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Вступ 

 

Актуальність теми. Однією із пріоритетних проблем екології є розробка 

методів зниження антропогенного навантаження на природні ресурси. Сучас-

ний стан навколишнього середовища є наслідком довготривалої господарської 

діяльності, що здійснювалася з порушенням екологічних обмежень, принципів 

та правил функціонування екосистем різного рівня, зокрема й сільськогоспо-

дарських. 

В останні десятиліття у зв’язку з інтенсифікацією аграрного виробництва 

його вплив на довкілля характеризується негативними наслідками: нагрома-

дженням у ґрунтах нітратів, важких металів, зниженням їх родючості, пору-

шенням закону повернення винесених з урожаєм поживних речовин, наявністю 

деградаційних процесів, викидами в атмосферне повітря аміаку від тваринни-

цьких стоків, забрудненням поверхневих та ґрунтових вод агрохімікатами, не-

органічними токсикантами, пестицидами та іншими шкідливими сполуками. 

Практичний досвід науковців свідчить, що попередити наслідки застосу-

вання засобів хімізації можливо за умови ведення органічного [23, 42, 99, 109, 

146, 162, 167, 247] та екологічноспрямованого сільськогосподарського вироб-

ництва [48, 58, 74, 102, 118, 145, 183, 246]. Для його ефективного розвитку не-

обхідно реалізувати комплекс заходів, які відображені в різного роду держав-

них та регіональних стратегіях, планах розвитку [75, 82, 186, 199, 208]. Отже, 

створення науково-обґрунтованої системи господарства, побудованої на заса-

дах природовідповідності, об’єктивних законів землеробства з мінімальним 

впливом на довкілля є актуальною проблемою, яка потребує ретельного ви-

вчення. Одним із варіантів реалізації такого типу господарювання є система з 

оптимальним поєднанням галузей рослинництва та тваринництва, а найбільш 

доцільним способом її впровадження є використання еколого-математичного 

моделювання, що дає змогу визначати найкращі способи управління агроекоси-

стемою та прогнозувати рівень її впливу на довкілля. 

Проблема поєднання галузей для підприємств з різним рівнем екологіч-

ності є недостатньо вивченою, оскільки більшість існуючих моделей побудова-
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но для традиційних методів землеробства [66, 69, 114, 155, 159, 238, 258] і лише 

деякі – для органічних [53, 245]. Отже, важливою задачею сьогодення є форма-

лізація сценарію розвитку для господарств з середнім рівнем екологічності, що 

розташовані у спеціальних сировинних зонах, ґрунти яких придатні для виро-

щування органічної продукції, обсяги використання мінеральних добрив та аг-

рохімікатів у значній мірі обмежені, але ще не впроваджено жорсткі стандарти 

органічного виробництва. Враховуючи, що у спеціальних сировинних зонах 

майже усі підприємства орієнтовані на виробництво продукції галузі тваринни-

цтва, важливою задачею є урахування додаткових екологічних обмежень саме у 

галузі рослинництва. 

Необхідність розробки методології побудови еколого-математичних мо-

делей оптимального поєднання галузей на сільськогосподарських підприємст-

вах за критерієм збалансованості органічної речовини з урахуванням ефектив-

ності господарської діяльності визначила актуальність проведених досліджень. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  Дисерта-

ційну роботу виконано протягом 2012–2016 рр. відповідно до завдань «Розроб-

ка стратегій сталого розвитку агроекосистем з оптимальними витратами ресур-

сів за різних форм господарювання» (№ ДР 0112U007773), «Розвиток АПК на 

засадах раціонального природокористування» (№ ДР 0114U000625). 

Мета і задачі досліджень. Мета досліджень – теоретично обґрунтувати 

оптимальний рівень екологізації господарств шляхом еколого-математичного 

моделювання виробничої програми. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було розв’язати такі завдання: 

– висвітлити сутність екологічності агровиробництва та узагальнити ос-

новні підходи до оцінки екологічної модернізації агропідприємств; 

– побудувати градацію екологічності аграрних підприємств, яка враховує 

ступінь екологізації землеробства; 

– оцінити розвиток екологічності господарств Полтавської області за гра-

даційною шкалою; 

– сформувати сценарій трансформації екологічності агровиробництва; 
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– встановити основні принципи формалізації математичних моделей для 

локальних агроекосистем;  

– розробити в умовах Лівобережного Лісостепу оптимізаційні моделі по-

єднання галузей сільськогосподарського виробництва за критерієм екологізації 

стратегій розвитку;  

– визначити ефективність агроекологічної моделі розвитку господарства 

та встановити заходи з підвищення продуктивності агроекосистем. 

Застосовано такі методи досліджень: 

– загальнонаукові методи (абстрактно-логічний, діалектичний, аналізу та 

синтезу, системного узагальнення та порівняння) – для обґрунтування теорети-

чних узагальнень, концептуальних положень, формування напрямів розвитку 

екологоспрямованого та органічного виробництва тощо; 

– лабораторний метод – з метою визначення агрохімічних та якісних 

показників ґрунтів регіональних агроекосистем; 

– статистичний метод – для з’ясування динамічних показників сучас-

ного стану еколого-економічної діяльності агропідприємств, встановлення на 

основі регресійного методу функціональних залежностей між факторами та 

процесами, що протікають в агроекосистемі;  

–  метод еколого-математичного моделювання – з метою оптимізації галу-

зевої структури агропідприємств за критерієм екологізації стратегій розвитку. 

Наукова новизна. Уперше за допомогою еколого-математичного моде-

лювання теоретично обґрунтовано доцільність переходу сільськогосподарських 

підприємств від традиційного до екологічного типу виробництва. На прикладі 

аграрних підприємств Полтавської області з різним екологічним рівнем госпо-

дарювання вперше представлено особливості застосування оптимізаційних мо-

делей поєднання галузей за критерієм екологізації стратегій розвитку. Уперше 

розроблено заходи щодо підвищення екологізації землеробства та ефективності 

функціонування аграрних підприємств зі статусом спеціальних сировинних зон. 

Практичне значення отриманих результатів. Розроблено методологію 

автоматизованого моделювання розвитку агроекосистем, яка дає змогу у виро-
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бничій діяльності агропідприємств: прогнозувати зміни параметрів родючості 

ґрунту залежно від сценаріїв екологізації землеробства; розрахувати норми вне-

сення органічних добрив для профіцитного балансу гумусу в ґрунті; визначити 

оптимальні норми внесення мінеральних добрив для бездефіцитного господар-

ського балансу поживних речовин у землеробстві; забезпечити оптимальну 

структуру посівних площ, поголів’я та кормовиробництва за наявних виробни-

чих ресурсів та спеціалізації господарства; прогнозувати економічну ефектив-

ність науково-обґрунтованої системи господарства.  

Упровадження зазначених моделей у виробничих умовах уможливлює під-

вищення рентабельності агровиробництва від 4,4 % до 9,8 % при повному за-

безпеченні ґрунтів поживними речовинами та гарантованим щорічним надхо-

дженням гумусу. 

Розроблена методологія еколого-математичного моделювання поєднання 

галузей у сільськогосподарському виробництві використана під час проведення 

лабораторно-практичних занять зі студентами спеціальностей «Екологія» та 

«Менеджмент» Полтавської державної аграрної академії.   

Розроблено методичні рекомендації для впровадження розробки в умовах 

сільськогосподарських підприємств Лівобережного Лісостепу України. Такі ре-

комендації дають змогу за допомогою найдоступнішого програмного середо-

вища побудувати агроекологічну модель виробничої програми з оптимальними 

витратами ресурсів. 

Особистий внесок здобувача.  Дисертантка провела пошук та аналіз лі-

тературних джерел за темою досліджень, узяла участь у розробці та обґрунту-

ванні плану науково-дослідної роботи. Авторка особисто провела основну час-

тину експериментальних досліджень, проаналізувала господарську діяльність 

аграрних підприємств різних форм власності, розробила агроекологічну модель 

розвитку господарства за критерієм екологізації. Отримані результати узагаль-

нено у друкованих наукових працях, монографії, методичних рекомендаціях 

для виробництва, у розробці відповідних навчальних програм для студентів 

вищих навчальних закладів.    
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Проведено ряд досліджень з керівником лабораторії агроекологічного 

моніторингу Полтавської державної аграрної академії, першим проректором, 

професором кафедри землеробства і агрохімії ім. В. І. Сазанова, член-

кореспондентом інженерної Академії України, доктором сільськогосподарських 

наук, професором П. В. Писаренком. Планування основних напрямків роботи, 

аналіз та інтерпретація результатів, висновків, підготовка до друку наукових 

праць здійснені безпосередньо автором за участі наукового керівника, доктора 

сільськогосподарських наук, професора А. В. Калініченко.  

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, викладених у 

дисертації, доповідалися на 12 міжнародних, всеукраїнських та регіональних 

конференціях, семінарах, з-поміж яких: ІІ Міжнародна конференція «Молодь у 

вирішенні екологічних та соціально-економічних проблем сьогодення» (Одеса,    

10–15 червня 2013 р.), Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Екологія – основа збалансованого природокористування в агропромисловому 

виробництві» (Полтава, 10–11 грудня 2013 р.), Міжнародна наукова конферен-

ція «Проблемы и перспективы биологического земледелия» (Россия, Ростов-на-

Дону, п. Рассвет, 23–25 сентября 2014 г.), Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Концепція сталого розвитку та її реалізація в освіті» (Тернопіль, 

16–18 квітня 2015 р.), ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Органі-

чне виробництво і продовольча безпека» (Житомир, 23 квітня 2015 р.) та щорі-

чні внутрішньовузівські наукові конференції та семінари в Полтавській держа-

вній аграрній академії (2012–2015 рр.). 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 

30 наукових праць, зокрема 5 статей у періодичних фахових виданнях України, 

12 матеріалів тез доповідей, монографію та методичні рекомендації. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, 6 розділів, висновків, рекомендацій виробництву, списку використаних 

джерел та 22 додатків. Роботу виконано на 212 сторінках машинописного текс-

ту, у тому числі 159 сторінках основного тексту, проілюстровано 15 таблицями, 

40 рисунками. Список використаних джерел включає 266 найменувань, із них 

24 – іноземною мовою. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ І 

АГРОВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Базові стратегії екологічно безпечного агровиробництва 

 

Доцільність проведення комплексних наукових досліджень шляхів і спо-

собів забезпечення екологічного спрямування стратегій господарювання на аг-

рарних підприємствах України зумовлена необхідністю нормативного визна-

чення таких понять, як «екологічність господарювання», «екологічна продук-

ція», «екологічність підприємства» тощо. На відміну від значної кількості ін-

ших країн світу, у нашій державі майже не існує прийнятого на офіційному чи 

правовому рівні чіткого трактування таких категорій, як екологічне чи екологі-

чно-безпечне сільськогосподарське виробництво тощо. 

Незалежно від форм власності та організаційно-правових форм сільсько-

господарське (аграрне) підприємство – це суб’єкт господарювання, який має 

статус юридичної особи і здійснює виробничу сільськогосподарську діяльність 

з метою отримання прибутку. Основним засобом у таких підприємствах здебі-

льшого є земельні ресурси, а їх ефективне використання залежить від системи 

землеробства. 

Історично під системою землеробства розуміли комплекс взаємозв’язаних 

агротехнічних, меліоративних і організаційних заходів, спрямованих на ефек-

тивне використання землі та інших ресурсів, збереження й підвищення родючо-

сті ґрунту, одержання високих і стабільних урожаїв сільськогосподарських ку-

льтур [76]. 

Пізніше з розвитком екологічного складника у виробництві системою зе-

млеробства почали називати науково-обґрунтований комплекс взаємопов’язаних 

агротехнічних, меліоративних, ґрунтозахисних і організаційно-економічних за-

ходів, спрямованих на ефективне використання ґрунту, кліматичних ресурсів, 

біологічного потенціалу рослин з метою отримання стабільних, економічно до-
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цільних урожаїв сільськогосподарських культур за умов підвищення родючості 

ґрунту й дотримання екологічної безпеки довкілля та вирощеної продукції [145]. 

Під сучасним землеробством в широкому соціально-економічному сенсі 

розуміють високорозвинене, інтенсивне, високопродуктивне, стійке та водно-

час ґрунтозахисне, ресурсоощадне, екологічно чисте та економічно ефективне 

виробництво, здатне забезпечити прогресивне зростання обсягів високоякісної 

продукції при раціональному використанні наявних ресурсів і розширеному 

відтворенні ґрунтової родючості [76]. 

Дуже часто система землеробства ототожнювалася із системою господа-

рювання. Так, наприклад, І. О. Стебут замість терміна «системи землеробства» 

вживав термін «системи господарства», під яким розумів певне поєднання галузей, 

що беруть участь у створенні доходу спеціалізованого господарства. Основною 

ознакою системи господарства він вважав виробничий напрям господарства [76]. 

В усьому світі у процесі впровадження та розвитку тих чи тих систем зе-

млеробства можна виділи дві основних моделі – інтенсивну та екстенсивну. 

Інтенсивні моделі характеризуються збільшенням урожайності сільсько-

господарських культур за рахунок підвищення витрат праці та капіталовкла-

день у механізацію, використання засобів захисту рослин, добрив, системи 

зрошення тощо [165].  Досить часто інтенсивні моделі класифікують як тради-

ційні, але в різні періоди й у різних країнах спостережені значні розбіжності у 

класифікації та термінології. 

Можна констатувати, що станом на сьогодні модель інтенсивної хімізації 

сільського господарства вичерпала себе в розвинутих країнах. Причиною цього 

стали невідворотні зміни, що відбуваються в агроекосистемах та надмірна 

енерго- та капіталомісткість, що вимагає значних субсидій, без яких виробниц-

тво стає збитковим [118]. 

Усе частіше з’являлися передумови для введення науково-обґрунтованих 

норм хімізації та активного землевикористання. Так, після ілюзорного прогресу 

впровадження світової стратегії природокористування, створеної в 1945 р. Про-

довольчою сільськогосподарською організацією ООН (Food and Agriculture 
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Organization, FAO), що передбачала інтенсифікацію галузі: країни орієнтували-

ся на монокультури, тісно пов’язували свою діяльність із хімічною індустрією, 

вели політику заохочувального поширення пестицидів та синтетичних міндоб-

рив, з 1985 р. ЄС розпочав нову політику розвитку сільського господарства, 

тобто екологічну конверсію [85, 179]. Для уникнення негативних наслідків 

надмірної інтенсифікації в індустріально розвинених країнах значно скороти-

лися обсяги застосування мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рос-

лин. Натомість збільшилося використання біологічних способів захисту агробі-

оценозів [118]. 

Нові системи отримали назву альтернативних, хоча суть цього поняття в  

різних країнах значно відрізняється [118]. У більшості країн світу, зокрема й в 

Україні, під альтернативним землеробством розуміють систему методів, у якій 

під час організації виробництва сільськогосподарської продукції надається пе-

ревага екологічним закономірностям порівняно з традиційними формами гос-

подарювання [162, 179, 180]. 

Назви систем землеробства науковці досить часто пов’язують з назвами 

їх елементів, що відрізняються своїм змістом: застосуванням у системі удоб-

рення лише органічних матеріалів, у системі захисту рослин – винятково біоло-

гічних засобів, вибором строків сівби сільськогосподарських культур за астро-

номічним календарем, адаптацією цілої системи до конкретних ландшафтів то-

що [162]. 

Серед назв (термінів), що характеризують способи чи найпоширеніші на-

прями ведення альтернативного землеробства, є: біодинамічне, органічне, біо-

логічне, органічно-біологічне, екологічне, біоінтенсивне міні-землеробство, ма-

ловитратне стале землеробство, технології використання ефективних мікроор-

ганізмів або ЕМ-технології (Effective Microorganism Technologies), природне 

землеробство та ін. [47, 58, 70, 71, 74, 85, 122, 127, 145, 162, 165, 235, 247]. 

Короткий аналіз появи та специфіки використання у світі наведеної вище 

термінології дає змогу виокремити такі ключові моменти її розвитку, що харак-

терні як для європейської спільноти, так і американської. 
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Група дослідників з питань впровадження органічного землеробства Де-

партаменту сільського господарства США (United States Department of 

Agriculture) у 1980 році запропонувала таке визначення: «Органічне сільське 

господарство – це система виробництва сільськогосподарської продукції, яка 

забороняє або значною мірою обмежує використання синтетичних комбінова-

них добрив, пестицидів, регуляторів росту та харчових добавок до кормів для 

відгодівлі тварин. Така система максимально базується на сівозмінах, викорис-

танні рослинних решток, гною та компостів, бобових рослин і рослинних доб-

рив, органічних відходів виробництва, мінеральної сировини та на механічному 

обробітку ґрунтів і біологічних засобах боротьби із шкідниками для підвищен-

ня родючості й покращання структури ґрунтів, забезпечення повноцінного жи-

влення рослин та боротьби з бур’янами й різноманітними шкідниками» [21, 

127]. Деякі вчені [40, 84] вважають, що в цьому визначені основна увага приді-

ляється технологічним характеристикам та структурним елементам механізму 

виробництва, а інші [112, 219] – чітко визначають орієнтацію на підтримку еко-

логізації середовища виробництва та природних процесів у довкіллі. 

Згідно з Постановою Ради Європейської Спільноти, «органічне агровиро-

бництво (із застосуванням лише органічних добрив) передбачає таку систему 

господарювання, де вирощування сільськогосподарської продукції ведеться без 

використання синтетичних добрив, пестицидів, стимуляторів росту» [79].  

З позиції системи управління господарством, у США Колегія з націона-

льних стандартів органічної продукції USDA (англ. – United States Department 

of Agriculture) у 1995 р. запропонувала органічне землеробство визначати як си-

стему екологічного менеджменту сільськогосподарського виробництва, яка під-

тримує та покращує біорізноманіття, біологічні цикли та біологічну активність 

ґрунтів. Вона базується на мінімальному використанні неприродних (штучних) 

сировини й матеріалів та агротехнічних прийомах, які відроджують, підтриму-

ють і покращують екологічну гармонію [169, 219]. Закцентовано саме на досяг-

ненні екологічного балансу. 
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Схоже трактування містить і Кодекс Аліментаріус1, згідно з яким «Орга-

нічне сільське господарство – це єдина система управління  виробництвом,  яка 

дає змогу підтримувати  та  покращувати  санітарний  стан агроекосистеми,  у 

тому  числі  біорізноманіття, біологічний  кругообіг  і  біологічну  активність 

ґрунту» [103]. Слід зазначити, що в окремих джерелах вказано на недоскона-

лість такого трактування через певну неузгодженість та надмірну деталізова-

ність, яка має бути прерогативою лише Стандартів чи Положень. 

Наступна Постанова Ради ЄС № 834/2007 демонструє дещо інше тракту-

вання: «Органічне виробництво – це цілісна система господарювання та вироб-

ництва харчових продуктів,  яка поєднує в собі найкращі практики з огляду на 

збереження довкілля,  рівень біологічного розмаїття,  збереження природних 

ресурсів,  застосування високих стандартів належного утримання (добробуту)  

тварин та метод виробництва,  який відповідає певним вимогам до продуктів,  

виготовлених з використанням речовин та процесів природного походження» 

[189], що дає змогу виділити не лише його традиційний (виробничий) зміст, але 

й розглядати органічне землеробство в якісно новій соціальній площині [84]. 

Крім того, комісія ЄС для узгодженості термінологічних відмінностей у 

регламенті чергової Постанови визначила еквіваленти органічного сільського 

господарства. Так, в Англії, Мальті його називають органічним, у Болгарії, Ні-

дерландах, Греції, Італії, Латвії, Португалії, Франції – біологічним, у Данії, Ес-

тонії, Іспанії, Литві, Німеччині, Польщі, Румунії, Словакії, Словенії, Угорщи-

ні,Чехії, Швеції – екологічним [188], у Швейцарії – органічно-біологічним [74, 

85], в Австралії, США, Китаї – біодинамічним [71, 165]. 

Відповідно до рішення Генеральної Асамблеї IFOAM (англ. – International 

Foundation for Organic Agriculture Movements) у червні 2008 р. було прийнято 

офіційне визначення органічного сільського господарства, що, на нашу думку, 

                                                 
1 Кодекс Аліментаріус – це збірник міжнародних стандартів, технічних норм і правил, мето-

дичних настанов й інших рекомендацій, які регулюють безпеку та якість харчових продуктів, 

що надходять на світовий ринок, а також дотримання умов справедливої торгівлі та забезпе-

чують захист споживачів. Система Кодекс Аліментаріус надає всім країнам можливість бра-

ти участь разом з міжнародним співтовариством у розробці та гармонізації стандартів харчо-

вих продуктів, а також забезпечувати застосування таких стандартів на міжнародному рівні 

[252, 262]. 
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найкраще відображає свою суть, згідно з яким «органічне сільське господарст-

во – виробнича система, що підтримує здоров’я ґрунтів, екосистем і людей. Во-

но залежить від екологічних процесів, біологічної різноманітності та природних 

циклів, характерних для місцевих умов, при цьому уникається використання 

шкідливих ресурсів, які викликають несприятливі наслідки. Органічне сільське 

господарство поєднує в собі традиції, нововведення та науку з метою покра-

щення стану навколишнього середовища та сприяння розвитку справедливих 

взаємовідносин і належного рівня життя для всього вищезазначеного» [172]. 

Слід наголосити на ще одному напрямі екологічної конверсії інтенсивно-

го сільськогосподарського виробництва до екологічно збалансованого (стало-

го) – системі господарювання LISA (Low Input Sustainable Agriculture, «малови-

тратне стале землеробство»), започаткованій у США. М. В. Капштик під такою 

системою розуміє низьковитратне, стійке сільське господарство, яке базується 

на ресурсах, що відновлюються в межах фермерського господарства й не за-

вдають шкоди природному середовищу [162]. 

Одним із розповсюджених напрямів ведення аграрного виробництва в 

країнах Європи є також консервативне землеробство. Його особливості деталь-

но викладені у працях М. В. Зубця, В. В. Медведєва, С. А. Балюка [86]. У знач-

ній частині країн Європи органічне землеробство розглядається як складник  

консервативного землеробства. 

До альтернативного землеробства прихильники цього напрямку [165, 85]  

відносять й так зване компромісне землеробство, що відповідає концепції 

отримання екологічно чистих продуктів в екологічно безвідходному виробниц-

тві. Розробка компромісного землеробства відбувалася приблизно з кінця 

XVIII століття одночасно в країнах Західної Європи та Росії. Ідея компромісу 

полягала у включенні до використовуваних засобів впливу на ґрунт та сільсько-

господарські рослини таких засобів, які разом з максимізацією виходу продук-

ції запобігали чи хоча б сповільнювали темпи втрати ріллею основної спожив-

чої якості – родючості ґрунту і не призводили б до деградації природного сере-

довища в агросфері [85].  
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Одним із варіантів компромісного землеробства є система адаптивного 

рослинництва, розроблена О.О. Жученком [77]. Адаптивне рослинництво – це 

сукупність індустріальних сільськогосподарських систем з високою продуктив-

ністю, що відповідає природним умовам і не порушує екологічної рівноваги. 

Таке землеробство має скорочене використання мінеральних добрив та спира-

ється на адаптивні сорти [85]. 

Деякі вчені розрізняють так зване збалансоване господарство, яке на дум-

ку Н. Х. Грабака, повинно виробляти високоякісні продукти харчування, збері-

гати свої ресурси, не завдавати шкоди навколишньому середовищу й бути при-

бутковим. Щоб збалансоване господарство не залежало від штучних добрив, 

воно повинно використовувати, наскільки це можливо, корисні природні ресур-

си й поновлювані джерела енергії. Таке господарство допомагає розв’язувати 

більшість серйозних проблем, від яких залежить виробництво продуктів харчу-

вання у світі, зокрема високих цін на енергоносії, забруднення підземних вод, 

ерозії ґрунтів, зниження врожайності, виснаження природних ресурсів, нижчо-

го рівня доходів фермерів, погіршення умов навколишнього середовища та збі-

льшення захворюваності не лише людей, але й рослин і тварин [58]. 

Загалом на підставі зазначеного вище можна стверджувати, що світова 

наукова думка акцентує увагу на тому, що яка б із наведених систем землеробс-

тва не застосовувалася в господарстві, порівняно з інтенсивною її можна нази-

вати екологічною. Але в різних країнах існують певні термінологічні відмінно-

сті під час визначення поняття екологічного землеробства або виробництва, що 

часом призводять до складностей у перекладі міжнародних документів, їх ро-

зуміння та взаємоузгодження. 

Що стосується вітчизняних тенденцій розвитку теоретично-понятійного 

апарату екологізації аграрної сфери та шляхів практичного втілення її основних 

засад, то можна окремити такі основні напрями: натуральне (природне), органі-

чне, біологічне та екологічне (екологічноспрямоване) землеробство. Варто до-

дати, що теоретико-методологічний фундамент останнього напряму сьогодні 

ще не достатньо обґрунтовано. 
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У 2009 р. з відповідним поглибленим аналізом С. М. Вегера [48] увів в 

українську науку термін «натуральне землеробство». Ефективність такого зем-

леробства ґрунтується на використанні не лише органіки, а й природних регу-

лювальних механізмів, тобто біологічних видів. Учений вважає, що назва «біо-

логічне землеробство» є точнішою порівняно з «органічним землеробством», 

адже наука про всебічне вивчення організмів називається біологією. Занадто 

узагальненою він вважає й назву «екологічне землеробство», оскільки природо-

охоронні екологічні принципи слід ураховувати у процесі формування будь-

яких типів агроекосистем, а не лише в біологічному землеробстві. Під вироб-

ництвом натуральної (органічної) фітопродукції С. М. Вегера розумів цілісну 

систему формування та функціонування фітоценозів господарств, яка повинна 

містити низку основних ланок, зокрема: організаційно-правову; сертифікацію 

на основі міжнародних стандартів; вирощування сировини, її зберігання, транс-

портування, переробку та отримання якісної й безпечної продукції; реалізацію 

продукції на персоніфікованих ринках; споживання тощо [47]. 

Досить часто у вітчизняній літературі зустрічається термін «природне зе-

млеробство», що має багато спільного з органічним, оскільки родючість ґрунту 

пропонується підтримувати за рахунок використання компостів та застосування 

мікробіологічних добрив [35, 74]. 

Згідно з проектом ДСТУ «Біоземлеробство. Основні поняття. Терміни та 

визначення», біологічне землеробство (екологічне, органічне землеробство) – 

тип інтегрованого землеробства, у якому сільськогосподарську продукцію 

отримують в результаті використання лише природних матеріалів і процесів та 

посилено вимоги до застосування агрохімікатів [71].  

За М. В. Капштиком, екологічне землеробство – це розробка різних кон-

цепцій стосовно технологій рослинництва і тваринництва, спрямованих на пок-

ращення екологічного стану об’єктів сільського господарства [162]. Зі свого 

боку, Ю. А. Злобін та Н. В. Кочубей вважають, що цей напрям складає аморфну 

групу технологій та ідей, які передбачають ті чи ті засоби екологізації земле-

робства [85]. Під альтернативним екологічним землеробством В. Таргоня вва-
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жає систему агротехнічних заходів, яка, на відміну від традиційної, спирається 

на екологічні закономірності організації сільгоспвиробництва. Водночас у та-

кому землеробстві немає суворих заборон, найважливіше – одержати екологіч-

но чисту продукцію [236]. 

Отже, загальноприйнятою є ідея про те, що системи біологічного, органі-

чного землеробства є одним з найвищих ступенів екологізації аграрної галузі. 

Вони передбачають повне вилучення технології вирощування культур із засто-

суванням агрохімікатів, замінюючи їх ресурсне забезпечення природними, ор-

ганічними засобами. Масштаби можливого впровадження й освоєння біологіч-

ного землеробства вочевидь визначає практика і передовсім виробництво орга-

нічних добрив й біологічних засобів захисту посівів від шкідливих організмів. 

У зв’язку з цим реальним варіантом системи землеробства в напрямі її екологі-

зації є модель екологічного землеробства з пріоритетним забезпеченням біоклі-

матично й економічно обґрунтованої урожайності за рахунок екологічно обґру-

нтованої кількості промислових засобів [74, 145, 230]. 

Констатуємо, що Полтавський регіон має давні, багаторічні традиції 

впровадження тих чи тих систем екологічноспрямованого або альтернативного 

землеробства (або окремих його елементів). Практична діяльність у цьому на-

прямку має потужну наукову підтримку як науково-дослідницького, так і ака-

демічного середовища регіону. Наукові розробки кількох осередків Полтавської 

школи органічного (біологічного, екологічного) землеробства  відомі не тільки 

на теренах України, а й за її межами. Детальніше основні етапи розвитку нау-

кової думки Полтавщини будуть представлені в підрозділі 1.3, але у контексті 

сказаного варто зазначити й про таке. 

Значна кількість праць науковців Полтавського регіону [162, 165, 179, 

180] присвячена питанню розробки інтегрованої системи землеробства, яка б 

ураховувала всі кращі властивості альтернативних систем і водночас допускала 

б у розумних межах застосування мінеральних добрив і пестицидів. Таке зем-

леробство відповідало б, з одного боку, вимогам інтенсивного ведення рослин-

ництва з використанням сучасних досягнень науки і техніки, а з іншого – за-
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вданням охорони навколишнього середовища та максимальної реутилізації всіх 

відходів сільськогосподарського виробництва [162]. Воно орієнтоване на част-

кову послідовну заміну агротехнічних заходів біологічними операціями, але за 

високого рівня агрохімічних прийомів [118]. 

Дослідивши основні науково-дослідні та практичні підходи до формуван-

ня та використання тих чи тих систем землеробства, що містять екологічно- 

спрямовані елементи, вважаємо доцільним проаналізувати відомі способи чи 

стратегії ведення сільськогосподарського виробництва, базованих на впрова-

дженні зазначених вище систем землеробства.  

Цікавим є підхід до класифікації наявних моделей Л. Є. Купінець, згідно з 

яким альтернативні системи землеробства являють собою багатофункціональну 

агроекологічну модель виробництва. Незначні відмінності притаманні інтегро-

ваній системі та моделі стійкого сільськогосподарського виробництва, що до-

пускають застосування мінеральних добрив і пестицидів в обмеженій кількості 

за постійного контролю якості отриманої продукції. Водночас усі перераховані 

системи землеробства орієнтовані на його екологізацію, виробництво з викори-

станням низькозатратних технологій та інноваційних рекомендацій агроеколо-

гії, агрохімії, селекції тощо [110]. 

Зовсім інакше узагальнює способи ведення аграрного виробництва 

О. Л. Попова, яка  пропонує розрізняти екологічне (або органічне) та екологіч-

но сприятливе, дружнє до природи сільське господарство. Екологічне сільське 

господарство здійснюється в жорсткій відповідності до вимог екологічного (ор-

ганічного) агровиробництва й підлягає сертифікації. Екологічно сприятливе ж 

сільське господарство, яке має бути притаманним більшості сільгосппідпри-

ємств, застосовує інтегровані методи ведення господарства [183]. 

Під екологічним агровиробництвом Ю. І. Старчевський [70] розуміє та-

кий спосіб господарювання, який має підтримувати ресурси загального корис-

тування та запобігає їхньої деградації, підтримуючи стан сталої агроекосисте-

ми, а також зберігає родючість ґрунту за рахунок кругообігу в природі органіч-

ної та неорганічної матерії. При цьому культурні рослини отримують поживні 

речовини внаслідок діяльності ґрунтових мікроорганізмів. 
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У дослідженнях [58, 102] учені використовують інший схожий термін – 

екологоспрямоване сільськогосподарське виробництво. Одні науковці вважа-

ють, що таке виробництво має узгодити й гармонізувати  економічні, екологічні 

та соціальні цілі в галузі сільського господарства [58]. Інші  під ним розуміють 

господарську діяльність, кінцева мета якої (отримання прибутку) досягається 

через задоволення попиту на ринку продовольства й сировини за одночасного 

зменшення негативного впливу на довкілля та сприяння сталому розвитку сіль-

ських територій [102]. 

На відміну від більш оптимістичних прогнозів фахівців аграрного секто-

ру, вітчизняні економісти вважають, що причинами зростання екологічного ви-

робництва у світі й значною мірою в Україні є 1) підвищення попиту на серти-

фіковану органічну продукцію в розвинених країнах та 2) відсутність ресурсів 

для підвищення врожайності у слабкорозвинених [115]. Крім того, 

В. В. Скальський наголошує на важливому чинникові, який став поштовхом в 

Україні до переходу на екологічне господарство, – постійна відсутність коштів 

на розвиток сільського господарства [215]. Отже, можна говорити про існуван-

ня господарств з «вимушеною екологічністю». Їхня діяльність не пов’язана з 

виробленням продукції високої якості, а фактично демонструє обмеженість ре-

сурсів для закупівлі добрив чи засобів захисту. 

Для проведення аналізу наявного стану екологічності господарювання в 

Україні необхідно мати чітке уявлення на рівні нормативної бази про ознаки, за 

якими господарство можна віднести до категорії екологічних, та про спосіб ви-

явлення рівня його екологічності. 

На нашу думку, термін «екологічність» найуживаніше в промисловому 

виробництві, хоч має широке використання на науково-методичному рівні. По-

няття екологічності здебільшого вживається як характеристика об’єкта або як 

результат керування організацією в аспекті її екологічності, але, на жаль, як у 

законодавстві, так і в нормативній базі в Україні відсутні чіткі ознаки чи крите-

рії екологічності. 

Аналіз нормативної документації, наукових праць та літературних джерел 

показав, що деякі науковці послуговуються такими поняттями, як екологічність 
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продукції [45, 88, 89, 234], екологічність виробництва [232, 233, 234]. Ці термі-

ни, однак, не є загальноприйнятими чи загальноузгодженими як для підприємс-

тва загалом, так і для окремої технології чи виробленої продукції зокрема. 

Існують різні підходи до визначення екологічності продукції. Екологіч-

ність продукції детермінує властивість рівня якості конкретної продукції, яка 

полягає у спроможності бути використаною за функціональним призначенням, 

не завдавши неприпустимого негативного впливу на якість навколишнього се-

редовища [233], а екологічність виробництва – частка екологічних витрат у су-

купних витратах виробництва конкретного виду продукції [231, 234]. Щодо ро-

слинництва,  поняття екологічності передбачає отримання безпечної, якісної 

продукції, а також збереження довкілля в умовах екологічної рівноваги [31]. 

За твердженням І. М. Бурлакової, показник рівня екологічності продукції 

ґрунтується на вартісній оцінці суспільних еколого-економічних витрат (втрат) 

за стадіями життєвого циклу продукції та дає змогу порівнювати рівні екологі-

чності різних видів продукції [45]. 

Значну увагу дослідники приділяли екологічності технологічних систем в 

аграрному виробництві, їхній оцінці та розробці концепції. Так, Ю. П. Нагір-

ний, І. М. Бендера, С. Ф. Вольвак [150] вважали, що концепція екологічності 

вможливлює представлення кількісної оцінки екологічних властивостей аграр-

них технологічних систем, встановлення їхніх зв’язків з економічною ефектив-

ністю, що є необхідною умовою гармонійного розвитку технологій і природно-

го середовища. Учені ввели показник екологічності технології, який характери-

зує відношення корисних результатів до сукупних негативних наслідків. 

З екологічністю господарювання тісно пов’язана не менш важлива кате-

горія «екологічно чисте виробництво». Як зазначає Н. І. Хумарова, воно перед-

бачає постійне використання інтегрованої, профілактичної, екологічної страте-

гії до процесів і товарів з метою зниження ризику для людини й навколишнього 

середовища. Виробничі процеси екологічно чистого виробництва передбачають 

збереження енергії, ресурсів і сировини, виключення токсичної сировини та 

зниження об’єму й токсичності всіх викидів і відходів виробництва. Для товарів 
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стратегія екологічно чистого виробництва концентрується на зниженні негати-

вних наслідків впливу товару від часу отримання сировини до його кінцевої 

утилізації [246]. 

Відомо кілька науково-методичних та практичних підходів до ідентифі-

кації екологоорієнтованих господарств, але не існує чіткої класифікації та кри-

теріальної бази, за допомогою якої можна було б визначити ступінь їхньої еко-

логічності. Необхідність визначення наявного рівня екологічності господарю-

вання зумовлена низкою можливих досягнутий цілей, наведених на рис. 1.1. 
 

 
 

Рис. 1.1. Обґрунтування необхідності визначення рівню екологічності го-

сподарств [власна розробка] 
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не мають системного характеру, не дають узагальненого уявлення про рівень 

екологічності конкретного аграрного підприємства. 

Отже, визначення основних норм, критеріїв та самої процедури сертифі-

кації, моніторингу за ознакою екологічності є актуальною проблемою сього-

дення. Саме дослідженню, градації, узагальненню відомих підходів, розробці 

пропозицій щодо створення системи оцінювання рівня екологічності господар-
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ства та варіантів переходу його на вищий ступінь й присвячене наше дослі-

дження. 

 

 

1.2. Програми екологічної модернізації агровиробництва 

 

Розробку національних стандартів оцінки екологічного стану територій 

або галузей, рівня екологічності використовуваних технологій або отриманої 

продукції, методів екологізації сільськогосподарських підприємств або страте-

гій їхнього розвитку слід здійснювати відповідно до світових тенденцій розвит-

ку людства та міжнародної наукової думки. 

Підґрунтям для забезпечення певної уніфікації національних підходів до 

природоохоронної та екологічно-спрямованої діяльності на глобальному рівні є 

вимога дотримання засад та відповідності ідеї сталого (збалансованого) розвит-

ку, що зазначена у відповідній концепції. 

Розробці основних положень стратегії збалансованого (сталого) розвитку 

суспільства останніми десятиліттями приділялося надзвичайно багато уваги як 

на політичному, так і на науково-практичному рівні. Про ідею сталого розвитку 

як основи стратегії взаємодії природи та суспільства на засадах економічно, со-

ціально й екологічно збалансованого розвитку, що передбачає можливості за-

доволення потреб людей як сьогодні, так і в майбутньому, було заявлено в до-

повіді Г. Х. Брундтланд «Наше спільне майбутнє» [224]. Концепція сталого ро-

звитку була запропонована ще в 1992 р. Комісією з охорони навколишнього се-

редовища та ресурсів на Конференції ООН з навколишнього середовища та 

сталого розвитку в Ріо-де-Жанейро [228]. 

Контроль, моніторинг досягнення цілей сталого розвитку, оцінка ефекти-

вності використання засобів та інструментів вимагають розробки відповідних 

критеріїв і показників – індикаторів сталого розвитку. Комплекс таких індика-

торів відіграє ключову роль в діагностиці стану складної системи «природа –
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економіка – людина» й уможливлює корекцію цього стану на основі розробки 

відповідних програм [224]. 

Індикатори сталого розвитку (лат. Indicator – показник) – це певні, досту-

пні для спостереження та вимірювання, характеристики, нормативи й умови, 

які дають змогу зробити висновки про стан та зміни сталого розвитку [224]. 

Використання індикаторів допомагає обґрунтуванню прийнятого рішення 

за допомогою кількісної оцінки, інтерпретуванню змін у соціо-еколого-

економічних системах, виявленню недоліків у природокористуванні, полег-

шенню доступу до інформації для різних категорій користувачів, обміну науко-

во-технічною інформацією [214]. 

Завдання розробки індикаторів сталого розвитку було поставлене в 

1987 році Міжнародною комісією з довкілля та розвитку (комісія 

Г. Х. Брундтланд). На потребі в розробці індикаторів сталого розвитку було наго-

лошено в «Порядку денному на ХХІ століття», прийнятому Конференцією ООН 

з навколишнього середовища й розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.). У главі 40 

цього документа «Інформація для прийняття рішень» засвідчено: «З метою 

створення надійної основи для процесу прийняття рішень на всіх рівнях і спри-

яння полегшенню саморегульованої стійкості комплексних екологічних систем 

і систем розвитку, необхідно розробити індикатори сталого розвитку» [224]. 

На міжнародному рівні індикатори сталого розвитку зазвичай поділяють 

на чотири групи: екологічні, економічні, соціальні та інституційні. Кожна група 

індикаторів базується на статистичних даних, тобто вони є кінцевим результа-

том здійсненого моніторингу ситуації. Індикатори інтегруються в складніші по-

казники – індекси стійкого розвитку. Прикладом одного з таких індексів є за-

пропонований у 2005 році індекс стійкого розвитку (ЕSI – 2005), розроблений 

міжнародними організаціями протягом останніх років. Згідно з ЕSI до екологі-

чних індикаторів відносяться: якість повітря, біорізноманіття, ґрунти, кількість 

та якість води [228].  

Індикатори зазвичай є узагальненими показниками та чітко визначають 

цілі чи змінні величини або функції від декількох змінних величин, що відо-
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бражають реальні зміни, які відбуваються в часі. Використовуючи низку інди-

каторів, можна виділити й формалізувати екологічну проблему, дати комплекс-

не уявлення про об’єкт дослідження. Індикатори сьогодні є найпоширенішим 

компонентом забезпечення сталого розвитку територій в усьому світі [246]. 

Індикатори визначають чіткі межі, у яких система, що включає організа-

ційні механізми, технологічні зв’язки, матеріальні та фінансові потоки, може 

стійко функціонувати та впевнено розвиватися. На відміну від «показника», що 

дає лише кількісну констатацію, індикатор має векторно-спрямований характер. 

Індикатори мають граничні (мінімальні або максимальні) рівні [246]. 

Серед основних методологічних підходів до формування системи індика-

торів екологоорієнтованого розвитку окремих територій науковці виокремлю-

ють [246, 256]: 

 геосистемний, згідно з яким індикатори відображають рівень збалан-

сованості господарського розвитку території з її природним потенціалом, вико-

ристання екологічно прийнятих і природозберігальних технологій; 

 біотичної регуляції та стабілізації навколишнього середовища, відповід-

но до якого перевага надається індикаторам, що характеризують стан екосисте-

ми території; 

 системно-ієрархічний, який забезпечує використання основних, допо-

міжних, специфічних індикаторів, що дають змогу врахувати як особливості 

територіально економіко-екологічних систем, так і види діяльності, стану в їх-

ніх межах з урахуванням горизонтів планування та використання для цього від-

носних й абсолютних показників; 

 ООН і Світового банку «проблема-індикатор», згідно з яким критерія-

ми вибору індикаторів є найважливіші проблеми, пов’язані з природним навко-

лишнім середовищем, раціональним природокористуванням; 

 аналітичний «вигоди – витрати», відповідно до якого індикатори відо-

бражають бажаний і небажаний впливи на довкілля у грошовому значенні для 

того, щоб вони розглядалися спільно й за тією ж схемою, що і звичайні фактори 
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виробництва (праця, капітал, сировина) та продукція, що випускається (товари 

та послуги). Цей підхід має суттєве значення для територіальних економіко-

екологічних систем у ситуаціях, наслідки рішень в яких розтягнуті в часі. 

Ефективно діагностувати стан еколого-економічної та соціальної складни-

ків регіону можна з використанням системи екологічних і соціально-

економічних показників сталого розвитку, що дають змогу визначити: еколого-

економічні складники територій як основні інструменти управління регіоном; 

практичні підходи до вибору й обґрунтування індикаторів сталого розвитку на 

локальному рівні; засоби комплексного моніторингу регіону на основі екологі-

чних, соціальних та економічних показників, а також рівня розвитку промисло-

вості. 

Еколого-економічний рівень промислового виробництва регіону слід ана-

лізувати на підставі системи показників, що формують основні складники (бло-

ки) екологічної діяльності підприємства у взаємозв’язку з виробничо-

господарською діяльністю (рис. 1.2). Виділення показників організаційно-

технічного рівня екологічної діяльності галузі чи окремого підприємства в ме-

жах оцінки еколого-економічного рівня розвитку виробництва дає змогу ствер-

джувати про наявність організаційно-еколого-економічних рівнів господарю-

вання [166]. 

Найпоширенішими ознаками класифікації еколого-економічних показни-

ків з метою оцінки й аналізу рівня екологічності промислового виробництва є 

такі: за змістом – натуральні, натурально-вартісні, вартісні, локальні, за рівнем 

визначення – народногосподарський, галузевий, регіональний, макрорівень, рі-

вень внутрішньовиробничих підрозділів підприємства, за часовим інтервалом – 

ретроспективні, поточні, фактичні, оперативні, прогнозні, планові, за об’єктом 

оцінки – виробництво загалом, виробництво конкретних видів продукції, скла-

дники виробничо-господарської діяльності підприємств, за характером викори-

стання – регулювальні, індикаторні, допоміжні [166, 231]. З-поміж останніх 

особливе місце займають індикаторні показники, за допомогою яких здійсню-

ється узагальнювальна характеристика екологічності виробництва. 



 27 

 
Рис. 1.2. Схема аналізу еколого-економічного рівня виробництва підпри-

ємства як системи еколого-економічних показників [166] 

  
Рис. 1.3. Структурна схема чинників, що зумовлюють екологічність агро-

технологічних систем [34] 
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У будь-якій галузі сільськогосподарського підприємства виробництво 

продукції здійснюється відповідно до технологічних процесів, що утворюють 

певну систему. Економіко-екологічну ефективність аграрних технологічних си-

стем можна оцінити кількісно, користуючись структурною схемою факторів, 

що наведені на рис. 1.3. Під час оцінки вони розрізняють різні ієрархічні рівні 

технологічної системи: операції, процесу, технології та технологічного компле-

ксу [34]. Відповідно до рис. 1.3 негативний вплив виробництва на екосистему 

може бути виражений рівнем споживання природних ресурсів, рівнем шкідли-

вих наслідків на довкілля [150] або рівнем екологічної безпеки [72]. 

Згідно з національним стандартом України індикатором екологічного 

стану територій вважають специфічний показник, який надає інформацію про 

місцевий, регіональний, національний або глобальний стан довкілля [73]. 

Для зведення різноманітних екологічних показників в систему комплекс-

ної оцінки в науковій літературі пропонується поєднання таких методів: експе-

ртної бальної оцінки або відстаней; сум та середніх; рейтинговий; варіаційний; 

кореляційний; індексний та ін. Водночас дискусійним залишається питання про 

критерії та кількість факторів в екологічності, які слід ураховувати в кожному з 

цих методів [234]. 

Загалом же більшість авторів  пропонує впроваджувати структуру агро-

виробництва, яка має обґрунтований мінімальний антропогенний вплив на на-

вколишнє середовище – методологія оцінювання соціально-екологічного стату-

су території (рис. 1.4). За основу комплексного показника або його складника –

визначника рівня екологічності агровиробництва – можна покласти різні відомі 

класифікації, які стосуються екологоспрямованого виробництва, що має вплив 

на агроекосистему (рис. 1.5). 

Придатність технології до використання (надання відповідного класу) ви-

значається за допомогою вимірювання відхилення фактичних показників від 

нормативних [72]. До таких показників відносять родючість ґрунту, фітосаніта-

рний стан, акумуляцію шкідливих речовин у ґрунті, міграцію хімічних речовин, 

біологічну активність ґрунту, якість та безпеку продукції, продуктивність, еко-

номічну ефективність. 
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Рис. 1.4. Схема оцінювання екологічності агровиробництва [70] 

 

 
Примітка. За принципом впливу на агробіоценоз технології виробництва екологічно 

безпечної продукції поділяють так: 

 технології органічного землеробства на основі повернення до старих попередніх 

агротехнологій, які базуються на невикористанні будь-яких агрохімікатів. Апологети індуст-

ріальних агротехнологій оцінюють такі агротехнології під девізом «назад в печери»; 

 біодинамічні технології інтенсивного впливу на окремі ланки трофічного ланцюга 

(ґрунтозахисні технології мінімізації обробітку ґрунту, заміна агрохімікатів на природні біо-

логічні аналоги, використання біологічно активних органічних добрив тощо); 

 інтегровані екологізовані агротехнології, які передбачають інтенсивний вплив на 

всі ланки трофічного ланцюга агробіоценозу шляхом комплексного науково обґрунтованого 

включення в нього біотехнологічних техноценозів виробництва біогумусу, ентомологічних і 

мікробіологічних препаратів захисту рослин, мікробіологічних добрив на фоні повної відмо-

ви від застосування агрохімікатів. 
 

Рис. 1.5. Класифікація агротехнологій за інтенсивністю їх впливу на агро-

біоценози [235] 
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Іншим підходом до класифікації можна вважати градацію систем земле-

робства за рівнем їхньої екологізації, розроблену М. К. Шикулою [62]. З розвит-

ком альтернативних систем землеробства вчені [230] Національного універси-

тету біоресурсів та природокористування України модифікували її в іншу кла-

сифікацію (табл. 1.1). Суттєвою відмінністю від наведеної нижче класифікації є 

ототожнення біологічного землеробства з органічним, тобто таким, що повніс-

тю виключає внесення мінеральних добрив, екологічне ж землеробство орієн-

тується на відповідну норму їх внесення. М. К. Шикула, навпаки, стан органіч-

ного землеробство поєднував з екологічним, а стан біологічного землеробства 

характеризував найвищим ступенем екологізації. Крім того, стан спадної еко-

логізації та стан хімізації землеробства об’єднано в промислове (техногенно-

хімічне) землеробство. Відмінністю рівнів екологізації є термінологічна зміна з 

«екстенсивного» рівня на «низький».  

Таблиця 1.1 

Екологічна класифікація систем землеробства за нормами внесення орга-

нічних добрив та індексом екологізації (за М. К. Шикулою) [121] 

Рівень 

екологізації 

землеробства 

Індекс еко-

логізації Іе 

Зональні норми органічних добрив, на площі ріллі, т/га 

Су-

хий 

Степ 

Посуш-

ливий 

Степ 

Степ 

Ліво-

бережний 

Лісостеп 

Право-

бережний 

Лісостеп 

Західне 

Полісся 

Органічне (біологічне) землеробство 

Найвищий 0 14 18 22 26 30 34 

Екологічне землеробство 

Інтенсивний 4-1 14 18 22 26 30 34 

Наростаючий 15-5 8-13 10-27 11-21 13-25 16-29 18-33 

Промислове (техногенно-хімічне) землеробство 

Спадний 16-25 5-7 6-9 7-10 8-12 9-15 10-17 

Низький Більше 25 4 5 6 7 8 9 

Примітка: 1. Величину індексу екологізації землеробства визначають відношенням сумарної 

норми внесення всіх видів мінеральних добрив на гектар ріллі в діючій речови-

ні, кг/га до норми внесення суми всіх органічних добрив на гектар ріллі, т/га. 

2. Добуток індексу екологізації на зональну норму органічних добрив для безде-

фіцитного балансу гумусу вказує на інтервали норм мінеральних добрив, оріє-

нтованих на досягнення біокліматично забезпеченої врожайності певних куль-

тур за умови розширеного відтворення родючості ґрунту. 

 

Чимало досліджень, які становили основу класифікацій, мали фрагмента-

рний характер, тобто надавали комплексну оцінку лише одному ресурсу (скла-
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днику), що використовується в діяльності аграрних підприємств. Найбільше 

уваги приділено, звичайно, земельним ресурсам як основного засобу сільсько-

господарського виробництва. Ми ретельно дослідили, проаналізували, узагаль-

нили та систематизували наявні підходи до екологізації елементів сільськогос-

подарської діяльності аграрних підприємств, які наведено в додатку А. 

Проведений аналіз літературних джерел свідчить, що діяльність аграрних 

підприємств здебільшого оцінюється за допомогою системи еколого-

економічних показників, а це вможливлює оцінку екологічного, економічного 

та соціального складників їхнього розвитку. 

Вивчивши показники екологічного стану ведення господарської діяльно-

сті, можемо зазначити, що на сьогодні не існує загального комплексного показ-

ника, який би визначав рівень екологічності господарства. Ствердимо, однак, 

що науково-методичні підходи досліджень можуть бути застосовані для розро-

бки індикатора екологічності господарств аграрного сектору. 

 

 

1.3. Історичні аспекти розвитку екологічно безпечного агропідприєм-

ства на прикладі Полтавської області 

 

Під час аналізу поняття «екологічність господарства», на наш погляд, 

слід приділити увагу двом його складникам. Перший повинен характеризувати 

екологічність, тобто ступінь урахування у процесі діяльності екологічних зако-

номірностей організації агроекосистем. Він дає змогу мінімізувати негативний 

вплив на природне середовище. Другий – ефективність господарської діяльнос-

ті – випливає з визначення: «Сільське господарство – це комплекс технологічно 

й організаційно взаємопов’язаних галузей, які разом утворюють збалансовану, 

зінтегровану і структурно завершену систему, функціонально-компонентна 

структура якої підпорядкована стабільному нарощуванню продовольчої проду-

кції галузей землеробства і тваринництва» [87]. Отже, екологічне господарство 

має підтримувати екологічну рівновагу природи й бути економічно ефективним. 
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Новітність поняття «екологічного господарювання», на думку значної кі-

лькості науковців Полтавщини, має дискусійний характер. Так, В. М. Саморо-

дов, який займається вивченням історичних засад розвитку аграрної науки Пол-

тавщини, вважає, що ідея появи органічного землеробства має давню перед-

історію [212], і з ним ми не можемо не погодитися. 

Приклади ведення органічного землеробства на Полтавщині відомі ще з 

XVIII ст. на хуторі Трудолюб (нині с. Шахворостівка Миргородського району), 

де знаменитий на той час агроном В. Я. Ломиковський висадив першу в історії 

вітчизняного землеробства полезахисну лісосмугу та запровадив так звану дре-

вопільну систему, яка вможливила значно підвищити рівень урожайності та 

зменшити зовнішні впливи на його отримання [117, 217, 239]. 

Екологічну роль лісосмуг та «органічну» ідею на землях Полтавщини ак-

тивно втілювали управляючий економією князів Кочубеїв неподалік Диканьки 

О. О. Ізмаїльський, а також відомий ґрунтознавець В. В. Докучаєв, якого в 

1888 р. Полтавське губернське земство відібрало як провідного фахівця для до-

слідження місцевих ґрунтів [107]. За участі цього видатного вченого ще в 

1884 р. було створене перше в нинішній Україні Дослідне поле, у 1909 р. реор-

ганізоване в Полтавську сільськогосподарську дослідну станцію, яка надзви-

чайно ефективно функціонує до теперішнього часу [239]. 

Перші спроби екологічноспрямованого господарювання на теренах Пол-

тавщини знайшли своє продовження у практичній діяльності з 1900 р. вихідця з 

теперішньої Хмельницької області І. Є. Овсінського [212]. Ще в 1876 р. він роз-

почав дослідження з питань мілкого (5 см) обробітку ґрунту та його впливу на 

врожайність культивованих рослин. Ідеї такого підходу до обробітку ґрунтів 

виникали також у Д. І. Мендєлєєва та П. А. Костичева у 80-х роках ХVІІІ ст. 

[108], хоча ці вчені допускали можливість неглибокого рихлення ґрунту без ви-

користання плуга [158]. 

Ідеї нової системи землеробства отримали підтримку та наступний розви-

ток завдяки І. А. Стебутові. Для підтвердження рекомендацій І. Є. Овсінського 

щодо шляхів збереження вологи починаючи з 1898 р. він провів низку дослі-
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джень на Плотнянській сільськогосподарській дослідній станції князя 

П. П. Трубецького та Полтавському дослідному полі [78]. 

Послідовником практичних ідей І. Є. Овсінського став Т. С. Мальцев 

[120], який розробив власну систему обробітку ґрунту, що полягала в безвідва-

льному обробітку на 30 см і більше з регулярним спушуванням на глибину 7 см. 

Але найбільшим послідовником  «нової системи землеробства» на Полта-

вщині став відомий громадський діяч Ф. Г. Моргун, який вдало поєднав ідеї та 

практичні напрацювання І. Є. Овсінського, Т. С. Мальцева та А. І. Бараєва. Так, 

з 1973 р. в Полтавській області розпочався активний процес утілення регіона-

льної системи ґрунтозахисного безплужного землеробства.  Цей великомасшта-

бний експеримент довів, що з урахуванням місцевого рельєфу, структури посі-

вних площ, ґрунтово-кліматичних умов такий спосіб обробітку ґрунту можли-

вий для будь-якого регіону. Під керівництвом М. К. Шикули та Ф. Г. Моргуна 

п’ятирічні досліди з впровадження безплужного обробітку ґрунту в базових го-

сподарствах порівняно з традиційними способами ведення землеробства довели 

можливість збільшення врожайності зернових культур на 3,4–5,1 ц/га [148]. 

Позитивні тенденції, помічені в ході експерименту, у 1980 р. дали підста-

ви Координаційній раді з ґрунтозахисного землеробства ВАСГНІЛ2 рекоменду-

вати переведення галузі рослинництва Полтавщини на ґрунтозахисну систему 

землеробства терміном з 1980 до 1984 р. [148]. Слід указати на позитивний 

ефект цього рішення, реалізація якого дала змогу значно підвищити економічну 

ефективність разом з екологічним складником, що характеризувалися змен-

шенням ерозії та норм внесення гербіцидів, зниженням вмісту нітратів у сільсь-

когосподарській продукції. 

Найбільша цінність ґрунтозахисної системи землеробства полягає в неза-

лежності процесів господарювання від несприятливих погодних умов. Так, вда-

лося стабілізувати землеробство Полтавського регіону із забезпеченням охоро-

ни ґрунтів, зменшенням вітрової та водної ерозій, збереженням ґрунтової воло-

                                                 
2 ВАСГНІЛ – Всесоюзна академія сільськогосподарських наук імені Леніна. 
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ги, покращенням вологозабезпечення рослин та підвищенням потенційної ро-

дючості ґрунтів екологобезпечним шляхом. 

