./м2, а земельної ділянки біля віддаленого 
хутора – 100 грн/га, друга ділянка може виявитися більш ліквідною. 
Отже, науково обґрунтована оцінка нерухомого майна, що застав-
ляється, має дуже важливе значення. Розвиток оціночної діяльності 
в Україні й зумовлена ним поява незалежних оціночних інституцій 
не знімають відповідальності банку перед своїми кредиторами і 
законом за обґрунтованість оцінки заставленого майна. 

На підставі характеристик табл. 3.6 зроблена оцінка ліквідності 
в кількох адміністративних районах України (табл. 3.9) 

Дані таблиці 3.7 усереднені і не означають, наприклад, що всі 
без винятку земельні ділянки в Олевському районі є сумнівними з 
точки зору їх використання як предмета застави. В кожному із 
наведених районів земельні ділянки розрізняються за родючістю, 
місцерозташуванням та іншими ознаками і характеризуються різною 
ліквідністю. Але оцінці ліквідності земельних ділянок на підставі 
природометричних моделей притаманні недоліки самих моделей, 
описаних вище. 
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Іпотечні відносини потребують визначення ступеня ліквідності 
предмета застави, який відбивається в заставній ціні. Заставна ціна – 
це сподівана ціна продажу предмета застави за мінусом кредитних 
ризиків. Отже, узгодження суми кредиту з вартістю застави при 
відомій сподіваній ціні продажу означає: 

1) оцінку кредитних ризиків; 
2) визначення заставної ціни. 
У більшості країн з розвинутим іпотечним кредитуванням, а 

також країн, що проводять реформи, межа іпотечної позики щодо 
розрахованої банками сподіваної ціни продажу заставленого майна 
визначена законодавчо. Наприклад, згідно з параграфом 11 німецького 
Закону «Про іпотечні банки» межа позички визначається в розмірі 
3/5 (або 60 %) розрахованої вартості заставленого майна. Лише в 
цих межах іпотечні банки Німеччини мають право емісії закладних 
іпотечних зобов’язань. Як правило, іпотечні банки Німеччини надають 
кредити в обсязі до 80 % заставленого нерухомого майна [152]. 

У Польщі, Словаччині та Угорщині межа рефінансування виданих 
позичок за рахунок іпотечних закладних зобов’язань визначена в 
розмірі 60 % вартості заставленої нерухомості, в Чехії – 70 %. 
Обмеження для позичок, які перевищують межі емісії і внаслідок 
цього не можуть рефінансуватися за рахунок закладних зобов’язань, 
визначені в Польщі в розмірі 10 % позичкового фонду іпотечного 
банку, в Словаччині – 15 %. Крім того, в Польщі встановлена межа 
для індивідуального кредиту на рівні 80 % заставленої нерухомості. 
В Угорщині банки можуть надавати позички до 70 % оцінюваної 
вартості нерухомості, яка пропонується для їх забезпечення [184]. 

В Україні також необхідні законодавчі визначення меж іпотечного 
кредитування та емісії іпотечних цінних паперів. З урахуванням 
сучасної економічної ситуації вважається доцільним визначити такі 
межі: індивідуального іпотечного кредиту – до 80 % від вартості 
заставленої нерухомості; рефінансування виданих позичок за рахунок 
іпотечних боргових зобов’язань – до 50 % від цієї вартості. Обсяг 
індивідуального кредиту повинен визначатися у встановлених законом 
межах з урахуванням конкретних ризиків, обумовлених, насамперед: 

1) проблемами ліквідності заставленого майна в разі невиконання 
позичальником своїх зобов’язань; 

2) терміном кредитування (чим довший термін кредитування, 
тим більша непевність, зокрема, щодо можливої ціни продажу 
предмета застави). 

Кручок С. І. пропонує обсяг кредиту під заставу нерухомого 
майна обмежувати в залежності від його терміну та ліквідності 
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Рис. 3.4. Номограма для знаходження коефіцієнта, що характеризує 
місцезнаходження земельних ділянок, розташованих у приміських 

зонах великих міст (за даними [116]) 
 

Таблиця 3.4 
Коефіцієнти, які характеризують місцезнаходження земельної 
ділянки з урахуванням інженерно-геологічних та санітарно-

гігієнічних умов  
Місцезнаходження земельної ділянки в зонах 

дії чинників 
Значення коефіцієнта 

(Кс) 
Схили рельєфу – 0-5° 1 
Схили рельєфу – 5-7° 0,97 
Схили рельєфу – >7° 0,95 
Затоплюваність паводковими водами 1 % 0,95 
Затоплюваність паводковими водами 4 % 0,90 
Радіоактивне забруднення 4 зона 0,90 
Радіоактивне забруднення 3 зона 0,80 
Водоохоронна зона 0,95 

Примітка. Джерело: [116]. 