Завдяки реалізації потужного експерименту станом на кінець 1988 р. ґру-

нтозахисний безплужний обробіток був впроваджений в Полтавській області на 

площі 1856 тис. га, тобто майже на всій площі ріллі. А в 1990 р. за урожайністю 

зернових культур (площі посівів озимих та ярих зернових в області на той час 

становили 930 тис. га) Полтавська область посіла перше місце в Україні. Наве-

дені дані дають змогу зробити висновок про високу економічну ефективність 

ґрунтозахисної системи землеробства в зоні Лісостепу України. Застосування її 

вможливлює економію сировини, енергії, людських ресурсів, часу, а також 

сприяє науково-технічному прогресу в землеробстві [62, 148, 162, 255]. 

Основним полігоном для впровадження екологічно ефективної системи 

землеробства в Полтавському регіоні було й залишається дотепер господарство 

ПП «Агроекологія», засновником якого є С. С. Антонець [250]. У господарстві 

дотримуються «нової системи землеробства» майже 40 років, постійно її удо-

сконалюючи, а це сприяє накопиченню та мульчуванню органіки, ґрунтозахис-

на та екологічна роль якої є беззаперечною [212]. 

Історія екологічної діяльності цього унікального підприємства розпочала-

ся в 1976 р. з того, що в колишньому колгоспі ім. Орджонікідзе Шишацького 

району почали впроваджувати ґрунтозахисне землеробство на площі 3,5 тис. га, 

з 1979 р. – ґрунтозахисне біологічне землеробство. З 1986 р. господарство пе-

рейшло на біологізацію землеробства, а з 1990 р. – на ґрунтозахисне органічне 

землеробство. У 1997 р. мінімальний ґрунтозахисний обробіток ґрунту з 10–

12 см було вдосконалено на глибину 4–5 см. Упроваджуючи біологічне земле-

робство, господарство розпочало виробляти екологічно чисту продукцію. 

Досвід викликав зацікавлення господарників майже усіх регіонів України, 

Молдови, Республіки Білорусь, Росії, Західної Європи та Америки. На базі під-

приємства проводилися наради, семінари та конференції різного рівня. І сього-

дні це підприємство, яке в 1992 р. реорганізоване в САТ «Обрій», а з 2000 р. і 

донині має назву ПП «Агроекологія», є взірцем агроекологічного виробництва. 
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Крім ведення екологічного виробництва на землях Полтавщини, сьогодні 

ПП «Агроекологія» опікується створенням регіонального ландшафтного парку 

на території Шишацького району [39]. Управління агропромислового розвитку 

Полтавської облдержадміністрації розглядає питання про присвоєння особли-

вого статусу землям. Такий статус назавжди заборонив би використання хіміка-

тів та інших неорганічних препаратів [104]. 

Сьогодні ПП «Агроекологія» є базовим господарством Міністерства аг-

рарної політики України, Української академії аграрних наук, філіалом Полтав-

ської державної аграрної академії, де студенти проходять навчальну виробничу 

практику [39]. На базі господарства вчені Національного аграрного університе-

ту активно проводять наукові дослідження з розробки ґрунтозахисних техноло-

гій виробництва екологічно безпечної продукції, дитячого, дієтичного, лікува-

льного та профілактичного харчування [162]. 

Сьогодні, за даними фахівців Національного аграрного університету, в 

Україні залишається лише чотири невеликих регіони, де ґрунти ще не забруд-

нені до небезпечних меж і де можна вирощувати екологічно чисту й безпечну 

продукцію, яка відповідає жорстким світовим стандартам. Ці регіони – Північ-

но-Полтавський, Вінницько-Прикарпатський, Північно-Прикарпатський і Пів-

нічно-Подільський – володіють близько 6–7 млн гектарами землі. Слід, однак 

узяти до уваги той факт, що потрібно 10 млн гектарів незабруднених земель 

[236], аби прогодувати екологічно чистою продукцією хоча б українських дітей 

віком до 16 років. 

Північно-Полтавський район охоплює більшу частину Полтавської обла-

сті, за винятком регіонів, що прилягають до міст Кременчука та Комсомольська 

[49]. Отже, інша територія Полтавщини є сприятливою для впровадження еко-

логічного господарювання. Наразі в Полтавській області органічним землероб-

ством займаються сім аграрних підприємств. В області є кілька екологічно-

орієнтованих господарств, де вже по 8–15 років не використовують хімічні доб-

рива: «Дружба» в Чутівському, «Здобуток» у Кобеляцькому, «Нива» у Шиша-

цькому, 2 господарства в Чорнухинському районах.  
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Науковці Полтавської державної аграрної академії, зокрема М. М. Опара, 

вважають, що «в Полтавській області, яка є піонером запровадження безвідва-

льного обробітку ґрунту, склалися сприятливі умови для ведення та розвитку 

органічного землеробства. Регіон не перенасичений промисловим виробницт-

вом, має незначну кількість доріг стратегічного значення. В останні роки різко 

зменшилося пестицидне навантаження на ріллю, поменшало в ній і важких ме-

талів. За даними асоціації «Родючість», кількість шкідливих речовин у ґрунтах 

у кілька разів нижча гранично допустимих концентрацій. Тут стабілізувався 

вміст гумусу, особливо в ПП «Агроекологія» [28].  

Однією з основних вимог екологізації та раціоналізації природокористу-

вання є розв’язання глобальних проблем на локальному рівні. Отже, особливо 

важливою слід вважати екологізацію аграрного виробництва на рівні госпо-

дарств [162].  

Зараз активно проводиться робота зі створення у Північно-Полтавському, 

екологічно безпечному від забруднення радіонуклідами та важкими металами, 

регіоні асоціації господарств із виробництва екологічно безпечної продукції для 

дитячого та дієтичного харчування.  

З огляду на викладене вище вважаємо, що Полтавський регіон можна на-

звати осередком зародження екологічного господарювання в Україні. Збалансо-

ване поєднання екологічного, економічного та соціального складників надасть 

змогу Полтавщині бути інвестиційно привабливим регіоном, створити імідж 

регіонального центру з виробництва екологічно чистої продукції, бути екологі-

чним прапором нашої держави. 

Отже, практика ведення на теренах Полтавщини екологічного господа-

рювання зумовлена історичним досвідом та може стати еталоном успіху в агра-

рному підприємництві, а розробка методології підвищення ступеня екологічно-

сті господарств уможливлює покращення стану екологічного складника як од-

ного із найважливіших критеріїв збалансованості розвитку регіону. 
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Висновки до Розділу І 

 

На основі проведеного аналізу підходів до оцінки екологічної модерніза-

ції агровиробництва, тобто трансформації підприємств із традиційними мето-

дами землеробства до альтернативних, ми окремили індикаторний підхід, за 

допомогою якого здійснюється узагальнювальна характеристика виробництва. 

Перевага індикаторів полягає у визначенні чітких меж побудованої виробничої 

системи з усіма її механізмами, що може стійко функціонувати та розвиватися. 

Індикаторний підхід удосконалює процеси обґрунтування прийнятих рішень з 

урахуванням кількісної оцінки, виявляє недоліки у природокористуванні, має 

векторно-спрямований характер та граничні рівні використання. 

З метою визначення граничних меж екологічності агровиробництва ми 

виділили класифікацію систем землеробства за індексом екологізації та норма-

ми внесення органічних добрив, сутність якої полягає у встановленні науково-

обґрунтованих норм органічних та мінеральних добрив для забезпечення у від-

повідній природно-кліматичній зоні бездефіцитного балансу гумусу, а також 

досягнення біокліматичної урожайності культур за умов розширеного відтво-

рення родючості ґрунту. Рівень екологізації цієї класифікації визначає систему 

землеробства, яку може впроваджувати сільськогосподарське підприємство. 

Під екологічністю агровиробництва ми розуміємо ступінь урахування у 

процесі діяльності підприємств екологічних закономірностей організації агрое-

косистем, що дає змогу мінімізувати негативний вплив на довкілля за умови ве-

дення економічно-ефективної системи господарства. Установлено, що ступінь 

екологічності агровиробництва залежить від рівня споживання природних ре-

сурсів та рівня негативного впливу на навколишнє середовище. 

Розробка методології підвищення рівня екологічності агровиробництва 

саме на прикладі Полтавського регіону зумовлена його історичними засадами 

розвитку, значним практичним досвідом та наявністю ґрунтів, на яких можна 

вирощувати екологічно чисту продукцію. 

Результати досліджень, представлених у Розділі І, опубліковано у працях 

автора [91, 93, 130, 131, 133, 135, 138, 211, 257]. 
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РОЗДІЛ 2. 

ОБ’ЄКТИ, УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Об’єкти досліджень 

 

Об’єктами досліджень є процеси функціонування агропідприємств з різ-

ним ступенем розвитку екологізації господарювання – підприємств з традицій-

ними методами землеробства, спеціальних сировинних зон та операторів орга-

нічного ринку. 

Предмет дослідження – процес формування сценарію екологізації агро-

виробництва. 

База проведення досліджень – лабораторія агроекологічного моніторингу 

Полтавської державної аграрної академії та сільськогосподарських підприємст-

вах різних організаційно-правових форм господарської діяльності Полтавської 

області (додаток Б). 

 

2.2. Ґрунтово-кліматичні умови проведення досліджень 

 

Дослідження проводилися в межах Полтавської області, розташованої у 

центральній та північно-східній частинах України зони Лісостепу з помірно-

континентальним кліматом. Протяжність території з півночі на південь складає 

213,5 км, із заходу на схід – 245 км. Із загальної площі 28,75 тис. км2 сільсько-

господарські угіддя займають 75,3 %, що свідчить про її значний аграрний по-

тенціал. 

Незважаючи, що 92 % Полтавської області відноситься до лісостепової 

зони і лише 8 % – до степового типу природного ландшафту, що розташований 

в надзаплавних терасах річок Ворскли і Орчика в південній та південно-східній 

частинах, лісові масиви представлені на дуже обмеженій території – 9,9 %. На 

півночі Полтавщина межує з Чернігівською та Сумською областями, на півдні – 

з Дніпропетровською, на сході – з Харківською та на заході – з Київською, Чер-
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каською та Кіровоградською. За територією вона посідає 7 місце в Україні 

(4,6 % площі), але при цьому займає третю позицію з виробництва валової про-

дукції сільського господарства. 

Сільськогосподарським виробництвом у регіоні займаються 433 підпри-

ємств. Середній розмір земельного фонду підприємства – 3000 га. Крім того, в 

області функціонує 1849 фермерських господарств із середнім розміром угідь 

121 га та 199,9 тис. особистих селянських господарств. Галузь рослинництва 

області за обсягом виробництва зернових культур займає друге місце в Україні, 

кукурудзи – перше. Крім того, на Полтавщині отримують більш ніж 7 % вало-

вого збору України цукрових буряків, сої, зернових культур та соняшнику. Ве-

лика увага в області приділяється і галузі тваринництва, основними пріорите-

тами розвитку якого є молочне скотарство і свинарство. Серед регіонів України 

за поголів’ям великої рогатої худоби, корів та за виробництвом молока область 

займає перше місце, за поголів’ям свиней – четверте. 

У зв’язку з високим рівнем розвитку аграрного виробництва природні 

ландшафти майже не збереглися, і тому в області переважають антропогени, що 

мають переважно сільськогосподарський тип ландшафтів. 

Сільськогосподарська освоєність земель області – 75,3 %, у розрізі райо-

нів вона коливається в межах 60–90 %. Найбільші площі сільськогосподарських 

угідь використовують у Машівському, Козельщинському, Решетилівському та 

Гребінківському районах, найменш освоєні та розорані – у Глобинському та 

Кременчуцькому. Розораність земель становить 61,7 %, що суттєво більше за 

середній показник в Україні. Значна розораність у Гребінківському та Оржиць-

кому районах пов’язана з рівнинністю рельєфу, сприятливого для обробітку 

ґрунту, а в Машівському та Карлівському – також із високою родючістю ґрунтів. 

Усього в Полтавській області налічується 53 види ґрунтів за номенклату-

рним списком [192], серед яких найпоширеніші 12 агровиробничих груп (чорно-

земи, лучно-чорноземні, дерново-підзолисті, опідзолені, лучні, лучно-болотні, 

болоті, торфино-болотні, торфовища, дернові, солонці та солоді). Ці ґрунти ха-

рактеризуються потужним гумусованим профілем (80–120 см), який сформова-

но завдяки щорічному надходженню відмерлих рослинних решток за умов па-
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нування лучних степів, а також глибокому проникненню вологи, що перероз-

поділяла гумус. Найчастіше на Полтавщині трапляються чорноземи – 64 %. 

Механічний склад ґрунтів змінюється із заходу до південного сходу – з лег-

косуглинкових до важкосуглинкових, решта території – середньосуглинкові. 

Піщані та супіщані знаходяться на першій надзаплавній терасі річок. Середньо-

гумусні відмінності чорноземів поширені на схід від долини Ворскли, а мало-

гумусні – на захід від неї. Загалом зустрічається близько 8 типів  ґрунтів. 

Ґрунтовий покрив області залежить від існуючого рельєфу. Так, опідзо-

лені ґрунти сформувалися біля крутих правих берегів річкових долин та займа-

ють площі під широколистяними лісами, деякі – на місці вирубаних лісів 

(6,5 %). Крім того, Лісостепова зона Полтавської області відрізняється від ін-

ших лісостепових областей наявністю близько третини площі орних земель та 

сільськогосподарських угідь, що мають засолені ґрунті. Найбільші масиви со-

лонцюватих ґрунтів поширені на півдні області. Вони приурочені в умовах бли-

зького залягання ґрунтових вод. Лужна реакція таких ґрунтів перешкоджає  ви-

рощуванню картоплі та пшениці, дещо краще родить на них кукурудза, горох та 

деякі кормові культури. 

Важливими показниками ґрунтів є забезпеченість їх поживними речови-

нами, до яких відносять гумус ґрунту та основні біогенні елементи (азот, фос-

фор, калій), які впливають на ріст і розвиток рослин.  

За результатами агрохімічної паспортизації у 2014 р., більшість ґрунтів 

агропідприємств Полтавської області (49,2 %) мають середній вміст гумусу та 

значна частка (37,5 %) – підвищений. Високий і дуже високий рівні характерні 

для відповідно 10,5 % та 0,7 % обстежених ґрунтів. У середньому в області цей 

показник досягає 3,33 %. Найродючіші ґрунти мають Карлівський та Машівсь-

кий райони, а найменш родючі – Хорольський та Козельщинський. 

Найбагатші землі на гумус розташовані у крайніх східних районах облас-

ті, найбідніші – у західних, із середнім рівнем – у центрі. Усі ґрунти потребу-

ють збереження та збільшення кількості гумусу. 



 

 

41 

Збільшення гумусу в районах відбувається, зокрема, за рахунок появи но-

вої ґрунтообробної техніки з безвідвального обробітку ґрунту, зернозбиральної 

техніки, що дає змогу подрібнювати та рівномірно розкидати рослинні рештки 

під час збирання урожаю, проведення прямого висіву тощо. 

Більшість ґрунтів Полтавської області мають низький рівень азоту, під-

вищені рівні фосфору та калію, що свідчить про потребу ґрунтів в азотному 

живленні. Загалом забезпеченість ґрунтів основними біогенними елементами 

достатня для вирощування культурних рослин.  

Кількість мікроелементів у ґрунтах достатня для оптимального живлення 

сільськогосподарських культур. Ґрунти мають найбільший дефіцит у цинку, се-

редньозабезечені міддю та марганцем та достатньо забезпечені бором. Отже, 

ґрунти Полтавської області придатні для вирощування всіх сільськогосподарсь-

ких культур. 

Незважаючи на наявність чорноземів та високий вміст гумусу в ґрунтах, в 

Полтавській області спостерігаються процеси, що зменшують родючість ґрун-

ту. Основними чинниками зниження гумусу є ерозія, інтенсивна мінералізація 

органічної речовини, некомпенсоване відчуження основних елементів живлен-

ня з урожаєм культур. 

Частка удобреної площі мінеральними добривами залишається майже не-

змінною і складає за останні 15 років  85 %. На 1 га посівної площі в останній 

час вноситься більше ніж 75 кг мінеральних добрив у діючій речовині. Частка 

удобреної площі органічними добривами ледь перевищує 6 % загальної посів-

ної площі, а на 1 га посіву внесено 1,2–1,4 т, хоча на 1 га удобреної площі орга-

нічними добривами припадає 19–23 т. Застосування  хімічних препаратів як за-

собів захисту рослин здійснюється в помірних кількостях, але з помітною тен-

денцією до збільшення. Середнє навантаження на 1 га орних земель становить 

близько 2 кг (додаток В).  

На зниження родючості ґрунтів також впливають процеси деградації зе-

мель. Сільськогосподарські угіддя характеризуються слабко та середньодифля-

ційними процесами. Виняток у цьому – Диканський район, який має сильну ві-
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трову ерозію. Зниження родючості ґрунтів унаслідок ерозійних процесів поши-

рене в Чутівському, Решетилівському та Карлівському районах. 749 тис. га 

сільськогосподарських угідь області зазнають впливу водної та вітрової ерозій 

(18,3 % та 18,8 % відповідно до загальної площі) (додаток Д). 

Деградація також відбувається під впливом нерегульованого підняття 

ґрунтових вод. Значної шкоди завдають зсувні процеси, загальна площа зсувів 

становить 63,9 км2, або 0,22 % площі області. 

Полтавська область має стабільну радіологічну обстановку (вміст цезію-137 

та стронцію-90 складає менше 1 та 0,02 Кі/км відповідно). Перевищень ГДК та 

встановлених фонових рівнів солей важких металів (свинцю, кадмію та ртуті) не 

виявлено. Територій забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи немає.  

Вплив тваринництва на навколишнє середовище порівняно з іншими га-

лузями незначний. Утворення неперероблених відходів від тваринницьких 

комплексів у 2014 р. складають близько 900 тис. т (18 % до відходів усіх кате-

горій матеріалів), які негативно впливають на довкілля. Обсяги викидів аміаку, 

що потрапляють до атмосферного повітря Полтавської області, становлять бі-

льше 5 тис. т на рік. Крім того, перевипасання худоби на пасовищах може приз-

вести до втрати здатності екосистеми до відновлення. 

Більшість земель (64,2 %) Полтавської області за агрохімічною оцінкою 

належить до земель підвищеної якості (50–60 балів), але спостерігається тенде-

нція до її зниження. Територія Полтавської області входить до переліку умовно 

чистих земель, що дає змогу віднесення земель до спеціальних сировинних зон 

та вирощування на них органічної продукції. 

Агрокліматичні ресурси є найвагомішою передумовою розвитку сільсь-

кого господарства та спеціалізації в галузі рослинництва. Вони характеризу-

ються температурним режимом повітря та ґрунту, а також запасами вологи. Аг-

рокліматичні ресурс детальніше проаналізовані в додатку Е. 

Рівень зволоження Полтавської області в центральній частині є недостат-

нім, у південно-східній – посушливим. Полтавська область поділяється на 4 зо-

ни [60], які характеризуються певними особливостями (рис. 2.1). 
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Примітки. 

I зона – Західна Лісостепова, найбільш вологозабезпечена (середня кількість опадів 

становить близько 550 мм), але менш забезпечена теплом (сума ефективних температур – у 

межах 2600–2700°), має поширену водну ерозію. У ній переважають чорноземно глибокома-

логумусні та здебільшого легко- та середньосуглинисті ґрунти, значну площу займають 

опідзолені та реградовані, суглинкові ґрунти легкомеханічного складу. 

ІІ зона – Східна Лісостепова з більш посушливим кліматом (середня кількість опадів 

становить 508 мм) та вищим тепловим режимом (сума ефективних температур підвищується 

до 2700−2800°). Більше половини зони займають чорноземи мало- та середньогумусні, у 

центральній та північних частинах – суглинисті ґрунти та опідзолені чорноземи. 

ІІІ зона – Перехідна-Південна, найбільш посушлива зона (середня кількість опадів 

становить 480 мм) з найвищим тепловим режимом (сума ефективних температур сягає до 

2800−2900°), має рівнинний рельєф. Основні ґрунти – чорноземи глибокосередньогумусні, 

малогумусні легкого або середнього механічного складу, інколи зустрічаються й чорноземи 

солонцюваті. 

ІV зона – Південно-Західна на солонцюватих ґрунтах, кліматичні показники якої збі-

гаються з показниками Східної Лісостепової зони. Більшість ґрунтів – чорноземи глибокі, 

слабосолонцюваті та залишковосолонцюваті, місцями залягають засолені, лучні й болотні 

солонцюваті та солончакові ґрунти. 

 

Рис. 2.1. Розподіл зон Полтавської області за принципом вологозабезпе-

ченості та ґрунтових особливостей 
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Велику роль у вологозабезпеченості території відіграють її водні ресурси. 

Територія Полтавської області розташована в межах Придніпровської ни-

зовини на лівобережжі басейну річки Дніпра. Місцевість являє собою рівнину, 

розділену річковими долинами та ярами. Поверхні водойми займають 5,2 % за-

гальної площі області. Детальніший аналіз водних ресурсів представлено в до-

даток Ж. 

Природні води забруднюють мінеральними добривами та стоками тва-

ринницьких комплексів і ферм. Найбільший вплив на ґрунти має нітратне за-

бруднення унаслідок якого знижується якість ґрунтових вод. В останні роки 

спостерігається високий рівень вмісту заліза та фтору, а також хлору. Найбільш 

забруднені ґрунтові води в Семенівському, Глобинському та Новосанжарсько-

му районах. Підвищений рівень мінералізації характерний для Семенівського, 

Диканського та Новосанжарського районів, азотом нітратів найбільш забрудне-

ні ґрунти Семенівського, Глобинського, Пирятинського та Гребінківського. До-

дамо, що нітрати присутні у водах всіх районів, крім Чорнухинського та Козе-

льщинського. Вміст нітратів у поверхневих водах сільськогосподарського при-

значення та залишкові кількості пестицидів не перевищують ГДК. 

Отже, Полтавська область має сприятливі умови та оптимальні показники 

для розвитку сільського господарства. Більша її частина належить до сприятли-

вої біокліматичної зони, крім невеликої північної ділянки, що має її оптималь-

ний рівень. 

Дослідження проводилися на 10 сільськогосподарських підприємствах 

Полтавської області 9 районів усіх ґрунтово-кліматичних зон (додаток Б). Про-

аналізовано також виробничі умови господарської діяльності базових підпри-

ємств (додаток З.1 – З.2). Верифікацію побудованої моделі впроваджено та ап-

робовано в ДП «ДГ ім. 9 Січня» Хорольського району, яке відноситься до 

IV зони.  
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2.3. Методика досліджень 

 

У процесі дослідження використовували загальнонаукові та спеціальні 

методи: абстрактно-логічний – для обґрунтування теоретичних узагальнень, 

концептуальних положень та формулювання висновків; аналізу та синтезу – з 

метою оцінки стану, динаміки та тенденцій розвитку органічного виробництва 

та ССЗ, їхнього нормативно-правового забезпечення; розрахунково-

конструктивний та статистичний – для визначення динамічних показників су-

часного стану еколого-економічної діяльності агропідприємств; системного 

узагальнення та порівняння – з метою аналізу системи показників ефективності 

виробництва за різних систем господарювання, формування напрямів розвитку 

екологоспрямованого та органічного виробництва, вітчизняного та європейсь-

кого екологічного інформаційного забезпечення агропідприємств та їхньої рег-

ламентації; діалектичний метод пізнання – за якого еколого-економічні процеси 

розглядаються в постійній динаміці та взаємозв’язку, а також еколого-

математичного моделювання, зорієнтованого на регресійні, прогнозні, балансо-

ві та оптимізаційні методи дослідження. 

Побудову градації екологічності окремих господарств здійснювали на пі-

дставі законодавчо закріплених реєстрів спеціальних сировинних зон [204, 206] 

та виробників органічної продукції (сировини) [80], а також за щорічними ви-

даннями FiBL «Органік Бізнес-довідник України» [161]. Розробку еколого-

математичних моделей проводили на підставі даних про агроекологічний стан 

підприємства, основні еколого-виробничі показники стану галузей рослинницт-

ва та тваринництва, аналіз та узагальнені експериментальні дослідження, а та-

кож статистичних даних фінансово-економічної діяльності агропідприємств рі-

зних форм власності. 

Придатність сільськогосподарських земель досліджуваних агропідпри-

ємств зі статусом ССЗ визначали відповідно до критеріїв ДСТУ 7244:2011, а 

придатність земель до ведення органічного виробництва – згідно з вимогами 

проекту КМУ «Про затвердження Порядку оцінки придатності земель (ґрунтів) 

для виробництва органічної продукції та сировини». Оцінку здійснювали на ос-
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нові агрохімічних паспортів полів, даних про обсяги використання пестицидів й 

агрохімікатів та результатів обстеження ґрунтового покриву. 

Використовувалися також дані останнього туру агрохімічного обстежен-

ня ґрунтів філії Полтавської області ДУ «Держґрунтохорона». 

Оцінку екологічного стану сільськогосподарських ландшафтів Полтавсь-

кої області проводили в лабораторії Агроекологічного моніторингу ПДАА. 

Відбір проб ґрунту здійснювався відповідно до ДСТУ ISO 10381-2:2004. 

Для визначення фізичних властивостей та структури ґрунту здійснено 4 точкові 

проби вздовж діагоналі ділянки однорідного ґрунтового покриву глибиною 

20 см площею 1 га з рівнинним рельєфом, а для визначення вмісту в ґрунтах 

хімічних речовин – 1 об’єднану пробу. 

Агрохімічні та агрофізичні показники родючості ґрунту визначали за та-

кими методиками: гранулометричний склад ґрунту – за Качинським (ДСТУ 

4730:2007), водневий показник pH сольової та водної витяжки – потенціомет-

рично (ДСТУ ISO 10390-2007),  щільність ґрунту та максимально можливий за-

пас продуктивної вологи – за Йовенком (ДСТУ ISO 11272-2001), гідролітичну 

кислотність – за Каппеном (ДСТУ 7537-2014), органічну речовину (гумус) – за 

Тюрином (ДСТУ 4289:2004), вміст рухомих сполук фосфору та калію – за Чи-

риковим (ДСТУ 4115-2002), вміст азоту, що легко гідролізується, – за Корнфі-

льдом (ДСТУ 7863:2015), азот рухомий амонійний – іонометрично за допомо-

гою реактиву Неслера (ДСТУ 7946:2015), азот загальний – за К’єльдалем 

(ДСТУ ISO 11261-2001) та нітрифікаційну здатність ґрунту – за Кравковим 

(ДСТУ 7538:2014). 

Використовувалися також дані Державного комітету статистики за 2006–

2014 рр. [171]. 

Удосконалення організації галузевої структури виробництва здійснювали 

за допомогою методів лінійного програмування. Перевагами обраних методів є 

можливість автоматизації розрахунків усіх можливих варіантів та можливість 

врахування одночасно великої кількості факторів та допоміжних умов вироб-

ництва (агроекологічних, зоотехнічних, біологічних, соціальних та технологіч-
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них). Крім того, процес є динамічним, адже на будь-якому етапі можлива вери-

фікація шляхом введення додаткових умов, їх спрощення або виключення. Ме-

тод дав змогу теоретично обґрунтовувати можливі стратегії розвитку досліджу-

ваної системи, що скоротило витрати часу та фінансових ресурсів у ході експе-

риментальних досліджень. 

Незважаючи на ієрархічність рівнів управління під час планування опти-

мального поєднання галузей ми використали такі типи моделей: стохастичні 

(кореляційні та виробничі функції), балансові, оптимізаційні та моделі прогно-

зування. Застосування всіх типів моделей, а також технологічних карт на виро-

бництво продукції уможливило оптимізувати увесь процес розширеного відт-

ворення. 

Динамічна модель перспективного розвитку відтворює процеси переходу 

до оптимальної структури та рівня виробництва залежно від проектної потуж-

ності підприємства. Побудову оптимізаційної моделі з визначення спеціалізації 

господарства та поєднання галузей здійснено на основі авторського опрацю-

вання відомих методик [43, 44, 114, 213], які доповнено додатковими обмежен-

нями за критерієм екологізації стратегій розвитку [128]. Модель виробничої си-

стеми та критерії оптимізації представлено у вигляді рівнянь та нерівностей, 

для яких визначено множину змінних, нормативних коефіцієнтів та констант. 

Цільовою функцією моделі були показники ефективності господарської 

діяльності. Як обмеження враховано: використання виробничих ресурсів, до-

тримання співвідношень у посівних площах, можливість утримання тварин, ви-

користання продукції тваринного походження, забезпечення гарантованого об-

сягу виробництва, виробництво та використання кормів для галузі тваринницт-

ва, соломи на підстилку, виробництво та внесення органічних добрив, норма 

насичення їх за рівнем екологізації, внесення мінеральних добрив, бездефіцит-

ний баланс гумусу, забезпечення стійкості ерозійного фону земель та рівень 

екологізації. 

Шукані змінні визначено залежно від наявності та розвитку галузей, пе-

реліку культур та поголів’я тварин. Природно-кліматична зона зумовлює нау-
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ково-обґрунтовану сівозміну; включення до моделі культур, які є рекомендова-

ними до вирощування; ведення екологічно чистого виробництва. 

Галузь рослинництва вимагає деталізації невідомих змінних, оскільки од-

на й та ж культура по-різному використовується: для товарної, фуражної цілей, 

для зеленого корму тощо. У системі змінних ураховано також наявність пасо-

вищ та сінокосів, що доповнюють кормову базу для галузі тваринництва.  

Для кожного виду поголів’я тварин визначено види кормів, необхідних 

для раціону: концентровані, грубі, соковиті, зелені тощо. До цієї категорії змін-

них також включено корми переробних підприємств харчової промисловості 

(жом, обрат, шрот), які не виробляють на підприємстві, а отримують бартером 

або за реалізовану продукцію. 

Нормативні коефіцієнти (коефіцієнти витрат та виробництва продукції) 

розраховано на підставі технологічних карт та основних груп моделей (стохас-

тичних, балансових та прогнозних). Стохастичні моделі дали змогу виявити ко-

реляційно-регресивні залежності між масою рослинних решток, що непрямолі-

нійно залежать від рівня врожайності основної продукції сільськогосподарсь-

ких культур (за Г. Я. Чесняком, 1987, та Ф. І. Левіним, 1977), які визначають кі-

лькісне значення залежного фактора. Балансові моделі відображають баланс з 

виробництва та розподілу продукції. Прогнозні моделі побудовано з викорис-

танням методу екстраполяції динамічного ряду, використовувалися для прогно-

зування врожайності сільськогосподарських культур та продуктивності тварин 

на основі даних попередніх 10 років (додаток И). 

Константами, або постійними величинами, є обсяги наявних виробничих 

ресурсів із врахуванням їхнього фактичного стану на період планування (земель-

ні, трудові, матеріальні ресурси, гарантований обсяг виробництва, розміри 

ферм, обсяги кормів тваринного та промислового походження). Їх ми взяли з 

«Економічного паспорту державного підприємства (господарства) за 1990, 

2000, 2005–2015 роки», власних спостережень з виробничої діяльності госпо-

дарства та аналізу укладених контрактів між виробником та споживачами, тех-

нічних паспортів тваринницьких приміщень. 
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Особливості складу та чергування культур у науково-обґрунтованій сіво-

зміні будували згідно з методичними рекомендаціями щодо оптимального спів-

відношення сільськогосподарських культур у сівозмінах різних ґрунтово-

кліматичних зон України  [125] відповідно до спеціалізації досліджуваного під-

приємства та умов його зволоження.  

Для визначення меж розвитку галузей рослинництва й тваринництва вра-

ховували розміри основних та оборотних засобів (ферм, можливість обміну 

продукції на корм тощо), наявність заключних контрактів, зобов’язань та пот-

реби для створення кормової бази. 

Норми годівлі сільськогосподарських тварин розраховано по довідниках 

поживності кормів, рекомендованих для зони Лісостепу. У процесі розрахунку 

потреби в поживних речовинах враховували різні фактори [64, 65, 67, 237], ос-

новні з яких – природно-кліматична зона розведення тварин; виробничі умови 

господарства; технологія вирощування тварин; типи годівлі сільськогосподар-

ських тварин за співвідношенням груп кормів у раціоні; жива вага тварин, їхній 

рівень продуктивності, особливості та система утримання, статевовікова група, 

фізіологічний стан, структура стада, пора року; складність мікробіологічних 

процесів перетравлення поживних речовин; специфіка відтворного наванта-

ження (парування, лактації); кітність (для кіз), вид та характер виконуваної ро-

боти (для коней) тощо. При цьому враховувалися дані зі звітних форм наявних 

інформаційних систем з управління виробництвом. 

Середні річні нормативні витрати з розрахунку на голову сільськогоспо-

дарських тварин брали відповідно до Методичних рекомендацій щодо проведен-

ня розрахунків витрат кормів сільськогосподарським тваринам у господарствах 

усіх категорій [126] та доповнили показниками перспективного планування для 

вирощування тварин більш високої продуктивності залежно від ґрунтово-

кліматичної зони, у якій розташоване досліджуване підприємство (додаток К). 

Вихід кормових одиниць та перетравного протеїну з розрахунку на 1 га 

посіву розраховано відповідно до прогнозованої врожайності культур, переве-

деної у фізичну масу кормів (додаток Л). Переведення в кормові одиниці здійс-
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нювали за коефіцієнтами з «Довідника поживності кормів» відповідно до при-

родно-кліматичної зони України. 

Умови утримання тварин кількісно відобразили в річних потребах підс-

тилки на одну голову, які розраховували, зважаючи на норми витрат соломи 

(злакової чи бобової) на голову тварини на добу [222]. Як підстилку використо-

вували солому пшениці, ячменю та жита. 

Загальний обсяг органічних добрив розраховували як суму подрібненої 

побічної продукції (соломи, стерні, стебел кукурудзи та соняшнику), зеленої 

маси сидеральних парів та виходу гною тварин за  відповідними перевідними 

коефіцієнтами [59]. Розрахунок виходу гною тварин проводився з огляду на но-

рми технологічного проектування. Орієнтовна кількість напівпрілого гною, 

отримано від голови тварини за рік, розраховувалася залежно від тривалості 

стійлового періоду [222, 223].  

Обґрунтовані норми насичення сівозміни органічними добривами, реко-

мендованими для зони Лісостепу, визначено відповідно до систем землеробства 

за нормами внесення органічних добрив та індексом екологізації (М. К. Шикула 

2000; Ю. П. Манько, 2008). Характер дії на землеробство визначали за коефіці-

єнтом екологізації: інтенсивна хімізація (0,033), хімізація (0,033–0,067), еколо-

гізація (0,067–0,125), інтенсивна екологізація (0,125–0,2) та органічне землероб-

ство (0,2–1). 

Для розробки системи мінерального удобрення сільськогосподарських 

культур використовували балансово-розрахунковий метод [116], згідно з яким 

доза добрив на запланований урожай встановлюється з урахуванням виносу по-

живних речовин запланованим урожаєм основної та побічної продукції, наявно-

сті у ґрунтах рухомих поживних речовин, коефіцієнтів використання поживних 

речовин з ґрунту, з органічних та мінеральних добрив (додаток М). Розрахунок 

балансу поживних речовин в ґрунті (додаток Н) здійснювали за статтями над-

ходження і втрат [209]. 

Баланс гумусу для кожної культури визначали розрахунковим методом за 

В. М. Макаренком [116], що дало змогу встановити мінімально необхідні норми 
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органічних добив (табл. 5.3), які забезпечать досягнення поставленої мети в аг-

розаходах. В основу розрахунку балансу гумусу покладено баланс азоту в сис-

темі рослина – ґрунт – добриво. Відповідний метод ґрунтується на припущенні, 

що 50 % азоту, який поглинається рослинами, виноситься під час розкладання 

гумусу [59, 209]. Вихідними даними для визначення дефіциту балансу гумусу є 

науково обґрунтовані статті утворення (з кореневими, поверхневими рештками 

та органічними добривами) та витрат (мінералізація органічної речовини ґрун-

ту) органічного вуглецю. Оскільки надходження органічної речовини за раху-

нок діяльності синьозелених водоростей, з насінням і садивним матеріалом зна-

ходиться в межах 100–200 кг/га вуглецю, що повністю витрачається під час ве-

ртикального та поверхневого стоку (А. М. Ликов), то для спрощення розрахун-

ків за балансом гумусу ці статті не враховували [116]. 

Для виносу азоту використовували нормативні показники виносу пожив-

них речовин урожаєм сільськогосподарських культур у Полтавській облас-

ті  [197]. Оскільки використання азоту гумусу залежить від гранулометричного 

складу ґрунту та особливостей культур, що вирощуються, вводили коефіцієнти 

з поправкою на ґрунт та в розрізі культур [209].  

Розрахунок валового прибутку від вирощування певної культури на гек-

тарі її посіву та на одну структурну голову проводився за цінами реалізації та 

собівартістю продукції відповідно до фактичного рівня останнього аналізовано-

го року (додаток П), оскільки вартісні показники, зокрема й індекси цін, не мо-

жливо спрогнозувати у зв’язку з нестабільністю економіки країни.  

Для автоматизації розв’язання задачі використано середовище електрон-

них таблиць MS Excel та спеціальну надбудову Solver. Створено єдину базу ста-

тистичних оцінок суб’єкта господарювання, яка об’єднує розрахунки всіх коефі-

цієнтів еколого-математичної моделі та безпосередньо основну модель вироб-

ничих процесів у галузях рослинництва та тваринництва. Така база вможлив-

лює автоматизовану зміну вхідних умов та кінцевих результатів діяльності під-

приємства відповідно до екологізації системи землеробства, а також використову-

вана на всіх етапах переходу до найвищого рівня екологічності господарювання. 
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РОЗДІЛ 3. 

ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ АГРОПІДПРИЄМСТВА 

 

3.1. Градація екологічності аграрних підприємств  

 

Ступінь впливу сільськогосподарської діяльності на довкілля залежить 

від рівня екологічності господарств, встановленого чинною нормативно-

правовою базою. Станом на сьогодні діє два законодавчих документи, які рег-

ламентують правила ведення господарської діяльності, надають відповідний 

статус підприємству та відносять його до реєстрів, опублікованих на офіційних 

сайтах: Закон України № 425-VII «Про виробництво та обіг органічної сільсь-

когосподарської продукції та сировини» від 3 вересня 2013 року [80], згідно з 

яким підприємство після сертифікації відповідними організаціями [19, 90] може 

бути віднесено до Реєстру виробників органічної продукції (сировини); Поста-

нова КМУ «Про затвердження Порядку надання статусу спеціальної зони з ви-

робництва сировини, що використовується для виготовлення продуктів дитячо-

го і дієтичного харчування» від 03.10.2007 р. № 1195 [187], за вимогами якої 

підприємства заносяться до Реєстру спеціальних сировинних зон. 

Найвищим ступенем екологізації характеризується підприємство, серти-

фіковане як органічне, а середній рівень мають підприємства, що відносяться 

до спеціальних сировинних зон (ССЗ). Створення ССЗ є першим кроком для 

впровадження органічного землеробства, оскільки для цих зон діє низка пра-

вил, розроблених IFOAM: підтримання довгострокової родючості ґрунту, виро-

блення якісних продуктів харчування з високим вмістом поживних речовин, за-

стосування та розроблення відповідної технології, заснованої на розумінні біо-

логічних систем [153]. 

Нормативно-правова база щодо створення та функціонування ССЗ була 

закладена ще в 1996 р. [185] за участі Інституту агроекології і природокористу-

вання НААН. Крім Положення про спеціальні сировинні зони, для виробництва 

сільськогосподарської продукції було розроблено також агроекологічні вимоги 
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до спеціальних зон виробництва сировини й продуктів, призначених для дитя-

чого та дієтичного харчування, режими експлуатації цих зон [30] та методичні 

рекомендації щодо оцінки придатності сільськогосподарських земель України 

для створення екологічно чистих сировинних зон і господарства з виробництва 

продуктів дитячого та дієтичного харчування [175]. Проте до 2005 року статус 

спеціальної сировинної зони не отримав жоден суб’єкт господарювання. 

Робота активізувалася лише після прийняття Закону України «Про дитяче 

харчування» від 14.09.2006 року № 142-V [81], згідно з яким держава почала 

стимулювати виробництво дитячого харчування за рахунок розміщення держа-

вного замовлення на виробництво сировини; упровадження механізмів здешев-

лення короткострокових і довгострокових кредитів та пільгового оподатку-

вання для виробників; дотацій вітчизняного виробництва сировини, що засто-

совується для виробництва дитячого харчування тощо.  

Бюджетна дотація надається сільськогосподарським підприємствам, які 

здійснюють діяльність на території, якій надано статус ССЗ для виробництва 

сільськогосподарської продукції, що відповідає санітарно-гігієнічним вимогам 

до виготовлення продуктів дитячого й дієтичного харчування, мають відповід-

ний сертифікат якості, здають молоко власного виробництва на молокопереро-

бні підприємства, де виробляють продукти дитячого харчування на молочній 

основі [184]. 

Інститут агроекології і природокористування НААН, Міністерство аграр-

ної політики та продовольства України та Асоціація виробників дитячого хар-

чування молочноконсервної та сокової продукції «Укрконсервмолоко» у 2006–

2007 роках розробили додаткові нормативні документи та методичні рекомен-

дації щодо регуляції питань, пов’язаних зі створенням, експлуатацією й конт-

ролем за використанням спеціальних сировинних зон [29, 124, 177, 187, 265]. 

Ще одним важливим документом для проведення експертизи сільського-

сподарських підприємств щодо їхньої відповідності вимогам ССЗ є «Науково-

методичні рекомендації з визначення територій, придатних для створення спе-

ціальних сировинних зон» [153]. Крім того, постійне наукове обґрунтування 
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організації виробництва в спеціальних сировинних зонах забезпечують учені 

НДІ рослинництва НУБіП України під керівництвом професора Н. М. Макаре-

нко [173]. 

Формування нормативно-правової бази щодо органічного виробництва 

також характеризується тривалістю його затвердження на офіційному рівні. В 

Україні проект Закону про органічне виробництво було підготовлено ще у 

2000 р. відомим ученим, професором Національного аграрного університету 

(нині НУБіП) М. К. Шикулою [61]. 

Зі свого боку, Концепція державної Програми розвитку органічного ви-

робництва в Україні була представлена лише у 2008 р. [199]. У документі за-

значені завдання, передумови, проблеми та ризики, можливості, необхідні за-

ходи для виконання програми. Цією програмою було заплановано до кінця 

2015 р. досягти частки земель, сертифікованих як органічні господарства, до 

7 %, що, на жаль, не вдалося реалізувати. 

Отже, як зазначалося вище, на сьогодні, правові та економічні основи ви-

робництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції та сировини, захо-

ди контролю та нагляду за такою діяльністю визначає Закон України № 425-VII 

[80]. Проекти актів, необхідних для реалізації цього Закону [194], було схвале-

но на засіданні КМУ в жовтні 2013 р. Варто зазначити, що перший законопро-

ект «Про органічне виробництво» ВРУ ухвалила ще в 2011 р., але він був від-

хилений Президентом з низкою зауважень.  

На нашу думку, подальший активний розвиток органічного руху в Украї-

ні може відбуватися лише за умови створення більш чіткої та ефективної сис-

теми його підтримки на національному рівні та прийняття додаткового пакету 

підзаконних актів, які забезпечать прозорий та простий механізм організації ор-

ганічного виробництва в країні [200].  

Слід відмітити, що питання розвитку органічного (біологічного) земле-

робства регламентується додатково й у інших нормативних документах. Так, 

Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року 

задекларувала план доведення частки органічної продукції в загальному обсязі 
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валової продукції сільського господарства до 10 %, стимулювання ведення 

принципів органічного виробництва, створення економічних умов для розвитку 

альтернативного землеробства, унормування ведення органічного сільського 

господарства та виробництва біопалива, унормування розвитку органічного зе-

млеробства, створення системи його сертифікації [186]. 

Зі свого боку, «Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період 

до 2020 року», прийнята у 2013 р., як один із пріоритетних напрямків досягнен-

ня стратегічних цілей в агропромисловому виробництві країни визначає потре-

бу в продовольчій безпеці держави шляхом сприяння розвитку органічного зе-

млеробства, насамперед в особистих селянських і середніх господарствах [208]. 

Основними засадами Національної екологічної політики України визначено 

створення умов для широкого впровадження екологічно орієнтованих й органі-

чних технологій ведення сільського господарства та досягнення у 2020 р. їх ви-

користання на рівні 7 % від загальної кількості сільськогосподарських земель, 

що становить двократне збільшення їхніх площ порівняно з базовим рівнем [82]. 

На жаль, констатуємо, що за багатьма оцінками виконання даної стратегії 

у 2011–2015 рр., особливо такого її стратегічного завдання, як розвиток органі-

чного землеробства, не спостерігається. Не ведеться також моніторинг частки 

сільськогосподарських земель, на яких використовуються екологічно орієнто-

вані та органічні технології ведення сільського господарства, а офіційна інфор-

мація про них відсутня [174].  

На сьогодні в українському законодавстві немає документів, які повною 

мірою регламентують ведення органічного сільського господарства, не можна 

говорити також про правове та організаційне підґрунтя для збільшення частки 

земель, що використовуються в органічному сільському господарстві, оскільки 

таке збільшення відбувається наразі лише за ініціативи приватних підприємців. 

Не надається консультативна підтримка суб’єктам господарювання з питань ор-

ганічного сільськогосподарського виробництва. Наголосимо, однак, і на окре-

мих позитивних зрушеннях. Так, проводиться інформаційно-просвітницька ро-

бота, спрямована на популяризацію ідей органічного сільськогосподарського 
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виробництва, і тепер громадськість має певне уявлення про органічне сільсько-

господарське виробництво [174]. 

На підставі наявного нормативно-правового забезпечення ведення еколо-

госпрямованої сільськогосподарської діяльності підприємств, використовува-

них ними стратегій екологічно безпечного виробництва та проведеного аналізу 

відомих класифікацій способів екологізації складників виробничої системи ми 

розробили класифікацію екологоспрямованого розвитку агропідприємств для 

Полтавської області, в основі якої лежить відома класифікація систем земле-

робства за нормами внесення органічних добрив та індексом екологізації зем-

леробства (табл. 3.1). Запропонована класифікація є базою для градації екологі-

чності аграрних підприємств (рис. 3.1) та основним критерієм в агроекологічній 

моделі розвитку підприємства. 

Таблиця 3.1 

Екологічна класифікація систем землеробства за нормами внесення орга-

нічних добрив та індексом екологізації для Лівобережного Лісостепу 

Індекс 

екологізації Іе 

Коефіцієнти 

екологізації 

землеробства 

Співвідношення 

органічних і  

мінеральних 

добрив, т/кг д. р. 

Норма  

органічних 

добрив, т/га 

Характер дії на 

землеробство 

0 0,2–1 1:0–1:5 26 Органічне землеробство 

1–4 0,125–0,2 1:5–1:8 26 Інтенсивна екологізація 

5–15 0,067–0,125 1:8–1:15 13–25 Екологізація 

16–25 0,033–0,067 1:15–1:30 8–12 Хімізація 

Більше 25 0,033 1:30 7 Інтенсивна хімізація 

 

Залежно від рівня екологізації землеробства можливі два шляхи переходу, 

які оцінюються шляхом математичного моделювання. Зважаючи на технологіч-

ні регламенти виробництва тієї чи тієї продукції: 1) від традиційного до еколо-

госпрямованого підприємства (від хімічного землеробства до його екологізації 

або екологічного землеробства); від екологоспрямованого до спеціальних сиро-

винних зон (підвищуючи рівень екологізації від спадного до наростаючого або 

інтенсивного рівня); 2) від екологоспрямованого підприємства до органічного 

землеробства та від спеціальних сировинних зон до органічного землеробства 

(тобто від екологічного землеробства до органічного). 
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Примітка. Запропоновано розрізняти п’ять рівнів екологізації землеробства. Найвищий рівень – органічне землеробство, яке ви-

ключає внесення мінеральних добрив. Інтенсивний – дає змогу на 1 т органічних добрив вносити 5–8 кг діючої речовини мінеральних до-

брив, а наростаючий – від 8 до 15 кг. Інтенсивний та наростаючий рівні характерні для екологічного землеробства. Основною ознакою 

екологічного землеробства є внесення органічних добрив на рівні 13–26 т/га, що є додатковим критерієм в еколого-математичній моделі 

оптимізації виробничої програми. Збільшення внесення мінеральних добрив з 15 до 30 кг діючої речовини на 1 т органіки свідчить про 

спадний рівень екологізації, а більш ніж 30 кг – про низький, який притаманний хімічному землеробству, що ведеться в традиційних гос-

подарствах. Норми внесення органічних добрив зменшуються з 12 до 7 та нижче тонн на 1 га посіву сільськогосподарських культур. 

Рис. 3.1. Градація екологічності аграрних підприємств Лівобережного Лісостепу [власна розробка] 

Оператори 

органічного 

ринку 

 

Екологоспрямовані 

підприємства 

Спеціальні 

сировинні зони 

Підприємства з традиційними 

методами господарства 

 99,2 % 

 0,6 % 

0,2 % 

Низький рівень,  Іе > 25 

(хімізація землеробства) 

 

Спадний рівень, 16 < Іе < 25 

(екологізація землеробства) 

 

Наростаючий рівень, 5< Іе <15 

(екологічне землеробство) 

 

Інтенсивний рівень, 1 < Іе < 4 

(екологічне землеробство) 

 

Найвищий рівень,  Іе = 0 

(органічне землеробство) 

 

Придатні 

 N  > 8 

P2O2 > 100 

 K2O > 80 

> 4 % 
2–4 % 

 
Суглинок важкий, середній, легкий 

 

Рівень та індекс екологізації 

(характер дії 

 на землеробство) 

 

Етапи 

 

Варіанти 

переходу 

 

Вид 

 продукції 

Критерії придатності 

земель для виробництва 

екологічно чистої продукції  

Традиційна 

продукція 

Традиційна 

продукція 

Продукція 

перехідного 

періоду  

Органічна 

продукція 

І 

ІІ 

ІІІ 

Б NPK  > 0 

  БГ
  > 0 

 

Б NPK  ≥ 0 

   БГ
  ≥ 0 

 

Б NPK  ≤ 0 

   БГ
  ≤ 0 

 

Б NPK – баланс поживних речовин 
БГ

  – баланс гумусу 
ПП – природне походження 

Суглинок важкий, середній, легкий 
 

> 2 % 
1–2 % 

 

    N  < 5 
  P2O2 <50 
  K2O < 40 

< 1 % 

Обмежено придатні  

  5 <  N   < 8 

50 < P2O2 <100 

40 < K2O < 80 

Непридатні до вирощування 
екологічно чистої продукції 

   N   > 15 
P2O2 > 100 
 K2O > 80 

  8 <  N    <15 
50 < P2O2 <100 
40 < K2O < 80 

Пісок зв’язний, 
рихлий, глина 
важка 
 

Пестициди і агрохімікати ПП 

 

 Пестициди і агрохімікати 

 

Позначення: 

Питома вага  
в загальній структурі 

90Sr > 0,05;  137Cs > 5 

Pb, Cd , Hg > 1 

 

Pb, Cd, Hg<1 
90Sr < 0,05 
137Cs< 5 

 

 
Pb,Cd,Hg< 1 
90Sr < 0,02 
137Cs< 1 

 

 

5
7
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Математичні моделі двох способів суттєво відрізняються між собою за 

обмеженням щодо внесення мінеральних добрив, які замінюються на біологіч-

ні. Уводиться обмеження для сидератів за сівозмінами, вартість яких включа-

ється до виробничої собівартості основної продукції. Додатково проводиться 

розрахунок для балансів гумусу та поживних речовин, у яких сидерати прирів-

нюються до внесення добрив. 

До критеріїв градації екологічності аграрних підприємств ми віднесли ос-

новні агрохімічні показники ґрунтової родючості, екологічної стійкості та сані-

тарно-гігієнічного стану ґрунтів (азот за нітрифікаційною здатністю ґрунту, ру-

хомий фосфор та калій, вміст гумусу в орному шарі, гранулометричний склад 

ґрунту, щільність забруднення радіонуклідами, вміст рухомих форм важких ме-

талів та залишків пестицидів відносно значення ГДК) [196, 265].  

Для умови ведення органічного та екологічного землеробства оператори 

органічного ринку та спеціальні сировинні зони мають задовольняти відповід-

ним критеріям придатності земель. Критерії для можливості виробництва еко-

логічно чистої продукції щодо забезпечення елементами мінерального живлен-

ня збігаються за нормативними показниками (рис. 3.1), а обмеження щодо рівня 

родючості ґрунтів у спеціальних сировинних зонах із 2 % збільшено до 4 %. 

Придатність земель до вирощування екологічно чистої продукції визначається 

також за гранулометричним складом – суглинок важкий, середній та легкий. 

Обмежено придатними є глина легка та супісок.  

У спеціальних сировинних зонах такі показники санітарно-гігієнічного 

стану ґрунту, як вміст рухомих форм важких металів, залишків пестицидів, 

щільність забруднення цезієм-137 не повинні перевищувати 1 Кі/км2 та стронці-

єм-90 – 0,02 Кі/км2, а в органічному землеробстві допускається щільність за-

бруднення цезієм-137 та стронцієм-90 до 5 та 0,05 Кі/км2 відповідно. 

Непридатними вважаються землі, які мають у складі пісок зв’язний, рих-

лий, глину важку; вміст азоту в них за нітрифікаційною здатністю ґрунту мен-

ше ніж 8 мг NO3/кг ґрунту, рухомого фосфору – менше 50 мг/кг ґрунту, рухо-

мого калію – 40 мг/кг ґрунту; родючість ґрунту – менше 1 %. Безперечно, від-
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повідні показники характерні низькому рівню екологізації землеробства, але 

варто зазначити, що підприємства з традиційними методами господарства та-

кож можуть відповідати й критеріям придатності земель для виробництва еко-

логічно чистої продукції, але їх не можна віднести до спеціальних сировинних 

зон чи операторів органічного ринку внаслідок невідповідності технологій ви-

робництва та відсутності необхідних сертифікатів. 

За наведеною вище градацією перехід від хімічного до екологічного зем-

леробства має супроводжуватися зміною дефіцитного балансу гумусу та 

від’ємного господарського балансу поживних речовин на бездефіцитні або по-

зитивні баланси гумусу та елементів живлення, від екологічного до органічно-

го – відбуватися лише за умови позитивних їх рівнів. 

За наведеною вище градацією результатом ведення сільськогосподарської 

діяльності аграрних підприємств є продукція, яка поділяється на 3 види: орга-

нічна, продукція перехідного періоду та традиційна. 

Органічна продукція – це сільськогосподарська продукція, виготовлена 

відповідно до стандартів, що підтверджують їхнє екологічне походження на 

всіх стадіях виробництва – від насіннєвого матеріалу до готової продукції в си-

стемі збуту [247, 52]. Для отримання кінцевою продукцією статусу органічної, 

необхідно пройти весь цикл виробництва з дотриманням низки параметрів (ор-

ганічні методи землеробства і ведення тваринництва, органічна сировина, орга-

нічні речовини та технологічний процес тощо). 

Проаналізувавши відомі підходи до визначення сутності органічної про-

дукції, ми виявили, що за більшістю з них [70, 80, 189, 195, 264] вона характе-

ризується як продукція, отримана в результаті сертифікованого органічного ви-

робництва відповідно до стандартів (вимог відповідного законодавства). За ін-

ших підходів [52, 195, 247], ураховуються екологічно чисті умови її вирощу-

вання, властивості та переваги. Узагальнивши трактування органічної продукції 

виділимо її основні особливості (рис. 3.2), що вказують на її переваги над тра-

диційною (конвенційною) продукцією. 
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Рис. 3.2. Перспективні аргументи позиціонування екологічно чистої про-

дукції: розвинуто ідею [38] 

 

Продукцію, яка виробляється в спеціальних сировинних зонах, можна 

вважати продукцією перехідного періоду, яка є екологічно безпечною та може 

використовуватися для дитячого й дієтичного харчування. 

Традиційну продукцію виробляють аграрні підприємства, які займаються 

інтенсивним землеробством та впроваджують різні елементи екологізації зем-

леробства, тобто відносяться до спадного та низького рівня екологізації. 

 

 

3.2. Екологобезпечні спеціальні сировинні агрозони  

 

Одним з ефективних шляхів зниження негативних впливів аграрного ви-

робництва є надання відповідним територіям статусу спеціальних сировинних 

зон, що може стати певною гарантією постійного контролю за станом навко-

лишнього природного середовища й використанням безпечних технологій у 

процесі виробництва [244].   

Термін «спеціальні сировинні зони» (CСЗ) визначений у Законі України 

«Про дитяче харчування» від 14.09.2006 року № 142-V [81] як регіони або ок-

ремі господарства, що відповідають умовам виробництва продукції рослинниц-

Переробляється без іонізуючої радіації, консервантів, харчових добавок, 

синтетичних ароматизаторів, хімічних барвників тощо 
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Проходить процес інспекції та сертифікації 

Не містить генетично модифікованих організмів і речовин, зроблених на їхній основі 

Забороняється використання гормонів росту та антибіотиків 

Має кращі смакові й оздоровчі властивості 

Не завдає шкоди навколишньому природному середовищу 

Має гарантовану безпеку споживання та позитивний вплив на організм людини 

Зберігає поживні властивості, якість, безпечність і натуральний склад при переробці 

Не містить шкідливих домішок, радіонуклідів, нітратів, важких металів, залишків 

пестицидів, гербіцидів та інших речовин хімічного синтезу 

 
Не містить хвороботворних мікроорганізмів, паразитів і алергенних компонентів 
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тва й тваринництва, придатної для виготовлення дитячого та дієтичного харчу-

вання. Підприємства, що ведуть господарську діяльність за певними правилами 

[187], набувають статусу ССЗ – документально підтвердженої відповідності ви-

робника умовам виробництва сировини, що використовується для виготовлення 

продуктів дитячого та дієтичного харчування.  

Автори Н. М. Рідей та В. П. Строкаль пропонують поняття «спеціальні 

сировинні зони» трактувати як «землі сільськогосподарського призначення, що 

відповідають вимогам біологічної повноцінності та нормам екологічної безпеки 

і на яких можна отримати екологічно безпечну продукцію і сировину в сучас-

них умовах агровиробництва» [207]. 

В окремих випадках спеціальні сировинні зони ототожнюють з екологіч-

но чистими сировинними зонами, під якими розуміють території землекористу-

вання агропідприємств з ґрунтовим покривом, придатним для вирощування висо-

коякісних, біологічно повноцінних урожаїв сільськогосподарських культур [176]. 

Агроекологічними вимогами до створення ССЗ, критеріями та норматив-

ними показниками для агроекологічного моніторингу, а також відомими науко-

во-методичними підходами до експлуатації ССЗ є такі [265]:  

– обов’язкове розташування ССЗ на угіддях, які належать до земель сіль-

ськогосподарського призначення; 

– нормативно обґрунтована віддаленість від промислових підприємств та 

інших об’єктів, які можуть забруднювати навколишнє природне середовище, 

магістральних і регіональних автомобільних доріг, залізниць з інтенсивним ру-

хом транспорту; 

– високий рівень родючості ґрунтів та задовільний санітарно-гігієнічний 

стан ґрунтів; 

– відповідність сировини санітарно-гігієнічним вимогам до дитячого та 

дієтичного харчування, обов’язковим параметрам безпечності й мінімальним 

специфікаціям якості, затвердженим центральним органом виконавчої влади з 

питань охорони здоров’я;  

– відповідність кормів для тварин вимогам безпечності та якості;  
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– виконання актів законодавства з питань ветеринарної медицини щодо 

стану здоров’я тварин і санітарно-гігієнічних умов їх утримання;  

– наявність документів, які підтверджують реєстрацію виробника сиро-

вини у відповідному державному органі ветеринарної медицини. 

Крім того, у ССЗ забороняється [153, 265]  вирощування й використання 

генетично модифікованих організмів, гормональних та інших препаратів штуч-

ного походження; осадів стічних вод; відведення земель для будь-яких держав-

них або громадських сільськогосподарських потреб; будівництво промислових 

чи інших хімічних об’єктів, що негативно впливають на агрокліматичне й еко-

логічне становище. Варто додати, що на сьогодні відсутні єдині державні сані-

тарні вимоги щодо вмісту шкідливих речовин в сировині та не затверджені ме-

тодики  контролю  залишків  гормональних  та  ветеринарних препаратів [216]. 

У ССЗ можуть застосовуватися за спеціальними технологіями пестициди 

та агрохімікати природного походження, перелік яких наведено в державному 

реєстрі пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні 

(19 найменувань) [63, 119]. Вони забезпечують виробництво сировини, яка від-

повідає обов’язковим санітарно-гігієнічним вимогам до дитячого та дієтичного 

харчування і фармакологічної сировини [81, 187, 265].  

Для отримання аграрним підприємством статусу ССЗ необхідно пройти 

відповідну процедуру (додаток Р). Придатність сільськогосподарських угідь 

вимогам ССЗ розглядається на різних рівнях: на рівні конкретного підприємства 

або на регіональному рівні. Існує декілька підходів щодо визначення придатно-

сті сільськогосподарських угідь вимогам ССЗ (додаток С). 

Придатність земель сільськогосподарського призначення конкретного аг-

рарного підприємства згідно з вимогами ССЗ визначається відповідно до кри-

теріїв і нормативів, визначених у ДСТУ 7244:2011 (Додаток Т). 

Залежно від значень показників землі сільськогосподарського призначен-

ня поділяють на три класи придатності [265]: 

− придатні (агроекологічний стан не перешкоджає одержанню високоякі-

сної сировини для виробництва продуктів дитячого й дієтичного харчування); 
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− обмежено придатні (агрохімічні показники ґрунтової родючості і пока-

зники санітарно-гігієнічного стану ґрунту дають змогу одержати високоякісну 

сировину для виробництва продуктів дитячого й дієтичного харчування лише 

деяких сільськогосподарських культур, найбільш толерантних до токсичних 

речовин); 

− непридатні (неможливо одержати сировину, придатну для виробництва 

продуктів дитячого й дієтичного харчування). 

До ССЗ належать сільськогосподарські угіддя, що входять до класу при-

датних або обмежено придатних. 

Державний контроль за цільовим використанням та охороною земель 

сільськогосподарського призначення, яким надано статус ССЗ, здійснює цент-

ральний орган з питань земельних ресурсів; за додержанням вимог законодав-

ства про їх охорону – центральний орган з питань охорони навколишнього се-

редовища; моніторинг родючості ґрунтів, агрохімічну паспортизацію земель та 

контроль за дотриманням технології виробництва в них сировини для виготов-

лення продуктів дитячого і дієтичного харчування – центральний орган з пи-

тань аграрної політики [153]. 

Для перевірки відповідності підприємствами дотримання вимог до ССЗ в 

Україні здійснюється екологічний аудит. До недоліків, які здебільшого, вини-

кають після проведення екологічного аудиту віднесено: зміни в територіально-

му розташуванні сільськогосподарських угідь, які пов’язані з приєднанням до го-

сподарств нових відділків, на які відсутній статус ССЗ; необстежені сільського-

сподарські угіддя господарств на вміст радіонуклідів, що внеможливлює підго-

товку об’єктивних висновків про їхню придатність; використання господарст-

вами пестицидів та агрохімікатів, заборонених для застосування у ССЗ; невід-

повідність технологій вирощування сільськогосподарських культур чинним 

вимогам [46].  

Крім того, у сільськогосподарському підприємстві, яке має статус ССЗ, 

згідно зі ст. 8 «Вимоги до сировини, призначеної для виробництва дитячого ха-

рчування» Закону України «Про дитяче харчування» [81] забороняється будів-
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ництво промислових та хімічних об’єктів, а також будь-якої іншої діяльності, 

яка, за висновком державної екологічної експертизи, може призвести до погір-

шення стану довкілля. 

Зазначимо, що незалежно від форм власності, виробники сировини, які 

здійснюють виробництво сировини у ССЗ, першочергово залучаються до вико-

нання державного замовлення на виробництво сировини для вироблення дитя-

чого харчування [81].  

Раціональна організована експлуатація ССЗ гарантує найповніше викори-

стання агробіологічного потенціалу території, виключає вплив промисловості і 

транспорту на якість продукції, забезпечує збереження природних ресурсів 

(найперше ґрунтів), що в комплексі дає можливість вести землеробство на ви-

сокому рівні та достатньо тривалий час [57]. 

Але для розвитку ССЗ та виробництва продуктів дитячого та дієтичного 

харчування необхідно продумати науковий супровід та провести відповідні ро-

боти зі створення ССЗ для отримання плодово-ягідних, овочевих продуктів, фі-

точаїв, виробництва м’ясних та рибних продуктів дитячого харчування. Також 

потребують розробки механізми контролю за дотриманням  вимог під час екс-

плуатації ССЗ, які передбачають створення нормативно-правових засад цієї 

процедури й визначення уповноважених органів контролю. Для наступного ро-

звитку ССЗ необхідно прийняти загальнодержавну програму, що повинна 

об’єднати зусилля фахівців різних відомств, міністерств, наукових установ, ви-

робничих об’єднань [244]. Для реалізації цієї програми необхідно:  

– надавати статус ССЗ не окремим господарствам, а комплексу госпо-

дарств, окремим регіонам та районам; це мають бути «сировинні заповідні зо-

ни», яким необхідна адресна державна підтримка;  

– внести зміни до Положення про проведення тендерів при поставках 

продуктів дитячого харчування у школи та дошкільні заклади, відповідно до 

яких у тендерах беруть участь тільки спеціалізовані підприємства;  

– створити спеціалізовані магазини з реалізації вітчизняної продукції ди-

тячого харчування, виготовленої з екологічно чистої сировини, розробити су-

часну маркетингову стратегію;  
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– надати підприємствам спеціального статусу на виконання державного 

замовлення, створити на їхній базі ефективне організаційне формування типу 

кластеру з комбінуванням із сільськогосподарським виробництвом, реалізувати 

сучасну концепцію АПК «Від поля до столу»;  

– збільшити державне фінансування для підтримки сталого розвитку ССЗ 

та виробництва продуктів дитячого та дієтичного харчування, ураховуючи не-

обхідність удосконалення технологій виробництва високоякісної та безпечної 

сировини, підвищення технічної та  економічної ефективності переробного сек-

тору та адаптації до вимог ЄС з гігієни і якості. 

Офіційну статистику обліку підприємств – виробників сировини зі стату-

сом спеціальних сировинних зон надає Міністерство аграрної політики та про-

довольства України, що відображено у відповідних реєстрах як на рівні області, 

так і на рівні держави. За даними реєстру спеціальних сировинних зон станом 

на 2013 р. [206], статус отримали землі України загальною площею 222,6 тис. 

га, на яких здійснювали діяльність 77 сільськогосподарських підприємств різ-

них форм власності (рис. 3.3). 

Найбільша кількість їх зосереджена в Полтавській, Вінницькій, Дніпропе-

тровській та Київській областях. Лише по одному суб’єкту господарської дія-

льності, що мають відповідний статус, знаходяться в Херсонській, Рівненській 

та Хмельницькій областях. Середній розмір підприємства зі статусом ССЗ у 

2013 р. складає на рівні 2890,9 га, що майже на 30 % більше, ніж мають підпри-

ємства, що здійснюють виробництво органічної продукції (сировини). 

В останні роки простежується скорочення ССЗ в Україні (рис. 3.4), особ-

ливо в Полтавській, Вінницькій, Київській та Черкаській областях, що зумовле-

но, передусім, не переведенням земель сільськогосподарського призначення на 

органічне виробництво, а терміном закінчення договорів. За даними Інституту 

агроекології і природокористування НАН України, повторна перевірка ґрунтів 

показала, що більшість угідь можна вважати лише «умовно придатними». Бага-

то підприємств, які звернулися за повторним агротехнологічним обґрунтуван-

ням, обробляли ґрунт пестицидами, тому вони не зможуть постачати продукцію 

на переробку для дитячого та дієтичного харчування. 
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Рис. 3.3. Землі сільськогосподарського призначення та підприємства, 

яким надано статус спеціальних сировинних зон (станом 24.01.2013 р.) 

 
Рис. 3.4. Карта спеціальних сировинних зон України, станом на 

15.01.2016 р. [205] 
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У Рівненській, Одеській, Волинській, Автономній республіці Крим, Іва-

но-Франківській областях кількість ССЗ не змінилася, а в Житомирській, Хме-

льницькій, Сумській – узагалі сировинних зон для дитячого та дієтичного хар-

чування на сьогодні не існує. 

Усі сільськогосподарські підприємства зі статусом спеціальних сировин-

них зон займаються лише виробництвом продукції тваринного походження 

(екологічно чисте молоко), і лише Спільне сільськогосподарське товариство  з 

обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Насіння – сервіс» 

Херсонської області – виробництвом продукції рослинництва, а саме: пшениці, 

ячменю, гороху, соняшнику, сої, овочів, плодових (кісточкових, зерняткових) 

культур, винограду, ягідників. 

Варто зазначити, що серед вітчизняної органічної продукції найбільшу 

частку складають зерно пшениці, гречка, горох, соняшник. Із сертифікованих 

господарств на частку виробників продукції тваринництва припадає до 10 %, що 

зумовлено жорсткішими вимогами, ніж до продукції рослинництва [193]. 

Крім того, сировина, вироблена в ССЗ, реалізовується на внутрішніх рин-

ках та призначена для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчу-

вання, а органічну продукцію (сировину) в Україні реалізовують переважно на 

зовнішніх ринках (80–90 % органічної продукції).  

У досліджуваному Полтавському регіоні порівняно з іншими областями 

України зосереджено найбільше підприємств, які здійснюють виробництво у 

ССЗ, але з 2009 року спостерігається тенденція до зменшення їхньої кількості 

(рис. 3.5).  

Упродовж тривалого періоду (2008–2013 рр.) кількість підприємств, які 

мали статус спеціальних сировинних зон в Полтавській області, становила бли-

зько 40–60 %, виробників же органічної продукції нараховувалося менше 2 %, 

що свідчить про високий рівень екологоспрямованого виробництва відносно 

інших областей України. Станом на сьогодні, у Полтавському регіоні зосере-

джено 30,8 % підприємств зі статусом ССЗ та 4,3 % операторів органічного ри-

нку (рис. 3.6), що займаються аграрним виробництвом.  
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Рис. 3.5. Кількість суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють ви-

робництво у ССЗ, в Полтавській області, 2007–2015 рр. 

 
Рис. 3.6. Екологічна карта сільськогосподарських підприємств Полтавсь-

кої області, 2015–2016 рр. 
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Відповідно до районування Полтавської області екологічні підприємства 

зосереджені в однакових за кліматичними показниками ІІ та ІV зонах (рис. 3.7). 
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Рис. 3.7. Рівень екологічності агровиробництва Полтавського регіону, 2016 р. 

 

Крім Гадяцького району, відповідно до градації екологічності агровироб-

ництва, сільськогосподарські підприємства з традиційними методами господа-

рювання займають всю територію І зони (Гребінківський, Лохвицький, Пиря-

тинський, Чорнухинський, Лубенський, Оржицький райони) та ІІІ зони 

(Карлівський, Машівський, Кобеляцький, Новосанжарський райони). Відбулося 

також скорочення екологічних підприємств у ІІ зоні (Зіньківський, Полтавсь-

кий, Чутівський райони). Найбільш екологоспрямованим у 2016 р. вважається 

Хорольський район (26 % екологічних підприємств), удвічі менше підприємств 

зосереджено в Шишацькому районі (13 %), близько 10 % – у Семенівському, 

Миргородському, Козельщинському та Глобинському районах. 

Підвищення як рівня екологізації землеробства, так і перехід на органічне 

виробництво є терміновим завданням, яке потребує розв’язання. Незважаючи на 

окремі негативні тенденції, Полтавщина має значний потенціал до підвищення 

рівня екологічності підприємств. 
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Крім того, на сьогодні вже визначено критерії агроекологічної оцінки 

придатності сільськогосподарських угідь вимогам органічного виробництва, які 

збігаються з критеріями відповідності сільськогосподарських угідь вимогам 

ССЗ, що доведено науковцями Інституту агроекології та природокористування 

НААН. Відмінністю є лише наявність додаткового пункту, який враховує стру-

ктуру діяльності господарства – обов’язкове поєднання рослинництва з тварин-

ництвом (рослинництво – система обробітку ґрунту, сівозміни, система удоб-

рення та захисту сільськогосподарських культур; тваринництво – види та кіль-

кість видів тварин, кількість отриманого гною та органічних компостів, види 

кормів, джерела надходження та якісні показники кормів) [242]. 

Отже, перехід від підприємств, які мають статус ССЗ, до операторів орга-

нічного ринку є останнім етапом досягнення найвищого ступеня екологічності 

аграрного підприємства. З іншого боку, якщо розглядати організацію органіч-

ного виробництва, то наявність статусу ССЗ є першим кроком до впровадження 

жорстких органічних стандартів, оскільки скорочується кількість етапів для пе-

реходу відносно підприємств з традиційними методами господарства. 

 

 

3.3. Органічна модель екологічно безпечного агропідприємства 

 

Аграрне виробництво як окремий організм з максимально замкненим ци-

клом, що ґрунтується на використанні виключно власних добрив та кормів, 

уперше було визначено як біодинамічне сільське господарство, засновником 

якого вважається австрійський природознавець Р. Штайнер. У 1924 р. він пред-

ставив свою концепцію, яка полягала в біодинамічній інтерпретації Природи, у 

ній підкреслювався тісний взаємозв’язок у системі «земля – людина – космос» 

[23]. «Батьком» органічного виробництва вважають британського ботаніка 

А. Говарда, він назвав свою концепцію «Законом Повернення». У 1940 р. 

Л. Нортборн перший використав термін «органічне землеробство», пов’язавши 

його з усією філософією і практикою аграрного виробництва [165, 264]. Ж. Ро-
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дейл (США) в 1942 р. заснував журнал «Органічне землеробство і садівництво» 

[61], з появою якого розпочалася справжня «холодна» війна між сільськогоспо-

дарськими течіями. Забруднення навколишнього середовища зростало і з 

1945 р. відмінність між органічним та конвенційним сільськогосподарським 

виробництвом стала особливо відчутною, популяризувалися органічні принци-

пи та методи. Цей міжнародний рух пізніше назвали «Зеленою революцією» 

[225]. 

Ухвалення законів, стандартів, постанов тощо, звичайно, вимагало вико-

ристання «органічних» понять, до їх дефініції долучалися активісти розвитку 

органічного сільського господарства США та Європа [21, 79, 80, 103, 146, 169, 

172, 189]. 

У 1980 р. Франція стала першою країною в Європі, яка ухвалила націона-

льне законодавство у сфері органічного сільського господарства. Перший зако-

нодавчий стандарт, що його регулює, було ухвалено в Австрії у 1985 р. Згодом 

такі стандарти були затвердженні і в інших країнах, що сприяло ухваленню Пос-

танови Ради ЄС № 2092/1991, тобто впровадженню спільного загальноєвропей-

ського законодавства щодо органічного господарства [146]. Із цього часу можна 

говорити про появу уніфікованого та врегульованого визначення поняття органі-

чного виробництва на міжнародному рівні. 

Згідно із законодавством України, «виробництво органічної продукції 

(сировини) – виробнича діяльність фізичних або юридичних осіб (у тому числі 

з вирощування та переробки), де під час такого виробництва виключається за-

стосування хімічних добрив, пестицидів, генетично модифікованих організмів 

(ГМО), консервантів тощо та на всіх етапах виробництва (вирощування, пере-

робки) застосовуються методи, принципи та правила, визначені Законом для 

отримання натуральної (екологічно чистої) продукції, а також збереження та 

відновлення природних ресурсів» [80]. Таке трактування, на жаль, було офіцій-

но визнане лише у 2013 р., підґрунтям для нього стала значна спадщина науко-

вих досягнень вітчизняних вчених (додаток У). 
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Аналізуючи світові та вітчизняні напрацювання трактувань сутності ор-

ганічного сільського господарства та його складників, необхідно вказати на ві-

дсутність єдності наукових поглядів. Окремі науковці [40, 112], наприклад, 

вважають, що законодавці, даючи визначення, акцентують або на технологіч-

ному аспекті такого виробництва, або на його процесі управління. Дослідники 

рекомендують ураховувати ідею системного поєднання найвагоміших аспектів 

зазначених характеристик. На нашу думку, такі їхні визначення перенасичені 

інформацією та занадто деталізовані, що переобтяжує розуміння самої сутності.  

Окремимо також іншу групу дослідників [219, 220, 247], які стверджу-

ють, що органічне сільське господарство – це практична реалізація основних 

положень концепції сталого розвитку. Із позиції збалансованості розвитку най-

більш вдалим є трактування Т. О. Чайки, згідно з яким органічне сільськогоспо-

дарське виробництво «представляє собою цілісну багатофункціональну модель 

господарювання та виробництва органічної продукції, яка забезпечує збалансо-

вану динамічну рівновагу між компонентами інтегрованої соціо-економіко-

екологічної системи протягом визначеного проміжку часу з метою об’єднання 

економічного зростання та підвищення життєвого рівня з одночасним поліп-

шенням стану навколишнього середовища» [247]. 

Найбільше визнання в науковому співтоваристві отримало сьогодні тра-

ктування органічного сільського господарства як системи управління виробни-

цтвом, що забезпечує рівновагу між продуктивністю агроекосистеми і віднов-

ленням навколишнього середовища, а також забезпечує інтегровану сталість 

антропогенних екосистем відповідно до концепції збалансованого розвитку. 

Загалом у більшості досліджуваних праць органічне сільське господарст-

во ґрунтується на таких принципах [201]: здоров’я, екології, справедливості, 

турботи. Деякі науковці вважають основним принципом органічного виробниц-

тва постулат «ніякої шкоди», що означає господарювати у згоді з Природою. 

Такий підхід в органічному сільському господарстві схожий  на агрохімічний: 

органіки також шукають можливі шляхи підвищення урожайності культур та 
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продуктивності тваринництва, як і агрохіміки, тільки з однією умовою – ці 

шляхи повинні мати екологічну спрямованість [240]. 

Отже, органічне сільське господарство базується на агробіологічній кон-

цепції землеробства (рис. 3.8), яка узгоджується із законами Природи. Такий 

кругообіг є запорукою продовження життя на Землі [220], а тому й має бути 

покладений в основу господарювання. 

 

 

Рис. 3.8. Агробіологічна концепція землеробства: [побудовано автором] 
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– оптимізація процесів охорони здоров’я та продуктивності взаємо-

пов’язаних ланок «ланцюга життя» – ґрунту, рослини, тварини, людини; 

– створення екосистем зі стійкою продуктивністю; 

–  оптимізація біологічної продуктивності та безпеки навколишнього се-

редовища для здоров’я людей; 

– підвищення біологічної активності ґрунтів та підтримка їхньої здатно-

сті до самовідтворення; 

– повторне використання відходів рослинництва та тваринництва з ме-

тою повернення в ґрунти поживних речовин, зведення до мінімуму викорис-

тання невідновлювальних природних ресурсів; 

– ведення господарювання значною мірою на основі відновлювальних 

ресурсів у сільськогосподарських системах місцевого рівня; 

– розвиток екологічно чистих методів використання ґрунтів, води, пові-

тря, а також зведення до мінімуму всіх форм забруднення, зумовлених сільсь-

когосподарською практикою; 

– застосовування до сільськогосподарських продуктів методів  ретельної 

переробки задля дотримання їхньої екологічної безпеки та гарантії життєво ва-

жливих якостей на всіх стадіях виробництва. 

Зазначимо, що в усьому світі сьогодні органічний сектор – це єдиний фо-

рмально врегульований тип сільського господарства, який базується на інтегро-

ваній сталості [146]. Вважаємо, що цілі багатофункціонального органічного 

сільського господарства варто відобразити таким чином (рис. 3.9). 

Способи  досягнення  базових цілей органічного сільського господарства 

відомі з давніх часів і були визначені ще Г. Кантом (рис. 3.10). Так, зважаючи 

на основні постулати (удобрення ґрунтів поживними рештками, насичення сі-

возмін бобовими культурами, застосування мінімального або поверхневого об-

робітку ґрунту, зменшення використання пестицидів тощо), ведення господар-

ської діяльності дасть змогу підвищити родючість ґрунтів, якість сільськогоспо-

дарської продукції, зекономити енергію та захистити навколишнє природне сере-

довище від негативних впливів аграрного виробництва. 
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Рис. 3.9. Місце органічного сільського господарства у системі багатофун-

кціонального аграрного виробництва: опрацьовано автором на підставі [146] 

 

Рис. 3.10. Способи досягнення основних цілей органічного землеробства 

(Г. Кант, 1980): опрацьовано автором на підставі [98, 247] 
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Аналіз численних досліджень [51, 54, 58, 146, 247, 248, 254, 259, 261, 263, 

266] уможливив виокремлення переваг органічного сільського господарства 

порівняно з конвенційним, що дають можливість запобігти появі низки еколо-

гічних, соціальних та економічних проблем, а також досягати таких позитивних 

ефектів (додаток Ф). Отже, ураховуючи ефективність від впровадження органі-

чного господарювання, основним завданням на сьогодні є розвиток науково-

технічного прогресу в аграрній галузі, а також розробка та реалізація механіз-

мів впровадження його елементів, що в майбутньому має змінити концепцію, 

покладену в основу екологічного господарства. 

У результаті проведених досліджень також виявлено, що для розвитку ор-

ганічного виробництва необхідно застосовувати системний підхід, який має ко-

нтролювати та підтримувати держава. 

Так, наприклад, у Польщі екологічне сільське господарство отримує фі-

нансову підтримку з державного бюджету з 1998 року, коли вперше було нада-

но субсидії для покриття витрат, пов’язаних з переходом на такий вид діяльно-

сті. Сьогодні ж фінансова підтримка екологічного агровиробництва в Польщі 

здійснюється з національного бюджету, але значною мірою також і з бюджету 

Європейського Союзу. 

Особлива цінність польської системи підтримки виробництва екологічної 

сільськогосподарської продукції полягає в надзвичайно широкому спектрі її ре-

алізації. Субсидії чи відповідні дотації надаються як безпосередньо виробни-

кам, так і переробним підприємствам, навіть спілкам фермерів чи обслуговува-

льним кооперативам. Науково-дослідні установи можуть отримувати фінансу-

вання як для проведення фундаментальних досліджень у галузі органічного го-

сподарства, так і для діяльності прикладного характеру у співпраці з комерцій-

ними або виробничими структурами. З 2003 р. й до сьогодні кожного року від 

15 до 35 наукових тем, що отримують державне фінансування від Польської 

академії наук, безпосередньо пов’язані з виробництвом екологічної продукції. 

Особливу увагу привертає діяльність, а також спосіб фінансування дер-

жавної системи сільськогосподарських дорадчих служб, яка надзвичайно акти-

вно й результативно діє в Польщі. Саме через мережу цих служб сільськогос-
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подарські виробники отримують суттєву інформаційну підтримку. Окремі осе-

редки дорадництва акцентують увагу на розширення підтримки органічного 

землеробства в регіоні та на постійному наданні кваліфікованих консультацій із 

цього питання. З-поміж них можна виокремити, наприклад, консультаційний 

центр в Брвінові та його відділення в Радомі, до завдання яких входить, зокре-

ма, координація консультативних послуг для екологічного сільського господар-

ства, надання інформації про новітні технології вирощування сільськогосподар-

ської продукції, а також про способи фінансової чи організаційної підтримки 

сільськогосподарського та експериментального ековиробництва. Дорадча слу-

жба в Брвінові також працює в напрямі розширення мережі демонстраційних 

господарств чи дослідних ділянок. 

З державного бюджету в Польщі також щедро фінансуються інформацій-

ні та просвітницькі акції, що проводяться під егідою Міністерства сільського 

господарства та розвитку сільських районів. Ці заходи здійснюються у співпра-

ці з усіма зацікавленими організаціями, що працюють в області екологічного 

агровиробництва. У рамках інформаційної кампанії та популяризувальних за-

ходів проводяться, зокрема, національні та міжнародні виставки, особлива ува-

га приділяється заходам,  що мають на меті підвищення рівня суспільної свідо-

мості та екологічне виховання. Окремо фінансується екологічна освіта.  

Більшість перелічених вище способів фінансової підтримки реалізується 

в Польщі через механізм Спільної аграрної політики, згідно з якою до 2013 р. 

значна частина коштів спрямовувалася на безпосередню підтримку виробників, 

а з 2014 р. значна увага приділяється роботі з розвитку місцевих громад та еко-

логічної свідомості. 

Програма розвитку сільських районів розпочала свою діяльність у Поль-

щі ще в 2007–2013 рр., коли був запущений і механізм підтримки виробників 

екологічної продукції. Відомими на той час були програми: «Агроекологічна 

програма», «Участь фермерів у забезпеченні якості продуктів харчування», 

«Інформація та просвіта». З 2014 р. вони діють у дещо зміненому вигляді, але 

основна їхня суть така: 
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– відповідальність за якість продуктів харчування лежить на кожному 

учасникові процесу «виробництво – переробка – постачання» й відповідно 

отримати дотацію можна на кожному з цих етапів, але кожен підлягає і контро-

лю; 

– підвищення екологічної культури населення, залучення його до процесів 

створення безпечного середовища існування та споживання безпечних продуктів; 

– підтримка локальних виробників високоякісної продукції, надання від-

повідної інформаційної та спеціальної підтримки, прозорість та доступність 

сертифікаційних процедур, насамперед для представників малого чи як у 

Польщі прийнято називати, «родинного» агробізнесу; постійне акцентування 

ідеї важливості дотримання якості продукції та збереження локальних природ-

них агроекосистем; 

– підвищення якості життя сільського населення та його загальноприйня-

тих стандартів; реорганізація локальної інфраструктури; розширення доступу 

до інформації, підтримка локальних традицій, ремесел, сертифікація локальних 

марок чи локальних продуктів, їхня особлива підтримка; заохочення до започа-

ткування нових видів діяльності (наприклад, агротуризм чи екологічні школи, 

літні табори для дітей) або нових технологій (використання відновлювальних 

джерел енергії, реєстрація рекреаційних чи заповідних територій) тощо. 

Проведений аналіз інформаційного забезпечення екологічного сільського 

господарства Польщі свідчить про ефективну та налагоджену систему агроеко-

логічного моніторингу, управління та контролю з боку держави, яка і виступає 

гарантом якості продуктів харчування. Безперечно, перейняття досвіду, особ-

ливо щодо державної сільськогосподарської дорадчої служби та місцевих гро-

мад, дасть змогу в Україні сприяти значному розширенню органічних площ під 

виробництво екологічно безпечної продукції. 

Отже, як показує досвід інших країн, державна підтримка відіграє ключо-

ву роль у формуванні інноваційної політики та можливостей розширення кіл 

органічних операторів. Страхування врожаю від збитків, пільгове кредитуван-

ня, субсидіювання частини витрат на виробництво, система дотацій у перехід-
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ний період та регулювання регіональних ринків органічної продукції є основ-

ними фінансово-економічними заходами для розвитку малого підприємництва 

та впровадження інновацій для суб’єктів великого підприємництва України. 

Крім виробників органічної продукції, державної підтримки потребують 

насінницькі та племінні господарства, науково-дослідні установи, служби еко-

консалтингу, збутові організації, екологічна інспекція та постійні програми ро-

звитку органічного сільського господарства. 

Застосування багаторівневої системи підтримки розвитку органічного ви-

робництва, дасть змогу, на нашу думку, повною мірою враховувати як місцеву 

специфіку, так й умови функціонування екологічних сільгоспвиробників, а та-

кож розширити спектр напрямків розвитку органічного сектору. Проаналізува-

вши численні дослідження науковців, програми розвитку органічного сільсько-

го господарства, ми визначили напрямки розвитку виробництва органічної про-

дукції в Україні (додаток Х). 

Більшість із перелічених заходів потребують детальних комплексних до-

сліджень і розробки відповідних стратегій та алгоритмів їх реалізації. Окремі 

практичні елементи вже мають значний досвід впровадження. Саме тому наші 

наступні дослідження спрямовані на розробку механізмів переходу до екологі-

чного та органічного землеробства в Полтавській області, яка має значний при-

родний потенціал, роками сформовані традиції екологічного землеробства, а також 

інвестиційно привабливий клімат для закордонних та вітчизняних інновацій. 

Органічне агровиробництво в Україні перебуває нині на стадії становлен-

ня, селекції можливих стратегій розвитку, а також виявлення шляхів і способів 

розв’язання складних викликів сьогодення. Незважаючи на значну кількість 

проблем, органічний сектор має величезний потенціал і є перспективним завдя-

ки родючим чорноземним ґрунтам і міцним традиціям сільськогосподарського 

виробництва в нашій державі [2, 7, 18, 27, 54, 122, 127, 253]. 

Становлення органічного агровиробництва в Україні має довголітню іс-

торію, але його розвитку як окремої галузі аграрного сектору значною мірою 

сприяла зміна курсу сільськогосподарської діяльності міжнародних компаній з 
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орієнтацією на виробництво органічної сировини як кормів для експорту до 

країн Європи, у яких стрімко на той час розвивалася галузь тваринництва. Так, 

зернові трейдери сертифікували іноземними сертифікаційними органами збан-

крутілі фермерські господарства, залишаючись при цьому власниками сертифі-

катів, а інформація щодо зазначеної кількості задокументованих сільськогоспо-

дарських угідь не узгоджена й не повною мірою оприлюднена [17, 18, 54, 122, 

127]. 

Зазначимо, що сьогодні в більшості країн світу, зокрема і в Україні, ди-

намічного розвитку набуває органічний рух із законодавчо закріпленим термі-

ном «виробництво органічної продукції (сировини)» [80]. 

Дані про кількість органічних господарств та площу сертифікованих сіль-

ськогосподарських угідь України відображаються в щорічних статистичних ви-

даннях FiBL (німецьк. – Forschungsinstitut für biologischen Landbau)3, але й вони 

є досить умовними і не мають всеохопного характеру [17, 18].  

На відміну від інформаційного забезпечення нашої держави, європейські 

країни мають налагоджену, прозору, чітку поінформованість та регламентацію 

системи органічного сільського господарства. Найкращим прикладом впрова-

дження органічного землеробства є Польща, яка має найбільшу зайнятість на-

селення в сільському господарстві серед країн Європи та займає друге місце пі-

сля Румунії за кількістю фермерських господарств. Екологічне сільське госпо-

дарство Польщі має давні традиції та стрімко розвивається, особливо після 

вступу держави до ЄС. З 2004 р. швидко проведено імплементацію законодав-

чої платформи, уведено фінансову допомогу на витрати за контролем, а потім – 

і допомогу для фермерських господарств у вигляді дотацій.  

Основний закон, що регламентує агроекологічне виробництво в Польщі, 

прийнятий у 2009 р. У ньому викладено основні положення, указано уповнова-

жені органи з сертифікації, представлено форму для заявки на здійснення дія-

льності в галузі органічного сільського господарства, розроблену головним ін-

спектором IJHARS (Inspekcjа Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych) 

                                                 
3 FiBL (німецьк.) – The Research Institute of Organic Agriculture (англ.); Науково-дослідний ін-

ститут органічного сільського господарства (укр.). 

http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php?idkat=121
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[8]. Для реєстрації участі органічного оператора слід заповнити відповідну ре-

єстраційну форму (заявку), доступну на веб-сайті Інспекції з якості сільського-

сподарської продукції та продовольства. Після цього виробники органічної 

продукції використовують єдині форми для обліку свої діяльності, що дає змогу 

органам із сертифікації ефективно здійснювати перевірку документації на фер-

мі. Потім сертифікаційні органи опубліковують для вільного доступу основні 

відомості про операторів органічного ринку та їхню діяльність. Моніторинг та 

управління в органічному сільському господарстві здійснює Міністерство сіль-

ського господарства в Польщі, а саме відділ екологічного сільського господарс-

тва, необхідна інформація відображається на сайті Міністерства [22]. 

Важливим елементом органічного виробництва є впровадження офіційної 

системи маркування такого виду продукції. Після вступу до ЄС у Польщі було 

введено спеціальну систему контролю та сертифікації екологічних продуктів. 

Кожен з виробників перебуває під постійним контролем в рамках цієї системи. 

Ця система функціонує у структурі Міністерства сільського господарства та 

сільського розвитку, який здійснює постійну перевірку якості сільськогоспо-

дарської та харчової продукції. Саме з такою метою було створено спеціальний 

Центр з акредитації та сертифікації. Крім того, постійний нагляд за ринком 

екологічної продукції здійснюється з боку ветеринарної інспекції, а також Дер-

жавної інспекції охорони рослин та насіннєвого матеріалу Торговельної палати, 

які зобов’язані співпрацювати додатково з інспекцією з торговельної якості 

споживчої продукції. Отже, кожен виробник чи переробник екологічної проду-

кції постійно контролється як з боку держави, так і з боку торговельних чи пос-

тачальних мереж, а часом відповідних громадських організацій. Ефективна  си-

стема контролю та сертифікації екологічного сільськогосподарського виробни-

цтва – це основна гарантія для споживачів у Польщі. 

Згідно зі світовою статистикою, станом на 2013 р. Україна потрапила в де-

сятку країн, що характеризуються найбільшим темпом зростанням органічних 

сільськогосподарських угідь. Вона посідає 5 місце після Австралії, Китаю, Перу 

та Італії. Виявлено, що приріст складає 44,2 %, тобто кількість земель під орга-
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нічним виробництвом зросла за останній рік на 120550 га. Україна займає та-

кож 8 місце у списку країн, що входять до Організації економічного співробіт-

ництва та розвитку (ОЕСР – The Organisation for Economic Cooperation and 

Development) з найбільшою площею органічних сільськогосподарських земель 

[2, 7]. 

Сьогодні у світі 43,1 млн га знаходиться під органічними землями, що 

складає лише 0,98 % від усієї площі сільськогосподарських угідь. Найбільша 

територія під органічним виробництвом виявлена в Океанії (17,3 млн га). У Єв-

ропі таких земель 11,5 млн га, тобто 27 % від усіх органічних земель світу та 

2,4 %  від загального обсягу сільськогосподарських угідь Європи (рис. 3.11). 

Основні органічні угіддя зосереджено в Іспанії, Італії, Франції, Германії та 

Польщі.  Україна в такому світовому рейтингу займає 11 місце (табл. 3.2). 

За площею сільськогосподарських угідь станом на 2013 р. Україна займає 

21 місце серед світових лідерів органічного виробництва. Трійку першості фо-

рмують Австралія (17,2 млн. га), Аргентина (3,2 млн. га) та США (2,2 млн га). У 

структурі питомої ваги Європи органічні українські землі складають 3,4 %, а 

світу – лише 1 %. Загальна площа земель, які пройшли органічну сертифікацію 

в нашій державі, становить 923,4 тис. га, із них 530,0 тис. га – дикоросів. Частка 

сертифікованих органічних площ серед загального обсягу сільськогосподарсь-

ких угідь України складає 0,95 % (табл. 3.2). При цьому наша держава займає 

перше місце в східноєвропейському регіоні щодо сертифікованої площі органі-

чної ріллі, спеціалізуючись переважно на виробництві зернових, зернобобових 

та олійних культур [181].  

Частка органічного сільського господарства Польщі в загальній площі 

сільськогосподарських культур у період становлення цього виду діяльності 

(2002 р.) займала лише близько 0,3 %, у той час як в середньому по країнах Єв-

ропейського Союзу складала 3,3 %. На сьогодні частка органічних сільськогос-

подарських угідь у Польщі збільшилася до 4,3 % унаслідок зростання кількості 

уповноважених органів із сертифікації, яких станом на 2013 р. налічувалося 

близько 10. 
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Рис. 3.11. Площа органічних сільськогосподарських угідь та їх питома ва-

га у структурі земель світу [27] 

 

Таблиця 3.2 

Площа сертифікованих органічних земель та їх питома вага 

у загальному обсязі сільськогосподарських угідь держави, 2013 р. [27] 

№ Країна Площа, га %*  № Країна 
Площа, 

га 
%* 

1 Австралія 17150000 4,2  16 Мексика 501364 2,3 

2 Аргентина 3191255 2,3  17 Швеція 500996 16,3 

3 Сполучені 

Штати Америки 
2178471 0,6  18 Чехія 474231 11,2 

4 Китай 2094000 0,4  19 Туреччина 461396 1,9 

5 Іспанія 1610129 6,5  20 
Фолклендські 

острови 
403212 36,3 

6 Італія 1317177 10,3  21 Україна 393400 0,1 

7 Франція 1060756 3,9  22 Перу 388448 1,8 

8 Німеччина 1060669 6,4  23 Греція 383606 4,6 

9 Уругвай 930965 6,3  24 Казахстан 291203 0,1 

10 Канада 869239 1,3  25 Румунія 288261 2,1 

11 Бразилія 705233 0,3  26 Португалія 271532 8,1 

12 Польща 661956 4,3  27 Уганда 231157 1,7 

13 Великобританія 567751 3,3  28 Фінляндія 206170 9,0 

14 Австрія 526689 19,5  29 Латвія 200433 11,0 

15 Індія 510000 0,3      
 

* Питома вага сертифікованих органічних площ у загальному обсязі сільськогосподарських 

угідь країни, % 
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Слід зазначити, що Україна входить в десятку лідерів за вирощуванням 

органічних олійних культур (38,5 тис. га). Вона поступається лише Китаю, Ка-

захстану, США та Румунії, випередивши навіть Канаду порівняно з попереднім 

роком. Крім того, сертифіковано 127,7 тис. га зернових, 9,9 тис. га білкових ку-

льтур, 5,3 тис. га овочів, 490 га фруктів та 300 вуликів [27]. 

У європейських країнах виробництво екологічної продукції характеризу-

ється орієнтацією на збереження сільськогосподарських угідь. У структурі 

польського землеробства у 2010–2015 рр. домінували луки й пасовища ( 30–

35 %) та кормові культури ( 29–33 %). Значну частку у структурі посівів зай-

має вирощування зернових культур ( 15–20 %). Інші категорії сільськогоспо-

дарських культур майже не перевищують 10 %, зокрема фрукти і ягоди – менше 

9 %, овочі – менше 1,5 %, бобові для насіння –  1 %, технічні культури – менше 

0,5 %, картопля – менше  0,4 % та інші культури – менше 0,3 %.  

Слід назвати декілька важливих характеристик структури посівів в орга-

нічному агровиробництві ЄС. Найістотніші серед них – це надзвичайно низький 

відсоток земель під овочевими культурами. Лише на Мальті та в Нідерландах 

він становить відповідно до 47 % та 10,5 %. В усіх інших країнах він нижчий за 

3 %. Деякі країни характеризуються дуже високою часткою постійних пасовищ 

у структурі посівів: Чехія – 85,7 %, Словенія – 85,6 % і Словаччина – 81,9 % [6]. 

Обсяги органічного сектору сільського господарства в Польщі мають 

стійку тенденцію до збільшення. Упродовж 2003–2013 рр. кількість органічних 

господарств збільшилася в 11 разів. Так, у 2003 р. як екологічні було сертифі-

ковано 2286 підприємств з площею сільськогосподарських угідь 61236 га, а у 

2013 р. їхня кількість зросла до 26598 од. з площею 669 970 га (рис. 3.12).  

Згідно зі світовою офіційною статистикою в Україні площа сертифікова-

них сільськогосподарських угідь теж зросла, можемо констатувати, що за 2002–

2013 рр. – у 2,4 рази. Усього станом на початок 2014 р. сертифіковано 

175 підприємств, які виробляють сільськогосподарську продукцію (рис. 3.13). 
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Рис. 3.12. Площі органічних сільськогосподарських угідь та кількість ор-

ганічних господарств у Польщі, 2003–2013 рр. [22] 
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Рис. 3.13. Площі органічних сільськогосподарських угідь та кількість ор-

ганічних господарств в Україні, 2002–2013 рр. [122] 
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Як зазначалося вище, дані світової статистики є досить умовними. В Ук-

раїні в останні два роки видаються щорічні видання FiBL – «Органік Бізнес-

довідник України» [161], згідно з якими на початок 2014 р. кількість органічних 

операторів становить 208, з яких 127 виробників сільськогосподарської проду-

кції та 13 виробників засобів захисту рослин та добрив (рис. 3.14). 

У ході дослідження виявлено, що найбільшими обсягами (за оброблюва-

ними площами) органічне агровиробництво характеризується на півдні в Оде-

ській і Херсонській областях. Крім того, найбільші розбіжності на світовому та 

локальному рівнях в статистиці спостерігається саме в південних областях. По-

яснюється це тим, що вироблена у Причорномор’ї зернова продукція, зокрема й 

органічна, іде на експорт. Близькість портів дає змогу проводити ці операції за 

найменших транспортних витрат, що й позиціонує ці області як привабливі для 

розвитку органіки з погляду міжнародних торговельних компаній [127].  

Зазначимо, що значна кількість українських органічних господарств роз-

ташована в Київській, Полтавській, Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Тер-

нопільській та Житомирській областях (це  сертифіковані органічні господарст-

ва різного розміру – від кількох гектарів, як і в більшості країн Європи, до декі-

лькох тисяч гектарів ріллі)  [122, 161, 241]. 

Підраховано, що в середньому в Україні у 2013 р. підприємства, що 

займалися виробництвом органічної продукції (сировини), мали розмір 2251 га, 

хоча на початку 2002 р. їхній середній розмір складав 5322 га (рис. 3.15). 

На території Європейського Союзу, на відміну від України, площа орга-

нічної ферми, хоч і з великими відмінностями між країнами, у середньому 

складає 34 га. У Словаччині середній розмір органічних ферм становить близь-

ко 453 га, у Чеській Республіці – 169 га, у Великобританії – 114 га, в Естонії – 

91 га, у Швеції – 81га. Домогосподарства з низькою середньою площею пере-

важно зосереджені в Словенії (14 га) та Греції (8 га), на Кіпрі (6 га) та Мальті 

(3 га). В Італії та Австрії середній розмір ферми не досягає навіть 20 га, а в 

Польщі, Іспанії та Франції становить близько 25 га, 23 га та  41 га відповідно 

[6].  
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Рис. 3.14. Органічна карта України, станом на 31.12.2013 р. [161] 
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Рис. 3.15. Середній розмір органічного господарства в Україні та Польщі, 

2002–2013 рр. 
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Рис. 3.16. Кількість переробних підприємств у системі екологічного зем-

леробства в Польщі, 2003–2013 рр. [20] 
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У Польщі середній розмір органічних господарств упродовж досліджува-

ного періоду істотно не змінився (див. рис. 3.15) і фіксується в межах від 

20,71 га до 25,19 га, у той час як для традиційних форм господарювання цей 

показник не перевищує 10 га. 

У ході аналізу підтверджено факт, що в Україні становлення органічного 

виробництва відбувалося за рахунок великих сільськогосподарських підпри-

ємств, хоч останніми роками спостерігається стійка тенденція до отримання ор-

ганічної продукції за рахунок середніх та малих господарств. В Україні також 

спостерігається тенденція до зростання кількості невеликих органічних сільсь-

когосподарських виробників з розмірами земельних угідь до 300 га, де найбі-

льшу питому вагу займають саме господарства до 25 га [253]. 

При цьому значна увага в Польщі приділяється не тільки екологічно без-

печним способам вирощування сільськогосподарської продукції, а і її первин-

ній переробці. Так, у період з 2003 по 2013 рр. їх кількість зросла майже у 

18 разів (рис. 3.16). Загальна кількість органічних підприємств-переробників у 

цих регіонах складала 43,2 % від загальної їх кількості. Слід зазначити, що кі-

лькість підприємств, які самостійно переробляють органічну сировину (проду-

кцію) в  Польщі є значно меншою порівняно з кількістю таких підприємств у 

країнах Західної Європи, наприклад, у Німеччині, де їх кількість досягає 

9183 од., у Франції – 8957 од., в Італії – 5873 од., в Іспанії – 90 од., у Великоб-

ританії – 2052 од., у Нідерландах – 1035 од. 

Більшість польських органічних переробних підприємств у період  2012–

2014 рр. [20] займалися переробкою фруктів та овочів  32 % та виробництвом, 

пов’язаним з подрібненням круп  23 %, значно менші обсяги припадають на 

переробку експортованих кави та чаю – 5 %, а також власного м’яса – 7 %, мо-

лока та сирів – 4,7 %, жирів –2,4 % та інших продовольчих товарів як з власної, 

так і закупленої сировини (какао, шоколад, кондитерські вироби тощо) – 24,8 %. 

В Україні упродовж аналізованого періоду сертифікацію переробної та 

трейдерської діяльності пройшли 34 % суб’єкти господарської діяльності від 

загальної кількості операторів органічного ринку.  
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За даними підсумків прес-конференції «Органік в Україні: результати ро-

ку та перспективи», організованої Федерацією органічного руху України за під-

тримки Проекту USAID Aгроінвест4, у 2014 р. визначено найкращі підприємст-

ва – виробники сертифікованої органічної продукції рослинництва – СОК5 «На-

дія» (Чернігівська обл.), продукції тваринництва – ПрАТ6 «Етнопродукт» (Чер-

нігівська обл.), найкраще підприємство – переробник сертифікованої органічної 

продукції – ТОВ «Органік Мілк» (Житомирська обл.), найкращу торгову марку 

сертифікованої органічної продукції – ПАН ЕКО, найкращий навчальний за-

клад з підготовки фахівців для органічного виробництва – Полтавська державна 

аграрна академія, найкращу регіональну підтримку органічного руху України –

Львівську обласну державну адміністрацію [122]. 

Загалом аналіз ситуації на органічному ринку України дає змогу ствер-

джувати про олігополістичний характер ринку, а це свідчить про складність для 

конкретного виробника впливати на нього. Отже, досліджені світові тенденції 

дають змогу зробити висновок, що стратегічними цілями підприємства варто 

обрати зниження виробничої собівартості продукції: підприємства з традицій-

ними методами господарства намагаються отримати максимальний прибуток 

через збільшення обсягів виробництва, а органічні – за рахунок зниження собі-

вартості виробництва, енерго- та ресурсозбереження. 

Для ефективного розвитку екологічності агровиробництва в Україні слід 

реалізувати комплекс заходів, що включають нормативно-правове забезпечен-

ня, відповідні механізми стимулювання та фінансового забезпечення, наукової 

та дорадчої підтримки, розвиток земельних відносин, сфери виробництва та аг-

рарного ринку, удосконалення інструментів управління, регулювання, контро-

лю, а також визначення ефективних сценаріїв переходу до вищого рівня еколо-

гізації землеробства, переходу до стійкого розвитку територій. 

                                                 
4 Проект USAID Aгроінвест – проект технічної допомоги, що фінансується Американським 

агентством з міжнародного розвитку і впроваджується компанією Кімонікс Інтернешнл. 

Проект діє в Україні з 2011 по 2016 рр., метою якого є сприяння розвитку сільського госпо-

дарства України та підвищення конкурентоспроможності агробізнесу незалежно від органі-

заційно-правової форми та масштабів. 
5 СОК – сільськогосподарський обслуговуючий кооператив. 
6 ПрАТ – Приватне акціонерне товариство. 
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Висновки до Розділу ІІІ 

 

Рівень екологічності агровиробництва у контексті збалансованого розви-

тку досліджуваного регіону доцільно здійснювати за даними офіційних ре-

єстрів, а більш детальну характеристику – на основі аналізу систем землеробст-

ва за певними критеріями. 

Найвищим рівнем екологізації агровиробництва є система органічного 

землеробства, господарську діяльність у якій здійснюють оператори органічно-

го ринку, середнім (інтенсивний та наростаючий) – екологічне землеробство, 

притаманне підприємствам зі статусом спеціальних сировинних зон та еколого-

спрямованим, найнижчим – інтенсивне землеробство, характерне для більшості 

підприємств, які використовують традиційні методи господарювання. 

Для досягнення відповідного рівня екологічності агровиробництва, крім 

відповідності певним критеріям, сільськогосподарські підприємства мають про-

йти відповідні процедури та підтвердити свій рівень сертифікацією діяльності. 

Проведений аналіз свідчить, що 30,8 % земель зі статусом спеціальних 

сировинних зон розташовані в Полтавській області, ґрунти якої придатні для 

органічного землеробства. Зважаючи на динамічний розвиток органічного сек-

тору, питома вага агропідприємств Полтавської області не перевищує 4,3 % за-

гального обсягу в Україні. Відповідно до запропонованої градації питома вага 

органічних операторів складає 0,2 % від загальної кількості підприємств облас-

ті, а спеціальних сировинних зон – 0,6 %.  

На нашу думку, саме недостатність нормативного та науково-методичного 

забезпечення для переходу господарств до органічного виробництва та отри-

мання статусу спеціальних сировинних зон є причиною незначної кількості та-

ких підприємств. Агропідприємствам важливо запропонувати поступовий пе-

рехід за оптимальних витрат виробництва, що ми рекомендуємо здійснювати з 

використанням методів еколого-математичного моделювання, які дають змогу 

за наявних ресурсів підвищувати рівень екологізації землеробства.   

Результати досліджень, представлених у Розділі ІІІ, опубліковано у пра-

цях автора [10, 13, 92, 94, 132, 139, 142, 143]. 
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РОЗДІЛ 4. 

ТРАНСФОРМАЦІЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА                               

ШЛЯХОМ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ 

 

4.1. Комплексна оцінка ефективності екологізації аграрного вироб-

ництва 

 

Доцільність реалізації завдань з переорієнтації аграрного сектору України 

в екологізованому напрямі ґрунтується не тільки на необхідності отримання 

екологобезпечної продукції та збереженні навколишнього середовища, а й на 

можливостях досягнення досить високого рівня ефективності такого типу гос-

подарювання, адже про перспективність виробництва органічної продукції сві-

дчать дослідження як вітчизняних, так і зарубіжних авторів [105, 113, 121, 190, 

249, 254, 260, 264]. Відповідно до даних вітчизняних та зарубіжних вчених, 

продуктивність органічного землеробства відносно конвенційного коливається 

від 56 % до 107 % [264].  

У ході численних досліджень було виявлено, що найбільша ефективність 

від впровадження органічного землеробства спостерігається насамперед у рос-

линницькій галузі. Так, багаторічний практичний досвід Полтавського регіону 

свідчить про можливість підвищення врожайності зернових на 97,0 %, ранніх 

зернових –  на 110–116 %, цукрових буряків – на 64 %, соняшнику – на 74 % [162]. 

Дослідження ефективності ведення органічного сільського господарства 

проводилося вітчизняними вченими в різних ґрунтово-кліматичних зонах Укра-

їни [105, 121, 162, 247]. Так, в умовах Лісостепу істотного зниження урожайно-

сті сільськогосподарських культур не спостерігалося, але витрати на вирощу-

вання при цьому певною мірою знизилися [105]. В умовах Південного Степу 

ефективність вирощування озимої пшениці за принципами органічного земле-

робства на 17,5 відсоткових пунктів вища, ніж за традиційною системою, а з 

урахуванням цінової надбавки (40 %) – на 97,2 відсоткових пунктів, тобто є 

вдвічі рентабельнішою [247]. 
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У ході багатьох досліджень було зафіксовано, що ступінь ефективності 

впровадження органічного землеробства має чітко виражений локальний харак-

тер й значною мірою залежить від місцевих умов і традицій. Так, наприклад, 

неодноразово наголошувалося, що навіть у разі підвищення закупівельних цін 

на зерно на 70 % і на картоплю на 100 % органічне землеробство у Нідерландах 

залишиться економічно невигідним [32].   

Деякі вчені [32], спираючись на міжнародний досвід, вважають, що пере-

хід на органічне землеробство не сприяє досягненню високих урожаїв. У вико-

наних за дорученням FAO дослідженнях щодо можливих наслідків переходу на 

органічне землеробство зроблено висновок, що врожаї зернових культур скоро-

тяться на 10–20 %, картоплі та цукрових буряків – на 35 %. Згідно з узагальне-

ними даними у Федеративній республіці Німеччині спостерігається таке зни-

ження врожаю: пшениці – на 20–30 %, жита – на 30 %, вівса – на 20 %, ячме-

ню – на 30 %, картоплі – на 55 %. Інші дослідження, проведені в Австралії, Німе-

ччині та Швейцарії, свідчать, що врожайність зернових культур на малопродук-

тивних ґрунтах при переході на органічне землеробство знизилася в середньому 

на 40 %. У США врожайність пшениці знизилася на 40–44 %, зернофуражних 

культур – на 41–48 %, сої – на 30–49 %. 

Водночас у доповіді Міністерства сільського господарства США в 1980 р. 

зазначалося, що після переходу від інтенсивного сільського господарства до ор-

ганічного врожайність здебільшого знижується лише в перші 4–5 років, після 

чого стабілізується й поступово підвищується, наближаючись за своїм рівнем 

до врожайності на традиційних фермах [21].  

Залежно від реакції на методи вирощування в органічному землеробстві 

сільськогосподарські культури умовно поділяють на 3 групи [32]: 

1) дуже  чутливі (урожайність  істотно  знижується) – пшениця, ячмінь,  

картопля, цукрові  буряки, плодові  культури,  злакові  багаторічні трави, біло-

голова капуста, зелені овочі; 

2) помірно чутливі (урожайність знижується менше) – овес і, умовно, ку-

курудза; 
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3) майже  не  чутливі (урожайність  майже  не  знижується) – соя, кормові 

боби, багаторічні бобові трави.  

Зважаючи на «чутливість» сільськогосподарських культур, більшість екс-

периментів в Україні було проведено з вирощуванням саме озимої пшениці 

[113, 121, 247, 254]. За узагальненими даними досліджень зроблено висновки, 

що прибутковість господарств досягається за умов залучення у виробництво 

понад 5000 га сільськогосподарських угідь, що дає змогу покривати витрати на 

розвиток виробництва. Крім того, зниження собівартості органічної продукції 

досягається за рахунок використання та контролювання власних матеріальних 

ресурсів, застосовуючи закритий тип виробничого процесу. Для великих підп-

риємств удосконалити організацію процесу органічного виробництва доцільно 

з використанням власної лабораторії якості [113]. 

Проведено також дослідження з прогнозування результатів діяльності 

умовного органічного господарства за декількома сценаріями (без стабілізацій-

ного періоду, зі стабілізаційним періодом та зі скороченим перехідним періо-

дом). Ефективність за першим варіантом досягалася на четвертому році, коли 

перехідний період і екологічна сертифікація становили 3 роки, при цьому рен-

табельність виробництва озимої пшениці збільшилася у 2,3 рази, а після семи 

років впровадження органічного землеробства – у 3,5 рази. За другим сценарі-

єм, який мав підготовчий період 4 роки та перехідний період і екологічну сер-

тифікацію 3 роки, таку ж ефективність, як і за першим сценарієм, господарство 

мало лише на 8 році запровадження необхідних заходів [254]. 