 
Для визначення коефіцієнта Кг розглянемо показники механізованих 

і транспортних затрат на вирощування сільськогосподарських 
культур і утримання худоби в господарствах Миколаївської області 
(табл. 3.5) 

З таблиці 3.5 видно, що затрати на перевезення вантажів та 
людей на відстань 1 км складають 39,8 грн. Згідно із збірником 
нормативів, показники затрат механізованих робіт на вирощування 
сільськогосподарських культур і утримання худоби взяті для відстані 
до 5 кілометрів, приймаємо за середню 3 км. Виходячи з цих даних, 
розраховується коефіцієнт, що характеризує місцеположення 
земельних ділянок відносно господарського двору, за формулою: 
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Кг =
УГНЦ

З

1

, (3.11) 

де З – затрати на перевезення вантажів та людей на відстань 1 км 
(39,8 грн); 

НЦ1УГ – нормативна ціна одного умовного гектара, відповідно, 
по Україні, області, району, грн. 

 
Таблиця 3.5 

Показники механізованих і транспортних робіт на 
вирощування сільськогосподарських культур і утримання 
худоби в господарствах Миколаївської області (на 1 км) 
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1 12,8 0,18 71 5,3 115,3 2,8 4 6,4 6,0 4,0 38,7 7,7 46,4
2 13,2 0,2 66 5,0 91,5 2,4 4 6,6 6,0 4,0 39 7,8 46,8
3 11,1 0,24 46 3,5 61,7 1,7 3,3 6,0 6,0 3,3 30,5 6,1 36,6
4 10,7 0,2 54 4,1 70,5 2,0 3,3 5,7 6,0 3,3 33,4 6,7 40,1
5 11 0,21 52 3,9 60,8 1,8 3,3 4,6 5,4 3,3 31,2 6,2 37,4
6 7,3 0,2 37 2,9 31,9 1,1 3,3 4,7 5,4 3,3 26,6 5,3 31,9

Всього 66,1 - 326 24,7 431,7 11,7 21,2 36,3 34,8 21,2 199,4 39,8 239,2
Середнє 11,0 0,21 54 4,1 71,9 2 3,5 6,1 5,8 3,5 33,2 6,6 39,8

Примітка. Джерело: [92]. 
 
Для врахування коефіцієнта, який характеризує місцеположення 

земельних ділянок відносно господарського двору, рекомендуємо 
використати показники з табл. 3.6. 

 
Таблиця 3.6 

Значення коефіцієнта, який характеризує місцеположення 
земельних ділянок відносно господарського двору 

в залежності від відстані 
Відстань, км 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7

Кг 1,02 1,01 1,00 0,99 0,98 0,97 0,96

Примітка. Джерело: [92]. 
 
У цьому зв’язку, формула визначення нормативної ціни земельної 

ділянки набуде такого вигляду [100]: 
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НЦд = НЦ1УГ КгКсКмКрП
Б

Бд
 , (3.12) 

де НЦд – нормативна ціна земельної ділянки, грн; 
НЦ1УГ – нормативна ціна одного умовного гектара по області, грн; 
Бд – бал бонітету агровиробничої групи ґрунтів оцінюваної ділянки; 
Б – середньозважений бал бонітету ґрунтів по області; 
Кр – коефіцієнт, що характеризує місцезнаходження земельної 

ділянки відносно пунктів збуту продукції; 
Кс – коефіцієнт, що характеризує місцезнаходження земельної 

ділянки з урахуванням інженерно-геологічних та санітарно-гігієнічних 
умов; 

Км – коефіцієнт, що характеризує місцезнаходження земельних 
ділянок, розташованих у приміських зонах великих міст; 

Кг – коефіцієнт, який характеризує місцеположення земельних 
ділянок відносно господарського двору; 

П – площа земельної ділянки, га. 
Запропонований метод не тільки не заперечує, але й передбачає 

застосування інших земельнооцінних методів: порівняльного, еко-
номічного, експертного, які можуть бути використані для обчислення 
значень коригуючих коефіцієнтів на місцезнаходження і функціональне 
використання земельних ділянок. 

Врахування запропонованих доповнень при визначенні показників 
грошової оцінки забезпечить належну об’єктивність даних для 
вирішення практичних задач грошової оцінки земельних ресурсів 
іпотечного кредитування сільськогосподарських підприємств. Крім 
того, розроблена система поправочних коефіцієнтів дає змогу 
оцінити ступінь ліквідності земельної ділянки у якості застави для 
іпотечних кредитів. 

Ліквідність – здатність активів використовуватися як безпосередній 
засіб платежів чи бути здатним до швидкого перетворення в грошову 
форму без суттєвої втрати своєї поточної (теперішньої) вартості [26]. 

Менеджмент ліквідності полягає у вдалому плануванні аграрними 
підприємствами та координуванні виплат за борговими зобов’я-
заннями з метою уникнути тимчасової неплатоспроможності. 

Ліквідність інвестицій являє собою їх потенційну здатність за 
короткий час і без суттєвих фінансових збитків трансформуватися в 
грошові засоби. Для оцінки ступеня ліквідності використовують 
два основних критерії: 

1) час трансформації активів у грошові засоби; 
2) обсяг фінансових збитків (втрат), що пов’язані з цією транс-

формацією. 
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