Значний внесок у розвиток процесів екологізації господарювання мав 

стаціонарний дослід з порівняння трьох моделей систем землеробства (тради-

ційної, екологічної та органічної), проведений у Київській області упродовж 

7 років, згідно з яким доведено можливість скорочення залучених ресурсів (ви-

трат пального) на 23 %, підвищення енергетичної ефективності майже вдвічі за 

органічної системи порівняно з традиційною [121]. Однак за незмінного адек-

ватного ресурсного забезпечення відбулося зниження господарської ефектив-

ності, стабільності та продуктивності ріллі. При цьому найбільш значущими ре-
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зультатами впровадження органічного виробництва була екологічна оцінка, а 

ефективність економічного зростання органічної моделі порівняно з наведени-

ми вище дослідженнями була низькою. 

Дослідивши відомі підходи до визначення ефективності ведення та доці-

льності впровадження органічного виробництва, можемо стверджувати, що ре-

зультативність такого виробництва має ґрунтуватися на основах фізичної еко-

номіки. У ході досліджень ми дотримувалися положення, що прогрес суспільс-

тва можливий за умови швидкого нагромадження енергії [247]. У цьому разі фі-

зична економія полягає в нагромадженні (збільшенні обсягів збереження) соня-

чної енергії на земній поверхні за рахунок використання фотосинтезу в земле-

робстві і компенсації при цьому її втрати на теплове випромінювання, за допо-

могою праці, яка потім повертається до людей в інших формах (їжі, одягу то-

що), зберігаючи при цьому в десятки разів більше енергії, ніж містить сама [36, 

182, 210]. Отже, найбільшу вагу при порівнянні різних моделей виробництва 

має саме енергетична ефективність. 

Існує значна кількість підходів до кількісно-якісної оцінки ефективності 

органічного виробництва [109, 121, 247]. Більшість із них поєднують три осно-

вні складники сталого (збалансованого) розвитку – екологічний, економічний 

та соціальний. Порівняння моделей господарювання або ефективності впрова-

дження органічного агровиробництва на підприємствах різних організаційних 

форм вимагає багато часу, залучення додаткових витрат на проведення дослі-

джень та чіткого окреслення самих показників, що значно ускладнює або інко-

ли робить майже неможливою саму оцінку цих моделей. 

Узагальнюючи різні системи показників щодо ефективності агровироб-

ництва, ми запропонували схему (рис. 4.1), що дає змогу визначити результати-

вність екологічності господарювання залежно від стадії переходу від традицій-

ного до екологічного та органічного виробництва. 

З погляду екологічності функціонування аграрних підприємств, на нашу 

думку, найбільше значення має система показників, що дає змогу проводити 

екологічну оцінку аграрного виробництва.  
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Рис. 4.1. Структурна схема показників ефективності екологічності господарювання [побудовано автором] 
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Саме вона вможливлює визначення стану агроекосистеми (рівень забруд-

нення ґрунтів, повітря, водних ресурсів), характеристику впливу на неї та 

з’ясування наслідків для усіх її компонентів. Крім того, сільськогосподарська 

продукція та залучені ресурси досліджуються саме у процесі виробництва. Сис-

тема показників, представлена на схемі, дала змогу оцінити рівень екологізації 

виробництва значною мірою через технологічні складники та їхні енергетичні 

еквіваленти. Зміни в агроекосистемі варто відображати опосередковано через 

соціально-економічні індикатори. 

Наведену систему показників використано для вивчення впливу екологі-

чного фактору на кінцеві результати діяльності аграрного підприємства; ком-

плексної порівняльної оцінки для традиційного, екологічно-орієнтованого та 

органічного господарювання. 

 

 

4.2. Механізм трансформації екологобезпечного виробництва 

 

Загальні правила, механізми та принципи ведення органічного виробниц-

тва визначені в значній кількості міжнародних, національних та приватних ста-

ндартів. В Україні на момент проведення наших досліджень розроблені лише 

проекти детальних правил виробництва непереробленої органічної продукції 

(сировини) тваринного та рослинного походження, у тому числі грибів, органі-

чної продукції (сировини) бджільництва та аквакультури, органічних морських 

водоростей, які на разі ще офіційно не ухвалені, оскільки знаходяться у процесі 

узгодження з чинним вітчизняним законодавством, локальними особливостями 

та можливостями сільськогосподарського виробництва.  

Для прикладу в  додатку Ц наведено загальні правила ведення органічно-

го виробництва продукції рослинництва, які вимагає сертифікаційний орган 

«Органік Стандарт». 

Рівень ефективності господарської діяльності виробників органічної про-

дукції залежить від вдалого вибору серед великої кількості агротехнологій не-
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обхідних для дотримання вимог до ведення органічного виробництва. Пробле-

ма ефективного вибору полягає у конфлікті між потребою отримання якнайбі-

льшого прибутку та ризиком порушення стійкості агроекосистеми. Цей підхід 

повинен бути зваженим і збалансованим, оскільки [160, 264]: 

– заорювання соломи після збирання врожаю зменшує рухомість азоту й 

запобігає втраті нітратів з промиванням, але також знижує кількість доступного 

для рослин азоту для озимих культур, і отже, затримує їхній розвиток; 

– упровадження мінімального обробітку ґрунту сприяє зменшенню ерозії, 

але збільшує потребу в гербіцидах та азотних добривах; 

– рештки рослин після збирання врожаю на поверхні ґрунту зменшують 

ерозію, однак після їх мінералізації фосфор із них може втрачатися з поверхне-

вим змивом; 

– унесення гною в ґрунт на певну глибину зменшує втрати аміаку, але 

призводить до збільшення втрат в результаті вимивання та емісії оксидів азоту; 

– поєднання рослинництва і тваринництва в межах одного господарства 

робить можливим включення полів із травами у сівозміни, сприяє накопиченню 

гною, але при цьому складність виробництва зростає, а використання гною 

зменшує точність систем удобрення, оскільки важко спрогнозувати доступність 

поживних речовин з органічних добрив; 

– збільшення вмісту органічної речовини у ґрунті підвищує їхню продук-

тивність, однак зростає емісія метану і оксидів азоту, відбувається вимивання 

нітратів, особливо після закінчення вегетаційного періоду. 

Отже, перехід сільськогосподарського підприємства на органічне земле-

робство потребує виконання низки вимог і відповідної організації виробництва. 

Для цього необхідна розробка науково-обґрунтованої стратегії розвитку органі-

чного землеробства та побудова організаційно-економічного механізму її реалі-

зації. Такий механізм повинен враховувати як економічну доцільність виробни-

цтва, так і його екологічний аспект.  

Згідно із Законом України для  здійснення виробництва органічної проду-

кції (сировини) необхідно пройти оцінку відповідності виробництва органічної 
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продукції (сировини), отримати сертифікат відповідності та бути включеним до 

Реєстру виробників органічної продукції (сировини) [80]. 

Для отримання сертифікату відповідності органічному виробництву слід 

виконати значну кількість робіт, для синхронізації яких у ході дослідження ми 

запропоновали відповідний алгоритм, що включає основні етапи переходу від 

традиційної системи землеробства до органічної (рис. 4.2). 

Зазначимо, що процес переходу до екологічного господарювання 

пов’язаний із 2 аспектами: технологічним (встановлює різницю між екологіч-

ним і традиційним землеробством) та еколого-економічним (оцінює результати 

господарювання у процесі екологічного й традиційного ведення галузі). Для 

переходу підприємств з традиційними методами господарства на етапі моделю-

вання виробничих процесів застосовуються технологічні регламенти екологіч-

ного або органічного землеробства, які вважаються вхідними параметрами мо-

делі. Еколого-економічний аспект відображено у вихідних параметрах матема-

тичної моделі, тобто є результатом процесу моделювання агроекосистеми, який 

і визначає доцільність підвищення рівня екологізації агровиробництва. 

Повна процедура визначення придатності земель (ґрунтів) для виробниц-

тва органічної продукції та сировини представлена у проекті постанови КМУ 

[196] та є аналогічною з віднесенням земель сільськогосподарського призна-

чення до ССЗ (додаток Р).  

Оцінку придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної продук-

ції та сировини здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

реалізацію державної політики у сфері державного нагляду (контролю) в агроп-

ромисловому комплексі, за висновком наукових установ, науково-дослідних ін-

ститутів, лабораторій якості та безпеки продукції, які мають право (атестовані, 

акредитовані) на проведення вимірювань у сфері навколишнього природного 

середовища, зокрема земельних (ґрунтових) ресурсів [196].  

Висновок щодо придатності земель для виробництва органічної продукції 

та сировини надається відповідно до кожного поля (земельної ділянки) згідно із 

встановленою формою, строк його дії становить п’ять років.  
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Рис. 4.2. Логічна схема переходу від традиційної системи землеробства до 

органічної [власна розробка] 

Встановлення контакту підприємства з акредитованим сертифікаційним ор-

ганом, що діє в Україні, залежно від орієнтації експорту продукції  
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Далі встановлюються зони виробництва органічної продукції, у межах 

яких допускається наявність земель, обмежено придатних для виробництва ор-

ганічної продукції та сировини, які відносяться до таких не більш ніж за трьома 

показниками та не більше, ніж 50 % від загальної площі зони. Кожні п’ять років 

слід підтверджувати придатність земель, а в разі їх зміни встановлюють нову 

зону виробництва. 

У ході аналізу ми з’ясували, що критерії та нормативні показники при-

датності земель (ґрунтів) вимогам органічного виробництва майже збігаються з 

вимогами до спеціальних сировинних зон. Оцінка придатності земель здійсню-

ється на основі аналізу об’єктивної інформації про якість ґрунтів, визначення 

ступеня антропогенного навантаження, фактичного виконання заходів зі збере-

ження родючості ґрунтів, а також встановлення їхньої придатності для вироб-

ництва сільськогосподарських культур. 

За ступенем придатності для виробництва органічної продукції та сиро-

вини виділяють придатні, обмежено придатні та непридатні землі. Підставою 

для віднесення земель до однієї з цих категорій є показники за еколого-

токсикологічними (санітарно-гігієнічні нормативи допустимого вмісту забруд-

нювальних речовин у ґрунті, природних водах та повітрі, а також мінімально 

допустима відстань розташування земельних ділянок до джерел забруднення 

навколишнього середовища) та ґрунтово-агрохімічними (показники агрохіміч-

ного паспорта поля, земельної ділянки, які визначають сприятливість земель 

для органічного виробництва за родючістю та якістю ґрунтів) критеріями якості 

земель, що відповідають встановленим вимогам (додаток Ш). 

Додатковим інформаційним джерелом є матеріали Книги історії полів, 

технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур, результати 

хімічного аналізу тест-рослин, які вирощуються на цих ґрунтах на час обсте-

ження, дані, отримані на основі сертифікації земель, проекти землеустрою, що 

забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування 

угідь (у разі наявності) [196]. 

Сама процедура сертифікації для виробника розпочинається з часу подачі 

заявки на сертифікацію. Цей документ, з одного боку, є повідомленням про поча-
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ток виробництва продукції за принципами органічного землеробства, з іншого – 

запитом на прийняття в систему контролю органу із сертифікації [168]. Саме з 

моменту реєстрації заявки в органі з сертифікації починається відлік конверсій-

ного періоду, тобто переходу від традиційного землеробства до органічного.  

Незважаючи на те, що перехід від традиційного землеробства до органі-

чного часто супроводжується зниженням урожайності, прихильники альтерна-

тивного землеробства підкреслюють стійкість цієї системи, особливо через збі-

льшення органічної речовини, пов’язаної з якістю ґрунту. На початковому етапі 

запровадження органічного землеробства ефективність ведення господарської 

діяльності дещо знижується, але при цьому органічна речовина активно нако-

пичується в ґрунті на довгострокову перспективу, із часом починає діяти при-

хований механізм відновлення родючості ґрунтів. 

Важливим складником якісної оцінки ґрунтів є система показників, які 

так чи так покладені в основу переходу від традиційного господарювання до 

органічного. Усі показники, що визначають ґрунтову родючість, поділяють на дві 

основні групи [123]: 

1) показники, які покращуються шляхом внесення органічних і мінераль-

них добрив, хімічних меліорантів та системою обробітку ґрунту (гумус, рН, 

вміст рухомих з’єднань фосфору і калію, об’ємна вага ґрунту тощо); 

2) показники, які неможливо покращити стабілізаційними заходами (за-

бруднення важкими металами, радіонуклідами, залишками пестицидів, засолення 

тощо).  

Оцінка екологічного стану ґрунтів відбувається на першому етапі перехо-

ду від традиційного до органічного землекористування. Цей етап збігається з 

оцінкою придатності земель для ведення органічного землеробства. Якщо землі 

придатні або обмежено придатні, тобто стан ґрунтів відповідає нормативним 

показникам екологічної оцінки, придатність ґрунтів для органічного виробниц-

тва визначається за ґрунтово-агрохімічними критеріями (рис. 4.3). 

Якщо землі виявляються непридатними, то в такому разі можливе інтег-

роване землекористування, принцип якого полягає в зниженні рівня хімікатів, 

виробництва на цих землях продуктів харчування, безпечних для здоров’я та 
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навколишнього середовища. Інтегроване виробництво являє собою систему уп-

равління, яка поєднує ведення належної сільськогосподарської практики з ком-

плексною боротьбою зі шкідниками за рахунок біологічних методів. Основою 

системи інтегрованого землекористування є правильне чергування культур, ра-

ціональне внесення добрив на основі необхідних потреб для рослин з урахуван-

ням родючості ґрунтів [9]. У запропонованій градації екологічності господарств 

такі підприємства кваліфікуються як екологоспрямовані. 

 
Рис. 4.3. Схема переходу від традиційного до органічного землекористу-

вання: розвинуто ідею автором за [259] 
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– зменшити дози мінеральних добрив, змінити співвідношення в них між 

азотом, фосфором і калієм на користь азотних добрив; 

– збільшити частку багаторічних трав у структурі посівних площ; 

– звільнити посівний шар ґрунту напівпаровим обробітком від потенцій-

ного запасу насіння малорічних бур’янів; 

– звільнити поле за допомогою пошарового обробітку ґрунту важкими 

культиваторами або культиваторами-плоскорізами від коренепаросткових бага-

торічних бур’янів і пирію; 

– відновити в ґрунті органічними добривами, зокрема і пожнивними реш-

тками, зниклі асоціації мікроорганізмів, які забезпечують оптимальний пожив-

ний режим ґрунту; 

– забезпечити посівами багаторічних бобових трав, сидеральних культур і 

мінімальним обробітком ґрунту на 4–5 см після них, вертикальну аерацію ґрун-

ту, що покращує водний режим, попереджає інтенсивний стік і підвищує несу-

чу спроможність ґрунту; 

– зменшити шкодочинність шкідників і хвороб у ґрунті за допомогою ша-

рування ґрунту (через 18–20 днів), що дає змогу переривати трофічний зв’язок. 

Для мінімізації втрат урожаю, а отже, і збитків підприємства, уводять 

стабілізаційний період – час, необхідний для проведення комплексу агрохіміч-

них та меліоративних заходів, спрямованих на ліквідацію негативних наслідків 

попереднього землекористування та покращення або стабілізацію якісного ста-

ну ґрунтів [259].  

Для обґрунтування терміну стабілізаційного періоду використовують ме-

тодику, розроблену Сумським обласним державним проектно-технологічним 

центром охорони та родючості ґрунтів і якості продукції [123]. Стабілізаційні 

заходи, необхідні для відновлення показників ґрунтової родючості до оптима-

льного рівня шляхом внесення меліорантів, органічних і мінеральних добрив, 

залежно від обсягу запланованих робіт, потребують від 3 до 12 років [259]. 

Найкращим варіантом у процесі переходу від однієї системи землеробства до 

іншої є наявність земель, які тривалий час не оброблялися. Для них можливим є 

скорочений перехідний період до 2 років. 
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Отже, на підставі наведеного вище можна стверджувати, що перехідний 

період залежно від якості ґрунтів з урахуванням всіх можливих варіантів пере-

ходу, що базуються на проведенні комплексу стабілізаційних заходів, може 

становити від 2 до 15 років при мінімальних економічних збитках. Крім того, 

кожен етап переходу до органічного землекористування покращує не лише ро-

дючість ґрунтів, а й екологічність господарювання. 

Важливим елементом підвищення родючості сільськогосподарських ґру-

нтів в органічному землеробстві є організація технологічного процесу. Відпо-

відно до стандартів органічного виробництва висуваються спеціальні вимоги 

щодо технологій вирощування сільськогосподарських культур відповідно до 

конкретних умов господарства. В умовах стабілізаційного періоду, спочатку 

необхідно встановити відповідність технологій вимогам екологічної безпеки, 

тобто здійснити їх екологічну експертизу. На сьогодні найпоширенішим є роз-

поділ технологій на чотири класи за впливом на стан агроекосистеми (Н. А. Мака-

ренко, 2008 р.): незадовільний, задовільний, нормальний та оптимальний. 

Обов’язковим є також застосування екологічно безпечних сівозмін,  

спрямованих на поповнення ґрунту азотом за рахунок насичення посівами бо-

бових, фосфором – гречки та вівса; для кращого забезпечення вологою вводять 

чорні пари, боротьбу з бур’янами проводять біологічними методами; заорюють 

нетоварну частину продукції [42]. 

Важливо також мінімізувати застосування мінеральних добрив та пести-

цидів, замінивши їх офіційно зареєстрованими препаратами біологічного похо-

дження. На жаль, станом на сьогодні лише один із застосовуваних в Україні бі-

опрепаратів (пестициди біологічного походження, що мають номер у міжнаро-

дному переліку) чекає на реєстрацію в ЄС [42]. 

Після проходження конвенційного періоду господарство надає докумен-

ти, у яких відображає всі процеси, застосовувані у виробництві [168]. Одна з 

особливостей процедури полягає в тому, що всі документи повинні надаватися 

в чітко встановлені терміни.  
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Як обов’язкова документація мають бути: щорічний план вирощування 

рослин, інформація про сівозміни, список використовуваних сортів, дані про 

використання в господарстві дозволених добрив та засобів захисту рослин; звіт 

про рух тварин, інформація про падіж, використовувані корми та раціони, захо-

ди щодо профілактики хвороб, терапевтичне лікування; звіт про походження, 

тип, склад і використання закупленої підприємством продукції; звіт про похо-

дження, тип, склад та використання проданих товарів господарства; звіт про ре-

алізацію продукції на місцевому ринку [241]. 

Потім залежно від особливостей виробничої діяльності господарства роз-

раховується вартість процедури й узгоджується договір на сертифікацію. 

Вартість щорічних сертифікаційних послуг розраховується на всю площу 

виробництва і є дуже диференційованою, оскільки залежить від виду продукції, 

обсягів виробництва та етапів процесу сертифікації, а також встановлюється ін-

дивідуально для кожного замовника. Наприклад, в українському сертифікацій-

ному органі ТОВ «Органік стандарт» сертифікація площі 100 га коштує в ме-

жах 10 тис. грн, а площі 1000 га – до 20 тис. грн; у «Живій планеті» (офіційний 

представник Istituto Certificazione Etica e Ambientale, Італія) в Україні – від 3 до 

8 тис. євро7. У середньому в Україні вартість сертифікації може варіюватися від 

2,5 тис. грн до 25 тис. грн, а в країнах Європи – від 250 до 750 євро залежно від 

виду діяльності та розмірів підприємства тощо [163, 164, 249]. 

Після оцінки документів у тримісячний термін інспектором з органу сер-

тифікації проводиться перша інспекція, яка включає аналіз [168, 241]: ґрунтів 

на вміст шкідливих залишків; сортів, які використовуються на підприємстві; 

насіннєвого матеріалу та джерел його походження; наявності власних та покуп-

них органічних добрив; звіт про технології вирощування сільськогосподарських 

культур та деякі фінансові документи. 

Результати проведеної інспекції надаються разом із пакетом документів 

атестаційній комісії, яка і приймає рішення про реєстрацію оператора в системі 

контролю органічного господарства. Із цього часу оператор перебуває під на-
                                                 
7 Вартість послуг наведена станом на 2014 р. 
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глядом органу з сертифікації. Оператори органічного ринку спочатку мають 

пройти конверсійний період та щороку дотримуватися певних вимог [168]: 

– надавати звіт про зміни у виробництві (орієнтований облік поголів’я 

худоби, урожайність сільськогосподарських культур, зміни в кормових раціо-

нах та рецептурі продуктів промислової переробки тощо); 

– підлягати інспекції виробництва та відповідності необхідної документації; 

– проходити постійний контроль на відповідність принципам органічного 

виробництва, а також на виявлення минулорічних порушень; 

– проводити відбір проб зібраної продукції. 

Після закінчення конверсійного періоду за умови дотримання всіх вимог 

органічного виробництва операторові видається сертифікат відповідності, який 

надає право маркувати власну продукцію як органічну. 

Далі оцінювання виробництва органічної продукції та / або сировини 

проводиться один раз на два роки. Для підтвердження гарантії за чинним зако-

нодавством Міністерство аграрної політики та продовольства України повинно 

вести реєстр виробників органічної продукції (сировини), а також забезпечити 

опублікування офіційних відомостей про органічних операторів [80]. Відповід-

ний реєстр має публікуватися в засобах масової інформації центральним орга-

ном виконавчої влади, що ще не здійснюється. 

Сертифікувати необхідно всі ланки діяльності господарства – поля, луки, 

тваринницькі ферми, склади, господарство загалом, елеватори, а також органі-

зацію, яка займається експортно-імпортними операціями [241]. Отже, сертифі-

кацію можуть пройти аграрні підприємства, які виробляють, переробляють, па-

кують, зберігають або реалізують продукцію рослинництва і тваринництва, ви-

рощену відповідно до органік-принципів [106]. 

Наведений вище алгоритм запропоновано відповідно до вимог чинного 

законодавства України та проектів постанов щодо ведення виробництва органі-

чної продукції (сировини). Неурегульованість органічного сектору країни, пос-

тійний пошук кращих шляхів наукової спільноти та екологічний стан навколи-

шнього середовища вносять постійні зміни на стадіях переходу до альтернати-
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вного ведення господарства, а це як ускладнює, так і спростовує відповідний 

процес. 

Проаналізувавши процес екологічної трансформації господарств, може-

мо стверджувати, що вдалий вибір способу переходу від традиційного аграрно-

го виробництва до органічного є одним із ключових факторів, що визначатиме 

в майбутньому ефективність його ведення. Основними чинниками слід також 

вважати місцеві умови та традиції, реакцію сільськогосподарських культур на 

методи виробництва органічної продукції, тип виробничих процесів, обраних 

агротехнологій для дотримання вимог згідно із принципами виробництва орга-

нічної продукції, можливості введення стабілізаційного періоду з метою лікві-

дації негативних наслідків попереднього землекористування, ґрунтово-

кліматичну зону, у якій розташоване аграрне підприємство, а також його розміри.  

Незважаючи на всі перешкоди та ризики,  переорієнтація аграрного ви-

робництва більшості традиційних господарств в екологізованому напрямі можли-

ва, а зміна свідомості агровиробників вкрай необхідна для майбутніх поколінь. 

 

 

4.3. Організаційні аспекти екологізації агропідприємств  

 

Ведення екологічно безпечного аграрного виробництва вимагає науково-

обґрунтованої організації господарської діяльності, яка поєднує сукупність вза-

ємопов’язаних природних (екологічних), економічних та соціальних процесів, 

що забезпечують організаційно-економічні та технологічні заходи, спрямовані 

на підвищення ефективності виробництва, забезпечуючи розширене відтво-

рення родючості ґрунтів та високу якість продукції. 

Структура екологізації аграрного виробництва, вищим ступенем якої є 

органічна система виробництва, відповідно до технологічних регламентів якої 

агропідприємства отримують статус операторів органічного ринку, наведена на 

рис. 4.4.  
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Рис. 4.4. Складники системи організації виробництва органічної продукції в Україні [власна розробка] 
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Така система організації виробництва екологічно безпечної (органічної) 

продукції складається з підсистем (вищого та нижчого рівня) та їхніх елементів, 

що мають відповідну специфіку функціонування та притаманні їй властивості. 

У системі екологізації агровиробництва підсистемою вищого рівня є фактори 

впливу на виробництво, від яких залежить виробнича система загалом – еконо-

мічне, природне, інституційне та соціальне середовище. Підсистема нижнього 

рівня включає комплекс заходів (організаційно-економічних та технологічних), 

ефективність яких залежить від факторів впливу підсистеми вищого рівня (зов-

нішнього середовища). 

Основою є система нижнього рівня, що характеризує внутрішнє середо-

вище, тобто безпосередньо виробничу систему. Виробництво екологічно безпе-

чної продукції залежить від змін економічного (державного регулювання, нау-

ково-технічної, податкової, цінової та інвестиційної політики, ринку органічної 

продукції), природного (ґрунтово-кліматичної зони, водних ресурсів, біокліма-

тичного різноманіття), соціального (зайнятості сільського населення, продово-

льчої безпеки, екологічної свідомості людей, регіональної самозабезпеченості у 

виробництві продуктів харчування, розвитку сільських території) та інститу-

ційного (рівня науково-дослідної діяльності, забезпечення вищими навчальни-

ми закладами необхідною підготовкою фахівців та розвитку сільськогосподар-

ської дорадчої служби) середовищ. 

Основні елементи факторів впливу є також і підґрунтям ефективного ве-

дення екологоспрямованого (органічного) виробництва. Основою ресурсного 

забезпечення в органічному землеробстві є наявність ресурсозберігальної сис-

теми машин та органічних добрив, засобів захисту рослин, насіння та посівного 

матеріалу, а також кормів, за наявності галузі тваринництва. 

Виробництво – провідна ланка підсистеми, що є водночас складною са-

мостійною і цілісною системою, основна й кінцева мета якої полягає у вироб-

ництві екологічної продукції. Вона функціонує через здійснення взаємо-

пов’язаних і взаємозумовлених організаційно-економічних, екологотехнологіч-

них і управлінських заходів для розв’язання поставлених завдань. Так, вико-
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нання організаційних заходів спрямовано на формування структури виробницт-

ва і управління екологічним сільським господарством, організації його терито-

рії, підготовку кадрів. Ефективне використання природних і виробничих ресур-

сів за допомогою економічних механізмів має забезпечити економічний склад-

ник. 

Виробництво органічної продукції (сировини) в Україні можливе за та-

кими напрямами: продукція тваринного та рослинного походження (у тому чи-

слі грибів); продукція аквакультури, морських водоростей, бджільництва, збору 

дикорослих рослин, лісової продукції та водоростей;  перевезення, зберігання 

та реалізація органічної продукції (сировини) [80]. 

Крім основного виду діяльності – виробництва, аграрні підприємства 

займаються заготівлею дикорослих продуктів, переробкою та продажем сільсь-

когосподарської продукції. Кожен вид діяльності має пройти сертифікацію. 

Сертифікація сільськогосподарської продукції здійснюється відповідно 

до стандартів органічного агровиробництва незалежною третьою стороною 

(сертифікаційним органом) і гарантує якість упродовж виробництва, переробки 

та збуту продукції. Основна відмінність від інших видів сертифікації продук-

ції – контроль усіх процесів (від моніторингу сільськогосподарських угідь до 

реалізованої продукції споживачеві), а не лише кінцевого продукту. 

Сам процес сертифікації органічного виробництва – це процедура, за до-

помогою якої визнаний в установленому порядку орган документально засвід-

чує відповідність продукції вимогам органічних стандартів та дозволяє отрима-

ти доступ на ринок органічної продукції за преміальною ціною. 

Основою тієї чи тієї сертифікації органічної продукції є стандарти та / або 

правові норми [127].  Стандарти є добровільними угодами – результатом до-

сягнення певного консенсусу споживачів та виробників товарів і послуг, тоді як 

правові норми встановлюють обов’язкові вимоги, використовувані для держав-

ного регулювання [201]. Змішаним варіантом є державне регулювання, засно-

ване на бізнес-стандартах [147]. У ході аналізу літературних джерел ми 

з’ясували, що в сучасному світі переважає тенденція до заміни правових норм з 
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органічної продукції на стандарти, оскільки останні прості в застосуванні й ле-

гше піддаються міжнародній гармонізації, впроваджені через політику дерегу-

лювання, яка здійснюється в багатьох країнах [122, 127, 147, 201]. 

Сьогодні у світі процес контролю виробництва органічної продукції регу-

люється необхідною сертифікацією так, щоб споживач був захищений від 

фальсифікату згідно із законодавством різних країн. Загальноприйнятих світо-

вих міжнародних стандартів органічного виробництва, відповідно до яких про-

ходить процес інспекції та сертифікації, поки що не існує [106, 127, 147]. 

Зважаючи на відмінності ведення сільського господарства в різних краї-

нах залежно від умов його розвитку, важко прийняти єдиний стандарт, тому на 

сьогодні у світі окремлюють три групи стандартів, що контролюють органічне 

виробництво [147, 247, 263]: 

1) міжнародні стандарти, об’єднані в міжнародну систему стандартизації 

органічного виробництва COROS8 (базові стандарти IFOAM9 щодо органічного 

виробництва і переробки; стандарт ФАО10 / ВООЗ11 Комісії з Кодекс Аліментаріус; 

Постанова Ради (ЄC) 834/2007 з додатковими постановами), які виконують фу-

нкцію «стандарти для стандартів», тобто призначені для встановлення системи 

стандартів для інших органів сертифікації (державних, приватних), а також ви-

значають мінімальні вимоги для ведення виробництва органічної продукції; 

2) національні стандарти, які є обов’язковими; вони розроблені відповід-

но  до міжнародних стандартів. Так,  в Америці діє національна органічна про-

грама USDA12 / NOP13, у Японії – японський стандарт сільського господарства – 

JAS14, у Швейцарії, Ізраїлі, Аргентині, Австралії – стандарти, еквівалентні ос-

новному нормативному документу Європи; 

                                                 
8 COROS  – The Common Objectives and Requirements of Organic Standards (англ.). 
9 IFOAM – International Foundation for Organic Agriculture Movements (англ.);  Міжнародна 

Федерація органічного сільськогосподарського руху (укр.). 
10 ФАО – Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (укр.); FAO – Food and 

Agriculture Organization (англ.). 

11 ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я (укр.); WHO – World Health Organization (англ.) 

12 USDA  – United States Department of Agriculture (англ.). 

13 NOP – National Organic Program (англ.). 
14 JAS  – Japanese Agricultural Standard (англ.). 
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3) приватні стандарти, зокрема Bio Suisse (Швейцарія) [5], Demeter (по-

ширені у всьому світі) [26], Naturland (у всьому світі) [15], Soil Association (Ве-

ликобританія) [25], KRAV (Швеція) [3], БІОЛан (Україна) [191], які більш ви-

могливі, ніж загальноприйняті, оскільки спрямовані на конкретні ринки. 

Сертифікаційний орган будь-якої країни має право розробляти власні 

стандарти органічного виробництва відповідно до стандартів вищого рівня, так 

формуючи вертикальну субординовану систему стандартів органічного вироб-

ництва [263]. 

Окремі локальні чи регіональні стандарти можуть враховувати значну кі-

лькість факторів – від типу ґрунтів або особливостей використання технічних 

засобів до санітарних умов, бактеріального фону чи гуманізації способів утри-

мання тварин або їх забою. Окремим критерієм усе частіше обирають рівень 

використання або виробництва відновлювальних джерел енергії, енергозбере-

ження, повторного використання (біо чи утилізації) надлишків (викидів) тепло-

вої енергії, що з’являється під час технологічних процесів або внаслідок життє-

діяльності тварин [11, 127, 263]. 

Сертифікаційні установи для визнання їхньої діяльності на міжнародному 

ринку мають проходити програму добровільної міжнародної акредитації неза-

лежно від того, чи є вони членами IFOAM, чи ні. Акредитація, побудована на 

базових стандартах та акредитаційних критеріях IFOAM, здійснюється засно-

ваною федерацією незалежною компанією IOAS15 [1]. Експорт органічної про-

дукції в ЄС з інших країн передбачає обов’язкову наявність сертифіката, вида-

ного сертифікаційною установою, акредитованою в ЄС [147]. 

Залежно від суб’єктів, що виконують функції акредитації уповноважених 

органів сертифікації, а також безпосередньо функцію сертифікації та інспекту-

вання органічного виробництва, система управління органічним виробництвом 

може здійснюватися за такими моделями: державна (акредитація і сертифікація 

здійснюються державними інституціями), приватна (наприклад, акредитація 

сертифікаційних органів в IFOAM та сертифікація приватними підприємниць-
                                                 
15 IOAS – International Organic Accreditation Service (англ.) 
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кими суб’єктами), державно-приватна (найпоширеніша, за якої акредитація 

приватних структур, що надають послуги із сертифікації, здійснюється держав-

ними установами) [263]. Державні системи контролю діють у таких країнах, як 

Данія, Фінляндія та Естонія, а приватні розповсюдженіші у Франції та Німеч-

чині. Державні органи в країнах ЄС уповноважені здійснювати акредитацію 

приватних сертифікаційних установ та нагляд за їхньою діяльністю [147]. 

До 2009 р. в Україні сертифікація аграрних підприємств здійснювалася 

лише іноземними організаціями. Першою українською сертифікаційною ком-

панією стало ТОВ «Органік Стандарт», що включена до офіційного переліку 

сертифікаційних органів, визнаних в ЄС і Швейцарії, та здійснює сертифікацію 

продуктів рослинництва, тваринництва, бджільництва, аквакультури, дикоро-

сів, а також продуктів переробки та маркетингу, засобів захисту рослин та доб-

рив для органічного виробництва за приватними українськими стандартами 

«БІОЛан», а також за міжнародними стандартами – Швейцарії, ЄС, США, Япо-

нії відповідно до потреби та намірів виробника щодо ринку збуту органічної 

продукції. Стандарти органічного сільськогосподарського виробництва та мар-

кування продукції і продуктів харчування «БІОЛан» було розроблено на основі 

Базових Стандартів Міжнародної федерації органічного сільського господарст-

ва, Постанови Ради ЄС № 834/2007 про органічне виробництво і маркування 

органічних продуктів та Стандартів Bio Suisse Асоціації Швейцарських органі-

зацій виробників органічної продукції. ТОВ «Органік Стандарт» акредитовано 

міжнародною організації IOAS відповідно до стандартів серії ISO 65  [90, 263]. 

Упродовж діяльності компанія сертифікувала 91 підприємство за різними стан-

дартами [90]. 

Зараз в Україні діє 18 сертифікаційних органів, що характеризуються різ-

ними підходами, вимогами до сертифікації та способами маркування. Видані 

ними документи, однак, обов’язково містять таку інформацію [264]: виробник 

та його адреса (назва виробника має збігатися із зазначеною на етикетці проду-

кту), стандарти, згідно з якими сертифікована продукція, асортимент продукції, 

термін дії сертифікату, назва сертифікаційного органу (табл. 4.1). 

http://www.ioas.org/
http://www.ioas.org/iso65.htm
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Таблиця 4.1 

Список акредитованих сертифікаційних органів, що працюють в Україні 

(оновлено 07.08.2014) [221] 

№  

п/п 
Назва сертифікаційного органу Країна 

Код сертифіка-

ційного органу 

Сфера сертифікації 

A B С D E 

1 Органік Стандарт  Україна UA-BIO-108 + + + – – 

2 

Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu 

(ETKO) 
Туреччина UA-BIO-109 + – – – – 

3 Ecoglobe LLC Вірменія UA-BIO-112 + – + – – 

4 

Istituto Certificazione Etica e 

Ambientale (ICEA) 
Італія UA-BIO-115 + – + – – 

5 Austria Bio Garantie GmbH Австрія UA-BIO-131 + + – + + 

6 Bioagricert S.r.l. Італія UA-BIO-132 + – + – – 

7 Lacon GmbH Німеччина UA-BIO-134 + – – – – 

8 Abcert AG Німеччина UA-BIO-137 + – + – – 

9 BCS Oko-Garantie GmbH Німеччина UA-BIO-141 + – + – – 

10 

IMO Swiss AG (Інститут екологічного 

маркетингу) 
Швейцарія UA-BIO-143 + + + – + 

11 Control Union Certifications B. V. Нідерланди UA-BIO-149 + + + + + 

12 Suolo e Salute srl Італія UA-BIO-150 + – – – – 

13 Agreco R.F. Göderz GmbH Німеччина UA-BIO-151 + – + – – 

14 Ecocert SA Франція UA-BIO-154 + – – – – 

15 IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști Туреччина UA-BIO-158 + – – – – 

16 SGS Austria Controll-Co. GmbH Австрія UA-BIO-159 + – + – – 

17 Bio.inspecta AG Швейцарія UA-BIO-161 + – + – – 

18 

Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 

(БіоКонтрол) 
Угорщина HU-ÖKO-01 + + + + – 

Примітка: A – Продукти рослинництва, що не піддавалися переробці 

B – Живі тварини або продукти тваринництва, що не піддавалися переробці 

C – Продукти переробки сільськогосподарського походження для споживання як продуктів харчу-

вання  

D – Продукти переробки сільськогосподарського походження для використання як кормів 

E  – Продукти переробки сільськогосподарського походження для використання як насіння 

Німеччина

21%

Італія

16%

Австрія

11%
Швейцарія

11%

Туреччина

11%

Франція

6%

Нідерланди

6%

Вірменія

6%

Україна

6%

Угорщина

6%

 

Рис. 4.5. Структура акредитованих сертифікаційних органів, що діють в 

Україні: побудовано за даними [221] 
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Зазначимо, що більшість клієнтів (54 %) віддають перевагу  сертифікації 

відповідно до стандарту, який регулюється Постановою Ради ЄС №834/2007 

«Про органічне виробництво та маркування органічної продукції», оскільки бі-

льша частина їхньої продукції експортується до Європи [247]. 

Із зазначених вище органів сертифікації 4 є представниками з Німеччини, 

3 – з Італії, по 2 – з Австрії, Швейцарії, Туреччини та по 1 – з Франції, Нідерла-

ндів, Вірменії та України (рис. 4.5). Більшість із них сертифікують продукцію 

рослинництва, тваринництва та продукцію переробки сільськогосподарського 

походження для споживання як продукти харчування, лише 3 сертифікують ще 

й продукти переробки сільськогосподарського походження для використання 

як корми, та 3 сертифікаційні органи – посадковий матеріал та насіння.  

Ураховуючи відсутність офіційної статистики на державному рівні щодо 

ведення діяльності органічного виробництва, одним із достовірних джерел мо-

жна вважати щорічні видання FiBL – «Органік Бізнес-довідник України», у 

якому зібрано інформацію про 160 суб’єктів господарювання, що скористалися 

послугами 11 акредитованих сертифікаційних органів. Так, на початок 2014 р. 

лідером у галузі органічної сертифікації є  Органік Стандарт (63,1 %), який тіс-

но співпрацює з одним із світових лідерів ІМО16 (Швейцарія) і розширює мож-

ливості підприємців на міжнародному ринку (4,4 %), також українські аграрії 

довіряють організації ЕТКО (16,3 %) (рис. 4.6).  

Крім того,  зазначені  вище організації сертифікували 160 операторів згі-

дно зі стандартом, рівнозначним Постановам Ради (ЄC) 834/2007 та Комісії 

(ЄС) 889/2008, також 53 оператори пройшли паралельно сертифікацію за стан-

дартами NOP та 6 операторів – за стандартами Bio Suisse. 

Загалом можемо констатувати, що в Україні поки що не сформовано єди-

ного уповноваженого органу з оцінки відповідності надання сертифікаційних 

послуг, не створено відповідного реєстру й не затверджено графічного зобра-

ження Державного логотипу для позначення «органічний продукт» [253]. 

                                                 
16 ІМО – Institute for marketecology (Інститут екологічного маркетингу). 
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Рис. 4.6. Питома вага надання сертифікаційних послуг найбільш розпо-

всюдженими сертифікаційними органами в Україні: побудовано за даними [161] 

 

На сьогодні правову основу для виробників органічної продукції визначає 

Закон України № 425-VII «Про виробництво та обіг органічної сільськогоспо-

дарської продукції та сировини» від 03.09.2013 р. [80]. 

У 2014 р. Кабінет Міністрів України затвердив низку проектів постанов 

про [200]:  

1) вимоги до місць, у яких реалізується органічна продукція та сировина; 

2) порядок та вимоги до маркування органічної продукції; 

3) детальні правила виробництва: 

– непереробленої органічної продукції (сировини) тваринного та рослин-

ного походження, у тому числі грибів, 

– органічної продукції (сировини) бджільництва та аквакультури, 

– органічних морських водоростей; 

4) детальні правила збору дикорослих рослин, лісової продукції; 

5) порядок оцінки придатності земель (ґрунтів) та встановлення зон виро-

бництва органічної продукції та сировини, критерії якості земель (ґрунтів), їх-

ню придатність для виробництва органічної продукції та сировини, придатність 

для виробництва окремих культур. 
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Примітка.  

Рис. 4.7. – перший розроблений логотип 2013 р. (перший проект постанови КМУ «Про 

затвердження Порядку та вимог до маркування органічної продукції» [198]); 

Рис. 4.8. – удосконалений логотип 2014 р. (другий проект постанови КМУ); 

Рис. 4.9 –  логотип 2015 р. (за результатами конкурсу). 

 

 

Логотип БіоЛан 

(Україна) [191] 
 

Логотип  

Органік Стандарт 

(Україна) [90] 

 

Логотип KRAV 

(Швеція) [3] 
 

Логотип Bio Suisse 

(Швейцарія) [5] 

 

Логотип Naturland 

(Німеччина) [15] 

 

Логотип Demeter 

(Німеччина) [26] 

 

Логотип Organic 

Farmers & Growers 

(OF&G) 

(Великобританія) [16]  

Логотип Soil 

Association 

(Великобританія) [25] 

 

Логотип L'Agriculture 

Biologique 

(Франція) [14] 
 

Логотип Eco Cert 

(Франція) [24] 

 

Рис. 4.10. Найбільш відомі приватні логотипи деяких країн 

 

Рис. 4.7. Проект 

 державного логотипу, 

2013 р. 

Рис. 4.8. Проект 

 державного логотипу, 

2014 р. 

Рис. 4.9. Проект 

 державного логотипу, 

2015 р.  
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У цих постановах органічну продукцію, заплановану до реалізації, необ-

хідно розміщувати в місцях, які повинні бути інформаційно позначені. Крім то-

го, продукція повинна мати державний логотип, необхідний для ідентифікації 

споживачами під час її обігу (рис. 4.7–4.9). Додамо, що на момент нашого дос-

лідження логотип офіційно не прийнято. 

Під логотипом має зазначатися кодовий номер контролювального органу, 

який складається з: акроніму, що ідентифікує країну, де знаходиться сертифіко-

ваний оператор; терміну, який зазначає метод, що забезпечує посилання на ме-

тод органічного виробництва; коду сертифікаційного органу [198]. 

Дозволяється додатково використовувати недержавні (приватні) логотипи 

(рис. 4.10), запроваджені суб’єктами господарювання чи їх об’єднаннями, які 

виробляють, реалізовують органічну продукцію (сировину) [198, 80]. 

Якщо виробництво продуктів здійснювалося згідно 

з стандартами Євросоюзу, то на етикетці органічного 

продукту повинна бути обов’язково представлена така 

інформація [264]: логотип ЄС «Євролисток» (рис. 4.11), 

кодовий номер органу контролю, країна походження си-

ровини. 

Таке маркування дозволяється лише за наявності сертифікату відповідно-

сті, отриманого в будь-якому приватному сертифікованому органі.  

Зазначимо, що переважна кількість аграрних підприємств замовляють 

сертифікацію за різними напрямами – рослинництво, переробка та продаж, тва-

ринництво, заготівля дикорослих продуктів, бджільництво, аквакультура,  засо-

би захисту рослин та добрива. 

Додатково існує можливість маркування продукції, яка перебуває на ста-

дії перехідного періоду до органічного виробництва. Ця процедура здійснюєть-

ся з використанням державного логотипу «продукт на стадії перехідного періо-

ду» за бажанням виробника, але станом на сьогодні в Україні не розроблено та-

кого логотипу. Попередній макет маркування має узгоджуватися з організаці-

єю, яка проводить сертифікацію. Під час маркування органічної продукції (си-

Рис. 4.11. Логотип ЄС 
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ровини) обов’язково зазначають країну походження (країну імпортера), вироб-

ника та адресу потужностей його виробництва. У тому разі, якщо виробництво 

відбувається на замовлення іншої організації, повинні бути зазначені обидва 

підприємства. Посилання на метод органічного виробництва зазначається лише 

стосовно органічних складників [198]. 

Слід зазначити, що логотип ЄC не може бути використаний для продук-

тів, які перебувають у стані конверсії. За європейськими  стандартами можливе 

лише нанесення вказівки «продукт в процесі переходу до органічного виробни-

цтва», причому тоді, коли продукт рослинного походження та містить лише 

один інгредієнт сільськогосподарського походження, перехідний період до збо-

ру врожаю склав не менше 12 місяців та вказівка візуально є не більш поміт-

ною, ніж опис продукту. 

Проведений аналіз стану правового поля щодо сертифікації продукції ор-

ганічного агровиробництва дає змогу стверджувати, що в Україні широко вико-

ристовується значний спектр міжнародних та приватних стандартів для оцінки 

якості цієї продукції.  

Згідно з офіційним Переліком 2014 р., затвердженим Комісією Європей-

ського Союзу, нині в Україні працюють 17 акредитованих сертифікаційних ор-

ганів  та орган сертифікації БіоКонтрол з Угорщини. З іншого боку, на держав-

ному рівні поки що не відпрацьовано в повному обсязі шляхи й способи контро-

лю, реєстрації такої діяльності та маркування за допомогою єдиного Державно-

го логотипу. 

 

Висновки до Розділу ІV 

 

Для оцінювання екологічності функціонування агроекосистем запропоно-

вано кількісно-якісну оцінку, яку необхідно здійснювати за декількома етапами. 

Оцінка включає систему показників, що дають змогу визначати господарську, 

економічну, соціальну, енергетичну, технологічну та екологічну ефективність, 

серед яких найвагоміший вплив має енергетичний ефект, що тісно залежить від 
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технологічних та екологічних змін. Ми розглянули показники, що вможливлю-

ють оцінку ступеня екологічності агровиробництва на етапі моделювання виро-

бничих процесів, до яких відносяться лише кількісні їх еквіваленти. Оскільки 

моделювання розвитку агроекосистем базується на використанні наявних тех-

нологій, то їх зміна і визначає якісний аналіз сільськогосподарської продукції, 

який пропонуємо здійснювати на інших етапах. 

Оцінювати екологічну трансформацію агровиробництва необхідно ком-

плексно, оскільки підвищення показників екологічної ефективності призводить 

до зниження економічних показників. Рівень ефективності екологізації земле-

робства залежить від обраного сценарію розвитку, в основу якого покладено 

вибір агротехнологій, та має враховувати як екологічну доцільність, так і еко-

номічний ефект. Отже, перехід підприємств із традиційних методів до екологі-

чних або органічних має базуватися на концепції збалансованого розвитку.  

Виявлено, що найбільшу ефективність від впровадження органічного зе-

млеробства досягнуто в галузі рослинництва, а її ступінь має локальний харак-

тер. Для впровадження органічного землеробства з метою зменшення ризиків 

зниження урожайності культур необхідно вирощувати сою, кормові боби, бага-

торічні бобові трави, овес та кукурудзу, при цьому урожайність інших культур 

стабілізується через 4–5 років вирощування. 

Процес переходу до відповідного рівня екологізації згідно з градацію 

екологічності агровиробництва відображає два основні аспекти – технологіч-

ний, який належить до вхідних параметрів системи математичного моделюван-

ня, та еколого-економічний, що належить до вихідних параметрів – визначає 

ефективність та обґрунтовує доцільність переходу до іншого рівня. 

Розроблено схему переходу від традиційної системи землеробства до ор-

ганічної, у якій етап моделювання, після вибору варіанту переходу (усього під-

приємства, галузі чи виробничого підрозділу) та оцінки придатності земель для 

виробництва органічної продукції (сировини), є початковим етапом у загально-

му процесі трансформації аграрного виробництва. 
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Важливою у програмуванні рівня екологізації землеробства є оцінка еко-

логічного стану ґрунтів, яка дає змогу обґрунтовувати прийняття рішень щодо 

вибору сценарію переходу. Для зниження ризиків, втрат урожаїв та прибутків 

пропонується введення стабілізаційного періоду, характерного екологоспрямо-

ваним підприємствам (спадний рівень – екологізація землеробства) відповідно 

до градації екологічності агровиробництва. 

Оскільки математична модель є імітацією організації екологоспрямовано-

го (екологічного, органічного) агровиробництва, їй притаманні всі складники 

системи організації. Наведено схему екологізації агровиробництва, у якій ура-

ховано фактори впливу на виробництво (економічні, природні, інституційні, 

соціальні) та необхідний комплекс заходів (технологічних та організаційних). 

Важливим елементом організації органічного виробництва є наявність системи 

стандартизації та сертифікації.  

Отже, підвищення рівня екологізації агровиробництва зумовлене транс-

формацією виробничої сфери та вимагає теоретичного обґрунтування оптима-

льного рівня екологічності шляхом математичного моделювання виробничої 

програми. 

Результати досліджень, представлених у Розділі IV, опубліковано у пра-

цях автора [12, 95, 136, 137, 141, 144]. 
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РОЗДІЛ 5. 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ 

 ПРОЦЕСІВ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ 

 

5.1. Принципи формалізації математичних моделей як сценарію роз-

витку агроекосистеми 

 

Аграрне виробництво розглядаємо як динамічну систему, у якій відбува-

ється обмін матеріальних, енергетичних та інформаційних потоків із зовнішнім 

середовищем, отже, воно являє собою сукупність технологічних, природних та 

інших систем.  

Під теорією моделювання в агроекології розуміємо імітацію процесу фу-

нкціонування агроекосистеми з її взаємозв’язками та закономірностями. 

Сценарії розвитку агроекосистем змодельовано відповідно до основних 

принципів формалізації математичних моделей: 

1) агроекосистему можна описати математично лише в тому разі, коли її 

умови функціонування можливо відобразити математичними відношеннями, 

тобто в кількісному вираженні; 

2) усі обмеження, що накладаються на досягнення поставленої мети (кри-

терію оптимізації), мають бути взаємопов’язані між собою відповідними зако-

номірностями та утворювати єдину систему. Зв’язок між невідомими змінними 

існує тоді, коли вони є характеристиками одного й того ж явища (процесу) та 

існує функція, за допомогою якої можливо апроксимувати зміну однієї шуканої 

невідомої зміною іншої; 

3) модель передбачає абстрагування, тобто нехтування несуттєвими влас-

тивостями, характерними для агроекосистем; 

4) оптимізувати виробничу програму в сільськогосподарському підпри-

ємстві можна лише тоді, коли існують альтернативні варіанти сценаріїв розвит-

ку системи господарства. 

Математичне моделювання сценаріїв розвитку агроекосистеми ми здійс-

нювали за таким алгоритмом (рис. 5.1). 
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Рис. 5.1. Алгоритм математичного моделювання сценарію розвитку агро-

екосистеми [побудовано автором]  

 

Постановка задачі полягає в імітації процесу функціонування агроекосис-

теми з урахуванням екологічних закономірностей її організації, мінімальним 

негативним впливом на довкілля та за умови ведення економічно-ефективної 

системи господарства. Критерій оптимізації полягає в досягненні найбільшого 

еколого-економічного ефекту від збалансованого використання виробничих ре-

сурсів. Отже, основним критерієм є отримання чистого доходу за умови еколо-

гізації землеробства, що виступає додатковим критерієм.   

Найефективнішою реалізацією науково-обґрунтованої системи господар-

ства є оптимальне поєднання наявних галузей в агровиробництві, що має забез-

печити збалансоване використання земельних ресурсів, кормової бази для галу-

зі тваринництва, отримання високих показників продуктивності агроекосисте-

ми загалом. 

Постановка агроекологічної задачі, вибір критерію оптимальності 

Якісний аналіз кількісних залежностей основних параметрів задачі 

Отримання, обробка та встановлення достовірності даних 

Вибір математичного методу розв’язку задачі 

Побудова структурної математичної моделі та її формалізація 

(математична інтерпретація) 

Розробка розгорнутої математичної моделі 

Розв’язок задачі в програмному середовищі  

Розв’язок задачі за скоригованою моделлю 

Еколого-економічний аналіз різних варіантів 

та вибір найкращого сценарію розвитку агроекосистеми 

Аналіз отриманих результатів та коригування моделі 
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Відповідно до технологічних регламентів ведення органічного, екологіч-

ного та хімічного (інтенсивного) землеробства, на етапі якісного аналізу кількі-

сних залежностей основних параметрів алгоритму математичного моделювання 

ми визначили перелік характеристик та закономірностей розвитку агроекосис-

теми, проаналізували структуру її зв’язків та відтворили їх у формальному ви-

раженні.  

Після постановки задачі та кількісного аналізу моделювальної системи 

сформовано вхідні дані. На цьому етапі проведено структурування інформації, 

визначено методики її отримання, обробки та оцінки. 

Базу вхідних даних, необхідних для моделювання розвитку агроекосис-

теми, сформовано на основі галузей, характерних для зони Лівобережного Лі-

состепу, технологій виробництва сільськогосподарської продукції відповідно 

до рівнів екологізації землеробства, видів виробничих ресурсів тощо (рис. 5.2).  

Реалізацію математичної моделі здійснено в середовищі Microsoft Excel 

за декількома етапами: сформовано таблиці з довідковими даними (норматив-

ними, науково-обґрунтованими та наявними показниками господарства); таб-

лиці з вхідними даними підприємства, які мають динамічний характер; розра-

хункові таблиці з використанням балансово-розрахункових методів; табличну 

модель поєднання галузей; таблиці результатів оптимізації. 

Блок довідкових даних містить: 

– рівняння регресій, що розраховують поверхневі та кореневі рештки від-

повідно до урожайності; 

–  коефіцієнти гуміфікації сільськогосподарських культур та гною; 

– нормативні показники виносу поживних речовин урожаєм (основної, 

побічної, посівного матеріалу та основної продукції з урахуванням відповідної 

кількості побічної продукції) для Полтавської області; 

– нормативні показники вмісту поживних речовин у посівному матеріалі, 

основній, побічній продукції та в органічних добривах; 

– співвідношення між вмістом азоту в урожаї та кореневих і пожнивних 

рештках;  



 

 

125 

 

          Рис. 5.2. Автоматизована модель розвитку агроекосистем зони Лівобережного Лісостепу [власна розробка] 

Автоматизована 

модель розвитку 

агроекосистеми 

Розрахункові таблиці з 

використанням балансово-

розрахункових методів 

Еколого-математична модель 

поєднання галузей Таблиці з вхідними  

даними підприємства 

Таблиці з довідковими даними 

(нормативні, науково-обґрунтовані та наявні показники господарства) 

Розрахункова база технологічних 

карт сільськогосподарських культур 

– Рівняння регресій, що розраховують поверхневі та кореневі рештки відповідно до урожайності; 

– коефіцієнти гуміфікації сільськогосподарських культур та гною; 

– нормативні показники виносу поживних речовин урожаєм для Полтавської області; 

– нормативні показники вмісту поживних речовин у посівному матеріалі, основній, побічній продукції та в   

органічних добривах; 

– співвідношення між вмістом азоту в урожаї та кореневих і пожнивних рештках; 

– поправочні коефіцієнти на використання азоту для сільськогосподарських культур та ґрунтів різного     

механічного складу; 

– питома вага азоту, фіксованого з повітря для бобових культур; 

– норма висіву насіння для сільськогосподарських культур; 

– питома вага використання поживних речовин рослинами за низької, середньої та високої забезпеченості 

ґрунту елементами живлення; 

– коефіцієнти використання поживних речовин з добрив (окремо для гною та мінеральних добрив); 

– коефіцієнти екологізації землеробства; 

– показники вмісту в 1 ц сільськогосподарської продукції кормових одиниць та перетравного протеїну; 

– коефіцієнти перерахунку на побічну продукцію; 

– коефіцієнти ерозійної небезпеки культур; 

– середні нормативні витрати кормів на годівлю худобі та птиці; 

– річні орієнтовні норми підстилки та норми виходу гною з тварин. 

– Структура посівних площ та поголів’я; 

– структура кормовиробництва; 

– структура товарної продукції; 

– вартісні показники ефективності; 

– загальний баланс поживних речовин; 

– внесення гумусу, органічних та 

   мінеральних добрив у середньому 

   на 1 га посіву; 

– рівень екологізації землеробства. 

Таблиці результатів 

оптимізаційної моделі 

– Баланс гумусу; 

– кількість внесення органічних 

   добрив; 

– кількість внесення 

   мінеральних добив; 

– баланс поживних речовин; 

– вихід кормових одиниць та 

   перетравного протеїну; 

– валова продукція 

   з розрахунку на 1 га посіву. 

– Урожайність культур та продуктивність тварин; 

– середні значення вмісту поживних речовин 

   (азот, фосфор, калій) у ґрунтах; 

– структура посівних площ відповідно до науково- 

   обґрунтованої сівозміни та наявної спеціалізації; 

– собівартість та ціни реалізації з розрахунку на 1 ц; 

– гранулометричний склад ґрунту. 

– Показники витрат на вирощування 

   з розрахунку на 1 га посіву; 

– показники трудомісткості 

   з розрахунку на 1 га посіву. 

1
2
5
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– поправочні коефіцієнти на використання азоту для сільськогосподарсь-

ких культур та ґрунтів різного механічного складу; 

– питома вага азоту, фіксованого з повітря для бобових культур; 

– норма висіву насіння для сільськогосподарських культур; 

– питома вага використання поживних речовин рослинами за низької, се-

редньої та високої забезпеченості ґрунту елементами живлення; 

– коефіцієнти використання поживних речовин з добрив (окремо для 

гною та мінеральних добрив); 

– коефіцієнти екологізації землеробства; 

– показники вмісту в 1 ц сільськогосподарської продукції кормових оди-

ниць та перетравного протеїну, коефіцієнти перерахунку на побічну продукцію; 

– коефіцієнти ерозійної небезпеки культур; 

– середні нормативні витрати кормів на годівлю худобі та птиці; 

– річні орієнтовні норми підстилки та норми виходу гною з тварин. 

Блок вхідних даних включає структуру посівних площ відповідно до нау-

ково-обґрунтованої сівозміни та наявної спеціалізації, урожайності культур та 

продуктивності тварин, середнє значення вмісту поживних речовин (азот, фос-

фор, калій) у ґрунтах, собівартість та ціну реалізації з розрахунку на 1 ц, тип 

механічного складу ґрунту. 

На окремих аркушах робочої книги MS Excel розраховано баланс гумусу, 

кількість внесення мінеральних добрив, баланс поживних речовин, вихід кор-

мових одиниць та перетравного протеїну, валова продукція з розрахунку на 1 га 

посіву. 

Таблична модель поєднання галузей – це матриця зв’язків нормативних 

коефіцієнтів усіх наведених вище блоків та обсягів, що обмежуються виробни-

чими умовами господарської діяльності сільськогосподарського підприємства. 

Обсяги обмежень введені безпосередньо в основну табличну модель задачі. 

Блок вихідних таблиць містить: структуру посівних площ, кормовироб-

ництва та поголів’я, вартісні показники ефективності поєднання галузей, струк-

туру товарної продукції та загальний баланс поживних речовин. 
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Додатково створено базу технологічних карт на вирощування сільського-

сподарських культур з розрахунку на 100 га посіву, яка зв’язана з моделлю по-

єднання галузей. Відповідно до технологічних регламентів вирощування куль-

тур, побудовано всі карти, у яких автоматизовано проводиться розрахунок для 

визначення витрат на вирощування та трудомісткості (затрати праці). Крім цьо-

го, такі показники, як урожайність, норми мінеральних та органічних добрив, 

навпаки, є вхідними у цій базі та зв’язані з основною моделлю. 

Після введення вхідних даних урожайність культур та продуктивність 

тварин автоматизовано з використанням методу екстраполяції динамічного ря-

ду прогнозується на період планування й відображається в табличній моделі та 

в допоміжних таблицях для розрахунку інших показників. 

Модель побудовано на теорії математичного програмування й ефективно 

розв’язується симплекс-методом зі штучним базисом. Для автоматизації моде-

лей використали середовище MS Excel, спеціальну надбудову Solver та функції 

обробки масивів. 

На етапі побудови структурної еколого-математичної моделі, тобто її фо-

рмалізації, агроекологічні та економічні умови, зовнішні та внутрішні зв’язки, а 

також мета задачі з оптимального поєднання галузей відобразили в алгебраїч-

ній формі, а оброблену інформацію (базу вхідних даних) записали у вигляді рі-

внянь та нерівностей, які відображають математичними відношеннями кількісні 

залежності факторів та умови задачі. 

Основною моделлю розвитку агроекосистеми є оптимізаційна модель, 

сутність якої полягає в математичному відображенні умов її функціонування. 

На цьому етапі здійснено конструювання структурної еколого-математичної 

моделі, яку записано в загальному (уніфікованому) вигляді з використанням ві-

дповідних позначень. Структурну модель пропонуємо використовувати для 

будь-якого агропідприємства зони Лівобережного Лісостепу незалежно від рів-

ня екологізації землеробства, а розширену модель – для конкретного підприєм-

ства, тобто на локальному рівні.  
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5.2. Структурна модель функціонування агроекосистеми за критерієм 

екологізації стратегій розвитку 

 

Наведемо модель у загальному вигляді для традиційних підприємств різ-

них організаційно-правових форм господарювання за різного рівня екологізації.  

Для побудови еколого-математичної моделі позначено за індекси j – галузі 

рослинництва й тваринництва (j = 1, ..., n), l – способи поповнення ресурсів та i – 

систему обмежень. 

Зазначеним індексам відповідають такі множини: J – множина змінних, 

елементи якої представляють сукупність усіх видів діяльності, яка включає пі-

дмножини J1 – товарні галузі рослинництва, J2 – фуражні та кормові галузі рос-

линництва, J3 – галузі тваринництва та J4 – галузь виробництва кормів промис-

лового та тваринного походження. 

Множину L, елементи якої представляють сукупність усіх видів способів 

поповнення ресурсів, розподілено за підмножинами: L1 – трансформація земе-

льних угідь, L2 – залучення сезонної робочої сили, L3 – корми тваринного та 

промислового походження. 

Множину І розподілено за підмножинами, елементами яких є обмеження: 

I1 – за використанням земельних ресурсів господарства; I2 – за використанням 

трудових ресурсів господарства; I3 – за використанням матеріально-грошових 

ресурсів господарства; I4 – за співвідношенням посівів сільськогосподарських 

культур (обмеження, що враховують агротехнічні вимоги та агробіологічні осо-

бливості виробництва); I5 – за розмірами тваринницьких приміщень; I6 – за ви-

робництвом та закупівлею кормів тваринного походження; I7 – за гарантовани-

ми обсягами виробництва продукції; I8 – за кормовими ресурсами; I9 – за виро-

бництвом соломи на підстилку для сільськогосподарських тварин; I10  – за виро-

бництвом та закупівлею кормів промислового походження; I11 – за переведен-

ням сільськогосподарських угідь за іншим цільовим призначенням; I12 – за ба-

лансом виробництва та внесенням органічних добрив під культури; I13 – за нор-

мою внесення органічних добрив для відповідної ґрунтово-кліматичної зони; 
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I14 – за азотними, фосфорними та калійними добривами відповідно за діючою 

речовиною; I15 – за загальною кількістю всіх видів мінеральних добрив за дію-

чою речовиною; I16  – за рівнем екологізації землеробства; I17  –  за вмістом гу-

мусу; I18 –  за ерозійною небезпекою культур у сівозміні. 

Позначено за відомі величини: aij – коефіцієнти витрат ресурсів (земель-

них, трудових, матеріальних, кормових, соломи на підстилку, органічних та мі-

неральних добрив) і-го виду на одиницю виміру j-ої галузі; ail – коефіцієнт, що 

відображає збільшення (ail  > 0) або зменшення (ail  < 0) і-го виду земельних ре-

сурсів при їх трансформації l-им способом; 
ila  – коефіцієнт, що відображає збі-

льшення фонду робочого часу і-го виду трудових ресурсів при залучені сезон-

них робітників l-им способом; 
ila   – коефіцієнти грошово-матеріальних затрат   

і-го виду кормів промислового та тваринного походження на одиницю виміру  

l-им способом поповнення; bі – обсяг виробничого ресурсу і-го виду; сj –

 вартість товарної продукції, отриманої з розрахунку на одиницю виміру j-ої га-

лузі; dіj – частка виходу і-го виду продукції, використовувної на корм, для j-ої 

галузі; Y

ijh  – показник, що характеризує утворення гумусу i-го виду продукції з 

розрахунку на 1 га j-ої галузі; B

ijh  – показник, який характеризує втрати гумусу 

i-го виду продукції з розрахунку на 1 га j-ої галузі; pіj – коефіцієнт, що означає 

частку посівної площі і-го виду продукції (сільськогосподарської культури або 

групи культур) у загальній посівній площі або площі групи культур j-ї галузі; 

qij – коефіцієнт переводу для i-го виду продукції в органічне добриво j-ої галузі; 

vij –коефіцієнти виходу і-го виду продукції (виробничого ресурсу) з розрахунку 

на прийняту одиницю виміру j-ої галузі; vil – коефіцієнти виходу і-го виду кор-

мів при l-ому способі поповнення на прийняту одиницю виміру; Ві – розмір 

тваринницьких приміщень за кількістю скотомісць для i-го виду продукції; 
k

iB –

 обсяг виробництва або закупівлі i-го виду кормів промислового походження; 

ke

iB – середньозважений коефіцієнт ерозійної небезпеки i-го виду продукції на 

підприємстві; 
r

iB – загальна площа ріллі i-го виду продукції в сільськогоспо-

дарському підприємстві; Qі – гарантований обсяг виробництва i-го виду проду-
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кції; γij – коефіцієнт ерозійної небезпеки i-го виду продукції j-ої галузі; i – нор-

ма внесення органічних добрив для i-го виду продукції у відповідній ґрунтово-

кліматичній зоні; i – коефіцієнт екологізації землеробства для i-го виду проду-

кції. 

Як невідомі прийнято основні змінні: xj – шукане значення розмірів j-го 

виду галузі (площа посівів у рослинництві та поголів’я в галузі тваринництва), 

xl – кількість поповнених ресурсів l-го виду та допоміжні змінні: xi – шукане 

значення і-ої змінної, що означає розрахунковий показник (матеріально-

грошові витрати, посівні площі групи культур за призначенням, кількість соло-

ми на органічне добриво та інші сумарні показники); 
ix – шукане значення і-ої 

змінної, що означає розрахунковий показник кількості органічних добрив; 
ix  – 

шукане значення і-ої змінної, що означає розрахунковий показник кількості мі-

неральних добрив у діючій речовині. 

Визначили розміри оптимального поєднання галузей (основних видів дія-

льності) сільськогосподарського підприємства з метою досягнення чистого до-

ходу, тобто знайшли набір значень  lj xx , , при яких досягається максимальне 

значення Z: 

i

JJj

jj xxcZ  
 31

max



, 3Ii  (5.1) 

за таких умов: 

1) обмеження за використанням виробничих (земельних, трудових, гро-

шово-матеріальних тощо) ресурсів у господарстві: 

– за використанням земельних ресурсів з урахуванням трансформації угідь: 

i

Ll

lil

Jj

jij bxaxa 
 1

, 1Ii  ; (5.2) 

– за використанням трудових ресурсів з урахуванням можливого їх дода-

ткового залучення: 

i

Ll

lil

Jj

jij bxaxa 
 2

, 2Ii  ; (5.3) 

– за балансом грошово-матеріальних затрат: 
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i
Ll

lil
Jj

jij
xxaxa 

 3

, 3Ii  ; (5.4) 

2) обмеження за дотриманням співвідношень розмірів виробництва галузі 

рослинництва (за агротехнічними вимогами щодо впровадження науково-

обґрунтованої сівозміни):  

iij

JJj

jij xpxa 












 21

, 4Ii  ; (5.5) 

3) обмеження за можливістю утримання сільськогосподарських тварин 

(за розміром тваринницьких приміщень – кількістю скотомісць у молочнотова-

рних фермах, вівчарнях, свинофермах, кількість вуликів тощо): 

i

Jj

j Bx 
 3

, 5Ii  ; (5.6) 

4) обмеження за використанням продукції тваринного походження; 

– молока на корм:         



43 Jj

j

Jj

jijij xxvd , 6Ii  ; (5.7) 

– знятого молока на корм:   i

Ll

l bx 
 3

, 6Ii  ;  (5.8) 

5) обмеження, що забезпечують гарантований обсяг виробництва товар-

ної продукції:  

i

JJj

jij Qxv 
 31

, 7Ii  ; (5.9) 

6) обмеження, що забезпечують виробництво та використання поживності 

кормів, необхідних для галузі тваринництва: 





33421 Jj

jij

Ll

lil

JJJj

jij xaxvxv


, 8Ii  ; (5.10) 

7) обмеження за балансом виробництва та потребою в соломі на підстил-

ку для сільськогосподарських тварин:  

i

Jj

jij

JJj

jij xxaxv  
 321

, 9Ii  ; (5.11) 

8) обмеження за виробництвом та закупівлею кормів промислового похо-

дження: 
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– за виробництвом кормів:  
k

i

Jj

j Bx 
 4

, 10Ii  ; (5.12) 

– за закупівлею кормів:         
k

i

Lj

l Bx 
 3

, 10Ii  ; (5.13) 

9) обмеження за можливістю використання земель за іншим призначен-

ням (за розораністю сільськогосподарських угідь, га): 

i

Ll

lil bxa 
 1

, 11Ii  ; (5.14) 

10) обмеження за балансом виробництва та внесенням органічних добрив: 

– за виробництвом добрив: i

JJJj

jijij xxvq 
 321 

, 12Ii  ; (5.15) 

– завнесенням добрив:          i

JJj

jij xxa 
 21

, 12Ii  ; (5.16) 

11) обмеження за насиченням системи сівозмін органічними добривами 

для відповідної ґрунтово-кліматичної зони: 





21 JJj

ji

JJj

jij xxa



21

, 13Ii  ; (5.17) 

12) обмеження за внесенням мінеральних добрив у діючій речовині: 

– азотних, фосфорних та калійних:  

i

JJj

jij bxa 
 21

, 14Ii  ; (5.18) 

– усіх видів добрив:       i

JJj

jij xxa 
 21

, 15Ii  ; (5.19) 

13) обмеження за рівнем екологізації землеробства: 

iii xx   , 16Ii  ; (5.20) 

14) обмеження за бездефіцитним балансом гумусу: 

0
2121

 
 JJj

j

B

ij

JJj

j

Y

ij xhxh


,  17Ii  ; (5.21) 

15) обмеження за забезпеченням стійкості ерозійного фону земель:  
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ke

i

JJj

jijr

i

Bx
B


 21

1



 , 18Ii  ; (5.22) 

16) обмеження за умовою невід’ємності змінних:   .0,,,, 
iiilj xxxxx  

Агроекологічна модель розвитку господарства призначена для більшості 

традиційних підприємств Полтавської області з метою підвищення рівня еколо-

гізації землеробства за оптимальних витрат ресурсів. Ця модель не вимагає зна-

чних капіталовкладень для вдосконалення галузей, тоді як перехід до органіч-

ного землеробства без поступового переходу неможливий без додаткових ви-

трат на оновлення (поповнення) основних засобів, що вимагають технологічні 

регламенти ведення за органічними принципами. 

 

 

5.3. Якісна характеристика агроекологічних умов за критерієм еко-

логізації агровиробництва 

 

У системі агроекологічних умов, яких необхідно дотримуватися у вироб-

ничій програмі сільськогосподарського підприємства, ключове місце займає 

умова дотримання позитивного балансу гумусу. Основні функції останнього 

характерні для екологізації агровиробництва: прискорення мікробіологічного 

розпаду пестицидів, зниження надходження забруднювачів у рослини, змен-

шення міграційної здатності токсикантів. 

Рівень гумусу в ґрунтах вливає на формування врожаїв сільськогосподар-

ських культур, причому чим менші його запаси, тим більшою є ефективність. 

Існує, однак, нижня межа вмісту гумусу, за якої недостатність у ґрунті органіч-

ної речовини призупиняє формування високих урожаїв. У виробничих умовах 

зони Лівобережного Лісостепу величина врожайності зернових культур, яка 

припадає на 1 % гумусу, складає 3,78 ц, кукурудзи на зерно – 4,05 ц, цукрових 

буряків – 31,8 ц та соняшнику – 2,47 ц (Дерев’янко Р. Г., 1977). При цьому вро-

жайність культур у чорноземних ґрунтах Лісостепової зони (яких більшість у 

Полтавській області) непрямолінійно залежить від підвищення вмісту гумусу в 
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ґрунті, тобто врожайність зростає до певного вмісту гумусу, а далі підвищення 

гумусу не супроводжується збільшенням врожайності. 

Основним агротехнічним заходом, що відтворює родючість ґрунтів та пі-

двищує його біогенність, є внесення достатньої кількості органічних добрив. 

Для визначення техніко-екологічних коефіцієнтів для обмеження (5.21) запро-

понованої моделі поєднання галузей ми розрахували баланс гумусу для кожної 

сільськогосподарської культури (рис. 5.3) та встановили норми органічних доб-

рив, необхідні для забезпечення позитивного балансу. 

Установлені норми органічних добрив і є техніко-екологічними коефіціє-

нтами для обмеження (5.16). Органічну речовину становлять гній, пожнивно-

кореневі рештки та побічна продукція рослин. 

Відповідно до градації екологічності агровиробництва на спадному рівні, 

пропонуємо вводити обмеження щодо бездефіцитного балансу гумусу, на наро-

стаючому рівні – бездефіцитного або позитивного, на інтенсивному та найви-

щому рівні екологізації – лише позитивного. 

Збільшення надходження органічної речовини ми забезпечували введен-

ням обмежень стосовно розширення посівів бобових багаторічних трав, заміни 

чистих парів зайнятими, поступовим введенням проміжних культур. 

У модельному господарстві на рівні сільськогосподарських культур за про-

гнозованої врожайності найбільше спостерігаються втрати азоту внаслідок мі-

нералізації гумусу під час вирощування кукурудзи (3,7 т/га), цукрових (3,9 т/га) 

та кормових буряків (3,6 т/га), при цьому найменші втрати, крім багаторічних 

трав (0,07 – 0,7 т/га), досягаються у процесі вирощування ячменю та гречки.  

Кількість гумусу, що утворюється з маси рослинних решток багаторічних 

та однорічних бобових трав, складає на рівні 1,2–1,7 т/га, з таких зернових ку-

льтур, як озимі пшениця та жито, – 1,3 т/га, ячмінь та гречка, – 0,8–0,7 т/га. Ку-

курудза на зерно, яка належить до просапних культур та характеризується од-

ним із найбільшим виносом поживних речовин, утворює 1,65 т/га гумусу, що є 

досить високим показником порівняно з багаторічними й однорічними бобови-

ми травами.  
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 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Т 
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о
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7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

8 
Озима 

пшениця 1 39,9 115,3 1,44 166,0 83,0 1660 1,66 38,3 26,3 64,6 0,20 1292 20 1150 2442 2,44 0,78 781,5 

9 Озиме жито 1 40,3 112,0 1,44 161,3 80,7 1613 1,61 38,6 26,4 65,0 0,20 1300 20 1150 2450 2,45 0,84 836,9 

10 Ячмінь ярий 1 23,4 59,9 1,44 86,3 43,1 863 0,86 22,0 13,6 35,5 0,22 782 10 575 1357 1,36 0,49 494,4 

11 Овес 1 29,9 81,3 1,44 117,1 58,6 1171 1,17 21,0 20,5 41,4 0,22 911,7 10 575 1487 1,49 0,32 315,5 

12 
Кукурудза на 

зерно 1 71,6 172,6 2,16 372,7 186,4 3727 3,73 66,6 15,9 82,5 0,20 1651 40 2300 3951 3,95 0,22 223,8 

13 Гречка 1 9,8 35,4 2,16 76,4 38,2 764 0,76 17,9 11,2 29,1 0,23 669,6 0 0 670 0,67 -0,09 -94,5 

14 
Соняшник на 

зерно 1 18,4 78,8 2,16 170,1 85,1 1701 1,7 26,2 10,7 37,0 0,14 517,8 0 0 518 0,52 -1,18 -1183,2 

15 
Цукрові 

буряки 1 433,7 182,2 2,16 393,5 196,7 3935 3,93 31,7 5,0 36,7 0,10 366,9 65 3738 4104 4,1 0,17 169,9 

16 
Кормові 

буряки 1 450,0 166,5 2,16 359,6 179,8 3596 3,6 27,7 3,8 31,5 0,10 314,5 60 3450 3765 3,76 0,17 168,1 
 

Рис. 5.3. Баланс гумусу у ДП «ДГ ім. 9 Січня» Хорольського району у розрахунку на 1 га посіву [розраховано 

автором] 

1
3
5
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 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Т 

7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

17 

Озиме жито 

на зелений 

корм 1 170,0 51,0 1,44 73,4 36,7 734 0,73 20,8 19,4 40,2 0,13 522,6 0 0 523 0,52 -0,21 -211,8 

18 

Кукурудза на 

силос, 

зелений корм 1 210,9 67,5 1,20 81,0 40,5 810 0,81 34,6 7,0 41,6 0,17 706,4 10 575 1281 1,28 0,47 471,6 

19 
Суданка на 

зелений корм 1 30,7 7,7 1,44 11,0 5,5 110 0,11 28,6 10,5 39,1 0,22 860,7 0 0 861 0,86 0,75 750,2 

21 Горох 1 19,5 67,53 1,44 97,2 48,6 972 0,97 15,9 8,6 24,5 0,23 563,8 х х 564 0,56 -0,41 -408,6 
22 Соя 1 17,7 75,47 1,44 108,7 54,3 1087 1,09 15,3 8,2 23,5 0,23 540,2 х х 540 0,54 -0,55 -546,6 

23 
Багаторічні 

тр. на насіння 1 4,5 5,43 1,20 6,5 3,3 65,2 0,07 9,3 6,4 15,7 0,25 393,3 х х 393 0,39 0,33 328,0 

24 
Багаторічні 

трави на сіно  1 35,6 61,00 1,20 73,2 36,6 732 0,73 41,0 10,2 51,2 0,25 1280 х х 1280 1,28 0,55 547,6 

25 

Однорічні 

бобові трави 

на силос 1 66,7 6,94 1,44 10,0 5,0 99,9 0,1 46,7 14,8 61,5 0,22 1352 х х 1352 1,35 1,25 1252,1 

26 

Однорічні 

бобові трави 

на сіно 1 76,9 71,18 1,44 102,5 51,2 1025 1,02 51,8 16,0 67,8 0,22 1491 х х 1491 1,49 0,47 466,1 

26 

Багаторічні 

трави на 

зелений корм 1 47,9 31,37 1,20 37,6 18,8 376 0,38 53,5 11,6 65,1 0,25 1629 х х 1629 1,63 1,25 1252,3 

27 

Багаторічні 

трави 

на сінаж 1 32,2 35,22 1,20 42,3 21,1 423 0,42 37,6 9,8 47,4 0,25 1184 х х 1184 1,18 0,76 761,2 

28 
Люпин 

(зайняті пари) 1 50,0 20,40 1,20 24,5 12,2 245 0,24 55,7 11,9 67,6 0,25 1690 х х 1690 1,69 1,45 1445,2 

 

Рис. 5.3. Баланс гумусу у ДП «ДГ ім. 9 Січня» Хорольського району у розрахунку на 1 га посіву [розраховано 

автором] 

1
3
6
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Вимоглива до родючості ґрунтів кукурудза на зерно, якщо враховувати 

ринкову конкурентоспроможність та спеціалізацію в досліджуваному регіоні 

(Полтавська область займає перше місце в Україні за її вирощуванням), має за-

безпечуватися достатньою кількістю агротехнічних заходів. 

Отже, найкращими польовими культурами за впливом на рівень гумусо-

вого стану ґрунтів є багаторічні трави, дещо нижчі показники мають однорічні 

зернові та зернобобові культури, найнижчі – однорічні просапні культури. Крім 

того, озимі зернові культури залишають більшу масу рослинних решток, ніж 

ярі та зернобобові культури, а просапні культури характеризуються більшим 

виносом поживних речовин та мають втрати гумусу удвічі більші, ніж культури 

суцільного висіву. З метою зниження мінералізації гумусу в сівозміні ми запро-

понували перевести чисті пари в зайняті. 

Крім багаторічних, однорічних бобових трав та суданки, баланс гумусу в 

розрізі окремих культур у модельному господарстві є від’ємним, зокрема най-

більший виніс досягнуто для цукрового буряку (3,6 т/га), кормового буряку 

(3,3 т/га), кукурудзи на зерно (2,1 т/га) та соняшнику (1,2 т/га). Межі виносу 

інших культур – до 0,5 т/га. 

Для зниження дисбалансу між процесами мінералізації та гуміфікації в 

ґрунті ми запропонували вносити органічні добрива. Ураховуючи, що дози 

гною на рівні 10–15 т/га малоефективні й не виправдовують затрат на їх вне-

сення, особливо за умови далеких перевезень, гній розподілено для культур на-

самперед з високими нормами внесення. У сівозмінах гній найдоцільніше за-

стосовувати найперше під озиму пшеницю, кукурудзу на зерно та цукрові бу-

ряки. Щодо внесення побічної продукції, а саме соломи злакових культур, то, 

ураховуючи явище іммобілізації азоту ґрунту, необхідно передбачити додатко-

ве внесення 10–15 кг д. р. азоту на 1 т соломи. 

Беручи до уваги, що коефіцієнти використання поживних речовин з орга-

нічних добрив для таких культур, як гречка, зернобобові, соняшник, однорічні 

та багаторічні трави, дорівнюють нулю (Гриб М. І., 1988), під ці культури доб-

рива не вносилися. 
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Для формалізації обмеження за балансом гумусу за техніко-екологічні ко-

ефіцієнти взято баланси гумусу на рівні сільськогосподарських культур із роз-

рахунку на 1 га посіву (графа 19 рис. 5.3). Найбільше гумусу надходить до ґру-

нту внаслідок вирощування багаторічних трав на зелений корм та однорічних 

бобових трав на силос (1,25 т/га), досить високий показник (≈0,8 т/га) забезпе-

чують такі культури, як озима пшениця (0,78 т/га), озиме жито (0,84 т/га), суда-

нка на зелений корм (0,75 т/га), багаторічні трави на сінаж (0,76 т/га). Середні 

значення фіксуються за умови вирощування багаторічних трав на сіно 

(0,55 т/га), ячменю ярого (0,49 т/га), однорічних бобових трав на сіно (0,47 т/га), 

кукурудзи на силос та зелений корм (0,47 т/га). Для найбільш виснажливих ку-

льтур, з екологічного погляду, за рахунок внесення великих норм органічних 

добрив (на рівні 40–65 т/га), досягнуто баланс гумусу від 0,17 до 0,22 т/га. При 

цьому відбуваються втрати гумусу під гречкою, озимим житом на зелений 

корм, зернобобовими культурами та соняшником у межах 0,09–1,18 т/га. 

З метою підтримання одночасно двох основних показників родючості 

ґрунту – гумусового стану та поживного режиму ґрунту, розв’язано задачу з 

оптимального поєднання органічних та мінеральних добрив. Регулювання по-

живного режиму ґрунту в моделі поєднання галузей забезпечується лише захо-

дами прямого впливу, тобто за допомогою системи удобрення. 

Техніко-екологічними коефіцієнтами в математичній моделі є норми вне-

сення мінеральних добрив, визначені балансово-розрахунковим методом, за до-

помогою якого враховано: виніс поживних речовин сільськогосподарською ку-

льтурою запланованою урожайністю, наявність рухомих поживних речовин у 

ґрунті, коефіцієнти використання рослинами елементів живлення з ґрунту та 

добрив, а також норму органічних добрив, яку ми внесли для забезпечення по-

зитивного балансу гумусу. 

Для досягнення планової врожайності кукурудзи на зерно на рівні 

71,6 ц/га запропоновано вносити 40 т/га органічних добрив та 37,6 кг д. р. міне-

ральних добрив (рис. 5.4). За такого ресурсного забезпечення добривами рівень 
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екологізації наближається до інтенсивного та дає змогу віднести технологію 

вирощування культури до екологічного землеробства. 

 A B C D E 

1 № 

п/п 
Показники 

Кукурудза на 

зерно 

2 N Р2О5 К2О 

3 1 2 3 4 5 
4 1 Запланований урожай, ц/га 71,6 
5 2 Винос поживних речовин з 1 ц основної і побічної продукції, кг 2,41 0,86 2,24 

6 3 Винос поживних речовин з плановим урожаєм, кг/га 172,6 61,6 160,4 

7 4 
Вміст рухомих форм поживних речовин в орному шарі ґрунту, 

мг/100 г ґрунту 8,6 10,4 12,6 

8 
5 Вміст рухомих форм поживних речовин в орному шарі ґрунту, 

кг/га 258 312 378 

9 6 Коефіцієнт використання поживних речовин культурою з ґрунту 0,35 0,09 0,23 

10 7 Використання поживних речовин культурою з ґрунту, кг/га 90,3 28,08 86,94 
11 8 Внесення органічних добрив, т 40 

12 
9 Буде внесено з органічними добривами під планову культуру, 

кг/га 200 100 240 

13 10 
Коефіцієнт використання поживних речовин з гною культурою 

в 1-й рік 0,35 0,28 0,35 

14 
11 Буде використано поживних речовин з гною культурою в 1-й 

рік, кг/га  70 28 84 

15 12 
Усього буде використано культурою поживних речовин з ґрун-

ту після добрив, кг/га 160,3 56,1 170,9 

16 13 Потрібно внести з мінеральними добривами, кг/га 12,3 5,5 0,0 

17 14 
Коефіцієнти використання поживних речовин з мінеральних 

добрив 0,71 0,27 0,57 

18 
15 Буде внесено поживних речовин з мінеральними добривами з 

урахуванням коефіцієнту використання, кг/га 17,3 20,4 0,0 

19 16 Загальна кількість мінеральних добрив, кг/га 37,6 

21 17 Коефіцієнт екологізації землеробства, Ie 1 

22 18 Рівень екологізації землеробства Інтенсивний 

23 19 Характер дії на землеробство 
Екологічне 

землеробство 

 

Рис. 5.4. Розрахунок норм мінеральних добрив, необхідних для внесення 

під урожай кукурудзи на зерно в ДП «ДГ імені 9 Січня» Хорольського району з 

розрахунку на 1 га посіву [розраховано автором] 

 

Під вирощування вівса в загальному підсумку внесено 24,7 кг д. р., горо-

ху – 15,4 кг д. р., сої – 25,8 кг д. р., жита озимого на зерно та зелений корм – 

114,5 та 144,8 кг д. р. відповідно, цукровий та кормовий буряки – 21,0 та 8,5 кг 

д. р. відповідно, кукурудзу на силос та зелений корм – 53,5 кг д. р., люцерну на 
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сіно, сінаж та зелений корм – 177,1 кг д. р., 52,0 та 9,2 кг д. р. відповідно, вико-

вівсяну сумішку на силос та сіно – 52,5 та 171,3 кг д. р. відповідно. Для таких 

культур, як озима пшениця та ячмінь ярий, застосовано лише органічну систе-

му удобрення, а для вирощування гречки, соняшнику, суданки, люцерни на на-

сіння та люпину на зелену масу достатньо середнього вмісту рухомих форм по-

живних речовин в орному шарі ґрунту (див. додаток М). Відповідні значення є 

техніко-екологічними коефіцієнтами обмеження (5.19), у розрізі основних біо-

генних елементів (азоту, фосфору та калію) – в обмеженні (5.18). 

Техніко-екологічні коефіцієнти обмеження (5.15) характеризують вироб-

ництво органічних добрив, тобто зелену масу сидератів, солому озимої пшени-

ці, ярого ячменю та озимого жита (тієї частини, що не використовували на підс-

тилку), солому інших зернових культур, подрібнених стебел кукурудзи та со-

няшнику, переведені відповідно до підстилкового гною, а також вихід підстил-

кового гною від кожного виду сільськогосподарських тварин. 

Найбільше органічної речовини накопичується у ґрунті від находження 

побічної продукції від вирощування кукурудзи на зерно (37,6 т/га), соняшнику 

(12,9 т/га) та вівса (12,7 т/га) в галузі рослинництва та від поголів’я великої ро-

гатої худоби (9 т/гол.) та робочих коней (8 т/гол.) у галузі тваринництва. Най-

менше виробляється органіки під час вирощування гречки (4,4 т/га), овець 

(0,9 т/гол.) та свиней (2 т/гол.). Значна частина побічної продукції може надхо-

дити до ґрунту у процесі вирощування озимих культур – жита (21 т/га) та пше-

ниці (18,2 т/га), а також 14 т/га ярого ячменю, але певна частина соломи має бу-

ти використана для підстилки сільськогосподарським тваринам, кількість якої 

на етапі формування вхідних даних є невідомими величинами, тобто прерога-

тивою процесу моделювання виробничої задачі. Зернобобові культури за про-

гнозованою урожайністю можуть вносити до 10,6 т/га побічної продукції від сої 

та 7,8 т/га від гороху. 

Для підтримки збалансованого поживного режиму ґрунту ми запропону-

вали контролювати баланс елементів живлення під кожну окрему сільськогос-

подарську культуру та сівозміну загалом. 



 

 

141 

Найбільша кількість поживних речовин надходить до ґрунту від унесення 

органічних та мінеральних добрив. Залежно від системи удобрення (органічної, 

мінеральної, органічно-мінеральної), характерної для певного рівня екологізації 

землеробства, відбувається надходження азоту, фосфору та калію більшою мі-

рою з органічними або мінеральними добривами. 

Азот надходить з органічними добривами в межах 44,7–290,3 кг/га, фос-

фор відповідно на рівні 19–124 кг/га, калій від 31,3 кг/га до 203,7 кг/га. З міне-

ральними добривами азоту надходить у ґрунт від 5,4 кг/га до 95,1 кг/га, калію 

та фосфору – у межах 15,6–74,3 кг/га та 10,4–83,0 кг/га відповідно.  

Кількість унесення елементів живлення з посівним матеріалом змінюєть-

ся від 0,2 кг/га до 8,9 кг/га для азоту, від 0,1 кг/га до 2,2 кг/га для фосфору та від 

0,1 кг/га до 3,6 кг/га для калію. Найбільше надходить поживних речовин з посі-

вним матеріалом гороху, на середньому рівні – із зерновими культурами, най-

менше – з багаторічними травами, коренеплодами та соняшником. 

З атмосферними опадами в середньому надходить 8,7 кг/га азоту, 0,1 кг/га 

фосфору та 8,2 кг/га калію. 

За рахунок симбіотичної фіксації бобових культур азоту надходить у ме-

жах від 18,0 кг/га для багаторічних трав на насіння до 191,5 кг/га для багаторіч-

них трав на зелений корм (у перерахунку на сіно). Щодо фіксації азоту бульбо-

чковими бактеріями в симбіозі із зернобобовими культурами, то під час виро-

щування гороху на 1 га посіву надходить 33,9 кг/га, а для сої 27,3 кг/га за наяв-

ної врожайності 19,5 та 17,7 ц/га відповідно.  

Надходження азоту за рахунок асоціативної фіксації становить у серед-

ньому 10 кг/га для бобових культур. 

Виніс поживних речовин з урожаєм визначено відповідно до регламентова-

них науково-дослідними установами показників для досліджуваного регіону – 

Полтавської області. Для азоту також ураховано непродуктивні втрати внаслі-

док газоподібних втрат та за рахунок фільтрації атмосферних вод, які в серед-

ньому складають відповідно 24 % та 15 % від загальної кількості внесеного азоту 

з добривами. Баланс фосфору та калію визначено лише за виносом урожаю. 
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До культур, які мають негативний баланс азоту, належать озима пшениця, 

ярий ячмінь, гречка, соняшник, озиме жито на зелений корм, кукурудза на си-

лос, суданка, горох та вико-овес (рис. 5.5.).  

 
Рис. 5.5. Баланс азоту у модельному господарстві [розраховано автором] 

 

До культур, які мають негативний баланс фосфору, належать ярий ячмінь, 

гречка, соняшник, озиме жито на зелений корм, кукурудза на силос, суданка, 

зернобобові культури, вико-вівсяна сумішка та люпин (рис. 5.6). 

 

Рис. 5.6. Баланс фосфору у модельному господарстві [розраховано автором] 
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До культур, які мають позитивний баланс калію, належать озима пшени-

ця, овес, кукурудза на зерно, цукрові та кормові буряки, а також багаторічні 

трави на сінаж, що спричинено внесенням найбільшої кількості органічних та 

мінеральних добрив. Інші культури за статтями надходження та втрат калію до-

сягають від’ємного балансу (рис. 5.7). 

 

Рис. 5.7. Баланс калію у модельному господарстві [розраховано автором] 

 

Крім внесення органічних та мінеральних добрив, позитивного балансу 

гумусу та балансу поживних речовин, у математичній моделі введено обме-

ження щодо ерозійної небезпеки системи сівозмін. 

Велике значення для запобігання ерозійних деградаційних процесів відіг-

рають рослини. Рослинний покрив (стебла, листя тощо) є перешкодою для пря-

мого попадання крапель води до ґрунту, вони зменшують швидкість стікання 

по поверхневій частині ґрунтів, імовірність їх розмиву, сприяють нагромаджен-

ня снігу (для зменшення промерзання ґрунту, а під час сніготанення – для кра-

щого вбирання води), тобто є чинниками зниження водної ерозії. Для запобі-

гання проявів вітрової ерозії коренева система сільськогосподарських культур 

закріплює поверхню ґрунту та перешкоджає її вивітрюванню, а рослинний пок-

рив знижує швидкість вітру. При цьому сільськогосподарські культури харак-

теризуються різними коефіцієнтами ерозійної небезпеки, урахування яких дає 
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змогу захищати ґрунти, зважаючи не лише на ґрунтозахисні, але й протиерозій-

ні властивості сівозмін. 

Найбільш ерозійно-небезпечними в сівозмінах є чорний пар, коренеплоди 

та кукурудза, а найменш – багаторічні трави, які з кожним роком використання 

знижують ерозійну небезпеку. Техніко-екологічними коефіцієнтами є коефіціє-

нти ерозійної небезпеки сільськогосподарських культур, які для цукрових, кор-

мових буряків та кукурудзи на зерно становлять 0,85, соняшнику – 0,75, куку-

рудзи на силос та зелений корм – 0,6, гречки, вівса – 0,4, зернобобових (гороху, 

сої, вики) – 0,35, озимої пшениці – 0,3 та багаторічних трав у перший рік вико-

ристання – 0,08. 

Забезпечення стійкості ерозійного фону сільськогосподарських угідь мо-

жливо досягти за умови, що загальний коефіцієнт ерозійної небезпеки системи 

сівозмін агроекологічної моделі розвитку господарства має бути близьким до 

коефіцієнта однорічних злакових або бобових культур. 

Наведені вище коефіцієнти представлені в розгорнутій числовій матема-

тичній моделі, яка відображає функціонування агроекосистеми за критерієм 

екологізації стратегій розвитку. Вона наведена в пункті 6.2.  

Отже, для формулювання умов математичної моделі створено єдину базу 

статистичних оцінок суб’єкта господарювання та довідкових даних в окремих 

таблицях (окремих аркушах MS Excel), які утворюють сукупність техніко-

економічних та техніко-екологічних коефіцієнтів задачі з оптимального поєд-

нання галузей в аграрному виробництві.  

 

Висновки до Розділу V 

 

Для моделювання еколого-економічних процесів в агровиробництві вста-

новлено основні принципи формалізації математичних моделей: відображення 

в кількісному вираженні математичних відношень, які описують умови функці-

онування агроекосистеми та утворюють єдину систему; взаємопов’язаність ви-

робничих умов певними закономірностями; установлення зв’язків між вироб-



 

 

145 

ничими умовами в системі господарства; абстрагування від несуттєвих власти-

востей агроекосистеми; наявність альтернативних сценаріїв розвитку агроеко-

системи. Теорією моделювання в агроекології розглядаємо як імітацію процесу 

функціонування агроекосистеми з її взаємозв’язками та закономірностями. 

Запропоновано здійснювати моделювання сценарію розвитку агроекосис-

теми відповідно до розробленого алгоритму, який передбачає постановку задачі 

за певним критерієм оптимальності, аналізу основних її параметрів, структуру-

вання інформації, визначення методу розв’язання, формалізацію структурної 

математичної моделі, розробку числової моделі та розв’язку її у програмному 

середовищі, аналіз отриманих результатів. За умови необхідності зміни резуль-

татів відбувається коригування моделі та її розв’язку. Останнім етапом є прове-

дення еколого-економічного аналізу різних варіантів реалізації моделей та ви-

бір найкращого сценарію розвитку. 

Визначено загальну постановку задачі – імітація процесу функціонування 

агроекосистеми з урахуванням екологічних закономірностей її організації, мі-

німального негативного впливу на довкілля та за умови ведення економічно-

ефективної системи господарства. Критерієм оптимізації є досягнення еколого-

економічного ефекту від збалансованого використання виробничих ресурсів. 

Інформаційним складником автоматизованої моделі розвитку агроекосис-

теми є довідкові нормативні, науково-обґрунтовані показники, визначені для 

зони Лівобережного Лісостепу, дані досліджуваного господарства та балансові 

розрахунки, а також розгорнута основна модель та сформовані результати оп-

тимізаційної моделі. 

Запропоновано підвищувати рівень екологічності агровиробництва для 

господарств Лівобережного Лісостепу на основі впровадження математичної 

моделі поєднання галузей за критерієм екологізації стратегій розвитку. Для від-

творення моделі у формальному вираженні проведено якісний аналіз техноло-

гічних регламентів щодо ведення різних систем землеробства, закономірностей 

розвиту агроекосистеми.  
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Відповідно до формалізації математичних моделей визначено множину 

всіх видів діяльності; множину способів поповнення ресурсів; множину умов, 

які відображають виробничі процеси щодо функціонування агроекосистеми. 

Модель ураховує обмеженість використання виробничих ресурсів та ос-

новних засобів, ведення науково-обґрунтованої сівозміни відповідно до наявної 

спеціалізації, забезпечення виробництва кормової бази, збалансованої відносно 

поживності раціонів годівлі тварин, отримання гарантованих обсягів виробниц-

тва та обмеження, що дають змогу відтворити родючість ґрунтів внесенням оп-

тимальних норм органічних та мінеральних добрив, дотриманням позитивних 

або бездефіцитних балансів гумусу та поживних речовин, забезпеченням стій-

кості ерозійного фону земель. 

Для відтворення родючості ґрунтів пропонується застосовувати низку аг-

ротехнічних заходів, основним з яких є збільшення надходження органічної ре-

човини та обґрунтування норми її внесення під окремі культури. Відповідну 

умову досягнуто розширенням посівів багаторічних трав, заміною чистих парів 

зайнятими, поступовим уведенням у сівозміни проміжних культур, викорис-

танням побічної продукції рослинництва та розширенням виробництва галузі 

тваринництва (здебільшого поголів’я великої рогатої худоби). Крім підтриман-

ня гумусового стану, родючість пропонується підвищувати за допомогою регу-

лювання поживного режиму ґрунту переважно агротехнічними заходами пря-

мого впливу (системи удобрення). 

Запропонована модель прогнозує стратегію розвитку агроекосистеми за 

оптимальних витрат ресурсів та не вимагає значних капіталовкладень для вдос-

коналення структури галузей. 

Результати досліджень, представлених у Розділі V, опубліковано у працях 

автора [96, 128, 129,  134, 140, 251]. 
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РОЗДІЛ 6. 

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЙ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ 

 АГРОЕКОСИСТЕМ З ОПТИМАЛЬНИМИ ВИТРАТАМИ РЕСУРСІВ 

 

6.1. Обґрунтування спеціалізації та поєднання галузей агропідпри-

ємств Лівобережного Лісостепу 

 

В умовах ринкової економіки на етапі зосередження зусиль України на 

євроінтеграційних процесах одним з основних питань сьогодення є децентралі-

зація влади. Відповідний політичний важіль дає можливість накопичувати як 

матеріальні, так і нематеріальні ресурси, що мають безпосередній вплив на роз-

виток регіону. Не останню роль у збалансованому регулюванні відіграє прави-

льна організація сільського господарства, яка з урахуванням потреб населення 

регіону та збереження навколишнього середовища дасть змогу поєднати спеці-

алізації наявних підприємств й отримати при цьому максимальний прибуток. 

Важливо не тільки  забезпечити населення продуктами харчування, але й збере-

гти для майбутніх поколінь національні багатства, покращити екологічну ситу-

ацію. 

Сільськогосподарська діяльність аграрних підприємств з високим рівнем 

спеціалізації завдає шкоди навколишньому середовищу, виснажує ґрунти, за-

бруднює водойми та атмосферне повітря. Незважаючи на складність виробни-

чих процесів та управлінської діяльності, у багатогалузевих господарствах зме-

ншуються ризики в умовах невизначеності, забезпечується закритий тип виро-

бництва (виробництво власних кормів, органічних добрив, насіннєвого фонду 

тощо), покращується екологічний стан як агроекосистеми, так і довкілля зага-

лом. Поглиблення спеціалізації доцільне лише в галузі тваринництва. 

Визначення структури оптимального поєднання галузей є одним з найва-

жливіших завдань діяльності підприємств й уможливлює досягнення таких 

ефектів: економічного (збільшення прибутку, валової продукції або зниження 

витрат виробництва); соціального (організація зайнятості сільського населення, 
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підвищення добробуту працівників) та агроекологічного (покращення структу-

ри ґрунтів, їхнього агрофізичного та фітосанітарного стану, повітряного та вод-

ного режимів, позитивного балансу гумусу, розвиток біогенних елементів, еко-

логічних характеристик виробленої продукції). 

Завдяки постійному оптимальному плануванню та прогнозуванню раціо-

нального сполучення галузей можна здійснювати перехід від традиційного гос-

подарювання до екологічного та органічного з найменшими витратами та ризи-

ками. Вихідними даними наступної моделі мають бути попередні показники 

(урожайність, продуктивність, баланс гумусу, матеріально-грошові затрати то-

що) виробничої діяльності підприємства. Умови для побудови моделі в системі 

підприємств «традиційне підприємство – підприємство зі статусом спеціальної 

сировинної зони – оператор органічного ринку» суттєво відмінні. Урожайність 

культур та продуктивність тварин на плановий період під час переходу на інші 

рівні неможливо спрогнозувати, оскільки показники або знижуються, або ефекти-

вність застосовуваних заходів є низькою в короткостроковому періоді. Порів-

няння фактичної та оптимальної галузевих структур виявляє значні резерви збі-

льшення та здешевлення виробництва сільськогосподарської продукції. 

Вплив діяльності сільськогосподарських підприємств на збалансований 

розвиток Полтавського регіону є досить високим, оскільки більш ніж 60 % ва-

лової продукції вироблено сільгоспвиробниками (табл. 6.1). 

 У 2014 рр. обсяг виробництва валової продукції в сільськогосподарських 

підприємствах порівняно з 2010 р. зріс у 2,2 рази, а відповідно до 2010 р. – на 

41,1 %. Питома вага продукції рослинництва у структурі валової продукції у 

2000 р. складала 60,7 %, у 2010 р. підвищилася до 73,3 %, а в 2014 р. – до 

75,4 %. У галузі тваринництва спостерігається зниження питомої ваги з 39,3 % 

до 24,6 % упродовж 2000–2014 рр. 

Питома вага сільськогосподарських підприємств в загальному обсязі ви-

робництва валової продукції сільського господарства у 2000 р. складала 77,8 %,  

а у 2014 р. – відповідно 61,7 %. Унаслідок нерівномірних темпів скорочення 

обсягів виробництва продукції суттєво змінилися галузеві співвідношення. У 
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2000–2005 р. у сільськогосподарських підприємствах співвідношення між про-

дукцією рослинництва і тваринництва знизилося з 1:0,65 до 1:0,40, а у 2010–

2014 рр. воно коливалося в межах від 1:0,25 до 1:0,36.  

Таблиця 6.1 

Показники діяльності сільськогосподарських підприємств 

Полтавської області, 2000–2014 рр. 

Показники 
Роки 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Валова продукція сільського госпо-

дарства (у постійних цінах 2010 р.), 

млн. грн 7038,7 10307,6 10999,2 14922,5 13399,8 16022,8 15520,4 

у тому числі: 

– продукція рослинництва 4275,7 7380,2 8064,7 11877,2 9959,1 12271,1 11703,0 

– продукція тваринництва 2763,0 2927,4 2934,5 3045,3 3440,7 3751,7 3817,4 

Структура валової продукції, %: 

– рослинництва 60,7 71,6 73,3 79,6 74,3 76,6 75,4 

– тваринництва 39,3 28,4 26,7 20,4 25,7 23,4 24,6 

Питома вага сільськогосподарських 

підприємств у загальному обсязі 

виробництва валової продукції, %: 

– продукції сільського господарства 77,8 63,3 64,1 61,1 59,7 63,6 61,7 

– продукції рослинництва 84,7 68,2 68,5 65,1 62,9 66,9 64,1 

– продукції тваринництва 70,4 56,7 48,2 48,6 50,7 50,6 54,7 

Прибуток від реалізації сільського-

сподарської продукції, млн грн 16,3 76,4 1062,2 1579,6 1482,4 757,4 2553,0 

Рівень рентабельності виробництва 

сільськогосподарської продукції, % 2,4 5,6 21,7 27,6 16,1 8,3 23,4 

 

У 2014 р. сільськогосподарську діяльність здійснювали 2514 підприємства 

різних організаційно-правових форм господарювання, серед яких найбільшу 

частку займають фермерські господарства – 73,5 % (1849 од.). Господарські то-

вариства складають 15,5 % (391 од.), приватні підприємства – 7,6 % (190 од.), 

виробничі кооперативи – 1,1 % (28 од.), державні підприємства – 0,8 % (19 од.), 

підприємства інших форм господарювання – 1,5 % (37 од.) від загальної кілько-

сті підприємств. 

Напрям галузевої спеціалізації підприємств Полтавської області – виро-

щування зернових та технічних культур, виробництво молока та м’яса (табл. 6.2.). 

У розрізі аграрних підприємств різних організаційно-правових форм господа-
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рювання питома вага зазначених вище галузей суттєво відрізняється. На струк-

туру товарної продукції великий вплив має рівень екологізації землеробства. 

Таблиця 6.2 

Структура товарної сільськогосподарської продукції досліджуваних 

аграрних підприємств Полтавської області різних організаційно-правових 

форм господарювання, у середньому за 2010–2014 рр. 

Показники 

ДП «ДГ 

ім. 9 Січня» 

ПП  

«Агроекологія» 

СФГ 

 «Чаус» 

Полтавська 

область 

тис. грн % тис. грн % тис. грн % тис. грн % 

Продукція рослинництва 14376 59,2 10365 15,2 3184,2 70,5 10775 76,0 

– зернові та зернобобові куль-

тури 8453 34,8 8623 12,6 1333,7 29,5 4686 33,1 

– технічні культури 5723 23,6 1730 2,5 1833,3 40,6 3303 23,3 

– картопля, овочі та баштанні – – – – – – 2114 14,9 

– плоди, ягоди та виноград – – – – – – 354 2,5 

– кормові культури 200 0,8 – – 17,2 0,4 312 2,2 

– інша продукція  – – 12 0,01 – – 21 0,1 

Продукція тваринництва 9899 40,8 57968 84,8 1334,5 29,5 3398 24,0 

– худоба та птиця (вирощу-

вання) 2799 11,5 14430 21,1 454 10,0 1056 7,4 

– молоко 7046 29,0 43428 63,6 858 19,0 1936 13,7 

– яйця – – – – 8,7 0,2 294 2,1 

– інша продукція 53 0,2 110 0,2 20,8 0,5 113 0,8 

Продукція сільського госпо-

дарства – всього 24275 100,0 68333 100,0 4518,7 100,0 14173 100,0 

 

Для підвищення рівня екологізації та удосконалення галузевої структури 

сільськогосподарських підприємств ми запропонували використання математи-

чних моделей оптимального поєднання галузей за критерієм екологізації стра-

тегій розвитку.  

Залежно від спеціалізації досліджуваного господарства будується основна 

математична модель, яка визначає варіанти поєднання основних галузей рос-

линництва та тваринництва, ураховуючи ґрунтово-кліматичні, агроекологічні, 

зоотехнічні, агротехнічні, економічні та інші умови, що стосуються організації 

виробничих процесів відповідно до технологічних регламентів виробництва 

традиційної, екологічної та органічної продукції Ця модель дає змогу також 

прогнозувати різні сценарії збалансованого розвитку агропідприємства. 
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6.2. Моделювання перспективних виробничих типів господарств Лі-

вобережного Лісостепу  

 

Розглянуто процес моделювання виробничих процесів для державного 

підприємства «Дослідне господарство імені 9 Січня України» Хорольського 

району Полтавської області, яке упродовж 2008–2013 рр. мало статус спеціаль-

ної сировинної зони [206].  

Для побудови розгорнутої економіко-математичної моделі виокремлено 

дві групи обмежень – основну та допоміжну. Основна група включає площі по-

сіву сільськогосподарських культур та кормових угідь, згрупованих за цілями 

використання (табл. 6.3) та поголів’я сільськогосподарських тварин, які визна-

чають основні та додаткові галузі аграрного підприємства. До допоміжних 

змінних віднесено тварин обслуговувальної (підсобної) галузі та змінні з по-

повнення виробничих ресурсів (корми тваринного походження та корми пере-

робних підприємств харчової промисловості, трансформацію кормових угідь у 

ріллю, а також залучення трудових ресурсів на сезонні роботи). 

Відповідно до розробленої нами методики [128] визначено основні техні-

ко-економічні коефіцієнти, побудовано функціонал та систему еколого-

економічних обмежень, що моделюють стан агроекосистеми. Математичну мо-

дель реалізовано в середовищі MS Excel (додаток Щ). 

Задача поєднання галузей в аграрному підприємстві включає 94 змінні 

(див. табл. 6.3) та 114 обмежень, що дають змогу врахувати ресурсний потенці-

ал підприємства, агротехнічні вимоги та раціони годівлі сільськогосподарських 

тварин відповідно до науково-обґрунтованих норм, матеріально-технічну базу, а 

також систему агроекологічних обмежень (внесення мінеральних та органічних 

добрив для забезпечення позитивного балансу поживних речовин, профіцитно-

го балансу гумусу), які вможливлюють ведення прибуткової сільськогосподар-

ської діяльності зі збереженням навколишнього середовища та підвищенням 

родючості ґрунтів. 
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Таблиця 6.3 

Система змінних задачі поєднання галузей аграрного підприємства 

відповідно до призначення їх використання 

Показники Невідомі змінні Показники Змінні 

Сільськогосподарська 

 культура 

Площа, га 

Сільськогосподарська 

тварина 

 

Поголів’я, 

гол. 

(вуликів) 
н

а
 т

о
в
а
р
н

і 

ц
іл

і 

на кормові цілі 

к
о
р
о
в
а
м

 

і 
В

Р
Х

 

св
и

н
я

м
 з

і 

ш
л

ей
ф

о
м

  

в
ів

ц
я

м
 

р
о
б
о
ч

и
м

 

к
о
н

я
м

 

Озима пшениця х1 х11 х28 х38 – Корови х76 

Ячмінь ярий х2 х12 х29 х39 х54 Молодняк ВРХ  х77 

Овес х3 х13 х30 х40 х55 Свині зі шлейфом х78 

Кукурудза на зерно х4 х14 х31 х41 х56 Вівці та кози х79 

Горох х5 х15 х32 х42 – Робочі коні х80 

Жито озиме х6 х16 – – – Бджолосім’ї х81 

Гречка х7 – – – – Корми ц 

Соя х8 – – – – Молоко для ВРХ х82 

Соняшник х9 – – – – Молоко для свиней х83 

Цукрові буряки х10 х17 х33 х43 – Зняте молоко для ВРХ х84 

Кормовий буряк – х18 х34 х44 х57 Зняте молоко для свиней х85 

Кукурудза на силос – х19 х35 х45 х58 Купівля жому х86 

Кукурудза на зелений 

корм 
– х20 – х46 х59 

Виробництво комбікорму 

– для ВРХ 
х87 

Жито озиме: 

– на зелений корм  
– х21 – х47 х60 

– для свиней  х88 

– для овець х89 

Багаторічні трави: 

– на зелений корм 
– х22 х36 х48 х61 Площа га 

– на сінаж – х23 – х49 х62 
Розмір трансформації 

– пасовищ у ріллю 
х69 

– на сіно – х24 – х50 х63 – сінокосів у ріллю х70 

– на насіння х67 х68 Зайняті пари х71 

Однорічні трави: 

– на сіно (бобові) 
– х25 – х51 х64 

Трудові ресурси люд.-год. 

Сезонна робоча сила х90 

– на силос (бобові) – х26 х37 х52 х65 Матеріальні затрати грн 

– на зелений корм 

(злакові) 
– х27 – х53 х66 

Виробничі витрати х91 

Добрива т (кг д. р.) 

Кормові угіддя: 

– пасовища природні 
– х72 – х73 – 

Солома на добриво х92 

Органічні добрива х93 

– сінокоси природні – х74 – х75 – Мінеральні добрива х94 

 

Цільова функція – максимальне досягнення чистого доходу від ведення 

господарської діяльності галузей рослинництва та тваринництва: 

Zmax = 6,92х1 + 4,62х2 + 5,54х3 + 12,95х4 + 5,93х5 + 3,93х6 + 6,12х7 + 7,43х8 + 6,93х9 + 

+ 21,6х10  + 18,96х76 + 2,20х77 + 2,16х78 + 0,09х79 + 87,52х81 – 0,001х91. 
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Коефіцієнти цільової функції відображають розмір валової продукції в 

розрізі товарної продукції та сукупний показник грошово-матеріальних затрат, 

переведений у тис. грн. Валову продукцію розраховано з урахуванням прогно-

зованої врожайності культур та продуктивності тварин за цінами досліджувано-

го підприємства (див. додаток П). 

Для досягнення поставлених цілей ми враховували таку систему обме-

жень. 

І. Обмеження щодо ресурсного потенціалу підприємства.  

(1)    Використання земельних ресурсів з урахуванням трансформації угідь (без 

багаторічних насаджень), га: 7071
75

1


j

jx . 

(2)     Використання ріллі, га: 
706971

68

1

6908 xxxx
j

j




. 

(3)     Баланс природних пасовищ, га: 55
737269
 xxx . 

(4)     Баланс природних сінокосів, га:  108
757470
 xxx . 

Обсяги групи обмежень (1)–(4) відображають наявні розміри сільськогос-

подарських угідь, ріллі, природних пасовищ та сінокосів відповідно на підпри-

ємстві (див. додаток З). 

(5)     Використання трудових ресурсів з урахуванням можливого їх додатково-

го залучення, люд.-год.: 

10,7(х1 + х11 + х28 + х38) + 12,1(х2 + х12 + х29 + х39 + х54) + 31,1(х3 + х13 + х30 + 

+ х40 + х55) + 29,3(х4 + х14 + х31 + х41 + х56) + 9,1(х5 + х15  + х32 + х42) +  

+ 25,5(х6 + х16) + 29,4х7 + 7,8х8 + 8,3х9 + 36,1(х10 + х17 + х33 + х43) + 40,6(х18 + 

+ х34 + х44 + х57) + 9,7(х19 + х35 + х45  + х58) + 14,8(х20 + х46 + х59) + 8,2(х21 +  

+ х47 + х60) + 23,2 (х22 + х36 + х48 + х61) + 27,8(х23 + х49 + х62) + 29,8(х24 + х50  + 

+ х63) + 4,8(х25 + х51 + х64) + 6,1(х26 + х37 + х52 + х65) + 4,3(х27 + х53 + х66) + 

+ 29,8(х67 + х68) +15,2(х69 + х70) + 7,9х71  + 2,8(х72 + х73) + 1,3(х74 + х75) + 

+ 250,0х76 + 46,8х77 + 41,4х78 + 142,4х79 + 36,5х80 + 3,4х81   –  х90  541771. 

Затрати праці визначено з розрахунку на 1 га посіву сільськогосподарської 

культури (на 1 голову поголів’я сільськогосподарської тварини) за допомогою 
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технологічних карт. Трудові ресурси обмежуються загальним річним фондом 

робочого часу працівників, зайнятих у галузях рослинництва та тваринництва, 

методика розрахунку якого репрезентована в методичних рекомендаціях [128]. 

(6)     Баланс матеріально-грошових затрат, грн: 

6919(х1 + х11 + х28 + х38) + 3946(х2 + х12 + х29 + х39 + х54) + 4602(х3 + х13 +  

+ х30 + х40 + х55) + 9623(х4 + х14 + х31 + х41 + х56) +3171(х5 + х15  + х32 + х42) + 

+ 3919(х6 + х16) + 1886х7 + 4437х8 + 6617х9 + 16437(х10 + х17 + х33 + х43) + 

+ 18720(х18 + х34 + х44 + х57) + 515(х19 + х35 + х45  + х58)+ 515(х20 + х46 + х59) + 

+ 648(х21 + х47 + х60) + 421(х22 + х36 + х48 + х61) + 658(х23 + х49 + х62) + 

+ 1275(х24 + х50 + х63)  + 196(х25 + х51 + х64) + 1145(х26 + х37 + х52 + х65) + 

+ 280(х27 + х53 + х66) + 1195(х67 + х68) + 150,0(х69 + х70) + 4129х71  + 10783х76 + 

+ 1214х77 +  1389х78 + 1396х79 + 605х80 + 830х81 + 93(х84 + х85) + 280х86 + 

+ 791х87 + 952х88 + 460х89 + 17х90  – х91 = 0. 

Коефіцієнти біля невідомих є виробничою собівартістю сільськогоспо-

дарських культур (тварин), розраховані за технологічними картами (див. дода-

ток П) та сукупним показником грошово-матеріальних затрат на виробництво 

всієї продукції. 

ІІ. Обмеження за дотриманням співвідношень розмірів виробництва 

галузі рослинництва (за агротехнічними вимогами до впровадження нау-

ково-обґрунтованої сівозміни), га. 

Найкраще поєднання галузей можливе за рахунок впровадження норм, 

дотримання певних меж спеціалізації з урахуванням потреб товарної продукції 

підприємства. 

Агротехнічні умови виробництва можливо досягнути за допомогою впли-

ву фактора структури посівних площ. Неоднорідність зони Лісостепу зумовлює 

особливості складу й чергування культур у сівозмінах різних районів зони. У 

процесі побудови сівозмін ураховували умови зволоження, від яких залежить 

вибір попередників, їхній вплив на водний режим ґрунту. До побудови сівозмін 

необхідно підходити диференційовано залежно від підзони достатнього, не-
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стійкого чи недостатнього зволоження, у якій розташоване досліджуване гос-

подарство [125]. Оскільки підприємство належить до підзони нестійкого зво-

ложення зони Лісостепу, то особливості складу та чергування науково-

обґрунтованої сівозміни побудовано відповідно до спеціалізації досліджуваного 

підприємства (табл. 6.4). 

Таблиця 6.4 

Структура посівних площ та сівозміни в зоні Лісостепу 

Напрям спеціалізації 

господарства 

Структура посівних площ сільськогосподарських культур, % 

зернові і  

зернобобові 
технічні 

картопля 

і овочі 
кормові 

у т. ч. багаторічні 

трави 

Виробництво зерна, буряків, 

тваринницької продукції 

Зона нестійкого зволоження 

60 10 – 30 10 

 

Згідно з методичними рекомендаціями щодо оптимального співвідношен-

ня сільськогосподарських культур у сівозмінах різних ґрунтово-кліматичних зон 

України найвищу загальну продуктивність у багатогалузевих господарствах рі-

зних форм власності забезпечують сівозміни з багаторічними травами. Їх реко-

мендовано насичувати зерновими та зернобобовими культурами до 50–60 % (у 

т. ч. озимою пшеницею – 20–30 %, ячменем ярим, горохом – 10 %) і просапними 

культурами до 40 % (з них 20 % цукрових буряків і 20 % зернової кукурудзи). 

Такі сівозміни забезпечують збір з 1 га сівозмінної площі 28–29 ц зерна, 98–102 ц 

кормових одиниць за відносно низької собівартості виробництва [125]. Крім то-

го, удосконалити структуру посівів та підвищити родючість ґрунтів можна вна-

слідок збільшення площ багаторічних бобових трав до 50–60 % у кормовій гру-

пі, передусім за рахунок скорочення посівів трудомістких однорічних трав. 

(7)    Площа зернових культур може бути в межах 60 % усієї посівної площі: 





71

1

56

54

42

38

32

28

16

11

7

1

6,0
j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j xxxxxx . 

(8) – (9) Насичення сівозміни озимою пшеницею рекомендоване в межах 20–

30 % усіх культур: 





71

1

3828111 3,0
j

jxxxxx ; 



71

1

3828111 2,0
j

jxxxxx . 
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(10)    Площа ячменю ярого має складати 10 % посівної площі господарства: 





71

1

543929122 1,0
j

jxxxxxx . 

(11)   Оскільки насичення сівозмін горохом понад 10 % призводить до істотного 

зниження його врожайності, а понад 20–30 % – до зниження врожайності 

всіх зернових культур, то площа посіву гороху повинна обмежуватися 

10 % площі посіву культур: 





71

1

4232155 1,0
j

jxxxxx . 

(12)    Насичення сівозміни просапними культурами дозволяється до 40 %: 





71

1

59

56

46

43

41

35

33

31

20

17

1410974 4,0
j

j

j

j

j

j

j

j

j

j xxxxxxxxxxxx . 

(13)   Площа посіву кукурудзи на зерно має обмежуватися 20 % посівної площі:  





71

1

564131144 2,0
j

jxxxxxx . 

(14)   Площа технічних культур може бути в межах 10 % усієї посівної площі 

господарства:  





71

1

4333171098 1,0
j

jxxxxxxx . 

(15)   Площа соняшнику для зони Лісостепу допустима в межах 10 % загальної 

площі посівів: 



71

1

9 1,0
j

jxx . 

(16)   Насичення сівозміни кормовими культурами з метою збалансованості ко-

рмового раціону має бути не менше, ніж 30 %: 

  
  


71

1

37

34

53

44

68

57

27
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3,0
j

j

j j j

jjj

j

j xxxxx . 

(17)   Багаторічні бобові трави  для підвищення родючості ґрунтів мають стано-

вити не менше 50 % посівів у кормовій групі (без коренеплодів): 
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5,0
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(18)    Визначення площі багаторічних трав на насіння для власних потреб:  

6771

63

61

50

48

36

24

22

05,0 xxxxxx
j

j

j

j

j

j 












 



. 

(19)   Площа багаторічних трав на насіння має займати не більше 3 % загальної 

площі ріллі:  



71

1

6867 03,0
j

jxxx . 

(20)   Насичення сівозміни зайнятими парами, га:  46071 x . 

Ураховуючи зональні умови, сидеральні пари мають становити 5–8 % 

сільськогосподарських угідь господарства [100], у середньому – 6,5 %. 

ІІІ. Обмеження за чисельністю поголів'я тварин, гол. 

Наступна група обмежень характеризує місткість тваринницьких компле-

ксів досліджуваного підприємства, тобто можливість утримання відповідного 

виду поголів’я за наявністю скотомісць. 

(21)   Для корів та молодняка великої рогатої худоби: 25007776  xx . 

(22)   Для свиней зі шлейфом: 200078 x . 

(23)   Для овець: 15079 x . 

Обмеження враховують і обслуговування виробничих процесів у підсоб-

них галузях. 

(24)   Наявність робочих коней: 2380 x . 

(25)   Бджолосім’ї (наявність вуликів на підприємстві): 4081 x . 

ІV. Обмеження за використанням кормів тваринного походження, ц. 

(26)   Виробництво молока жирністю 3,8 % на випій ВРХ та свиням, що стано-

вить 5,7 % виробленої молочної продукції, має бути не нижчим, ніж тва-

рини потребують: 8382763,3 хxx  . 

(27)  Потреба знятого молока (молочних відвійок) жирністю 0,05 % на корм 

ВРХ та свиням: 20008584  хx . 

Розмір питомої ваги кормів тваринного походження або їхньої кількості 

представлено в розробленій нами методиці [128]. 
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V. Обмеження за гарантованим виробництвом товарної продукції, ц. 

(28)   Молоко (94,3 % виробленої продукції): 300003,55 76 x . 

Питома вага товарної продукції визначається різницею надоєного молока 

за виключенням молока на випій худобі. 

Коефіцієнти біля невідомих в групі обмежень (28)–(35) є прогнозованою 

продуктивністю сільськогосподарських тварин (урожайністю культур), розра-

хунок яких наведено згідно з розробленою нами методикою [128] в додатку И. 

Обсяги товарної продукції, якими обмежується реалізація товарної продукції, 

визначено за аналізом заключених контрактів, наявних ринків збуту, договір-

них зобов’язань досліджуваного підприємства. 

(29)   М’ясо (у живій вазі): 400011,050,177,1 797877  хxx . 

(30)   Мед: 80088,21 81 x . 

(31)   Зерно: 700008,93,405,196,719,294,239,39 7654321  ххxxxx . 

(32)   Соя: 20007,17 8 x . 

(33)   Насіння соняшнику: 100004,18 9 x . 

(34)   Коренеплоди цукрових буряків: 45007,433 10 x . 

(35)   Гречка: 3008,9 7 x . 

Група (VІ–ІХ) відображає обмеження, що забезпечують виробництво та 

використання поживності кормів, необхідних для галузі тваринництва. Мето-

дика розрахунку коефіцієнтів біля невідомих наведена в розробленій нами ме-

тодиці [128], а загальна поживність – за середніми нормативними витрати кор-

мів з розрахунку на голову сільськогосподарських тварин (див. табл. К.1 додат-

ку К). 

VІ. Обмеження за збалансованістю кормового раціону для корів та 

молодняка великої рогатої худоби, ц корм. од. 

(36) – (37)  Нормативна поживність кормів: 
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.0,400,668,02,01,00,14,78,5

3,231,396,347,152,283,369,280,38

1,405,678,1380,590,235,950,416,36

0,617,346,67,121,115,94,100,200,45

7776878684827472

2726252423222120

1918171615141312

1110963217776

ххххххxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxхх









 

(39) – (40) Виробництво й потреба  концентрованих кормів: 

.0,884,158,0

3,460,232,959,299,267,500,48,10

777687

1615141312117776

xxx

xxxxxxxx




 

(40) – (41) Виробництво й потреба  соковитих кормів: 

.2,1152,14

2,01,391,400,541,1046,59,9

7776

86261918177776

xx

xxxxxxx




 

(42) – (43) У т. ч. виробництво і потреба  силосу: 

777626197776 8,856,101,391,404,42,7 xxxxxx  . 

(44) – (45) Виробництво і потреба  зелених кормів: 

.2,1146,208,53,23

3,369,280,385,137,347,346,595,13

77767227

2221201817107776

xxxx

xxxxxxxx




 

(46) – (47) Виробництво і потреба  грубих кормів: 

.0,818,154,76,347,152,287,121,11

5,94,106,67,121,115,94,100,435,10

7776742524231613

1211963217776

xxxxxxxx

xxxxxxxxx




 

(48) – (49) У т. ч. виробництво і потреба  сіна: 

77767425247776 0,26,64,76,347,150,15,4 xxxxxxx  . 

(50) – (51) Виробництво і потреба  молока на корм для молодняка ВРХ: 

778277 8,00,14,0 xxx  . 

(52) – (53) Виробництво і потреба знятого молока (молочних відвійок) на корм 

для молодняка ВРХ: 778477 8,007,04,0 xxx  . 

(54)    Збалансованість кормового раціону за вмістом перетравного протеїну, ц: 

.8,367,608,001,002,011,084,0

63,096,259,715,560,372,527,674,3

30,027,016,716,721,474,323,597,2

35,282,612,476,254,061,037,059,2

77768786848274

7227262524232221

2019181716151413

12111096321

xxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx
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VІІ. Обмеження по збалансованості кормового раціону свиней зі 

шлейфом. 

(55) – (56) Нормативна поживність кормів: 

.0,110,11,00,11,393,361,40

5,678,1380,232,959,299,267,501,7

78888583373635

3433323130292878

xxxxxxx

xxxxxxxx




 

(57) – (58) Виробництво й потреба концентрованих кормів: 

.8,80,10,232,959,299,267,5068,5 7888323130292878 xxxxxxxx   

(59) – (60) Виробництво й потреба  соковитих кормів: 

.32,11,391,400,541,10485,0 783735343378 xxxxxx   

(61) – (62) У т. ч. виробництво і потреба  силосу: 

.88,01,391,4057,0 78373578 xxxx   

(63) – (64) Виробництво й потреба  зелених кормів: 

.66,03,365,137,3443,0 7836343378 xxxxx   

(65) – (66) Виробництво й потреба  молока на корм для молодняка ВРХ: 

788378 06,00,104,0 xxx  . 

(67) – (68) Виробництво й потреба знятого молока (молочних відвійок) на корм 

для молодняка ВРХ: 788578 17,007,011,0 xxx  . 

(69)    Збалансованість кормового раціону за вмістом перетравного протеїну, ц: 

.2,116,002,011,059,727,627,0

16,716,774,323,597,235,282,6

78888583373635

34333231302928

xxxxxxx

xxxxxxx




 

VІІІ. Обмеження по збалансованості кормового раціону овець. 

(71) – (72)  Нормативна поживність кормів: 

.8,66,04,78,53,23

1,396,347,152,283,369,280,381,40

5,678,1380,232,950,415,360,610,4

7989757353

5251504948474645

4443424140393879

xxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx







 

(73) – (74) Виробництво й потреба концентрованих кормів: 

.16,16,00,232,959,299,267,5068,0 7989424140393879 xxxxxxxx   

(75) – (76) Виробництво й потреба  соковитих кормів: 
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.88,01,391,400,541,10452,0 795245444379 xxxxxx   

(77) – (78) У т. ч. виробництво і потреба  силосу: 

.82,01,391,4048,0 79524579 xxxx   

(79) – (80) Виробництво й потреба  зелених кормів: 

.72,28,53,233,369,280,385,137,346,1 797353484746444379 xxxxxxxxx 
 

(81 – (82) Виробництво й потреба  грубих кормів: 

.04,24,76,347,152,281,115,94,102,1 797551504940393879 xxxxxxxxx 
 

(83) – (84) У т. ч. виробництво і потреба  сіна: 

.41,04,76,347,1524,0 7975515079 xxxxx   

(85)    Збалансованість кормового раціону за вмістом перетравного протеїну, ц: 

.8,506,084,063,0

96,259,715,560,372,527,674,330,0

27,016,716,774,323,597,235,282,6

79897573

5352515049484746

4544434241403938

xxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx







 

ІХ. Обмеження по збалансованості кормового раціону для робочих 

коней. 

(86) – (87)  Нормативна поживність кормів: 

.0,353,231,396,347,152,283,36

9,280,381,405,672,950,415,360,24

80666564636261

6059585756555480

xxxxxxx

xxxxxxxx




 

(88) – (89) Виробництво й потреба концентрованих кормів: 

.5,102,959,299,262,7 8056555480 xxxxx   

(90) – (91) Виробництво й потреба  соковитих кормів: 

.05,11,391,400,5472,0 8065585780 xxxxx   

(92) – (93) Виробництво й потреба  зелених кормів: 

.05,83,233,369,280,385,1352,5 80666160595780 xxxxxxx   

(94) – (95) Виробництво й потреба  грубих кормів: 

.40,156,347,152,281,115,956,10 80646362555480 xxxxxxx   

(96) – (97) У т. ч. виробництво і потреба  сіна: 

.55,116,347,1592,7 80646380 xxxx   
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(98)    Збалансованість кормового раціону за вмістом перетравного протеїну: 

.8,396,259,715,560,372,5

27,674,330,027,016,723,597,235,2

806665646362

6160595857565554

xxxxxx

xxxxxxxx




 

Крім кормової бази, організація технологічних процесів вимагає відпові-

дні умови утримання тварин. Розрахунок виходу соломи проведено за коефіці-

єнтами побічної продукції культур, які використовують на підстилку. Зазвичай, 

на підстилку використовують солому пшениці, ячменю та жита, тобто злакових 

культур. Орієнтовні норми підстилки на одну голову розраховано з огляду з но-

рми витрат соломи (злакової чи бобової) на голову тварини на добу (див. 

табл. К.2 додатку К). 

(99)   Баланс соломи зернових культур, яку розподілено для потреб сільськогос-

подарських тварин у підстилці, решта – для внесення подрібненої соломи в 

ґрунт як органічне добриво, т:  

     
.96,092,068,172,020,1

0,68,22,5

928079787776

1665439291223828111

xxxxxx

xxxxxxxxxxx




 

Вихід соломи розраховано згідно з розробленою нами методикою [128]. 

Х. Обмеження за закупівлею та виробництвом кормів промислового 

походження, ц. 

(100) За закупівлею  жому: 3600
86
x . 

(101) – (103) За виробництвом комбікормових сумішей для різних видів сільсь-

когосподарських тварин: 

(101) Для великої рогатої худоби: 3000
87
x . 

(102) Для свиней: 500
88
x . 

(103) Для овець: 200
89
x . 

Обсяги на закупівлю та виробництво кормів встановлюються відповідно 

до переробних потужностей господарства та норм годівлі сільськогосподарсь-

ких тварин, зважаючи на максимально можливу кількість поголів’я за місткіс-

тю тваринницьких комплексів. 
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(104) Обмеження за можливістю використання земель за іншим призначенням 

(за розораністю сільськогосподарських угідь), га: 557069  xx . 

ХІ. Агроекологічні обмеження. 

Група (105)–(107) відображає обмеження за органічними добривами – по-

дрібненої побічної продукції (соломи, стерні, стебел кукурудзи та соняшнику), 

яка має велике екологічне значення, оскільки сприяє накопиченню вологи у 

ґрунті та послаблює ерозію, поглинає залишковий азот для формування нового 

врожаю. 

(105) Баланс виробництва органічних добрив, який включає зелену масу сиде-

ральних культур, солому зернових (тієї частини, що не використовували 

на підстилку), переведену на органічне добриво, вихід гною від кожного 

виду сільськогосподарських тварин та залишок соломи, відведеної на під-

стилку худобі, теж переведеної в органічне добриво: 

   

 

.5,30,79,00,20,90,9

25,0568,35,366,2427,15,395,14

74,105,359,35,3

93928079787776

719874232155

564131144554030133

xxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxxxx







 

Коефіцієнт перерахунку таких видів органічних добрив, як солома злако-

вих та бобових культур з вологістю 18 %, складає 3,5 та 4,0 відповідно, а сиде-

ральні пари – 0,25 [59]. Вихід органічних добрив у перерахунку на підстилко-

вий гній визначається як добуток коефіцієнта перерахунку органічного добрива 

на врожайність соломи відповідної культури. Основним органічним добривом є 

гній тварин, розрахунок виходу якого проведено з огляду на норми технологіч-

ного проектування (табл. К.3 додатку К).  

(106) Баланс унесення органічних добрив (унесення органічних добрив за сіво-

змінами повинно відповідати кількості вироблених органічних добрив): 

20(х1 + х11 + х28 + х38) + 10(х2 + х12 + х29 + х39 + х54) + 10(х3 + х13 + х30 + х40  + 

+ х55) + 40(х4 + х14 + х31 + х41 + х56) + 20(х6 + х16)  + 65(х10 + х17 + х33 + х43) + 

+ 60(х18 + х34 + х44 + х57) + 10(х19 + х35 + х45  + х58)  + 10(х20 + х46 + х59)  =  х93 . 

Коефіцієнти рівняння відображають норми внесення органічних добрив, 

які забезпечують позитивний баланс гумусу (див. табл. 5.3). 
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(107) Обмеження за насиченням сівозміни органічними добривами (за критері-

єм екологізації наростаючого рівня) для зони Лісостепу має бути не мен-

ше 13 т з розрахунку на 1 га посівної площі: 

20(х1 + х11 + х28 + х38) + 10(х2 + х12 + х29 + х39 + х54) + 10(х3 + х13 + х30 + х40  + 

+ х55) + 40(х4 + х14 + х31 + х41 + х56) + 20(х6 + х16)  + 65(х10 + х17 + х33 + х43) + 

+ 60(х18 + х34 + х44 + х57) + 10(х19 + х35 + х45  + х58)  + 10(х20 + х46 + х59) ≥  

≥ 13


71

1j

jx . 

Група (108)–(111) відображає обмеження за внесенням мінеральних доб-

рив, норми яких розраховано  відповідно до розробленої нами методики [128] 

та наведено в додатку М. Обсяги використання визначено до можливостей за-

купівлі відповідних видів добрив відносно затрат попередніх років. 

(108) Обмеження за внесенням азотних добрив, кг діючої речовини: 

5,4(х3 + х13 + х30 + х40 + х55) + 17,3(х4 + х14 + х31 + х41 + х56) + 59,7(х6 + х16) + 

+ 25,8х8 + 21,0(х10 + х17 + х33 + х43) + 8,5(х18 + х34 + х44 + х57) + 6,6(х19 + х35 + 

+ х45  + х58) + 6,6(х20 + х46 + х59) + 9,2 (х22 + х36 + х48 + х61) + 20,4(х23 + х49 + х62) + 

+ 95,1(х24 + х50  + х63) + 72,1(х25 + х51 + х64)  300000. 

(109) Обмеження за внесенням фосфорних добрив, кг діючої речовини: 

8,9(х3 + х13 + х30 + х40 + х55) + 20,4(х4 + х14 + х31 + х41 + х56) + 42,0(х6 + х16) +  

+ 74,3(х21 + х47 + х60) + 54,0 (х22 + х36 + х48 + х61) + 18,7(х23 + х49 + х62) + 

+ 23,5(х24 + х50  + х63) + 15,6(х25 + х51 + х64)  100000. 

(110) Обмеження за внесенням фосфорних добрив, кг діючої речовини: 

10,4(х3 + х13 + х30 + х40 + х55) + 15,4(х5 + х15  + х32 + х42) + 12,8(х6 + х16) + 

+ 46,8(х19 + х35 + х45  + х58) + 46,8(х20 + х46 + х59) + 70,4(х21 + х47 + х60) + 

+ 75,2(х22 + х36 + х48 + х61) + 13,6(х23 + х49 + х62) + 58,5(х24 + х50  + х63) + 

+ 83,0(х25 + х51 + х64) + 52,5(х26 + х37 + х52 + х65)  150000. 

(111) Баланс внесення мінеральних добрив, кг діючої речовини: 

24,7(х3 + х13 + х30 + х40 + х55) + 37,6(х4 + х14 + х31 + х41 + х56) + 15,4(х5 + х15  + 

+ х32 + х42) + 114,5(х6 + х16) + 25,8х8 + 21,0(х10 + х17 + х33 + х43) + 8,5(х18 + 
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+ х34 + х44 + х57) + 53,5(х19 + х35 + х45  + х58) + 53,5(х20 + х46 + х59) + 114,8(х21 + 

+ х47 + х60) + 9,2 (х22 + х36 + х48 + х61) + 52,0(х23 + х49 + х62) + 177,1(х24 +  

+ х50  + х63) + 171,3(х25 + х51 + х64) + 52,5(х26 + х37 + х52 + х65) = х94. 

(112) Обмеження за рівнем екологізації землеробства: х93 ≥ 0,067х94. 

Рівень екологізації задається як додатковий критерій за характером дії на 

землеробство відповідно до табл. 3.1 розділу ІІІ. 

(113) Баланс гумусу, т: 

0,78(х1 + х11 + х28 + х38) + 0,49(х2 + х12 + х29 + х39 + х54) + 0,32(х3 + х13 + х30 + 

+ х40 + х55) + 0,22(х4 + х14 + х31 + х41 + х56) – 0,41(х5 + х15  + х32 + х42) +  

+ 0,84(х6 + х16) – 0,09х7 – 0,55х8 – 1,18х9 + 0,17(х10 + х17 + х33 + х43) + 0,17(х18 + 

+ х34 + х44 + х57) + 0,47(х19 + х35 + х45  + х58) + 0,47(х20 + х46 + х59) – 0,21(х21 +  

+ х47 + х60) + 1,25 (х22 + х36 + х48 + х61) + 0,76(х23 + х49 + х62) + 0,55(х24 + х50  + 

+ х63) + 0,47(х25 + х51 + х64) + 1,25(х26 + х37 + х52 + х65) + 0,75(х27 + х53 + х66) + 

+ 0,33(х67 + х68) + 1,45х71  ≥ 0. 

Обмеження (113) дає змогу відтворити родючість ґрунту за балансом гу-

мусу. Оскільки порушення балансу гумусу загрожує виснаженням ґрунтів та 

погіршенням їхніх найважливіших властивостей і різким зниженням урожаю 

культур, велике значення має норма внесення органічних добрив. Тому розра-

хунок балансу гумусу за кожною культурою проведено з відповідним обсягом 

органічних добрив, що забезпечує позитивний або наближений до позитивного 

балансу, за розробленою нами методикою [128] та наведено в табл. 5.3. Збіль-

шення або зменшення норм гною, порівняно з оптимальним, призводить до 

зниження його ефективності. Це пояснюється тим, що для кожного агротехніч-

ного прийому характерний свій рівень самостабілізації гумусу. 

(114) Обмеження за ерозійною небезпекою сівозмін: 

(0,30(х1 + х11 + х28 + х38) + 0,50(х2 + х12 + х29 + х39 + х54) + 0,40(х3 + х13 +  

+ х30 + х40+ х55) + 0,85(х4 + х14 + х31 + х41 + х56) + 0,35(х5 + х15  + х32 + х42) +  

+ 0,30(х6 + х16) + 0,40х7 + 0,35х8 + 0,75х9 + 0,85( х10 + х17 + х33 + х43) +  

+ 0,85(х18 + х34 + х44 + х57) + 0,60(х19 + х35 + х45 + х58) + 0,60(х20 + х46 + х59) + 
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+ 0,30 (х21 + х47 + х60) + 0,08(х22 + х36 + х48 + х61) + 0,08(х23 + х49 + х62) +  

+ 0,08(х24 + х50 + х63) + 0,35(х25 + х51 + х64) + 0,35(х26 + х37 + х52 + х65) +  

+ 0,35(х27 + х53 + х66) + 0,08(х67 + х68 +х71 ) + х69 + х70 )
6908

1
 ≤ 0,4 . 

Оскільки ерозійні процеси ґрунтового покриву розвиваються майже на 

57,4 % території України і з них найбільшу питому вагу (32 %) зазнає впливу 

вітрова ерозія [100], то варто передбачити ерозійну безпеку польових та кормо-

вих сівозмін. Підтримувати норму ерозії на підприємстві досить важко, тому 

під час удосконалення галузевої структури дефляція не повинна зростати, а ін-

тегральний коефіцієнт ерозійної небезпеки сівозміни має бути близьким до рів-

ня бобових культур (0,35–0,4). 

Наведена вище математична модель характеризується веденням екологіч-

ного землеробства та дає змогу підвищити низький рівень екологізації до наро-

стаючого. Для зміни рівня екологізації необхідно внести корективи за двома 

додатковими критеріями (індексом екологізації та нормою внесення органічних 

добрив). Оскільки ведення господарської діяльності розглядається в контексті 

екологічності господарювання, то забезпечувати як ґрунт, так і рослини пожив-

ними речовини необхідно за допомогою органічної речовини. 

Органічна речовина в ґрунті сприяє утворенню стабільної структури ґру-

нту (підвищується інтенсивність газообміну, полегшується проникнення вологи 

в ґрунт, зростає активність росту кореневої системи, збільшується біологічна 

активність) та виконує роль трансформатора поживних речовин за рахунок її 

постійного перетворення, розкладання та мінералізації. Використання органіч-

них добрив сприяє збільшенню гумусу в ґрунті, а його оптимальний рівень за-

безпечує позитивний баланс гумусу. Отже, основою підвищення родючості 

ґрунтів, а тому й урожайності, екологічними методами є відповідний рівень ба-

лансу мінералізації гумусу та його утворення за рахунок рослинних решток та 

внесення органічних добрив. 

Для зміни рівня екологізації на інтенсивний чи найвищий унесення міне-

ральних добрив скорочується або взагалі вони повністю замінюються на біоло-
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гічні (біопрепарати, сидерати), що потребує додаткового коригування матема-

тичної моделі в програмному середовищі. 

Оптимізацію моделі проведено за допомогою надбудови Solver програм-

ного середовища MS Excel, у якій введено всі математичні обмеження (дода-

ток Щ). Розрахунки проведені з відносною похибкою в 10–5. 

Аналіз відповідності ДП «ДГ ім. 9 Січня» екологічним модельним показ-

никам дає змогу стверджувати, що модельне господарство відповідає вимогам 

до спеціальних сировинних зон: 

1) за основними критеріями та нормативними показниками придатності 

земель сільськогосподарського призначення: 

– ґрунти господарства – переважно чорнозем глибокий малогумусний з 

родючістю в середньому по господарству 3,7 %, за гранулометричним скла-

дом – середньосуглинкові та легкосуглинкові; 

– за показниками щільності забруднення цезієм-137 та стронцієм-90, вмі-

стом рухомих форм важких металів кадмію, свинцю та ртуті не перевищують 

ГДК, а залишків пестицидів у ґрунтах зовсім не виявлено; 

– агрохімічні показники ґрунтової родючості відносяться до класу прида-

тних за вмістом рухомого фосфору та рухомого калію та до обмежено придат-

них земель за вмістом азоту; 

2) за позитивним балансом гумусу (0,5 т/га); 

3) за позитивним балансом поживних речовин (інтенсивність азоту скла-

дає 149,1 %, фосфору – 154,6 % та калію – 105,0 %); 

4) за співвідношенням органічних та мінеральних добрив, що складає 5,4 

та відповідає екологізації землеробства з наростаючим її рівнем; 

5) за внесенням 13 т органічних добрив за рахунок виробництва необхід-

ної кількості побічної продукції (соломи, стебел кукурудзи, соняшнику) та під-

стилкового гною, що відповідає екологізації землеробства з наростаючим її рів-

нем; 

6) за ерозійною небезпекою сівозміни, оскільки середньозважений коефі-

цієнт складає 0,4 і відповідає встановленим межам; 
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7) за агротехнічними вимогами до структури посівних площ: зернові та 

зернобобові не перевищують 60 % усієї посівної площі, технічні – 10 %, проса-

пні – 40 %, а кормові культури та багаторічні бобові трави, навпаки, переви-

щують 30 % та 50 % відповідно; 

8) за наявними ресурсами по земельній площі та тваринницькими примі-

щеннями, необхідним кормовиробництвом, реалізацією гарантованих обсягів 

продукції, зокрема збільшенням виробництва молока у 2,3 рази, меду – на 9 %, 

зернових культур – на 70 %. 

Отже, ми розробили агроекологічну модель оптимального поєднання га-

лузей, яка автоматично розраховує всі необхідні коефіцієнти та поєднує їх з ос-

новною задачею, дає змогу змінювати умови, коригувати кінцеві результати, є 

доступною та легкою у практичному використанні виробничої діяльності як  

сільськогосподарських підприємств, так і фермерських господарств із різним 

ступенем впровадження інформаційних технологій. 

 

 

6.3. Ефективність системи екологічно безпечного аграрного виробни-

цтва 

 

Рівень збалансованості агроекосистеми проаналізовано за допомогою ре-

зультатів оптимального співвідношення галузей рослинництва та тваринництва. 

Проведені дослідження свідчать, що для впровадження науково-

обґрунтованої сівозміни природно-кліматичної зони Лісостепу нестійкого зво-

ложення площа зернових культур зросла на 20,3 %, а технічних – навпаки, зни-

зилася, – на 21,9 % (табл. 6.5). У структурі кормових культур відбулося зни-

ження на 10,1 % за рахунок збільшення площ під вирощування зернофуражних 

культур та повного використання природних пасовищ та сінокосів. 

Згідно з проведеними розрахунками з оптимального поєднання галузей 

сільськогосподарської діяльності підприємства нами доведено, що для підви-

щення екологічності господарювання необхідно збільшити рівень виробництва 

тваринницької продукції за рахунок великої рогатої худоби (табл. 6.6).   
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Таблиця 6.5 

Показники структури посівних площ за оптимальним планом 

Культури 

Роки 
Оптимальний план до 

показників 2014 р., % 
2014 

фактична 

за оптимальним 

планом 

га % га % (+,–) % 

Пшениця озима 1408 20,4 1382 20,0 -26 98,1 

Ячмінь ярий 400 5,8 34 0,5 -366 8,5 

Кукурудза на зерно 400 5,8 1009 14,6 609 у 2,5 рази 

Жито 36 0,5 240 3,5 204 у 6,6 рази 

Гречка 25 0,4 30 0,4 5 120,0 

Горох 120 1,7 220 3,2 100 183,3 

Овес 100 1,4 80 1,2 -20 80,0 

Зернові та зернобобові – 

всього 2489 36,0 2994 43,3 505 120,3 

Соняшник 650 9,4 567 8,2 -83 87,3 

Цукровий буряк – – 10 0,2 – – 

Соя 235 3,4 113 1,6 -122 48,1 

Технічні культури – всього  885 12,8 691 10,0 -194 78,1 

Кормовий буряк – – 160 2,3 – – 

Кукурудза на силос, 

зелений корм 900 13,0 560 8,1 -340 62,2 

Багаторічні трави 1252 18,1 1543 22,3 291 123,2 

Однорічні трави 922 13,3 500 7,2 -422 54,2 

Кормові культури – всього 3074 44,5 2763 40,0 -311 89,9 

Пари 460 6,7 460 6,7 – 100,0 

Посівна площа – всього 6908 100,0 6908 100,0 – 100,0 

 

Таблиця 6.6 

Показники наявності сільськогосподарських тварин, гол. 

Показники 

Роки 
Оптимальний план до 

показників 2014 р., % 
фактичний рівень 

(2014) 

за оптимальним 

планом 

Велика рогата худоба – 

всього 2297 2500 108,8 

у т. ч. корови дійного 

стада 600 1236 у 2,1 рази 

Свині зі шлейфом – 

усього 1706 1164 68,2 

Вівці 133 142 106,8 

Коні 23 23 100,0 

Всього умовних голів 2166 2381 109,9 

Бджолосімей 40 40 100,0 
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Зрівноважити та підвищити баланс гумусу на підприємстві можливо, збі-

льшуючи поголів’я великої рогатої худоби на 8,8 %, причому з них корів –  у 

2,1 рази, овець – на 6,8 %, що в підсумку підвищить загальну кількість умовного 

поголів’я на 9,9 %. 

Для утримання такого поголів’я сільськогосподарських тварин впрова-

джено структуру кормовиробництва: концентровані корми в питомій вазі зай-

мають 21,5 %, соковиті – 25,1 %, зелені – 30,2 %, грубі – 21,9 % та корми тва-

ринного походження – 1,2 %, що забезпечать вихід 56,6 ц корм. од. з розрахун-

ку на одну умовну голову (табл. 6.7), у тому числі концентрованих – 12,2 ц 

корм. од. 

Таблиця 6.7 

Структура кормовиробництва за оптимальним планом 

Корми 
ВРХ Свині Вівці Коні Усього 

ц % ц % ц  % ц  % ц  % 

Концентровані 18402,1 15,3 10245,6 80,6 164,2 17,0 241,5 30,0 29053,3 21,5 

Соковиті 32102,2 26,7 1536,8 12,1 125,5 13,0 24,1 3,0 33788,7 25,1 

    у т. ч. силос 24040,8 20,0 1024,6 8,1 68,2 7,1 – – 25133,5 18,6 

Зелені 39441,7 32,8 768,4 6,0 386,2 40,0 185,2 23,0 40781,5 30,2 

Грубі 28871,7 24,0 – – 289,7 30,0 354,2 44,0 29515,5 21,9 

    у т. ч. сіно 9241,2 7,7 – – 57,9 6,0 264,36 32,8 9563,5 7,1 

Корми тваринного 

походження 1517,27 1,3 165,33 1,3 – – – – 1682,60 1,2 

Кормові одиниці – 

всього 120335,0 100,0 12716,1 100,0 965,6 100,0 805 100,0 134821,7 100,0 

У розрахунку на 

1 умовну голову: 

– кормових оди-

ниць 48,1 х 10,9 х 6,8 х 35,0 х 56,6 х 

– перетравного 

протеїну 6,72 х 1,27 х 1,01 х 4,8 х 7,8 х 

 

Для отримання найбільшого прибутку з дотриманням екологічних обме-

жень відповідно до оптимізованої структури посівних площ та сільськогоспо-

дарських тварин зберігається виробничий напрям підприємства – зерново-

молочний з розвиненим виробництвом соняшнику та м’яса (табл. 6.8). Для збі-

льшення чистого доходу необхідно поступово розвивати галузь тваринництва. 

У структурі тваринницької продукції виробництво молока має зрости до 40,1 %, 

а виробництво м’яса в живій вазі молодняка великої рогатої худоби та свиней 
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становити близько 5 %. Велике значення для розвитку галузі тваринництва є 

впровадження новітніх технологій, а також наявність основних засобів, що за-

безпечують виробництво кормів промислового виробництва. 

Таблиця 6.8 

Виробничий напрямок та спеціалізація ДП «ДГ ім. 9 Січня» Хорольського 

району Полтавської області (за оптимальним планом) 

Галузі і види 

продукції 

Роки 
Оптима-

льний 

план до 

показ-

ників 

2014 р., 

% 

фактичний рівень (2014 р.) за оптимальним планом 

Виручка 

від реалі-

зації това-

рної про-

дукції, тис. 

грн 

Структура 

товарної 

продукції, 

% 

Номер 

виду про-

дукції за 

питомою  

вагою 

Виручка 

від реалі-

зації това-

рної про-

дукції, 

тис. грн 

Структура 

товарної 

продукції, 

% 

Номер 

виду про-

дукції за 

питомою  

вагою 

Рослинництво – 
всього 16479,0 57,5 х 25340,1 51,2 х 153,8 

Зернові та зер-
нобобові 10551,0 36,8 1 20422,6 41,2 1 193,6 

Соя 747,0 2,6 6 797,4 1,6 6 106,8 

Соняшник 5091,0 17,8 3 3733,4 7,5 3 73,3 

Цукрові буряки 0,0 0,0 11 212,5 0,4 7 - 

Інша продукція 
рослинництва 90,0 0,3 7 174,2 0,4 8 193,6 

М’ясо у живій 
вазі ВРХ 2375,0 8,3 4 2227,6 4,5 4 93,8 

М’ясо у живій 
вазі свиней 1457,0 5,1 5 2013,5 4,1 5 138,2 

М’яcо у живій 
вазі овець 3,1 0,01 9 7,3 0,01 10 у 2,3 р. 

Молоко 8287,3 28,9 2 19884,2 40,1 2 у 2,4 р. 

Мед 0,6 0,002 10 3,5 0,01 11 у 5,8 р. 

Інша продукція 
тваринництва 56,1 0,2 8 50,2 0,1 9 89,5 

Тваринництво – 
всього 12179,1 42,5 х 24186,3 48,8 х 198,6 

Разом по госпо-
дарству 28658,1 100,0 х 49526,4 100,0 х 172,8 

 

Досліджуване підприємство має середній рівень спеціалізації та на 48,8 % 

має реалізувати продукцію тваринництва. За оптимальним планом збільшиться 

виручка від реалізації більше ніж удвічі – для молока, м’яса у живій вазі овець та 

меду. Підвищення екологізації землеробства відбувається за рахунок насичення 

сівозміни культурами-азотфіксаторами. У середньому на 1 га посівної площі 

буде внесено 13 т органічних добрив та забезпечено утворення 0,5 т гумусу.  
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Оптимальне поєднання галузей забезпечило позитивний баланс валових 

форм елементів мінерального живлення рослин у ґрунті (табл. 6.9). З метою до-

сягнення високих показників вмісту рухомих поживних речовин у ґрунті за 

проведеними дослідженнями встановлено, що потрібно орієнтовно вносити на 

1 га ріллі 13 т органічних добрив та 72 кг (N40P13K19) мінеральних добрив. 

Таблиця 6.9 

Баланс поживних речовин у ДП «ДГ ім. 9 Січня» Хорольського району 

Полтавської області (за оптимальним планом) 

Показника 
N P2O2 K2O 

кг % кг % кг % 

Втрати – усього 720674,3 100 196935,2 100 448222,7 100 

у т. ч.  винос з урожаєм основною та 

побічною продукцією 614191,3 85,2 196064,2 99,6 441779,5 98,6 

втрати з добрив 33707,9 4,7 х х х х 

Надходження – усього 1074382,1 100 304428,4 100 470627,5 100 

у т. ч.  з органічними добривами 401124,5 37,3 170627,6 56,0 281385,9 59,8 

з мінеральними добривами 273033,3 25,4 87099,0 28,6 128863,3 27,4 

з посівним матеріалом 12325,9 1,1 4273,7 1,4 3732,6 0,8 

з атмосферними опадами 60099,6 5,6 42428,1 13,9 56645,6 12,0 

за рахунок фіксації бульбочковими 

бактеріями бобових культур 303750,7 28,3 х х х х 

за рахунок фіксації вільноіснуючими 

мікроорганізмами (асоціативна фіксація) 24048,1 2,2 х х х х 

Баланс (+,–) 353707,8 x 107493,2 x 22404,7 x 

Інтенсивність балансу (відшкодування 

виносу), % 149,1 x 154,6 x 105,0 x 

 

За такого ресурсного забезпечення індекс екологізації становитиме 0,184 

(або 5,4) і свідчитиме про екологізацію землеробства з наростаючим її рівнем. 

Розширення виробництва підтверджується й вартісними показниками, які 

свідчать, що валова продукція в поточних цінах реалізації зросте на 54,7 %, у 

постійних цінах 2010 р. – на 37,8 % (табл. 6.10).  

Кількісні показники характеризуються збільшенням виробництва м’яса 

на 100 га сільськогосподарських угідь на 2,0 ц та молока – на 540,3 ц, збіль-

шення виробництва зерна на 100 га ріллі на 20,6 %. Підвищення питомої ваги 

продукції тваринництва у структурі виробництва сільськогосподарської проду-
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кції обґрунтоване зростанням рентабельності виробництва з 12,1 % до 16,5 % 

загалом по підприємству. 

Таблиця 6.10 

Динаміка вартісних показників ефективності поєднання галузей 

Показники 

Роки Оптимальний 

план до показни-

ків 2014 р. 
2014 (фак-

тичний 

рівень) 

за оптималь-

ним планом 
(+,–) % 

Вироблено валової продукції на 100 га 

сільськогосподарських угідь, тис. грн: 

 у постійних цінах 2010 р. 417,2 575,1 157,9 137,8 

 у цінах реалізації 540,6 836,4 295,8 154,7 

Вироблено валової продукції з розрахунку на 

1 працівника, тис. грн: 

 у постійних цінах 2010 р. 107,1 147,3 40,2 137,6 

 у цінах реалізації 138,7 214,3 75,6 154,5 

Вироблено валової продукції у розрахунку на 

100 грн основних засобів, тис. грн: 

у постійних цінах 2010 р. 98,5 135,6 37,1 137,7 

 у цінах реалізації 127,7 197,2 69,5 154,4 

Вироблено валової продукції з розрахунку на 

100 грн витрат виробництва, тис. грн: 

 у постійних цінах 2010 р. 84,3 80,6 -3,7 95,7 

 у цінах реалізації 109,3 117,3 8,0 107,3 

Вироблено на 100 га ріллі зерна, ц 1442,1 1738,6 296,5 120,6 

Вироблено на 100 га с.-г. угідь, ц: 

– м’яса  54,6 56,6 2,0 103,6 

– молока 426,1 966,4 540,3 у 2,3 р. 

Рентабельність виробництва, % 12,1 16,5 4,4 x 

 

Проведені розрахунки, які вказують на незначні відхилення у структурі 

посівних площ та обсягів виробництва тваринницької продукції основних галу-

зей підприємства, свідчать, що досліджуване господарство має достатньо висо-

кий рівень впровадження науково-обґрунтованих норм організації виробництва. 

Оскільки, підприємство є дослідним та підпорядковане Національній академії 

аграрних наук України, можемо стверджувати, що наявні натуральні показники 

є близькими до оптимальних, а вартісні – зростають лише на рівень оптималь-

ного перерозподілу ресурсів та вдосконалення кормової бази в напрямку деше-

вших кормів (за рахунок ресурсозберігальних технологій) з вищим вмістом по-

живних речовин.  
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Проведений аналіз результатів дає можливість зробити висновок, що по-

будована модель є адекватною, а отже, її можна застосувати для будь-якого 

підприємства досліджуваного регіону. Задані умови накладалися для підзони 

нестійкого зволоження та спеціалізації підприємства. Якщо ж застосувати оп-

тимізаційну модель поєднання галузей у сільськогосподарському підприємстві 

для інших районів Полтавського регіону, необхідно відкорегувати модель від-

повідно до науково-обґрунтованої сівозміни за спеціалізацією, що дасть змогу 

забезпечити галузь тваринництва необхідними кормами та отримати найкра-

щий результат від найприбутковішої продукції за відповідного ресурсного за-

безпечення. 

Упровадження оптимізаційних моделей поєднання галузей у виробництво 

аграрних підприємств з різним рівнем екологізації землеробства свідчить про 

їхню ефективність у межах 10 %, на яку впливають як фактор спеціалізації та 

галузевої структури, так і екологічний та економічний стан досліджуваного 

підприємства. Математичні моделі впроваджено в спеціальній сировинній зоні 

та традиційному підприємстві з метою переходу від традиційного до екологіч-

ного землеробства (табл. 6.11). Модель переходу до органічного землеробства 

не впроваджувалася у виробництво, було проведено лише її специфікацію та 

формалізацію у програмному середовищі для перевірки теоретичних положень.  

Згідно з отриманими результатами для переходу до екологічного земле-

робства у структурі ресурсного забезпечення поживними речовинами найбіль-

ша питома вага джерел надходження (46,1–48,1%) спостерігається за рахунок 

органічних добрив, тобто з гною (близько 30 %), побічної продукції та сидера-

тів. Мінеральні добрива у структурі займають 26,4–35,4 %. Суттєвою відмінніс-

тю для підприємств з різним екологічним рівнем господарювання є надходжен-

ня поживних речовин за рахунок фіксації азоту бульбочковими бактеріями в 

симбіозі з бобовими культурами, які коливаються в межах 6,2–16,4 %, що хара-

ктеризується відмовою від домінування монокультур у структурі сівозміни, на-

сичення їх бобовими культурами. Ураховуючи оптимальний рівень повернення 

у ґрунт із добривами поживних речовин (І. Г. Захарченко, 1977), який для азоту 
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становить 80 %, для фосфору – 130–150 % і для калію – 80–100 %, в екологіч-

ному землеробстві повністю забезпечено ґрунт поживними речовинами. 

Таблиця 6.11 

Порівняння ефективності впровадження оптимізаційних моделей 

поєднання галузей за різного рівня екологічності господарювання 

Показники 

Аграрні підприємства 

Оператор 

органічного 

ринку 

Спеціальна 

сировинна 

зона 

Традиційне 

підприємство 

Структура поєднання галузей, %: 

– рослинництва 15,2 51,2 72,0 

– тваринництва 84,8 48,8 28,0 

Структура посівних площ, %: 

– зернових культур 36,6 43,3 46,8 

– технічних культур 5,0 10,0 25,0 

– кормових культур 40,4 40,0 28,2 

– зайнятих парів 18,0 6,7 – 

Кількість умовних голів на 1 га посіву 0,6 0,33 0,36 

Структура ресурсного забезпечення поживними 

речовинами, %: 

– органіка (гній, побічна продукція, сидерати) 72,4 46,1 48,1 

– азотфіксація 17,2 16,4 6,2 

– асоціативна фіксація 1,5 1,3 0,7 

– мінеральні добрива х 26,4 35,4 

– інші джерела надходження 8,9 9,8 9,6 

Утворення додаткового гумусу, т/га 1,8 0,5 0,18 

Внесено органічних добрив, т/га 26 13 13 

Внесено мінеральних добрив, NPK х N40P13K19 N54P10K26 

Індекс екологізації 1 (0) 0,184 (5,4) 0,143 (7,0) 

Коефіцієнт інтенсивності виробництва 1,1 0,8 1,1 

Вироблено валової продукції у розрахунку на 100 га 

сільськогосподарських угідь, грн 

– у постійних цінах 2010 р. 746,9 575,1 563,8 

– у цінах реалізації 1082,8 836,4 1205,8 

Рентабельність виробництва, % 21,5 16,5 24,2 

Ефективність математичного моделювання, % х 4,4 9,8 

 

Індекс екологізації для сільськогосподарських підприємств із розвинутою 

галуззю тваринництва майже на 30 % вищий, ніж для типових фермерських го-

сподарств, у яких домінувальною є галузь рослинництва. Для них норма міне-

ральних добрив збільшена на 18 кг діючої речовини на гектар посіву. Оскільки 

досліджувані господарства Полтавської області здебільшого не забезпечені ре-

комендованою кількістю умовного поголів’я з розрахунку на гектар ріллі (0,33–
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0,36 ум. голів), то норма органічних добрив є мінімальною для системи еколо-

гічного землеробства за оптимальних витрат ресурсів. 

Для підвищення рівня екологізації обов’язковою умовою є оновлення ос-

новних засобів, збільшення частки сидератів або розширення тваринницьких 

комплексів, тобто суттєве зростання капіталовкладень. 

Накопичення органічної речовини в галузі рослинництва відбувається в 

сільськогосподарських культурах (зелених рослинах) за рахунок перетворення 

кінетичної сонячної енергії в потенціальну, а в галузі тваринництва – лише вна-

слідок перетворення продуктів у іншу форму чи інший склад. Тому галузь рос-

линництва є провідною та невід’ємною частиною у виробничій діяльності підп-

риємства і має включати достатній перелік культур, а поглиблення спеціалізації 

за рахунок тваринницької продукції підвищує екологічність аграрних підпри-

ємств. Шляхом внесення необхідної кількості органічних добрив та вдоскона-

лення науково-обґрунтованої сівозміни утворюється бездефіцитний баланс по-

живних речовин, який забезпечує стабільну заплановану врожайність сільсько-

господарських культур. 

Для постійного вдосконалення екологічних умов організації виробництва 

необхідно здійснювати агроекологічний моніторинг, який уможливить впрова-

дження заходів з поліпшення показників агроекосистеми. Обґрунтування пове-

дінки агроекосистеми в тих чи тих інтервалах антропогенного навантаження 

можна проводити на основі сформованої бази даних, яка всебічно схарактеризує 

еколого-економічний стан господарської діяльності підприємства. 

 

Висновки до Розділу VІ 

 

З метою підвищення збалансованого розвитку Полтавського регіону дос-

ліджено вплив діяльності сільськогосподарських підприємств, який характери-

зується  високим рівнем. Визначено, що типові підприємства Лівобережного 

Лісостепу спеціалізуються на вирощуванні зернових та технічних культур, ви-

робництві молока та м’яса. Структура товарної продукції залежно від екологіч-
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ності агровиробництва суттєво відрізняється. У підприємствах з традиційними 

методами господарства домінантною є галузь рослинництва ≈70 %, у спеціаль-

них сировинних зонах – рівень її сягає нижче 60 %, в органічному виробництві 

більш розвиненою є галузь тваринництва. 

Для визначення оптимальної стратегії розвитку агроекосистеми в екологі-

зованому напрямі, запропоновано використовувати математичні моделі поєд-

нання галузей. Проведений аналіз екологічності агровиробництва Лівобережно-

го Лісостепу дає змогу стверджувати, що найбільш актуальною є розробка ма-

тематичних моделей для середнього, тобто наростаючого рівня екологізації. 

Верифікацію моделей здійснено для підприємства зі статусом спеціальної си-

ровинної зони, у якій ураховано ресурсний потенціал, науково-обґрунтовані аг-

ротехнічні вимоги та раціони годівлі тварин, забезпечення позитивного балансу 

гумусу та балансу поживних речовин за рахунок оптимального внесення міне-

ральних та органічних добрив. 

Система невідомих математичної моделі включає площі сільськогоспо-

дарських культур та поголів’я сільськогосподарських тварин, а також залучен-

ня незначних додаткових ресурсів, які не вимагають суттєвих капіталовкладень. 

Моделювання виробничих процесів для підприємств, що мають оновлювати 

матеріально-технічне забезпечення згідно з технологічними регламентами, не-

обхідно здійснювати за математичними моделями іншого типу, які враховують 

інвестиційні проекти та планування терміну їх окупності. 

Запропонована модель уможливлює здійснення переходу від інтенсивно-

го (хімічного) землеробства до екологічного, тому із системи виключено засто-

сування пестицидів та агрохімікатів. В основі моделювання стратегій розвитку 

агроекосистем покладено принцип збалансованості органічної речовини в по-

єднанні з ефективністю господарської діяльності. Рівень збалансованості агрое-

косистем базується на вирощуванні виснажливих щодо ґрунтів культур до до-

пустимих меж з метою отримання прибутку та з одночасним забезпеченням ро-

зширеного відтворення родючості ґрунтів, а також необхідного кормовиробни-

цтва. З метою збільшення органічних добрив відбулося нарощення поголів’я 
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великої рогатої худоби та підвищення частки посівів із максимальним обсягом 

виробництва побічної продукції. 

Оптимізована галузева структура підприємств із наростаючим рівнем 

екологізації суттєво не змінює спеціалізацію господарства, але при цьому спря-

мовує виробництво на розширення галузі тваринництва з метою наближення 

його до закритого типу. 

Агроекологічна оцінка модельного господарства включає забезпечення 

позитивного балансу гумусу та елементів мінерального живлення за рахунок 

внесення 13 т органічних та 72 кг мінеральних добрив. За такого ресурсного на-

сичення можна говорити про оптимальний рівень інтенсивності балансу пожи-

вних речовин для розвитку рослин, ураховуючи низьку забезпеченість ґрунтів в 

азотному живленні. Економічна ефективність характеризується збільшенням 

рентабельності на 4,4 %, виробництвом валової продукції – на 37,8 % здебіль-

шого за рахунок зростання в товарній частці кукурудзи, молока та м’яса. 

З метою порівняння сценаріїв розвитку агроекосистем за різних рівнів 

екологічності та організаційно-правових форм господарювання доведено, що 

найбільша екологічна ефективність досягається на сільськогосподарських підп-

риємствах з розвинутою галуззю тваринництва (особливо на підприємствах зі 

статусом спеціальних сировинних зон), а економічна ефективність – у фермер-

ських господарствах з переважанням продукції рослинництва. Поєднання одно-

часно еколого-економічного ефекту досягнуто в органічній системі землеробст-

ва, але досліджуване підприємство не є типовим для Лівобережного Лісостепу, 

оскільки у виробничій діяльності практикуються більше 40 років альтернативні 

методи господарства. 

Упровадження математичних моделей з поступовим підвищенням рівня 

екологізації землеробства дасть змогу досягти бажаних еколого-економічних 

ефектів, а здійснення постійного агроекологічного моніторингу – вчасно реагу-

вати на зміни в агроекосистемі та підвищувати точність у прогнозуванні. 

Результати досліджень, представлених у Розділі VI, опубліковано у пра-

цях автора [128, 140]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі розроблено математичні моделі функціонування 

агроекосистем, які посприяли підвищенню екологічності господарств та теоре-

тичному обґрунтуванню оптимального рівня екологізації агровиробництва Лі-

вобережного Лісостепу. Результати проведених системних досліджень дають 

змогу зробити такі висновки: 

1. З’ясовано, що сутність екологічності агровиробництва полягає у вста-

новленні ступеня врахування відповідною моделлю господарювання екологіч-

них закономірностей функціонування агроекосистеми, який визначається рів-

нем екологізації землеробства. 

2. Для ідентифікації ступеня екологічності агровиробництва побудовано 

градацію рівнів екологізації, яка включає індекс екологізації та норму внесення 

добрив. Визначено п’ять рівнів від низького (Іе > 25) до найвищого (Іе = 0) з 

урахуванням критеріїв придатності ґрунтів та технологічних регламентів виро-

бництва. 

3. На основі чинної нормативно-правової бази встановлено співвідношен-

ня статусів підприємств за різних правил господарювання з відповідними рів-

нями екологізації. Так, найвищому рівню відповідають виробники органічної 

продукції, найнижчому – виробники з традиційними методами господарюван-

ня. Інші рівні можна вважати перехідними, бо вони можуть бути характерними 

як для виробників зі статусом спеціальних сировинних зон, так і для екологос-

прямованих підприємств. 

4. Зафіксовано, що частка екологоорієнтованих та органічних площ в Ук-

раїні на початок 2014 р. складала 1,5 % від загальної кількості сільськогоспо-

дарських земель, а в 2020 р. заплановано її зростання до 7 %.  Господарства, ро-

зташовані в спеціальних сировинних зонах, у структурі агропідприємств Украї-

ни займають частку удвічі меншу, ніж оператори органічного ринку. Визначе-

но, що в Полтавському регіоні зосереджено 30,8 % підприємств зі статусом 

ССЗ та 4,3 % виробників органічної продукції, що свідчить про високий рівень 
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екологоспрямованого виробництва порівняно з іншими областями. Найвищу 

оцінку за розвитком екологічності агровиробництва в Полтавській області 

отримали Хорольський (26 % підприємств) та Шишацький райони (13 % підп-

риємств), нижчу – Семенівський, Миргородський, Козельщинський та Глобин-

ський райони (близько 10 % підприємств). 

5. Удосконалено систему організації виробництва органічної продукції. 

Ураховуючи вимоги стандартизації та сертифікації, визначено необхідне ресур-

сне забезпечення, запропоновано організаційно-економічні та технологічні за-

ходи, встановлено природні, економічні, соціальні та інституційні фактори 

впливу на екологічність агровиробництва. Запропоновано сценарій трансфор-

мації від традиційного до органічного землеробства та визначено місце матема-

тичної моделі в процесі організації виробництва. 

6. Для досягнення моделлю логічної адекватності на основі принципів 

формалізації математичних моделей у її структурі було враховано рівень еколо-

гізації землеробства, показники стану ґрунту, балансів гумусу та елементів жи-

влення. За обмеження прийнято ерозійну небезпеку, потенційні можливості ви-

робництва органічної речовини, збалансоване внесення органічних та мінера-

льних добрив. Статистичну адекватність досягнуто застосуванням стандартних 

методів реалізації оптимізаційних моделей. 

7. Удосконалено математичну модель оптимального поєднання галузей, 

яка найповніше відтворює процеси агровиробництва. Запропоновано модель 

виробничої програми за критерієм екологізації стратегій розвитку, що базується 

на використанні науково-обґрунтованої сівозміни, підвищення в її структурі 

бобових культур, максимального використання рослинних решток як органіч-

них відходів, забезпечення відтворення родючості ґрунтів та захисту їх від де-

градаційних процесів. Оптимізована структура посівів дає змогу забезпечити 

стійкість ерозійного фону та вихід кормовиробництва на рівні 56,6 ц корм. од. 

та 7,8 ц перетравного протеїну з розрахунку на одну умовну голову. 

8. Констатовано, що на підставі розробленої моделі вдосконалення галу-

зевої структури для підвищення рівня екологізації в модельному господарстві 



 

 

181 

доцільно збільшити площу зернових культур за рахунок технічних на 20 %, по-

голів’я великої рогатої худоби – на 9 %, з яких корів – удвічі. Свиней, навпаки, 

варто скоротити майже на 30 %.  

9. Упроваджені математичні моделі на типовому сільськогосподарському 

підприємстві третього рівня екологічності вможливили забезпечити наростаючий 

рівень екологізації землеробства унаслідок внесення на 1 га посіву органічних 

та мінеральних добрив на рівні 13 т та 72 кг діючої речовини відповідно; відно-

вити 0,5 т гумусу в середньому за сівозміною та забезпечити позитивний баланс 

поживних речовин; збільшити виробництва зерна на 30 т, м’яса – на 2  ц та мо-

лока – на 54 т з розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь; досягти рен-

табельності виробництва до 16,5 %, що на 4,4 % більше ніж за наявного рівня. 

10. Для типових фермерських господарств широкої спеціалізації з перева-

жаючою галуззю рослинництва показано доцільність використання методів 

еколого-математичного моделювання для створення ефективного сценарію по-

ступового підвищення рівня екологізації. В умовах дослідного фермерського 

господарства після переходу з низького до спадного та із спадного до нароста-

ючого рівня екологізації за наявних витрат виробництва зафіксовано збільшен-

ня валової продукції в 1,5 рази та рентабельності до рівня 24,2 %, що переви-

щує реальний показник на 9,8 %. При цьому господарство повністю забезпечує 

ґрунти поживними речовинами та підвищує щорічне надходження гумусу не 

менше ніж на 0,18 т/га.   
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

1. Для ефективного управління агроекосистемою рекомендовано створи-

ти електронну базу статистичних оцінок основних показників виробничої дія-

льності, здійснювати постійний моніторинг за вмістом гумусу та поживними 

речовинами в ґрунтах. 

2. Використання еколого-математичних моделей дасть змогу операторам 

органічного ринку, підприємствам зі статусом спеціальних сировинних зон та 

екологоспрямованим підприємствам автоматизовано прогнозувати еколого-

економічні результати різних варіантів поєднання галузей за критерієм екологі-

зації стратегій розвитку: рівень продуктивності агроекосистем, обсяг виробле-

ної сільськогосподарської продукції, розмір валової продукції та рентабельність 

виробництва, сценарії переходу до екологічного та органічного землеробства за 

оптимальних витрат ресурсів. 

3. Застосування локальних математичних моделей в агровиробництві 

уможливить зменшення кількості мінералізації гумусу, забезпечення стійкості 

ерозійного фону, відтворення галузі скотарства та поповнення внутрішнього 

ринку екологічно безпечною та екологічно чистою продукцією. 
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ДОДАТКИ



 

 

Додаток А 

Порівняльна характеристика основних підходів до екологізації аграрного виробництва [авторське узагальнення] 

Підходи Об’єкт оцінювання Назва класифікації Джерело 

1 2 3 4 

Комплексна оцінка 
агроекологічного 
стану сільськогос-
подарських земель 

Показники екологічного стану 
агроландшафтів  

Агроекологічні зони територій: 
1) зона економічно доцільного землекористування; 
2) зона використання земель у режимі збереження; 
3) зона екологічно адаптивного землекористування земель; 
4) зона екологічного лиха. 

Ракоїд О. О. 
[202] 

Оцінка екологічно-
го стану територій  

Інтегральний показник екологіч-
ної стійкості ґрунту, рівня родю-
чості ґрунту, санітарно-
гігієнічного стану ґрунту 

Класи екологічного стану територій: 
1) перший клас – територія, придатна для створення екологічно 
чистих зон (екологічна ситуація загалом сприятлива; ґрунти – 
високого або підвищеного рівня родючості, екологічно стійкі; 
шкідливі речовини або відсутні, або кількість їх відповідає 
ГДК); 
2) другий клас – територія, обмежено-придатна для створення 
екологічно чистих зон (загальноекологічний стан дещо погір-
шений; показники ґрунтової родючості і вмісту токсичних ре-
човин дають змогу  одержати екологічно чисті врожаї окремих 
сільськогосподарських культур, толерантних до токсичних ре-
човин); 
3) третій клас – територія не придатна для створення екологічно 
чистих зон (екологічний стан на території 3-го класу зазвичай 
несприятливий; ґрунтовий покрив – екологічно нестійкий, за-
бруднений і з низьким рівнем родючості; високоякісну продук-
цію за таких умов отримати не можливо). 

Кисіль В. І., 
Совгіра С. В. 
[99, 218] 

Комплексна оцінка 
агроекологічного 
стану орних земель 

Інтегральна оцінка за показни-
ками структури агроландшафтів, 
деградованості ґрунтового пок-
риву та еколого-агрохімічним 
станом орних земель 

Екологічне районування території області за критерієм співвід-
ношення ріллі до екологостабілізуючих угідь. Виділено 5 еко-
типів території: 0 – оптимальний; І – задовільний; ІІ – критич-
ний; ІІІ – кризовий; IV – катастрофічний. 
Екологічна оцінка території області за показниками деградова-
ності орних земель: 1) пануюча; 2) домінуюча; 3) значна; 
4) помірна; 5) низька. 

Москальов Є. Л. 
[149] 



 

 

Продовження додатка А 

1 2 3 4 

Оцінка  ефектив-

ності екологобез-

печного виробниц-

тва сільськогоспо-

дарських підпри-

ємств 

Показники ресурсоємності, ресу-

рсовіддачі,  екологоємності та 

екологосоціоємності процесу, 

коефіцієнти екологічності та со-

ціоекологічності об’єктів 

Градація екологобезпечного виробництва залежно від природо-

ємності, яка впливає на забруднення довкілля. 

Гейд О. П. [55] 

Оцінка стану еко-

логічної спрямова-

ності аграрного 

виробництва 

Природо-технологічні та еконо-

мічні показники, які визначають-

ся на основі бальної оцінки 

Класифікація за цілями екологічного спрямування аграрного 

виробництва: 

І.   Зниження аграрного навантаження на довкілля. 

ІІ.  Сприяння поширенню низькозатратних систем виробництва. 

ІІІ. Сприяння поширенню практики органічного виробництва. 

IV. Покращення екологічного стану сільських територій. 

Ковальова О. В. 

[102] 

 

Оцінка екологічно-

сті технологічних 

систем 

Кількісні показники раціональ-

ності використання непоновлю-

ваних ресурсів, ефективність ви-

користання поновлюваних ресу-

рсів та рівень сукупних негатив-

них впливів на довкілля 

 

Класифікація за рівнем екологічності механізованого аграрного 

виробництва, тобто поєднанням економічної ефективності та 

екологічності аграрних технологічних систем: 

І – характеризує позитивну область ефективності та екологічно-

сті системи, хоча співвідношення між цими показниками мо-

жуть бути різними. Тут економічний ефект системи перевищує 

шкідливі наслідки. 

ІІ – характеризує область економічно ефективних, але екологіч-

но несприятливих систем, коли ефект від використання актив-

них засобів є позитивним, але шкідливі впливи системи пере-

вищують допустимі норми. 

ІІІ – характеризує область економічно неефективних і екологіч-

но шкідливих систем. 

IV – характеризує процеси підвищення екологічності виробниц-

тва, ліквідації несприятливих наслідків функціонування техно-

логічних систем, благоустрою і впорядкування виробничих те-

риторій, які потребують затрат ресурсів і коштів, не дають без-

посереднього й негайного економічного ефекту, але підвищу-

ють культуру виробництва. 

Нагірний Ю. П. 

[150] 



 

 

Продовження додатка А 

1 2 3 4 

Оцінка рівня еко-

логічності життєво-

го циклу продукції 

Показники екологічного рівня 

життєвого циклу продукції (про-

дукт, процес, збут, управління) 

Вартісна оцінка еколого-економічних витрат (втрат) за стадіями 

життєвого циклу продукції. 

Бурлакова І. М. 

[45] 

Оцінка екологізації 

виробництва в аг-

рарному секторі 

продовольчого 

комплексу 

Чотири групи показників, що 

1) описують стан агроекосистем, 

2) характеризують вплив на аг-

роекосистеми, 3)  описують нас-

лідки для компонентів агроеко-

системи, 4)  характеризують за-

ходи реагування на стан природ-

ного середовища 

Діагностування стану продовольчого комплексу щодо його 

спроможності підтримувати безпеку продовольства  за допомо-

гою багатофункціональної системи оціночно-аналітичних інди-

каторів екологізації продовольчого комплексу, яка побудована 

за принципами визначення впливу господарської діяльності та 

її наслідків на довкілля, спроможності підтримки досягнутої 

якості в секторах переробки, зберігання, транспортування та 

збуту.  

Купінець Л. Є. 

[110, 111] 

Комплексна оцінка 

екологічності ви-

робництва та еко-

безпечності підп-

риємств 

Основні показники оцінки при-

родно-екологічних умов вироб-

ництва (індекс аридності, індекс 

деградації земель, питома еколо-

гічність довкілля в регіоні, ін-

декс екологічності, інтегральний 

індекс природно-екологічних 

умов, екоємність бонітету й ри-

зику втрати ефективної родючо-

сті ґрунтів) 

Комплексна оцінка виконує функцію порівняльної комплексної 

або рейтингової оцінки – висновок про рівень екологічності го-

сподарської діяльності з урахуванням чинника техногенної без-

пеки у взаємозв’язку з виробничими ресурсами, умовами й фі-

нансово-економічними результатами господарської діяльності. 

Основним методологічним прийомом оцінки є статистичний 

метод питомої участі, що дає змогу стандартизувати екологічні 

ознаки з різними одиницями вимірювання, тобто привести їх до 

однієї основи.  

 

Тарасова В. В. 

[231, 234] 

 

 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C,%20%D0%9B.%20%D0%84.$


 

 

Додаток Б 

База впровадження еколого-математичних моделей 

за критерієм екологізації стратегій розвитку 

Суб’єкти господарської 

діяльності 

Показники 

Організаційно-правова 

форма господарювання 
Район Зона 

Рівень екологічності 

господарювання 

Рівень екологізації 

землеробства 

Впроваджено еколого-математичні моделі по поєднанню галузей 

ПП «Агроекологія» приватне підприємство Шишацький ІІ зона оператор органічного ринку органічне землеробство 

ДП «ДГ ім. 9 Січня» державна форма власності Хорольський  ІІ зона спеціальна сировинна зона екологічне землеробство 

СФГ «Чаус» фермерське господарство Козельщинський  ІV зона традиційне підприємство інтенсивне землеробство 

Впроваджено окремі елементи еколого-математичного моделювання 

ПП «Хижняк В.В.» приватне підприємство Пирятинський І зона традиційне підприємство інтенсивне землеробство 

ПСП «Ковпаківець» 
приватне сільськогоспо-

дарське підприємство 

Котелевський ІІ зона традиційне підприємство інтенсивне землеробство 

ТОВ «Агротех-

Гарантія» 

товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Миргородський  ІІ зона традиційне підприємство інтенсивне землеробство 

ПП «Юрченко Ю. М.» приватне підприємство Миргородський  ІІ зона традиційне підприємство інтенсивне землеробство 

ВП «Агро-Маяк» 

ТОВ «Агрофірма 

ім. Довженка» 

товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Зіньківський ІІ зона традиційне підприємство інтенсивне землеробство 

ТОВ «Елеватор 

«Чиста криниця» 

товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Новосанжарський ІІІ зона традиційне підприємство інтенсивне землеробство 

КСП «Зелений гай» 
колективне сільськогос-

подарське підприємство 

Гадяцький  І зона традиційне підприємство інтенсивне землеробство 

 



 

 

Додаток В 

Внесення засобів захисту рослин, мінеральних та органічних добрив у ґрунт 

сільськогосподарськими підприємствами Полтавської області [203] 

Показники 
Роки 

2000 2005 2008 2010 2012 2013 2014 

Загальна посівна площа, тис. га 1242,9 1164,3 1285,4 1569,9 1512,3 1483,6 1259,5 

Мінеральні добрива 

Всього внесено в поживних речо-

винах, тис. ц 74 350,9 958,8 990,3 1114,2 1140,7 1031,5 

у т. ч.: азотних, тис. ц – 216,0 638,2 690,0 760,5 762,0 715,9 

фосфорних, тис. ц – 75,5 177 165,7 454,4 195,9 168,4 

калійних, тис. ц – 59,5 143,5 134,7 169,5 182,7 147,2 

азотно-фосфорно-калійних, 

тис. ц – – – – – – – 

Удобрена площа під урожай, 

тис. га 143 502,5 959,2 1269,5 1276,9 1269,9 1060,6 

Питома вага удобреної площі до 

загальної посівної площі, % 12 43,1 72,4 80,9 84,4 85,6 84,2 

Внесено на 1 га удобреної площі, 

кг 51,75 69,83 99,96 78,01 87,25 89,82 97,3 

у т. ч.: азотних, кг – 42,99 66,53 54,35 59,55 60,00 67,5 

фосфорних, кг – 15,02 35,22 13,05 35,58 15,42 15,9 

калійних, кг – 11,83 28,56 10,61 13,27 14,39 13,9 

азотно-фосфорно-калійних, 

кг – – – – – – – 

Внесено на 1 га посівної площі, кг 5,95 30,14 74,59 63,08 73,68 76,89 81,9 

у т. ч.: азотних, кг – 18,55 49,65 43,95 50,29 51,36 56,8 

фосфорних, кг – 6,48 13,77 10,55 30,05 13,21 13,4 

калійних, кг – 5,11 11,16 8,58 11,21 12,32 11,7 

азотно-фосфорно-калійних, 

кг – – – – – – – 

Органічні добрива 

Всього внесено в поживних речо-

винах, тис. т 2319,6 1518,7 1495,6 2115,4 1788,9 2132,0 1525,8 

Удобрена площа, га 71,6 69,4 89,2 92,4 84,9 99,7 79,2 

Питома вага удобреної площі до 

загальної посівної площі, % 6 5,9 6,7 5,9 5,6 6,7 6,3 

Внесено на 1 га удобреної площі, т 32,3 21,9 15,6 22,9 21,1 21,4 19,3 

Внесено на 1 га посівної площі, т 1,9 1,3 1,2 1,4 1,2 1,4 1,2 

Засоби захисту рослин (пестицидів) 

 2000 2005 2008 2010 2012 2013 2014 

Витрати засобів захисту рослин, 

тис. т 0,35 1,20 2,20 2,86 3,52 3,61 3,74 

Площа, на якій застосовувалися 

засоби захисту рослин, тис. га 306,4 1132,0 2063,4 2292,4 3310,1 3254,9 4021,5 

Кількість внесених пестицидів на 

1 га ріллі, кг 0,3 1,0 1,2 2,2 2,0 2,1 2,2 



Додаток Д 

Райони Полтавської області, які зазнають ерозії ґрунтів, 1995–2012 рр. [203] 

Назва району Вітрова ерозія Водна ерозія, тис. га 

Великобагачанський 15,0 15,7 

Гадяцький 33,8 21,7 

Глобинський 8,2 9,7 

Гребінківський 19,9 2,4 

Диканський 1,0 16,8 

Зіньківський 10,6 28,0 

Карлівський 12,3 15,8 

Кобеляцький 8,6 22,0 

Козельщинський 3,9 8,1 

Котелевський 8,7 6,6 

Кременчуцький 12,3 10,1 

Лохвицький 29,0 30,2 

Лубенський 24,9 16,8 

Машівський 28,9 14,3 

Миргородський 23,0 21,0 

Новосанжарський 33,9 16,7 

Оржицький 12,6 4,1 

Пирятинський 45,5 5,6 

Полтавський 5,4 19,2 

Решетилівський 5,2 21,2 

Семенівський 2,0 4,7 

Хорольський 6,5 7,7 

Чорнухинський 23,0 18,7 

Чутівський 2,4 18,2 

Шишацький 3,4 14,0 

Загальна площа деградації земель 379,9 369,3 
 

 



 

 

Додаток Е 

Агрокліматичні ресурси Полтавської області 

 

Тепловий баланс області коливається в межах 1780–1860 Дж/м і в межах 

року є позитивним. Максимального рівня він досягає влітку, потім знижується 

в листопаді, у лютому знову піднімається. 

Континентальність клімату посилюється із заходу на схід, а з півночі на 

південь підвищуються літні та зимові температури тривалості сонячного стоян-

ня (від 1900 до 1980 год. на рік), зменшується кількість опадів. Найбільша три-

валість сонячного сяяння спостерігається в липні (293 год.), а найменша – у 

грудні (36 год.). Сумарна сонячна радіація змінюється зі 101 до 104 ккал/см2 за 

рік. Радіаційний баланс території у середньому за рік є достатнім, упродовж 

зими – від’ємний, а його показники змінюються від 44 до 46 ккал/см2 за рік. 

Річний розподіл сонячної радіації збігається з річним ходом температури 

повітря, тобто переважна частина сонячної енергії припадає на другу половину 

весни та місяці літнього періоду. Найтеплішими місяцем є серпень, найхолод-

нішим – лютий. Небезпечними є різкі хвилі холоду, які в останні роки спостері-

галися у 2006, 2010 та 2012 рр. Найбільш спекотними влітку були 1999, 2007, 

2010 та 2012 рр. Вірогідність екстремальних умов за останні 15 років знизилася. 

У середньому по області середньорічна температура становить 7,2°С, її 

максимальне значення зафіксовано на рівні 9,4°С, а мінімальне – 5,6°С. 

За даними метеорологічних станцій, у середньому по області станом на 

2014 р. річна температура становила +9,3 °С, що вище норми на 2 °С. Найхоло-

днішою була температура у третій декаді січня та найтеплішою – у першій де-

каді серпня (+25,5 °С). Максимум температурного режиму спостережено у дру-

гій декаді серпня (+37 °С) та його мінімум – у третій декаді січня (–25 °С). За 

останні десять років найтеплішими вважалися 2007, 2010, 2013 рр., з най-

меншою середньою температурою – 2006 та 2011 роки, при чому вона не опус-

калася нижче 8 °С. 

Важливою характеристикою теплового режиму є сума активних темпера-

тур, яка має вплив на початок та тривалість вегетаційного періоду культур. 

Тривалість вегетаційного періоду зростає з північного заходу до південного 

сходу та півдня області. Ці значення коливаються в середньому в межах від 195 

до 205 днів. Початок у більшості випадків спостерігається з 3–9 квітня, кінець – 

з 24–31 жовтня. 

Закінчення активної вегетації теплолюбних рослин відбувається з пере-

ходом середньодобової температури вище 10 °С з півночі з 1 жовтня на півночі 

та з 8 жовтня – на півдні. Вегетація рослин припиняється з переходом серед-

ньодобової температури вище 5 °С (по області спостерігається з 24 по 31 жовт-

ня). Метеорологічна осінь закінчується з переходом середньодобової темпера-

тури повітря через 0 °С на початку третьої декади листопада. 

Сума активних температур зростає з півночі на південь (2650–3050 °С). 

Для формування врожаю упродовж періоду вегетації для основних культур, що 



 

 

вирощуються в Полтавській області, необхідні такі суми активних температур:  

кукурудзи – 2400°, проса – 1460–1650°, цукрових буряків – 2500–2600°, картоп-

лі –1500–1800°. Отже, рівень теплозабезпеченості області дає змогу вирощува-

ти всі сільськогосподарські культури помірного поясу. 

Великий вплив на умови проростання насіння та росту рослин має темпе-

ратура ґрунту, що залежить як від температури повітря, так і від властивостей 

та вологості ґрунту, зокрема й від рослинного чи снігового покриву. 

Прогрівання ґрунту більше 5° на глибині 10 см відбувається в середньому 

10 квітня, а на 10° – 26 квітня. Глибина промерзання ґрунту залежить від сніго-

вого покриву, який у більшості районів рівномірний (9,2 см) і триває 80–

100 днів, промерзання ґрунту становить 70–90 см, зокрема найбільші значення 

досягають 84–114 см, а найменші – 25–46 см. Постійний сніговий покрив спо-

стерігається із середини грудня, а сходить сніг у середині березня. Повне та-

нення фіксується в кінці березня – на початку квітня. 

Весняні заморозки закінчуються в середньому 14–28 квітня, а осінні – 2–

11 жовтня. Інколи спостерігаються відхилення від середніх показників, із якими 

пов’язана велика шкода для овочів, кукурудзи та садів. У такі періоди найпіз-

ніші весняні заморозки помічено 2 червня, а найбільш ранні осінні – 10 вересня.  

Найчастіше заморозки трапляються з появою сухого повітря арктичних 

мас. Рівнинність території сприяє поширенню повітряних мас трьох типів, се-

ред яких понад 70 % днів за рік панують повітряні маси помірних широт, 

10 % днів – арктичні та 20 % – тропічні. 

Найбільш небезпечними є суховії, які пересушують шари ґрунту та знеш-

коджують сходи посівів. Вони бувають досить часто, зазвичай протягом усіх  

теплих місяців, крім квітня, але шкоди завдають лише в окремі роки. Середня 

кількість суховіїв становить 2–3,5 днів на місяць. Суховії порушують водний 

баланс рослин за недостатньої вологи в ґрунті. 

Вологість ґрунту є одним із важливих чинників у формуванні врожаю, 

ґрунт зволожується атмосферними опадами. Загальна середньорічна кількість 

опадів за останні 50 років є майже незмінною, хоча можна говорити про суттєві 

зміни упродовж року. У грудні-січні опади зменшуються на 25 мм, а у вересні-

жовтні, навпаки, збільшуються. В останні роки у квітні спостерігається тенден-

ція нестачі опадів, що є передумовою задушливості наприкінці квітня та в тра-

вні місяці. Для червня-липня в останні роки характерні зливи, а для серпня – 

задушливість, що свідчить про нерівномірність опадів. Узимку спостерігаються 

опади у вигляді дощу та мокрого снігу, зима зазвичай є малосніжна з нестійким 

сніговим покривом (2000–2001 рр., 2003–2004 рр., 2006–2007 рр.). У посушливі 

роки найменше опадів припадає на травень, що завдає шкоди сходам сільсько-

господарських культур. З метою максимального запасу вологи, накопиченої за 

холодний період, необхідно своєчасно та швидко проводити польові роботи. 

Середньорічна кількість опадів змінюється з півдня на північ і в серед-

ньому становить 547 мм. У Полтаві зафіксована мінімальна кількість опадів 

(242 мм) в 1934 р., максимальна (911 мм) – у 1913 р. Сума опадів за вегетацій-

ний період становить у середньому 364 мм (табл. Е.1) та змінюється нерівномі-



 

 

рно: найвищою є у липні (70 мм) та має найнижчі значення на початку та в кін-

ці активної вегетації рослин – у квітні (38 мм) та жовтні (43 мм). 

Таблиця Е.1 

Кліматичні ресурси зони Лісостепу (за М. Ф. Цупенком, 1990) 

для Полтавської області 

Показники 

Місяці Протягом ве-

гетаційного 

сезону 

Протя-

гом 

року 
IV V VI VII VII IX X 

Середня багаторічна но-

рма ФАР, Мдж/м2 223 301 316 322 379 199 161 1801 2151 

Середня багаторічна но-

рма опадів, мм 38 50 66 70 57 40 43 364 547 

Середня багаторічна но-

рма гідротермічного ко-

ефіцієнту (ГТК) 1,7 1,1 1,2 1,1 1,0 0,9 1,9 1,2 х 

Середня багаторічна но-

рма суми активних тем-

ператур вище +10 С 223 454 550 636 570 444 226 3103 х 

 

У 2014 р. річна сума опадів на території України у середньому складала 

450 мм та  по метеорологічних станціях є нерівномірною: на півночі становить 

467 мм, а це 73 % від норми, на північному заході – 469 мм (75 % від норми), на 

півдні – 342 мм (65 % від норми), у південно-західній частині – 459 (90 % від 

норми), у центрі та на сході – 516 мм (91 % від норми). За теплий період (IV–

Х міс.) у середньому по області у 2014 р. сума опадів складала 345 мм, а в хо-

лодний період (ХI–ІІІ міс.) – 105 мм. 

Рівень зволоження зменшується з північного заходу до крайнього півден-

ного сходу в межах 0,85–0,65. Остання посуха спостерігалася у 2009 році. 

 



Додаток Ж 

Водні ресурси Полтавської області 

 

Найбільшою річкою є Дніпро протяжністю 145 км в межах області, біль-

ша частина течії якого зарегульована Кременчуцьким (13,52 млрд м3) та Дніп-

родзержинським (2,45 млрд м3) водосховищами. Дніпро омиває південно-

західну частину області. Нахил поверхні області зумовлює переважний напрям 

річкової сітки. Більшість річок течуть з північного сходу до південного заходу і 

є лівими притоками Дніпра, найбільші з них – Псел, Сула, Ворскла та Оріль. 

Псел перетинає область з південного сходу на південний захід, має про-

тяжність та об’єм стоку в межах області відповідно 350 км та 1,46 км3 на рік, 

Хорол – 241 км та 0,173 км3 відповідно, Ворскла – 226 км та 0,9 км3, Сула –  

213 км та 1,15 км3, Оріль – 79,7 км та 0,355 км3. До великих також відносять рі-

чки Удай, Оржицю та Коломак з протяжністю в межах області 129 км,  89 км та 

73 км  відповідно. Малих річок налічуються близько 1,8 тис., відома також зна-

чна кількість штучних ставків і озер загальною площею 21 тис. га.  

Середня густота річкової мережі становить 0,27 км/км2, вона є вищою на 

0,02 км/км2, ніж по Україні. Найбільш розвинена річкова мережа в центральній 

частині області (басейни Псла та Хоролу – 0,40 км/км2), найменш – на крайньо-

му заході (басейни Оржиці – 0,17 км/км2). Густота річкової сітки більша на пів-

ночі та менша на південному заході. Течія річок ледве помітна (0,1–0,3 м/сек.), 

що спричинено рівнинним рельєфом поверхні. 

Стоки формуються талими сніговими водами (55–60 %), більшість яких 

припадає на березень-квітень, підземними (30–35 %) та дощовими (5–15 %) во-

дами. Незважаючи на це, кількість річної суми опадів максимальна в літній пе-

ріод, що пояснюється тим, що, крім злив, опади теплого періоду просочуються 

в ґрунт і випаровуються. Підземне живлення зростає у період, коли є незначний 

стік поверхневих вод (зимовий та літній періоди). 

Річковий стік утворюється за допомогою транзитного, що бере свій поча-

ток з інших областей (Дніпро з найбільшими його притоками), та місцевого, 

який бере початок у межах Полтавської області (більшість малих річок, сфор-

мованих у північних її районах). Шар місцевих стоків північних районів сягає 

80 мм за рік, у південних – 40 мм за рік. Таке зменшення відбувається за раху-

нок випадання меншої кількості атмосферних опадів, висоти снігового покриву 

та збільшення випаровувань з північного заходу до південного сходу. У серед-

ньому шар стоку по області складає 64 мм, що на 23 мм менше, ніж за середні-

ми показниками України. 

Водні ресурси місцевих стоків у середньому за водністю в рік становлять 

1940 млн м3, у маловодні роки – 1310 млн м3 (75 % забезпеченості), у дуже ма-

ловодні роки – 760 млн м3 (95 % забезпеченості). За об’ємом місцевого стоку 

Полтавська область займає 12 місце по України, за транзитним – 4 місце. 

За останні п’ять років використано близько 0,25 млрд м3 природних вод-

них об’єктів. На сільськогосподарські потреби використано води 9,5 млн м3 у 



 

 

2012 р., 8,4 млн м3 – у 2013 р., 7,5 млн м3 – у 2014 р., у тому числі на зрошення – 

0,06 млн м3, 0,005 млн м3 та 0,541 млн м3 відповідно за роками. 

Водоносність річок упродовж року є нерівномірною. Близько 2,5–3 міся-

ців в рік річки покриті льодом. Льодостав починається на північному сході та 

півночі (до 7 грудня) та завершується на півдні (до 20 грудня). Льодохід відбу-

вається у зворотному напрямі (з 17–18 березня на півдні по 25 березня на півні-

чному сході). За винятком найбільших чотирьох річок, для водного режиму всіх 

інших характерні весняна повінь та літня межень ближче до кінця літнього пе-

ріоду, коли більшість річок міліє та пересихає, що, зі свого боку, призводить до 

зниження рівня ґрунтових вод. До негативних явищ можна також віднести па-

водки, які утворюються зливами влітку та в осінні місяці. Для боротьби з таким 

явищем побудовано значну кількість водорегульних споруд, які маючи позити-

вні ефекти, призводять і до антропогенно-стимульованого заболочення та під-

топлення земель, що складають у підсумку 11,5 тис. га. 

Водогосподарський меліоративний комплекс представлений 88 тис. га 

меліорованих земель (50,8 тис. га – зрошувальні та 37,2 тис. га – осушувальні 

землі), але зрошувальні системи майже не працюють останні 10 років у зв’язку 

з переходом меліоративних систем до приватної власності.  

 



 

 

Додаток З.1 

Аналіз виробничих умов господарської діяльності 

підприємств Полтавської області 

 

ПП «Агроекологія» Шишацького району вважається екологічним етало-

ном Полтавського регіону та є найпотужнішим органічним сільськогосподарсь-

ких підприємством не лише в області, а й в Україні загалом. 

Під час розрахунку еколого-економічних коефіцієнтів та системи обме-

жень ураховувалися такі виробничі умови господарства: 

– спеціалізація підприємства (вирощування зернових та технічних куль-

тур, виробництво м’яса та молока); 

– земельні ресурси підприємства, що складають 7349 га сільськогоспо-

дарських угідь, з яких 7291 га взято в оренду. Землі господарства мають значну 

розораність (88,7 %) та  помірну еродованість (30 % змитих ґрунтів); 

– поправка на ґрунти – чорноземи типові глибокі малогумусні середньо-

суглинкові на лесі. Їхній гранулометричний склад має таку структуру: 24 % му-

лу, 3 % піску, 47 % крупного пилу, 11,5 % та 15 % – середнього та дрібного пи-

лу відповідно; 

– бонітет ґрунтів складає 76 балів; 

– у сільськогосподарському виробництві зайнято 419 осіб, у тому числі в 

рослинництві – 138 та у тваринництві – 281; 

– природно-кліматичні умови достатні для вирощування теплолюбних 

культур (сума температур вищих 10°С, становить 2900 °С), вегетаційний пері-

од – 200–205 днів, середня кількість опадів – 508 мм, коефіцієнт зволоження 

близький до одиниці, господарство має водно-ерозійний тип рельєфу; 

– ведення системи сівозмін (табл. З.1). У середньому по підприємству 

вміст амонійного азоту в ґрунтах є досить високим, а нітратний, навпаки, – ни-

зький через впровадження ґрунтозахисної безплужної системи обробітку, за-

безпеченість рухомим фосфором висока й середня, вміст обмінного калію – се-

редній. 

 

Таблиця З.1 

Середня забезпеченість ґрунтів поживними речовинами та вміст гумусу у 

ПП «Агроекологія» Шишацького району 

№ 

п/п 

Система сіво-

змін 

Показники 

Вміст гу-

мусу, % 

NО3, 

мг/100 г 

N, 

мг/100 г 

P2О2, 
мг/100 г 

K2О, 

мг/100 г 

І 1-а польова 4,9 0,51 5 16,1 7,2 

ІІ 2-а польова 5,2 0,66 5 15,1 7,2 

ІІІ кормова 5,0 0,48 5 13,7 8,5 

 

Починаючи з 1979 року підприємство відмовилося від отрутохімікатів та 

має статус спеціальної сировинної зони, а з 1986 року використовує нетоварну 



 

 

частину рослинницької продукції та сидерати, тобто активно впроваджує еко-

логізацію землеробства. У період впровадження екологізації землеробства на 

підприємстві вносили по 13 т/га органічних добрив, з яких 9 т – післяжнивні 

рештки та сидерати. У ПП «Агроекологія» застосовуються технології вирощу-

вання культур та виробництва тваринницької продукції за Стандартами МАОС 

з органічного виробництва і переробки, що є еквівалентними Постановам Ради 

(ЄС) № 834/2007 та 889/2008. 

Селянське (фермерське) господарство «Чаус» Козельщинського району 

відповідно до кліматичного районування області знаходиться у Південному не-

достатньо зволоженому районі. Воно здійснює сільськогосподарську діяльність 

на орендованих землях на площі 648,59 га, з яких 643,09 – рілля та 5,5 – сіноко-

си. Ґрунти підприємства – чорнозем типовий середньосуглинковий. У сільсько-

господарському виробництві зайнято 38 осіб. Основний виробничий напря-

мок – технічно-зерновий з розвинутим виробництвом молока та м’яса. До 

2012 р. на підприємстві вирощували свиней, але у зв’язку зі збитковістю галузі 

цей вид діяльності призупинено. Технології вирощування культур та виробниц-

тва тваринницької продукції здійснюються за технічними регламентами інтен-

сивного землеробства.  

Державне підприємство «Дослідне господарство імені 9 Січня» Хороль-

ського району розташоване в зоні нестійкого зволоження. Земельний масив го-

сподарства розміщується на третій лесовій терасі річки Хорол, а також частко-

во на корінному вододільному плато річок Хорол та Псел. Умови землекорис-

тування достатні: основні масиви рільних земель розташовані навколо населе-

них пунктів і мають рівнинний рельєф; черезсмужність та далекоземелля відсу-

тні; майже немає змиву й розмиву рільних земель весняними та паводковими 

водоймами. Ґрунти господарства – переважно чорнозем глибокий малогумус-

ний. Розмір земельної площі з 2009 р. не змінюється і становить 7773 га, з яких 

7082 га – сільськогосподарські угіддя, у складі яких рілля займає 6908 га, сіно-

жаті – 108 га, пасовища – 55 га, багаторічні насадження – 11 га. Зрошувальних 

та осушених земель у господарстві не використовується. 

В основних галузях господарства залучено 276 осіб, зайнятих у сільсько-

господарському виробництві. У зв’язку з розширенням галузі тваринництва, 

станом на 01.01.2015 р. у ДП «ДГ ім. 9 Січня» утримувалося 2297 голів великої 

рогатої худоби, 1706 голів свиней різних вікових груп, 600 корів, 133 овець, 

23 голови коней та 40 бджолосімей. Розміри наявних тваринницьких комплексів 

дають змогу утримувати 2,5 тис. голів ВРХ, 2 тис. свиней, 150 голів овець та 

40 вуликів. Господарство має мінікомбікормовий завод, що забезпечує комбіко-

рмами власного виробництва для годівлі тварин. Працює крупорушка та олій-

ниця, цех по виготовленню екструдату. 

Завдяки впровадженню науково-обґрунтованих сівозмін, енергозберігаль-

них технологій господарство отримує протягом останніх років високі врожаї. 

Господарство займається вирощуванням культур для насіння високих репроду-

кцій: озимої пшениці Шестопалівка, Ватажок, Місія Одеська; ярового ячменю 



 

 

Всесвіт, Воєвода, Південний; вівса Скарб України, Чернігівський 28; кукурудзи 

Оржиця 273 МВ, Кредит МВ. 

У 2014 році зернові та зернобобові культури займають 38,6 %, технічні – 

13,7 %, кормові культури – на рівні 41,0 % та пари – 6,7 % площі. Така структу-

ра є наближеною до науково-обґрунтованої відповідно до виробничого напрям-

ку, сформованого на підприємстві. На сьогоднішній день у структурі площ є ві-

дповідні відхилення, деякі культури виведені з сівозміни, у схемах чергування 

використовуються попередники, які належать до умовно допустимих, що зни-

жує як урожайність культур, так і продуктивність землі. 



 

 

Додаток З.2 

Економічний паспорт ДП «ДГ ім. 9 Січня» Хорольського району, 1990 – 2014 рр. 

№ 

п/п 
Показники 

Роки 

1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 І. Землекористування, га             

1 Загальна земельна площа 9343 7762 7814 7814 7786 7773 7773 7773 7773 7773 7773 7773 

2 Всього сільськогосподарських угідь 8190 7656 7423 7423 7395 7382 7382 7382 7382  7382 7382 7382 

 з них: перелоги   300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

3 - рілля 7727 7239 6949 6949 6921 6908 6908 6908 6908 6908 6908 6908 

4 - багаторічні насадження – 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

5 - сіножаті 158 73 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

6 - пасовища 192 33 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

7 Із загальної земельної площі зайнято під дос-

лідними полями і дослідними багаторічними 

насадженнями 

– – – – – – – – – – – – 

 Всього використовується земель: – – – – – – – – – – – – 

8 - зрошуваних – – – – – – – – – – – – 

9 - осушених             

10 Вартість землі за експертною оцінкою, 

тис. грн 

х х 76440 76440 76440 76440 76440 76440 76440 65326 65326 65326 

 II. Основні засоби і енергоресурси, тис. грн             

1 Вартість основних засобів:             

 - первісна вартість   109046 107743 107561 32908 32991 33608 32422 29808 29335 29987 

 - залишкова вартість   89670 87930 87528 12352 12048 12429 11896 9828 9271 9675 

 - знос, %    40,6 81,8 81,4 37,5 36,5 37 37 33  32 32,3 

2 Наявність машинно-тракторного парку у фі-

зичних одиницях, шт. 

            

3 Трактори 98 69 62   57 57 57 47 47 44 41 41 41 

4 Комбайни зернозбиральні 38 24 15 15 15 16 14 14 9 9 9 9 

5 Комбайни кормозбиральні 16 13 5 5 5 5 6 6 6 5 5 5 

6 Автомобілі вантажні 65 61 59 52 52  52 46 46 40 40 40 40 

 III. Трудові ресурси, праця             

1 Середньорічна чисельність працівників, осіб 979 658 484 466 448 427 424 430 377 386 366 366 

 з них:             

2 - зайняті в сільськогосподарському виробництві 835 494 365 355 347 333 295 307 304 298 278 276 



 

 

№ 

п/п 
Показники 

Роки 

1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 IV. Розвиток галузі рослинництва             

 Посівні площі, га             

1 Зернові і зернобобові культури –всього 3915 2526 3077 3092 2869 3103 2918 2727 2710 2456 2507 2489 

 з них:             

 - озимі зернові - всього 1854 1490 1550 1650 1601 1600 1438 1133 1480 1337 1560 1444 

 у т. ч. озима пшениця – – – 1600 1495 1500 1348 1078 1400 1237 1500 1408 

 - ярі зернові-всього 971 727 1007 1197 898 945 1070 1182 845 699 463 525 

 у т. ч. ячмінь – – – 897 635 645 800 902 600 438 380 400 

 - зернобобові 590 229 220 120 120 75 110 112 85 120 84 120 

 - кукурудза на зерно 500 80 300 125 250 483 300 300 300 300 400 400 

2 Технічні культури - всього 260 767  980 1150 1045 990 940 967 1020 980 1050 885 

 у т. ч.: соя – – 150 210 210 250 190 250 220 280 350 235 

 - цукрові буряки  ріпак з 2008 р. –  25 130 150 – 40 50 16 100 – – – 

 - соняшник 260 742 700 700 700 700 700 700 700 700 700 650 

3 Овоче-баштанні культури і картопля 130 – – – – – – – – – – – 

 у т. ч.:              

 - картопля 120 – – – – – – – – – – – 

 - овочі відкритого ґрунту 10 – – – – – – – – – – – 

 - баштанні – – – – – – – – – – – – 

4 Кормові культури - всього 2885 2267 1909 2521 2495 2828,4 2989,6 3213,1 3177,6 2720,6 2637,6 3074 

 у т. ч.:             

 - кукурудза на силос і зелений корм 800 900 506 875 850 617 800 800 800 800 900 900 

 - кормові коренеплоди 116 – – – – – – – – – – – 

 - однорічні трави 793 422 552 443 588 1159,4 923,6 1043,1 630,6 422 387 922 

 - багаторічні трави 1176 945 847 1139 1057 1050 1264 1370 1297 1498,6 1350,6 1252 

5 Всього посівів 7190 6507 5966 6763 6664 6921,4 6907,6 6907,6 6907,6 6710,6 6447,6 6448 

6 Пари 537 732 983 185,7 257 – – – – 197 460 460 

7 Сади і ягідники у плодоносному віці – – – – – – – – – – – – 

8 Виноградники плодоносні – – – – – – – – – – – – 

 Урожайність з 1 га, ц             

1 Зернові і зернобобові, всього 49,7 21,6 31,8 25,8 25,5 45,3 35,1 26,0 34,7 30,0 42,2 40,0 

 з них:             

2 Озима пшениця 62,6 10,2 43,3 30,5 29,9 41,1 37,34 30,3 29,6 31,3 43,0 40,2 

3 Озиме жито    18,6 20,3 25,7 34,1 16,8 33,7 36,9 39,5 33,2 



 

 

№ 

п/п 
Показники 

Роки 

1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

4 Гречка    7,2 9,4 12,88 17,6 5,6 7,1 7,0 7,8 13,8 

5 Ячмінь ярий 40,7 24,1 23,1 20,8 21,5 29,9 22,91 18,5 21,6 18,8 17,0 32,1 

6 Горох 30,3 12,0 14,5 19,0 15,7 19,8 20,8 16,0 20,7 20,6 15,8 20,4 

7 Овес ярий    23,7 25,2 28,6 17,9 20,3 26,2 22,3 19,1 41,7 

8 Просо – – – – 18,9 45,7 22,2 27,6 36,0 19,9 – – 

9 Кукурудза на зерно 49,4 51,1 25,3 35,4 61,8 97,1 78,1 43,1 98,1 54,4 74,6 55,1 

10 Цукрові буряки – 248 179,1 293,2 – – – – – – – – 

11 Соняшник 20,7 11,3 18,1 22,7 24,3 20,5 24,81 22,9 22,0 17,9 22,6 17,7 

12 Соя – – 7,6 8,2 13,2 11,7 13,06 15,9 23,6 13,8 18,5 9,4 

13 Картопля 147 – – – – – – – – – – – 

14 Овочі відкритого ґрунту  

Ріпак з 2008 р. – – – – 18,2 39,1 22,26 22,2 19,0 – – – 

15 Баштанні – – – – – – – – – – – – 

16 Кукурудза на силос і зелений корм 326 128 232 147 122,3 241,9 117,1 120,8 220,6 183,8 194,1 195,2 

17 Кормові коренеплоди 415 – – – – – – – – – – – 

18 Однорічні трави на сіно             

19 -"- на зелений корм 167 37,1 16,3 30,0 16,4 33,0 44,0 11,9 77,5 100,0 76,9 77,5 

20 Багаторічні трави на сіно 56 6  21,7 31,4 27,4 51,6 31,9 30,7 48,6 16,6 30,6 44,3 

21 -"- на зелений корм 389 272 87,7 197,6 130 230 167,2 186,6 148,0 105,9 158,9 225,0 

22 -"- на насіння 3,1 2,7  3,0 2,6 6,0 2,8 3,6 8,4 3,1 2,2 2,7 6,2 

23 Плоди та ягідники – – – – – – – – – – – – 

24 Виноградники   – – – – – – – – – – – – 

25 Всього кормових одиниць з 1 га сіяних кор-

мових культур 

39,0 29,0 26,3 40,4 19,0 24,6 22,1 18,4 27,8 24,6 29,4 27,3 

 Валовий збір продукції сільськогосподар-

ських культур, ц 

            

1 Зернові і зернобобові - всього 194668 70002 97711 77052 82308 140547 102504 71002 94099 73784 105830 99619 

2 з них: - озимі зернові    47964 46837 64219 53404 34289 44121 42419 66937 57765 

 у т. ч.:  пшениця 109779 9639 62310 47095 44684 61649 50334 32611 41423 38730 64565 56571 

3 - ярі зернові    22556 18354 27976 23569 22068 18897 12562  7726 17374 

 у т. ч.:  ячмінь 29533 34000 18496 18111 13674 19255 18331 16729 12979 8231 6460 12855 

4 - зернобобові 15138 1300 3258 2102 1654 1429 2101 1726 1656 2469 1327 2450 

5 - кукурудза на зерно 24676 30657 7880 4430 15462 46923 23430 12918 29425 16333 29840 22030 

6 Цукрові буряки  11191 23291 43994         



 

 

№ 

п/п 
Показники 

Роки 

1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

7 Соняшник 5371 10370 12658 15398 17033 14355 17367 16058 15412 12498 15819 11525 

8 Картопля                Соя з 2006 р. 17667   1730 2774 2937 2482 3980 5199 3867 6488 2198 

9 Овочі відкритого ґрунту  Ріпак з 2008 р. 677     1565 1113 355 1904 – – – 

10 Баштанні             

11 Кукурудза на силос і зелений корм 260873 115262 117458 128648 103968 149228 141722 96640 176480 147041 174655 175680 

12 Кормові коренеплоди 353989            

13 Однорічні трави на сіно             

14 -"- на зелений корм 128788 15671 8497 13478 9646 38244 40667 12397 48892 42200 29768 71455 

15 Багаторічні трави на сіно 22302 2139 390,5 7856 6869,9 13573 9566 9518,6 17010 4968 10693  

16 -"- на зелений корм 174528 89189 70542 140904 81260 137979 127767 150993 116070 110473 139898  

17 -"- на насіння 1017 609 576  455 1454 522 727 1916 503,7 350,0 320,0  

 Продаж продукції рослинництва, ц             

1 Зернові культури – всього 106400 35861 66105 59540 53260 74679 84154 48745 52728 44386 70148 58605 

2 Соняшник 1750 7643 11780 14780 11280 11056 13162 14133 16958 16952 9943 13527 

3 Картопля    Соя 6650   1730 872 1519 1004 853 3593 2821 4563 1780 

4 Цукрові буряки  10013 23291 43990         

5 Овочі відкритого ґрунту             

6 Баштанні                            Ріпак       884 223 1631    

 V. Розвиток галузі тваринництва 

Наявність поголів'я тварин, гол (на кінець 

року) 

            

1 Велика рогата худоба – всього 3421  1317 1457 1685 1888 1913 2181 2183 2200 2189 2338 2297 

2 у т. ч. корови дійного стада 1190 450 530  535 535 535 589 589 589 600 600 600 

3 Свині 4587 409 1034 1366 1600 1606 1674 1676 1883 1750 1691 1706 

4 у т. ч. основні свиноматки 250 51 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5 Вівці 624 104 78 79 131 110 135 80 118 119 145 133 

6 Птиця усіх видів, тис. гол. 4446 1000 2142 1670 1778 985 620 173 – – – – 

7 Коні 149 58 28 28 26 22 23 22 22 21 23 23 

8 Всього умовних голів 4300 1140 1475 1704 1902 1897 2094 2081 2209 2111 2187 2166 

9 Бджолосімей 115 63 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

 Виробництво продукції тваринництва             

 Велика рогата худоба             

1 Молоко, ц 52104 10534 16849 18891 19099 19754 26395 27002 25915 31894 31393 30174 

2 Виробництво продукції тваринництва на             



 

 

№ 

п/п 
Показники 

Роки 

1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

100 га сільськогосподарських угідь, ц: 

 - молока 636 138 227 254 258 267 372,7 365,8 351,1 432,1 425,3 408,8 

 - м'яса 129 11,6 20,7 25,7 30,6 38,9 41,1 37,2 41,5 42,2 46,1 52,4 

 Продуктивність тварин і птиці             

1 Надій молока від однієї корови, кг 4342 2070 3209 3564 3570 3692 4764 4584 4400 5415 5232 5029 

 Середньодобовий приріст тварин на дорощу-

ванні та відгодівлі, г 

            

2 - великої рогатої худоби 540 190 301 355 356 401 419 361 411 406 425 506 

3 - свиней 336 60 200 203 204 343 315 316 302 302 319 417,3 

4 - овець    71 46 38 66,0 13,4 72,5 47,2 39,8 26,6 

5 Несучість однієї курки-несучки, шт. 192 34 – – – – – – – – – – 

6 Настриг вовни з однієї вівці (фізична маса), кг 3,1 – 1,3 2 – – – – – – – – 

 Продаж продукції тваринництва             

1 Худоба і птиця в живій масі – всього             

2 у т. ч. продано на м'ясо (в живій масі) - всього 12800 2324 3090 2000 1540 1973 1991 2080 2207 2478 2329 2930 

3  з них:             

 - велика рогата худоба 7854 1899 750 1670 1160 1323 1304 1560 1596 1679 1476 1909 

4 - свині  4900 364 291 320 360 601 666 495 603 793 844 1011 

5 - вівці  12 13 9 10 3 7 8 5 3  3 3 4 

6 - птиця 34  13 18 – 2 22 9 15  – – – – 

7 - коні   27    4 5 3 3 6 6 

8 Інші види             яйця, тис. шт.    1  12 10,1 2,6 – – – – 

 мед    3,2 1,3 1,5 2,2 1,0 6,0 1,2 0,88 0,15 

 Середня жива маса однієї голови худоби, 

реалізованої на забій, кг: 

            

9 - великої рогатої худоби – всього 451 238 268 185 274 234 255 223 254 267 210 231 

10 - свиней 141 45 24,4 48 45 48 27,9 31,0 43,0 24 39 41 

11 - овець             

12 Продано на племінні цілі - всього, гол.             

13 з них:             

 - велика рогата худоба, гол. 70 – – – – – – – – – – – 

 -"- , ц             

14 - свині, гол 680 – 35 50 47 30 31 31 55 6 – – 

 -"- , ц – – 29 29 44 32 28 37 67 6 – – 



 

 

№ 

п/п 
Показники 

Роки 

1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

15 Молоко, ц 17690 7461 14409 17160 16080 17100 23739 23464 22191 27442 26076  

16 Вовна всяка, ц 18            

17 Яйця, тис. шт. 436 9 8 10 –  12 10 2,6 – – – – 

18: Мед – – – 3,2 1,3 1,5 2,2 1 – 1,2  0,88 – 

 VII. Виробнича собівартість 1 ц продукції, 

грн коп. 

            

 Продукція рослинництва             

1 Зернові та зернобобові культури – всього (без 

кукурудзи) 

8,88 27,53 36,76 37,79 56,47 54,28 49,62 70,34 99,22 122,37 108,79 163,5 

2 з них:             

 - озимі зернові 7,3 33,83 32,46 36,2 56,0 54,29 47,8 63,9 89,35 124,76 106,29 133,78 

 у т. ч. пшениця    36,14 56,24 55,0 47,96 64,99 89,18 125,20 106,88 173,4 

3 - ярі зернові 10,54 24,91 37,68 37,7 55,79 72,23 52,68 74,83 114,89 106,59 124,0 155,2 

 у т. ч. ячмінь    35,01 57,59 55,02 49,55 65,07 114,42 94,76 117,49 144,7 

4 - зернобобові 16,13 47,74 119,55 74,78 107,31 77,14 63,9 145,01 183,57 161,6 146,19 162,9 

5 Кукурудза на зерно 15,93 31,31 39,99 74,66 59,32 38,0 90,75 97,46 117,01 185,21 102,04 155,34 

6 Цукрові буряки  24,01  14,70 16,52 – – – – – – – – 

7 Соняшник на зерно 19,50 29,95 50,44 69,47 92,95 130,0 99,37 170,01 144,50 267,0 154,69 195,75 

8 Картопля                 Соя з 2008 р. 21,76 – – – –   152,07 146,45 120,10 147,34 229,89 183,26 225,98 

9 Овочі відкритого ґрунту  Ріпак      58,43 92,20 92,96 150,74 – – – 

14 Багаторічні трави:             

 - сіно 5,26 10,19 10,0 15,98 10,03 23,03 21,81 38,13 32,10 87,70 35,82 35,8 

15 - зелена маса 1,26 1,01 1,10 2,73 0,99 1,16 2,11 2,59 2,97 4,41 2,55 2,6 

16 - насіння 131,45 169,43 244,51 417,96 196,80 199,72  273,65 288,10 577,38 457,23 265,63  

17 Однорічні трави:             

18 - сіно             

19 - зелена маса 1,29 0,99 1,10 6,83 0,99 1,16 2,11 2,59  2,97 4,41 2,55 2,6 

20 Кукурудза на силос і зелений корм 0,87 1,0 1,2 2,60 2,18 1,10 3,3 2,11  2,54 2,04 2,44 2,4 

 Продукція тваринництва             

1 Молоко 34,69 49,34 69,53 68,48 100,27 142,90 141,78 185,84 234,0 215,56 263,98 270,5 

2 Приріст:             

 - ВРХ 212,05 402,39 767,13 919,65 972,76 1032,0 1034,6 917,83 1268,7 1218,0 1168,3 1488,6 

3 - свиней 230,88 2650,0 873,48 998,8 969,05 1222,3 1398,9 1465,8 1771,8 1576,3 1553,5 1914,97 

4 - овець 293,21 100 1701,1 – 1600,0 2231,7 1059,2 3500,0 5722,2 10200 13333 16929 



 

 

№ 

п/п 
Показники 

Роки 

1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

5 - птиці 386,61 873,67 862,07 – – – – – – – – – 
6 Яйця, тис. шт. 125,3 2735 2520 5050 – – – – – – – – 
7 Вовна 1354,6 5250 – 2583 – 5000 – – – – – – 

8 Мед 598,51 458,82 1892 1843,8 2557,7 5337,8 3548,1 4767,0 4287,0 4167,0 3200,0 3976 

 VIII. Середня ціна реалізації 1 ц продукції, 

грн коп. 

            

 Продукція рослинництва             

1 Зернові та зернобобові культури - всього 36,63 43,45 39,75 54,35 82,92 74,05 68,8 117,3 139,48 136,9 142,5 180,0 

  з них:             

2 - озимі зернові 28,90 93,0 35,32 53,14 79,36 65,44 66,03 114,3 129,9 144,1 131,6 135,5 

 у т. ч. озима пшениця – – – 53,19 79,15 65,0 66,63 114,9 129,0 144,5 131,7 173,5 

3 - ярі зернові 14,02 36,8 53,35 52,31 93,89 85,78 79,73 115,8 187,46 111,47 202,4 335,8 

 у т. ч. ячмінь – – – 51,51 94,5 95,69 77,66 105,6 169,7 118,8 228,0 197,3 

4 - зернобобові –  92,72 62,45 63,32 168,1 329,68 295,85 226,2 405,7 183,6 302,2 304,3 

5 Кукурудза на зерно 17,0  43,61 98,49 90,56 93,8 38,84 99,24 179,7 174,1 209,4 171,8 180,8 

6 Цукрові буряки – 12,29 16,7 17,50 – – – – – – – – 
7 Соняшник на зерно 78,68  76,72 89,81 89,12 234,6 222,39 229,8 318,3 362,5 288,5 268,3 376,4 

8 Баштанні   Соя – – – – – – 233,89 322,4  283,6 248,8 413,3 419,7 

9 Плоди                 Ріпак – – – – – – 267,3 291,5 383,2 – – – 

 Середня ціна реалізації 1 ц продукції тва-

ринництва 

            

1  Молоко 36,95 49,02 118,45 93,56 142,8 168,40 195,13 230,6 296,8 223,1 316,8 323,3 

2 М'ясо ВРХ (в живій масі) 290,97 158,76 554,42 496,65 583,1 810,88 801,61 893,6 1149,1 1192,9 899,1 1244,2 

3 -"- свиней 262,71 176,10 1155,2 956,10 778,4 1381,3 1443,9 1052,5 1205,6 1491,8 1368,5 1441,2 

 -"- овець 250,0 153,85 – – – 557,14 1191 600,0 1000 1666,7 1000,0 775,0 

 -"- птиці 192,77 576,92 823,08 – – 2728,5 972,37 800,0 – – – – 

4 Яйця, тис. шт. 82,57 166,66 287,5 332 – – – – – – – – 

5 Вовна 833,33 – – – – – – – – – – – 
6 Мед, кг 4,00 8,75 – 8,83 9,57 13,89 13,91 24,0 18,5 25,0 22,7  40,0 

 Середня ціна реалізації 1 ц племінних тварин             

1 Молодняк ВРХ 504,13 – – – – – – – – – – – 
2 -"- свиней 402,99 – 1667 1667 1500 1500 1300 1345 1203 2344 – – 

3 -"- овець – – – – – – – – – – – – 
5 Всього реалізовано продукції, робіт та пос-             



 

 

№ 

п/п 
Показники 

Роки 

1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

луг (тис. грн) 

 - собівартість 6964 3234,1 5068,4 6872,5 9301,1 11671 14409 17100 20889 18412 22156 26165 

 - виручено 11402 3511,9 7199,3 8375,6 11451 12660 16475 19546 25757 22513 26962 29504 

 - фінансовий результат             

 - прибуток 4489 1463,1 2348,7 1906,3 2157,1 1059,3 2101 2526 4892 4152 4875 3338 

6 Чистий фінансовий результат:             

 - прибуток (+)  4438 247,6 15,2 21,3 104,2 290,3 152 404 1003 1076 1104 801,0 

 - збиток (-)             

 - рівень рентабельності (+/-) всього, % 65 9 0,3 0,3 1,1 2,5 1,05 2,4 4,8 5,8 5,0 3,1 

 XI. Ефективність виробництва             

1 Виробництво валової продукції сільського гос-

подарства у постійних цінах – всього, тис. грн 9654 2575 7935,3 10109 10262 13192 12694 11408 13003 27423 32395 29547 

2 у т. ч.:              

 - рослинництва 5705 1827 5947,8 6664,2 6246,3 8623,4 7362 5909 7459 15651 20423 15307 

3 - тваринництва 3949 748 1987,5 3570 4016,3 4568,6 5332 5499 5544 11772 11972 14240 

4 Продуктивність праці, грн 1156 5212 21740 28476 29575 39615 43030 37160 42773 92023 116529 107054 

5 Виробленої валової продукції сільського гос-

подарства              

 - на 100 га сільськогосподарських угідь – 

всього, грн 83,5 33,6 106,9 136 138 178,7 179,3 154,5 176,1 371,5 438,8 417,2 

6 - на 100 гривень витрат основного виробницт-

ва 0,11 0,05 92,3 96,9 87,9 77,8 70,2 55,2 45,9 87,7 104,6 84,3 

 

Керівник господарства:  (Пасюта А. Г.) 

Головний бухгалтер:  (Ільчишина Н. А.) 

Головний економіст:  (Супрун Т. І.) 



 

 

Додаток И 

Показники урожайності сільськогосподарських культур (продуктивності сільськогосподарських тварин) 

 у ДП «ДГ ім. 9 Січня» Хорольського району, 2006–2014 рр. [розраховано автором] 

Показники 

Роки Виробничі функції 

урожайності за 2006 – 

2014 рр. 

Екстраполяція 

урожайності 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Урожайність сільськогосподарських культур 

Озима пшениця 30,5 29,9 41,1 37,3 30,3 29,6 31,3 43,0 40,2 y = 0,85 х + 30,57 39,9 

Озиме жито 18,6 20,3 25,7 34,1 16,8 33,7 36,9 39,5 33,2 y = 2,30 х + 17,26 40,3 

Гречка 7,2 9,4 12,9 17,6 5,6 7,1 7,0 7,8 13,8 y = –0,01 х + 9,88 9,8 

Ячмінь ярий 20,8 21,5 29,9 22,9 18,5 21,6 18,8 17,0 32,1 y = 0,14 х + 21,89 23,4 

Горох 19,0 15,7 19,8 20,8 16,0 20,7 20,6 15,8 20,4 y = 0,12 х + 18,14 19,5 

Овес ярий 23,7 25,2 28,6 17,9 20,3 26,2 22,3 19,1 41,7 y = 0,82 х + 20,88 29,9 

Просо – 18,9 45,7 22,2 27,6 36,0 19,9 – – – – 

Кукурудза на зерно 35,4 61,8 97,1 78,1 43,1 98,1 54,4 74,6 55,1 y = 0,87 х + 62,09 71,6 

Цукрові буряки 293,2 – – – – – – – – – – 

Соняшник 22,7 24,3 20,5 24,8 22,9 22,0 17,9 22,6 17,7 y = –0,55 х + 24,5 18,4 

Соя 8,2 13,2 11,7 13,1 15,9 23,6 13,8 18,5 9,4 y = 0,59 х + 11,20 17,7 

Ріпак – 18,2 39,1 22,3 22,2 19,0 – – – – – 

Кукурудза на силос і зелений корм 147 122,3 241,9 117,1 120,8 220,6 183,8 194,1 195,2 y = 6,59 х + 138,5 210,9 

Однорічні трави на зелений корм 30,0 16,4 33,0 44,0 11,9 77,5 100,0 76,9 77,5 y = 8,98 х + 6,99 105,8 

Багаторічні трави на сіно 31,4 27,4 51,6 31,9 30,7 48,6 16,6 30,6 44,3 y = 0,13 х + 34,13 35,6 

Багаторічні трави на зелений корм 197,6 130 230 167,2 186,6 148,0 105,9 158,9 225,0 y = –1,19 х + 178,1 165,0 

Багаторічні трави на насіння 2,6 6,0 2,8 3,6 8,4 3,1 2,2 2,7 6,2 y = 0,05 х + 3,94 4,5 

Продуктивність сільськогосподарських тварин 

Середньорічний надій на корову, кг 3564 3570 3692 4764 4584 4400 5415 5232 5029 y = 232,13 х + 3311,56 5865,0 

Середньодобовий приріст тварин на 

дорощуванні та відгодівлі, г: 

– великої рогатої худоби 355 356 401 419 361 411 406 425 506 y = 13,55 х + 336,69 485,7 

– свиней 203 216 343 315 316 302 302 319 417,3 y = 17,85 х + 214,43 410,8 

– овець 71 46 38 66,0 13,4 72,5 47,2 39,8 26,6 y = –2,96 х + 61,72 29,2 



Додаток К 

Нормативні витрати кормів, підстилки, виходу гною у розрахунку на голову 

сільськогосподарських тварин у рік 

 Таблиця К.1 

Середні нормативні витрати кормів у розрахунку на голову сільськогоспо-

дарських тварин та їх структура [126, 237, 229] 

Показники 
Види сільськогосподарських тварин 

Корови Молодняк ВРХ Свині Вівці  Коні 

Витрати кормів на 1 гол., ц к. од. 45 – 66 20 – 40 7 – 11 4 – 6,8 24 – 35 

Концентровані корми, % 24 20 80 17 30 

Грубі корми – усього, % 23 20 – 30 44 

з них:  сіно 10 5 – 6 33 

сінаж 9 5 – 16 11 

солома 4 10 – 8 – 

Соковиті корми – усього, % 22 28 12 13 3 

з них:  силос 16 22 8 12 – 

коренеплоди 6 – – 1 – 

інші корми – 6 4 – – 

Зелені корми – усього, % 31 28 6 40 23 

з них:  пасовища 5 5 – – – 

Молоко, % – 2 0,5 – – 

Обрат, % – 2 1,5 – – 

Річна потреба у перетравному протеїні, ц 6,67 3,80 1,20 0,65 3,80 

 

Таблиця К.2 

Орієнтовні річні норми витрат підстилки (соломи) на одну голову в рік, т [222] 

Показники 
Вид сільськогосподарських тварин 

молочні корови молодняк ВРХ свині вівці робочі коні 

Солома злакових 1,2 0,72 1,68 0,24 0,96 

Солома бобових 1,44 0,96 1,92 0,24 1,2 

 

Таблиця К.3 

Орієнтовна кількість напівпрілого гною, отримано від голови тварини за 

рік з урахуванням втрат гною на пасовищі, т [222, 223] 

Вид тварин 
Тривалість стійлового періоду, днів 

220–240 200–220 180–200 Менше 180 

ВРХ 8-9 7-8 6-7 4-5 

Свині 1,5-2,0 1,2-1,5 1,0-1,2 0,8-1,0 

Вівці і кози 0,8-0,9 0,7-0,8 0,6-0,7 0,4-0,5 

Робочі коні 6-7 5-6 4-5 3-4 



Додаток Л 

Вихід кормових одиниць та перетравного протеїну у розрахунку на 1 га 

Культура 

Вид продук-

ції (основна, 

побічна) 

Вміст в 1 ц продукції, ц 
Вихід 

продукції 

з 1 га, ц 

Вихід з 1 га 

кормових 

одиниць 

перетрав-

ного протеї-

ну 

кормових 

одиниць, ц 

перетрав-

ного проте-

їну, ц 

Корми рослинного походження 

Озима пшениця 
зерно 1,27 0,106 39,90 50,7 4,23 

солома 0,20 0,050 51,87 10,4 2,59 

Ячмінь ярий 
зерно 1,15 0,085 23,40 26,9 1,99 

солома 0,34 0,013 28,08 9,5 0,37 

Овес 
зерно 1,00 0,079 29,90 29,9 2,36 

солома 0,31 0,017 35,88 11,1 0,61 

Горох 
зерно 1,18 0,192 19,50 23,0 3,74 

солома 0,30 0,035 19,50 5,9 0,68 

Кукурудза  
зерно 1,33 0,073 71,60 95,2 5,23 

солома 0,35 0,010 107,40 37,6 1,07 

Жито озиме 

зерно 1,15 0,091 40,30 46,3 3,67 

солома 0,21 0,009 60,45 12,7 0,54 

зелена маса 0,17 0,022 170,00 28,9 3,74 

Гречка солома 0,29 0,028 12,74 3,7 0,36 

Соя солома 0,38 0,024 26,55 10,1 0,64 

Соняшник силос 0,18 0,075 36,80 6,6 2,76 

Цукрові буря-

ки 

коренеплоди 0,24 0,007 433,70 104,1 3,04 

гичка 0,16 0,019 216,85 34,7 4,12 

Кормові коре-

неплоди 

коренеплоди 0,12 0,009 450,00 54,0 4,05 

гичка 0,1 0,018 135,00 13,5 2,43 

Кукурудза 
зелений корм 0,18 0,0014 210,90 38,0 0,30 

силос 0,19 0,0013 210,90 40,1 0,27 

Люцерна   

зелена маса 0,22 0,038 165,00 36,3 6,27 

сіно 0,44 0,101 35,60 15,7 3,60 

сінаж 0,35 0,071 80,60 28,2 5,72 

Еспарцет   
зелена маса 0,22 0,031 165,00 36,3 5,12 

сіно 0,50 0,099 35,60 17,8 3,52 

Суданка  зелений корм 0,22 0,028 105,80 23,3 2,96 

Вико-вівсяна 

сумішка 

силос 0,17 0,033 230 39,1 7,59 

сіно 0,45 0,067 76,9 34,6 5,15 

Природні 

– пасовища 

зелена 

маса 0,23 0,025 25,0 5,8 0,63 

– сінокоси  сіно 0,42 0,048 17,5 7,4 0,84 

Корми тваринного походження 

Молоко цільне 

(3,8 %) 

молоко ко-

ров’яче 0,3 0,033 3,3 1,00 0,11 

Зняте молоко  обрат 0,13 0,035 0,53 0,07 0,02 

Корми продуктів переробки 

Жом бурячний х 0,22 0,013 1 0,22 0,01 

Комбікорм: 

– для ВРХ х 0,84 0,081 1 0,84 0,08 

– для свиней х 1,04 0,157 1 1,04 0,16 

– для овець х 0,62 0,064 1 0,62 0,06 
 

Джерело: [розраховано автором] 



 Додаток М 

Розрахунок потреби в мінеральних добривах  [розраховано автором] 

№ 

п/п 
Показники 

Озима пшениця  Озима жито  Ярий ячмінь  Овес 

N Р2О5 К2О  N Р2О5 К2О  N Р2О5 К2О  N Р2О5 К2О 

х Запланований урожай, ц/га 39,9  40,3  23,4  29,9 

1 Винос поживних речовин з 1 ц 

основної і 

побічної 

продукції, кг 2,89 1 2,07  2,78 1,17 2,64  2,56 1,05 2,13  2,72 1,27 3,37 

з плановим 

урожаєм, кг/га 115,3 39,9 82,6  112,0 47,2 106,4  59,9 24,6 49,8  81,3 38,0 100,8 

2 
Вміст рухомих форм поживних 

речовин в орному шарі ґрунту 

мг/100 г ґрунту 8,6 10,4 12,6  8,6 10,4 12,6  8,6 10,4 12,6  8,6 10,4 12,6 

кг/га 258 312 378  258 312 378  258 312 378  258 312 378 

3 
Використання поживних речовин 

культурою з ґрунту 

коефіцієнт 0,34 0,09 0,13  0,2 0,06 0,1  0,25 0,09 0,16  0,25 0,09 0,16 

кг/га  87,72 28,08 49,14  51,6 18,72 37,8  64,5 28,08 60,48  64,5 28,08 60,48 

8 Внесення органічних добрив т 20  20  10  10 

9 
Буде внесено з органічними 

добривами 

під планову 

культуру, кг/га 100 50 120  100 50 120  50 25 60  50 25 60 

10 
Буде використано поживних речовин 

з гною культурою в 1-й рік 

коефіцієнт 0,30 0,30 0,50  0,30 0,30 0,50  0,25 0,30 0,55  0,25 0,30 0,55 

кг/га  30 15 60  30 15 60  13 8 33  13 8 33 

11 

Всього буде використано культурою 

поживних речовин з ґрунту, після 

добрив 

кг/га  

117,7 43,1 109,1  81,6 33,7 97,8  77,0 35,6 93,5  77,0 35,6 93,5 

12 
Потрібно внести з мінеральними 

добривами 
коефіцієнт 

0,0 0,0 0,0  30,4 13,4 8,6  0,0 0,0 0,0  4,3 2,4 7,3 

13 
Коефіцієнти використання поживних 

речовин з мінеральних добрив 
коефіцієнт 

0,50 0,30 0,70  0,51 0,32 0,67  0,60 0,22 0,65  0,80 0,27 0,70 

14 

Буде внесено поживних речовин з 

мінеральними добривами з врахуванням 

коефіцієнту використання 

кг/га  

0,0 0,0 0,0  59,7 42,0 12,8  0,0 0,0 0,0  5,4 8,9 10,4 

 х Загальна кількість мінеральних добрив кг/га 0,0  114,5  0,0  24,7 

 

 



 

 

Продовження додатку М 

№ 

п/п 

Кукурудза на зе-

рно 
 Гречка  Соняшник  Цукрові буряки  Кормові буряки  

Озиме жито на 

корм 

N Р2О5 К2О  N Р2О5 К2О  N Р2О5 К2О  N Р2О5 К2О  N Р2О5 К2О  N Р2О5 К2О 

х 71,6  9,8  18,4  433,7  450  170 

1 
2,41 0,86 2,24  3,61 1,37 3,83  4,28 1,72 10,43  0,42 0,13 0,5  0,37 0,09 0,45  0,3 0,25 0,5 

172,6 61,6 160,4  35,4 13,4 37,5  78,8 31,6 191,9  182,2 56,4 216,9  166,5 40,5 202,5  51,0 42,5 85,0 

2 
8,6 10,4 12,6  8,6 10,4 12,6  8,6 10,4 12,6  8,6 10,4 12,6  8,6 10,4 12,6  8,6 10,4 12,6 

258 312 378  258 312 378  258 312 378  258 312 378  258 312 378  258 312 378 

3 
0,35 0,09 0,23  0,16 0,06 0,16  0,38 0,16 0,65  0,33 0,09 0,3  0,33 0,09 0,3  0,2 0,06 0,1 

90,3 28,08 86,94  41,28 18,72 60,48  98,04 49,92 245,7  85,14 28,08 113,4  85,14 28,08 113,4  51,6 18,72 37,8 

8 40  0  0  65  60  0 

9 200 100 240  0 0 0  0 0 0  325 162,5 390  300 150 360  0 0 0 

10 
0,35 0,28 0,35  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,25 0,20 0,35  0,25 0,20 0,35  0,30 0,30 0,50 

70 28 84  0 0 0  0 0 0  81 33 137  75 30 126  0 0 0 

11 160,3 56,1 170,9  41,3 18,7 60,5  98,0 49,9 245,7  166,4 60,6 249,9  160,1 58,1 239,4  51,6 18,7 37,8 

12 12,3 5,5 0,0  0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0  15,8 0,0 0,0  6,4 0,0 0,0  0,0 23,8 47,2 

13 0,71 0,27 0,57  0,24 0,10 0,23  0,40 0,25 0,70  0,75 0,25 0,80  0,75 0,25 0,80  0,51 0,32 0,67 

14 17,3 20,4 0,0  0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0  21,0 0,0 0,0  8,5 0,0 0,0  0,0 74,3 70,4 

х 37,6  0,0  0,0  21,0  8,5  144,8 

 

 

 

 



Продовження додатку М 

№ 

п/п 

Кукурудза на си-

лос 
 

Суданка 

 

Горох 

 

Соя 

 

Люцерна (багато-

річні трави на 

насіння)  

Люцерна (багаторі-

чні трави на сіно) 

N Р2О5 К2О  N Р2О5 К2О  N Р2О5 К2О  N Р2О5 К2О  N Р2О5 К2О  N Р2О5 К2О 

х 210,9  105,8  19,5  17,7  4,5  35,6 

1 
0,32 0,11 0,42  0,25 0,11 0,3  4,44 1,25 2,8  6,56 1,43 1,018  2,1 0,54 1,1  2,98 0,57 1,99 

67,5 23,2 88,6  26,5 11,6 31,7  86,6 24,4 54,6  116,1 25,3 18,0  9,5 2,4 5,0  106,1 20,3 70,8 

2 
8,6 10,4 12,6  8,6 10,4 12,6  8,6 10,4 12,6  8,6 10,4 12,6  8,6 10,4 12,6  8,6 10,4 12,6 

258 312 378  258 312 378  258 312 378  258 312 378  258 312 378  258 312 378 

3 
0,25 0,09 0,16  0,25 0,09 0,16  0,39 0,09 0,12  0,39 0,09 0,12  0,19 0,05 0,11  0,19 0,05 0,11 

64,5 28,08 60,48  64,5 28,08 60,48  100,6 28,08 45,36  100,6 28,08 45,36  49,02 15,6 41,58  49,02 15,6 41,58 

8 10  0  0  0  0  0 

9 50 25 60  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0 

10 
0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0 

11 64,5 28,1 60,5  64,5 28,1 60,5  100,6 28,1 45,4  100,6 28,1 45,4  49,0 15,6 41,6  49,0 15,6 41,6 

12 3,0 0,0 28,1  0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 9,2  15,5 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0  57,1 4,7 29,3 

13 0,45 0,30 0,60  0,45 0,30 0,60  0,60 0,25 0,60  0,60 0,25 0,60  0,60 0,20 0,50  0,60 0,20 0,50 

14 6,6 0,0 46,8  0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 15,4  25,8 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0  95,1 23,5 58,5 

х 53,5  0,0  15,4  25,8  0,0  177,1 

 

 

 



Продовження додатку М 

№ 

п/п 

Вика або вико-

вівсяні сумішки 

(однорічні трави 

на силос)  

Вика або вико-

вівсяні сумішки 

(однорічні трави 

на сіно)  

Люцерна (бага-

торічні трави 

на зелений корм) 
 

Люцерна (бага-

торічні трави 

на сінаж) 
 

Люпин   

N Р2О5 К2О  N Р2О5 К2О  N Р2О5 К2О  N Р2О5 К2О  N Р2О5 К2О     

х 230  76,9  165,0  80,6  50   

1 
0,2 0,1 0,4  1,78 0,6 2,02  1,14 0,16 0,48  1,9 0,6 1,5  0,6 0,11 0,3     

46,0 23,0 92,0  97,2 32,8 110,3  54,5 7,7 23,0  61,3 19,3 48,4  30,0 5,5 15,0     

2 
8,6 10,4 12,6  8,6 10,4 12,6  8,6 10,4 12,6  8,6 10,4 12,6  8,6 10,4 12,6     

258 312 378  258 312 378  258 312 378  258 312 378  258 312 378     

3 
0,25 0,09 0,16  0,25 0,09 0,16  0,19 0,05 0,11  0,19 0,05 0,11  0,19 0,05 0,11     

64,5 28,08 60,48  64,5 28,08 60,48  49,02 15,6 41,58  49,02 15,6 41,58  49,02 15,6 41,58     

8 0  0  0  0  0   

9 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0     

10 
0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00     

0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0     

11 64,5 28,1 60,5  64,5 28,1 60,5  49,0 15,6 41,6  49,0 15,6 41,6  49,0 15,6 41,6     

12 0,0 0,0 31,5  32,7 4,7 49,8  5,5 0,0 0,0  12,2 3,7 6,8  0,0 0,0 0,0     

13 0,45 0,30 0,60  0,45 0,30 0,60  0,60 0,20 0,50  0,60 0,20 0,50  0,60 0,20 0,50     

14 0,0 0,0 52,5  72,6 15,6 83,0  9,2 0,0 0,0  20,4 18,7 13,6  0,0 0,0 0,0     

х 52,5  171,3  9,2  52,0  0,0   

 



Додаток Н 

Баланс поживних речовин у ДП «ДГ ім. 9 Січня» Хорольського району 

Культура 

У
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Баланс поживних речовин з ґрунту 

Азот, кг/га 

надходження виніс 
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Озима пшениця 39,9 52,7 51,9 102,1 89,3 0,0 4,1 8,7     109,0 109,0 -6,9 

Озиме жито 40,3 87,5 60,5 161,0 89,3 59,7 3,3 8,7     127,2 104,0 33,8 

Ячмінь ярий 23,4 30,4 28,1 56,7 44,7 0,0 3,4 8,7     61,6 61,6 -4,9 

Овес 29,9 40,4   61,9 44,7 5,4 3,1 8,7     58,6 56,5 3,3 

Кукурудза на зерно 71,6 126   205,0 178,7 17,3 0,3 8,7     116,3 109,5 88,7 

Гречка 9,8 20,1   10,1 0,0 0,0 1,4 8,7     17,3 17,3 -7,2 

Соняшник на зерно 18,4 46,0   9,0 0,0 0,0 0,3 8,7     43,6 43,6 -34,6 

Цукрові буряки 433,7 286   320,9 290,3 21,0 0,8 8,7     99,3 91,1 221,6 

Кормові буряки 450     285,6 268,0 8,5 0,4 8,7     97,8 94,5 187,8 
Озиме жито на зеле-

ний корм 170     8,7 0,0 0,0 0,0 8,7     295,8 295,8 -287,1 
Кукурудза на силос, 

зелений корм 210,9     61,9 44,7 6,6 1,9 8,7     70,1 67,5 -8,2 
Суданка на зелений 

корм (у перерахунку 

на сіно) 30,7     10,8 0,0 0,0 2,1 8,7     61,4 61,4 -50,5 

Горох 19,5     61,5 0,0 0,0 8,9 8,7 33,9 10,0 65,1 65,1 -3,7 

Соя 17,7     74,7 0,0 25,8 3,0 8,7 27,3 10,0 52,0 41,9 22,7 
Багаторічні на на-

сіння 4,5     36,9 0,0 0,0 0,2 8,7 18,0 10,0 10,4 10,4 26,5 
Багаторічні трави на 

сіно  35,6     256,5 0,0 95,1 0,2 8,7 142,5 10,0 119,7 82,6 136,8 
Однорічні бобові 

трави на силос (у 

перерахунку на сіно) 66,7     124,9 0,0 0,0 2,1 8,7 104,1 10,0 133,4 133,4 -8,5 
Однорічні бобові 

трави на сіно 76,9     301,6 0,0 72,6 2,1 8,7 120,0 10,0 216,5 153,8 31,3 
Багаторічні трави на 

зелений корм (у пе-

рерахунку на сіно) 47,9     442,2 0,0 9,2 0,2 8,7 191,5 10,0 201,4 111,0 150,0 
Багаторічні трави на 

сінаж (у перерахун-

ку на сіно) 32,2     321,5 0,0 20,4 0,2 8,7 129,0 10,0 142,5 74,8 85,6 

Люпин  50     137,2 0,0 0,0 0,2 8,7 118,3 10,0 116,0 116,0 21,2 



 

 

Продовження додатку Н 

Культура 

Баланс поживних речовин з ґрунту 

Фосфор, кг/га Калій, кг/га 

надходження виніс 
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Озима пшениця 39,7 38,0 0,0 1,5 0,1 37,8 37,8 1,8 71,8 62,7 0,0 1,0 8,2 70,9 70,9 0,9 

Озиме жито 81,4 38,0 42,0 1,3 0,1 43,9 43,5 37,5 84,7 62,7 12,8 1,0 8,2 88,9 88,3 -4,2 

Ячмінь ярий 20,6 19,0 0,0 1,5 0,1 24,2 24,2 -3,6 40,5 31,3 0,0 1,0 8,2 51,4 51,4 -10,9 

Овес 29,2 19,0 8,9 1,2 0,1 24,9 24,8 4,3 50,9 31,3 10,4 0,9 8,2 15,8 15,2 35,1 
Кукурудза на 

зерно 96,6 76,0 20,4 0,1 0,1 42,4 42,2 54,2 133,6 125,3 0,0 0,1 8,2 30,1 30,1 103,6 

Гречка 0,8 0,0 0,0 0,7 0,1 5,8 5,8 -5,0 8,7 0,0 0,0 0,5 8,2 7,0 7,0 1,7 
Соняшник на 

зерно 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1 19,1 19,1 -18,9 8,3 0,0 0,0 0,1 8,2 15,5 15,5 -7,1 

Цукрові буряки 123,8 124 0,0 0,2 0,1 34,7 34,7 89,2 212,2 203,7 0,0 0,3 8,2 95,4 95,4 116,8 

Кормові буряки 114,2 114 0,0 0,1 0,1 27,0 27,0 87,2 196,4 188,0 0,0 0,2 8,2 144,0 144,0 52,4 
Озиме жито на 

зелений корм 74,4 0,0 74,3 0,0 0,1 128,2 128 -53,8 78,6 0,0 70,4 0,0 8,2 95,3 91,8 -16,7 
Кукурудза на 

силос, зелений 

корм 19,9 19,0 0,0 0,7 0,1 23,2 23,2 -3,3 86,9 31,3 46,8 0,5 8,2 90,9 88,6 -4,0 

Суданка  0,8 0,0 0,0 0,7 0,1 18,4 18,4 -17,6 9,1 0,0 0,0 0,9 8,2 63,5 63,5 -54,4 

Горох 2,4 0,0 0,0 2,2 0,1 16,4 16,4 -14,0 27,2 0,0 15,4 3,6 8,2 26,1 25,4 1,0 

Соя 0,8 0,0 0,0 0,6 0,1 18,4 18,4 -17,6 9,3 0,0 0,0 1,1 8,2 14,9 14,9 -5,5 
Багаторічні тра-

ви на насіння 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 2,4 2,4 -2,2 8,3 0,0 0,0 0,1 8,2 9,0 9,0 -0,8 
Багаторічні 

трави на сіно  23,6 0,0 23,5 0,1 0,1 19,1 18,9 4,5 66,8 0,0 58,5 0,1 8,2 74,5 71,6 -7,7 
Однорічні бо-

бові трави на 

силос 0,8 0,0 0,0 0,7 0,1 40,0 40,0 -39,3 61,6 0,0 52,5 0,9 8,2 140,7 138,1 -19,1 
Однорічні бо-

бові трави на 

сіно 61,0 0,0 15,6 0,7 0,1 46,7 46,1 -29,9 167,2 0,0 83,0 0,9 8,2 167,1 159,2 0,1 
Багаторічні 

трави на зеле-

ний корм  54,2 0,0 0,0 0,1 0,1 25,9 25,4 -25,2 83,5 0,0 0,0 0,1 8,2 99,9 96,2 -16,4 
Багаторічні 

трави на сінаж  164,0 0,0 18,7 0,1 0,1 18,7 17,1 1,6 166,9 0,0 13,6 0,1 8,2 72,7 64,8 94,2 

Люпин  0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 26,5 26,5 -26,3 8,3 0,0 0,0 0,1 8,2 100,5 100,5 -92,2 

 

Джерело: [розраховано автором] 



Додаток П 

Натуральні та вартісні показники сільськогосподарської продукції 

 у ДП «ДГ ім. 9 Січня» Хорольського району, станом на 2014 р. 

Культура 

Урожайність, 

ц/га (продук-

тивність, 

ц/гол.) 

Затрати 

праці на 1 га 

(1 гол.), 

люд.-год. 

Ціна 

реалізації, 

грн/ц 

Валова 

продукція, 

тис. грн/га 

(тис. грн/гол.) 

Собівартість, 

1 га (1 гол.) 

(для тварин – 

без кормів) 

1 2 3 4 5 6 

Зернові культури 

Озима пшениця 39,9 10,7 173,5 6,92 6919 

Озиме жито 40,3 25,5 97,6 3,93 3919 

Ячмінь ярий 23,4 12,1 197,3 4,62 3946 

Овес 29,9 31,1 185,4 5,54 4602 

Кукурудза на зерно 71,6 29,3 180,8 12,95 9623 

Горох 19,5 9,1 304,3 5,93 3177 

Гречка 9,8 29,4 624,9 6,12 1886 

Технічні культури 

Соняшник 18,4 8,3 376,4 6,93 6617 

Соя 17,7 7,8 419,7 7,43 4437 

Цукрові буряки 433,7 36,1 49,7 21,55 16437 

Кормові культури на товарні цілі 

Люцерна, еспарцет  на 

насіння 
4,5 29,8 3296,3 14,83 1195 

Кормові культури 

Озима пшениця 39,9 10,7 х х 6919 

Озиме жито 40,3 25,5 х х 3919 

Ячмінь ярий 23,4 12,1 х х 3946 

Овес 29,9 31,1 х х 4602 

Кукурудза на зерно 71,6 29,3 х х 9623 

Горох 19,5 9,1 х х 3177 

Кормові буряки 450,0 40,6 х х 18720 

Цукрові буряки 433,7 36,1 х х 16437 

Озиме жито: 

– на зелений корм 
170,0 8,2 х х 648 

Кукурудза: 

– на силос 
210,9 9,7 х х 515 

– зелений корм 210,9 14,8 х х 515 

Однорічні злакові трави: 

– на зелений корм  
105,8 4,3 х х 280 

Однорічні бобові трави: 

– на силос 
230,0 6,1 х х 1145 

– на сіно  76,9 4,8 х х 196 

Багаторічні трави: 

– на зелений корм 
165,0 23,2 х х 421 

– на сінаж 80,6 27,8 х х 658 

– на сіно 35,6 29,8 х х 1275 

– на насіння  

   (для власних потреб) 
4,5 29,8 х х 1195 



 

 

Продовження додатку П 

1 2 3 4 5 6 

Природні кормові угіддя 

Пасовища природні 25,0 2,8 х х 4085 

Сінокоси природні  17,5 1,3 х х  х 

Корми тваринного походження 

Молоко х 1,74 х х 214 

Зняте молока (обрат) х 0,75 х х 93 

Продукція галузі тваринництва 

Корови 58,65 250,0 323,3 18,96 10783 

Молодняк ВРХ 1,77 46,8 1244,2 2,20 1214 

Свині зі шлейфом 1,50 41,4 1441,2 2,16 1389 

Вівці та кози 0,11 142,4 775,0 0,09 1396 

Робочі коні  х 36,5 х х 605 

Бджолосім’ї 21,88 3,4 4000,0 87,52 830 

Додаткові роботи 

Зайняті пари 50,0 7,9 х х 4129 

Оранка  1 15,2 х х 150 

Купівля кормів 

Жом х х х х 280 

Комбікорми:  

– для ВРХ х х х х 791 

– для свиней х х х х 952 

– для овець х х х х 460 

Сезонна робота 

Погодинна оплата праці 

робітника х х х х 17 

 

Джерело: [розраховано автором] 



Додаток Р 

Процедура отримання статусу спеціальних сировинних зон (ССЗ) 

 

І. Виробник сировини повинен подати заяву, затверджену центральним 

органом виконавчої влади з питань аграрної політики, на ім’я голови комісії із 

проханням здійснити оцінку території на її відповідність вимогам ССЗ. До зая-

ви додаються [187]:  

1) матеріали агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського 

призначення (здійснює Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України» 

[152], на обласних рівнях обстеження сільськогосподарських угідь здійснюють 

філії ДУ «Держґрунтохорона» [33]. Лабораторний аналіз виконується на замов-

лення). Завданням агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського 

призначення є визначення показників якісного стану ґрунту, їхньої зміни вна-

слідок господарської діяльності, а також умов для раціонального використання 

мінеральних, органічних добрив у господарствах всіх форм власності, збере-

ження від забруднення, відтворення їхньої родючості [151];  

2) довідка про обсяги використання пестицидів та агрохімікатів (склада-

ють за останні три роки з використанням спеціалізованої бухгалтерської форми 

первинного обліку «Акт про використання мінеральних, органічних і бактеріаль-

них добрив та засобів хімічного захисту рослин» та книги історії полів сільсь-

когосподарського підприємства). У довідці відображають перелік агрохімікатів 

та пестицидів, культур, на яких вони застосовуються, назву діючої речовини, її 

призначення та клас токсичності; 

3) довідка про розташування сільськогосподарських угідь стосовно про-

мислових підприємств і об’єктів, які можуть забруднювати навколишнє середо-

вище, а також автомобільних доріг та залізниць з інтенсивним рухом транспорту 

(складають у довільній формі, її видає територіальний орган центрального ор-

гану виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середови-

ща);  

4) індексна кадастрова карта із зазначенням межі земельної ділянки та ка-

дастрового номера (отримують у державній або іншій землевпорядній організа-

ції).  

ІІ. Для вивчення питання щодо можливості надання виробникові сирови-

ни статусу ССЗ при облдержадміністраціях утворюються відповідні комісії, які 

є консультативно-дорадчими органами. У щоквартальних засіданнях прово-

диться обґрунтування пропозицій стосовно надання статусу ССЗ для подання 

голові облдержадміністрації, опрацювання матеріалів, поданих претендентами, 

подання до Міністерства аграрної політики та продовольства України інформа-

ції про перелік територій (щорічно до 01 лютого), яким надано статус, та підго-

товка заходів для поліпшення умов виробництва сировини та продуктів, приз-

начених для дитячого та дієтичного харчування. Головні департаменти агроп-

ромислового розвитку облдержадміністрацій забезпечують координацію робо-

ти щодо обґрунтованості надання виробникам сировини статусу ССЗ та вико-

нання вимог їх експлуатації. У місячний період з моменту укладення договору 



 

 

виробникові сировини видається агроекологічне обґрунтування* за встановле-

ною формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань 

аграрної політики [152, 187]. Документ готується за результатами агрохімічної 

паспортизації земель сільськогосподарського призначення та санітарно-

гігієнічного обстеження ґрунту, доповнених інформацією щодо використання 

пестицидів, регуляторів росту, мінеральних добрив та агрохімікатів; про вміст 

токсичних елементів та радіонуклідів у ґрунтах сільськогосподарських 

угідь; рівень родючості та окультурення ґрунтів сільськогосподарських 

угідь; розташування території стосовно промислових підприємств і об’єктів, які 

можуть забруднювати навколишнє природне середовище, а також автомобіль-

них доріг та залізниць з інтенсивним рухом транспорту [153, 178]. 

ІІІ. Додається обов’язковий перелік показників для відображення на кар-

тосхемі розташування території під час визначення санітарно-захисних зон, 

тобто зони, що відокремлює землі сільськогосподарського призначення ССЗ від 

шкідливих викидів промислових, сільськогосподарських та інших об’єктів, які 

є джерелами забруднення навколишнього середовища хімічними та біологіч-

ними чинниками [265]. Установлення СЗЗ є прерогативою центрального органу 

з питань охорони здоров’я. Для відображення на картосхемі розташування тери-

торії під час визначення СЗЗ необхідні показники рози вітрів та зовнішніх дже-

рел забруднення навколишнього середовища (відстань до джерел забруднення, 

валовий викид, зона розсіювання, динаміка накопичення забруднювальних ре-

човин у ґрунті). 

ІV. Розраховується вартість договірних робіт зі здійснення експертизи 

документації для надання агроекологічного, при цьому використовується фор-

мула [153]: 
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де V – вартість послуги, грн; N – кількість агрохімічних паспортів, шт.; C – по-

чаткова вартість обслуговування одного агрохімічного паспорта, грн; S – зага-

льна площа полів господарства, га; І – інтелектуальний складник (вага коефіці-

єнта у формулі складає 1,4).   MNS  1,0100/1  – коефіцієнт збільшення поча-

ткової вартості відповідно до розміру площі поля на 10 % на оформлення, друк 

3-х примірників висновків та додатка. 

V. Для об’єктивнішої характеристики екологічної ситуації в регіоні про-

водиться оцінка можливих джерел антропогенного впливу, до яких належать 

промислові підприємства, електростанції, полігони промислових та будівель-

них відходів, сміттєзвалища, пункти зберігання пестицидів, небезпечних та ра-

діоактивних відходів, магістральні й регіональні автомобільні шляхи та інші 

екологічно небезпечні об’єкти. Усі ці об’єкти наносяться на картосхему поза-

масштабними знаками [46].  

                                                 
* Агроекологічне обґрунтування – документ установленого зразка, що видається науково-дослідною установою 

відповідно до визначених критеріїв та нормативних показників придатності угідь, які належать до земель сіль-

ськогосподарського призначення і за своїм агроекологічним станом відповідають вимогам до ССЗ [187]. 



 

 

VІ. Визначають придатність земель сільськогосподарського призначення 

вимогам ССЗ за критеріями та нормативами, визначеними в ДСТУ 7244:2011. 

Для цього дані з агрохімічних паспортів про якість ґрунтів господарства за по-

казниками  санітарно-гігієнічного стану ґрунту, екологічну стійкість та агрохі-

мічні показники ґрунтової родючості заносять до відомості, де порівнюють оп-

тимальне значення з фактичним, визначають оцінку придатності та вказують 

метод визначення. Якщо за будь-яким показником (крім показників щільності 

забруднення радіонуклідами,  вмісту рухомих форм важких металів та залиш-

кових кількостей пестицидів) більше половини площі господарства оцінюється 

як придатна та обмежено придатна для виробництва сировини для виготовлен-

ня продуктів дитячого і дієтичного харчування, то за цим показником госпо-

дарство можна вважати таким,  що відповідає вимогам ССЗ.  Якщо вміст важ-

ких металів, залишків пестицидів,  щільність забруднення ґрунту радіонукліда-

ми перевищує допустимі значення, то поле або земельна ділянка не можуть ви-

користовуватися для виробництва сировини для виготовлення продуктів дитя-

чого і дієтичного харчування [153, 178]. Для оцінки придатності проводиться 

також аналіз агрохімікатів та пестицидів, вказуються їхні назви та перелік, ку-

льтури, на яких вони застосовуються, назви діючої речовини, призначення пес-

тицидів (інсектицид, гербіцид, фунгіцид тощо) та клас токсичності за санітар-

но-гігієнічними показниками. 

VІІ. Після оцінювання придатності земель сільськогосподарського приз-

начення вимогам ССЗ за комплексом названих вище показників у разі виявлен-

ня недоліків господарювання, наслідком яких стала невідповідність ґрунтів цим 

вимогам за деякими показниками, надаються рекомендації щодо їх усунення 

[153]. 

VІІІ. На завершальному етапі надаються рекомендації про можливість 

надання підприємству статусу ССЗ для виробництва дитячого та дієтичного ха-

рчування, до яких додається таблиця оцінки придатності всіх полів господарст-

ва. На підставі агроекологічного обґрунтування комісія упродовж п’ятнадцяти 

робочих днів готує висновок про надання статусу ССЗ. Статус ССЗ надається 

виробникові сировини за відповідним розпорядженням голови обласної держ-

адміністрації строком на п’ять років [187].  

 



 

 

Належність сільськогосподарських угідь до категорії придатності (П)  

визначається шляхом встановлення відповідності обстеженої площі ви-

могам ССЗ і розраховується за формулою: 
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де nS  – площа угідь з показником родючості від-
повідно до певного рівня придатності, га; 

S – загальна обстежена площа угідь, га. 

Ранжування ґрунтів щодо придатності вимогам ССЗ за інтегральним по-

казником:                      П > 80 балів – придатні;  
50 < П > 80 балів – обмежено придатні;       П < 50 балів – непридатні. 
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Ранжування ґрунтів щодо придатності вимогам ССЗ за 

інтегральним показником:  

П > 0,8   – придатні; 
0,4 < П > 0,8  – обмежено придатні; 

П < 0,4   – непридатні. 
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І спосіб ІІ спосіб 

Рис. Н.1. Алгоритм визначення придат-

ності сільськогосподарських угідь: побудовано 

автором за [46, 68] 
 

Додаток С 

Алгоритми визначення придатності сільськогосподарських угідь вимогам спеціальних сировинних зон



ІІІ спосіб Продовження додатка С 

 

Рис. Н. 2. Алгоритм визначення придатності сільськогосподарських угідь: побудовано автором за [57] 

І 

Диференціація регіонів за 

екологічною стійкістю 

ґрунту та агрохімічними 

показниками ґрунтової 

родючості 

Аналіз ґрунтово-кліматичних умов: 

– рівня родючості ґрунтів; 

– розповсюдження процесів деградації; 

– рівня біологічної продуктивності сіль-

ськогосподарських рослин тощо. 

Інтегральний 

показник та 

нормативні 

показники 

придатності 

Оцінка антропогенного 

впливу на конкретну 

земельну ділянку 

Економічне об-

ґрунтування 

(порівняння су-

купних витрат 

на вирощування 

екологічно чис-

тої продукції в 

цих зонах з ви-

ручкою від її 

реалізації) 

Оцінка зацікавленості 

власника ділянки 

– Аналіз результатів агрохімічного та екологічного обстеження ґрунтів певного агропідприємства; 

– аналіз впливу промислових підприємств, автомобільних доріг з інтенсивним рухом транспорту, 

сміттєвих звалищ, складських приміщень, на яких зберігаються отрутохімікати й непридатні та 

заборонені для використання пестициди, що є джерелом забруднення сільськогосподарських 

угідь шкідливими речовинами 

Еколого-економічне обґрунтування придатності сільськогосподарських угідь до створення ССЗ                                     

 

Райони, у яких доцільно створити 

спеціальні сировинні зони: 

– придатні; 

– обмежено придатні; 

– непридатні 

Визначення економічної доцільності створення ССЗ за формулою: 

           rЗCЦSY капekiek

n

i

iekiekiek 
1

, (3.5) 

де  iekY  – середня врожайність і-тої сільськогосподарської культури, виро-

щеної в екологічно чистих умовах у межах ССЗ;  iekS  – площа земельної ді-

лянки, зайнята і-тою сільськогосподарською культурою;  iekЦ  – ринкова ці-

на реалізації і-тої екологічно чистої сільськогосподарської продукції;  iekC  –

 повна собівартість вирощування та реалізації і-тої сільськогосподарської 

культури в екологічно чистих умовах; N – кількість видів сільськогосподар-

ських культур, що вирощуються у ССЗ;  капekЗ  – сукупні капітальні витрати, 

пов’язані зі створенням та функціонуванням ССЗ; r – банківська облікова 

ставка. 

 

ІІ 

ІІІ 

Етапи 



Додаток Т 

Критерії та нормативні показники придатності земель сільськогосподарського 

призначення з вимогами до спеціальних сировинних зон [265] 

Критерії та показники 

Нормативи за ступенем придатності Методи 

контролю-

вання пока-

зників 
придатні 

обмежено 

придатні 
непридатні 

1 2 3 4 5 

1. Показники санітарно-гігієнічного стану ґрунту 

Щільність забруднення, Кі/км2: 

цезієм – 137 < 1 1 – 5 > 5 
Методичні 

вказівки 
стронцієм – 90 < 0,02 0,05 – 0,02 > 0,05 

Рухомі форми важких металів відносно 

значення ГДК < 1,0 ≥ 1,0 

ДСТУ 4770.3 

ДСТУ 4770.9 

Залишки пестицидів відносно значення 

ГДК < 1,0 ≥ 1,0 

Методичні 

вказівки 

Показник «Санітарне число» ≥ 0,98 < 0,97 

Методичні 

вказівки 

Вміст яєць гельмінтів, шт. на 1 кг ґрунту 0 ≥ 1,0 

Вміст патогенних мікроорганізмів, віру-

сів у ґрунті  

титр-Coli ≥ 1,0 < 1,0 

титр-Perfringens ≥ 0,1 < 0,1 

2. Показники екологічної стійкості ґрунту 

Глибина гумусованого шару, см: 

Полісся 

 

> 25 

 

25 – 15 

 

< 15 
Методичні 

вказівки 
Лісостеп, Степ > 50 50 – 25 < 25 

Вміст гумусу в орному шарі, %: 

Полісся 

 

> 2,0 

 

2,0 – 1,5 

 

< 1,5 
ДСТУ 4289 

ДСТУ ISO 

10694 Лісостеп, Степ > 4,0 4,0 – 2,0 < 2,0 

Гранулометричний склад: 

Полісся 

Суглинок 

середній і 

легкий, 

супісок 

Пісок 

зв’язний 

Пісок рих-

лий ДСТУ ISO 

11277, 

Методичні 

вказівки 
Лісостеп, Степ Суглинок 

важкий,  

середній і 

легкий 

Глина лег-

ка, супісок 

Пісок 

зв’язний, 

рихлий, 

глина важка 

Реакція ґрунтового розчину, од. рН: 

рН сольовий 

 

> 5,5 

 

5,5 – 4,6 

 

< 4,6 
ДСТУ ISO 

10390 
рН водний ≤ 7,5 7,6 – 8,5 ≥ 8,6 

Сума увібраних основ, м-екв/100 г: 

Полісся 

 

> 10 

 

10 – 5 

 

< 5 

ДСТУ ISO 

11260 

ДСТУ ISO 

13536 

ГОСТ 27821 Лісостеп 

 

> 20 

 

20 – 10 

 

< 10 

Ступінь насичення обмінними основами, 

% 

 

> 70 

 

70 – 50 

 

< 50 
ГОСТ 26487 

 



 

 

Продовження додатку Т 

1 2 3 4 5 

Протиерозійна стійкість за вмістом агре-

гатів від 0,25 до 10 мм, % 

водотривких 

 

> 45 

 

45 – 25 

 

< 25 
Методичні 

вказівки 

повітряно-сухих 

 

> 75 

 

75 – 50 

 

< 50 

Щільність ґрунту, г/см3: 

супіщаних і піщаних ґрунтів 1,3 – 1,5 1,5 – 1,7 < 1,3; > 1,7 ДСТУ ISO 

11272 середнього та важкого 

гранулометричного складу 1,1 – 1,3 1,3 – 1,5 < 1,1; > 1,5 

3. Агрохімічні показники ґрунтової родючості 

Азот за нітрифікаційною здатністю ґрун-

ту, мг NO3/кг ґрунту 

 

> 15 

 

15 – 8 

 

< 8 

Методичні 

вказівки 

Рухомий фосфор, мг/кг ґрунту за мето-

дом: 

Кірсанова, Чирикова > 100 100 – 50 < 50 

ДСТУ 4115 

ДСТУ 4405 

ДСТУ 4114 
Мачигіна > 30 30 – 15 < 15 

Рухомий калій, мг/кг ґрунту за методом: 

Кірсанова > 120 120 – 80 < 80 
ДСТУ 4115 

ДСТУ 4405 

ДСТУ 4114 
Чирикова > 80 80 – 40 < 40 

Мачигіна > 200 200 – 100 < 100 

Рухомі форми мікроелементів, мг/кг ґру-

нту за методом Пейве-Рінькиса: 

марганець > 70 70 – 30 < 30 

ДСТУ 4770.1 

ДСТУ 4770.2 

ДСТУ 4770.5 

ДСТУ 4770.6 

Методичні 

вказівки 

цинк > 1,5 1,5 – 0,7 < 0,7 

мідь > 3,3 3,3 – 1,5 < 1,5 

кобальт > 2,2 2,2 – 1,0 < 1,0 

молібден > 0,22 0,22 – 0,10 < 0,10 

бор > 0,70 0,70 – 0,33 < 0,33 

Крупсько-Александрової: 

цинк > 5,0 5,0 – 2,0 < 2,0 

марганець > 20 20 – 10 < 10 

мідь > 0,5 0,5 – 0,2 < 0,2 

кобальт > 0,30 0,30 – 0,15 < 0,15 

 

 



Додаток У 

Сутність органічного сільського господарства та його категорій в Україні 

Визначення Автори, джерело 

1 2 

Органічне виробництво – це метод, який виключає використання хі-

мічно синтезованих добрив та засобів захисту рослин і тварин, вжи-

вання генетично модифікованих організмів тощо. При цьому всі ста-

дії вирощування, транспортування, переробки передбачають макси-

мальний захист довкілля, охорону здоров’я робітників та підлягають 

обов’язковій інспекції та сертифікації 

Є. В. Милованов 

[127] 

Органічне  агровиробництво  –  це  цілісна  система  процесу вироб-

ництва  сільськогосподарської  продукції,  яка  базується  на  низці  

обмежень щодо  застосування  хімічних  добрив,  пестицидів,  ГМО,  

різних  харчових  добавок тощо,  надаючи  перевагу  у  впровадженні  

ресурсоощадливих  технологій  з  метою забезпечення  населення  

достатнім  обсягом  якісних,  безпечних  продуктів харчування  при  

мінімально  негативному  впливі  на  довкілля  із  збереженням якості 

ґрунтів, біорізноманіття та екосистем для досягнення сталості в агра-

рному секторі, враховуючи потреби майбутніх поколінь 

Н. Я. Кутаренко 

[112] 

Органічне фермерство – це така система сільського господарства, яка 

повністю залежатиме від наявних природних ресурсів, екологічного 

балансу довкілля й розвитку біологічних процесів підтримки його 

оптимуму, а першоосновою такого господарювання є природна ро-

дючість ґрунтів 

В. В. Скальський 

[215] 

Органічне землеробство – американський варіант біологічного зем-

леробства, який передбачає переважне використання органічних до-

брив замість мінеральних, відмову від синтетичних хімічних засобів 

захисту рослин, однак, екологічні вимоги менш жорсткі 

С. С. Антонець, 

А. С. Антонець, 

В. М. Писаренко 

[162] 

Органічне сільське господарство – сертифікована система виробниц-

тва, що використовує енерго- та ресурсоощадливі технології і базу-

ється на мінімальному використанні механічного оброблення ґрунту 

та синтетичних речовин, виключенні з процесу виробництва генети-

чно модифікованих організмів, та має на меті забезпечення суспільс-

тва здоровими й якісними продуктами харчування, а також покра-

щення стану навколишнього природного середовища  

Н. А. Берлач [41] 

Органічне сільське господарство – це цілісний та системний підхід, 

заснований на ряді процесів, що забезпечують сталий розвиток еко-

систем, безпечні продукти харчування, хороше живлення рослин, 

благополуччя тварин та соціальну справедливість 

Робоча група асоціа-

ції учасників біовиро-

бництва        «БІО-

ЛАН Україна» [191] 

Органічне землеробство – система сільськогосподарського менедж-

менту агроекосистем, що ґрунтується на максимальному викорис-

танні біологічних факторів підвищення родючості ґрунтів, агротех-

нологічних заходів захисту рослин, а також на виконанні комплексу 

інших заходів, які забезпечують екологічно-, соціально- та економіч-

но доцільне виробництво сільськогосподарської продукції й сирови-

ни 

М. І. Кобець [101] 

Органічне землеробство – система землеробства, метою якої є баланс 

між продуктивністю агроценозу і деградацією навколишнього сере-

довища з метою забезпечення збереження якості земель для майбут-

ніх поколінь 

В. М. Писаренко, 

П. В. Писаренко,  

С. С. Антонець, 

Ю. С. Голік [160, 165] 



 

 

Продовження додатку У 

1 2 

Органічне сільське господарство – багатофункціональна агроеколо-

гічна модель виробництва органічної сільськогосподарської продук-

ції з визначеними цілями, принципами і методами, яка базується на 

науково-обґрунтованому менеджменті агроекосистем 

Т. О. Чайка [247] 

 

Органічне сільське господарство є багатофункціональною агроеколо-

гічною моделлю виробництва  

В. І. Артиш [37] 

Органічне сільське господарство – багатофункціональна агроеколо-

гічна модель виробництва, що базується на ретельному менеджменті 

(плануванні й управлінні) агроекосистем.  

У ширшому контексті, органічне сільське господарство – це практи-

чна реалізація в сфері аграрного виробництва загальної концепції 

«сталого (екологічно і соціально збалансованого) розвитку», що за-

довольняє потреби сьогодення, не ставлячи під загрозу здатність 

майбутніх поколінь задовольняти свої потреби.  

В. Вовк [50] 

Органічне сільське господарство – це таке ставлення до сільського 

господарства, метою якого є створення стійкої, з точки зору людства, 

якості навколишнього середовища і економічно обґрунтованої про-

дукційної системи. 

Система органічного виробництва сільськогосподарської продукції 

забороняє або обмежує використання синтетичних комбінованих до-

брив, пестицидів, регуляторів росту і добавок до кормів при відгоді-

влі тварин. 

Органічне землеробство – це землеробство, яке об'єднує всі сільсько-

господарські системи, які підтримують екологічно-, соціально- та 

економічно доцільне виробництво сільськогосподарської продукції 

П. О. Стецишин, 

В. В. Пиндус, 

В. В. Рекуненко 

[167] 

Органічне сільськогосподарське виробництво в контексті стійкого 

розвитку – цілісна багатофункціональна модель господарювання та 

виробництва органічної продукції, яка забезпечує збалансовану ди-

намічну рівновагу між компонентами інтегрованої соціо-економіко-

екологічної системи протягом визначеного проміжку часу з метою 

об’єднання економічного зростання та підвищення життєвого рівня з 

одночасним поліпшенням стану навколишнього середовища 

Т. О. Чайка [247] 

 

Органічне виробництво – цілісна система господарювання та вироб-

ництва харчових та інших продуктів, яка поєднує в собі найкращі 

практики, що враховують збереження довкілля, рівень біологічного 

розмаїття, збереження природних ресурсів, застосування високих 

стандартів належного утримання тварин та методів виробництва, які 

відповідають певним вимогам до продуктів, виготовлених з викорис-

танням речовин та процесів природного походження  

Федерація органіч-

ного руху в Україні 

[172] 

Екологічне сільське господарство – це такий спосіб господарювання, 

який обмежує в конкретному господарстві залежність від зовнішніх 

витрат шляхом стимулювання біологічних природних ресурсів. В ос-

нові системи екологічного сільського господарства лежить насліду-

вання процесів, які відбуваються в природних екосистемах, причому 

як в кількісному (рівень інтенсивності), так і в якісному аспектах 

(стосовно речовин, що вводяться в обіг) 

Л. М. Сокол, 

Т. Р. Стефановська, 

В. В. Підліснюк 

[219] 

 

 

 



 

 

Продовження додатку У 

1 2 

Органічне виробництво  –  це  цілісна система господарювання і ви-

робництва харчових продуктів та для використання на нехарчові цілі, 

метою якої є отримання органічної продукції на всіх її стадіях виро-

бництва.  Вона включає вимоги щодо вирощування, виробництва, 

переробки, сертифікації, маркування, перевезення, зберігання та реа-

лізації органічної продукції;  і  спрямована на покращення основних 

показників стану здоров’я населення, охорони  довкілля, забезпечен-

ня раціонального використання і відтворення ґрунтів та інших при-

родних ресурсів 

О. В.Солошенко, 

А. М. Фесенко [31] 

Органічне господарювання – спосіб господарювання, який підтримує 

живі та неживі ресурси загального користування, включаючи мис-

ливські угіддя, рибні місця, ліси і рослинні ділянки для годівлі бджіл, 

та сусідні землі, повітря та води, а також запобігає деградації цих ре-

сурсів, підтримує стан сталої агроекосистеми, збереження родючості 

ґрунту досягається за рахунок кругообігу в природі неорганічної і 

органічної матерії, коли поживні речовини стають доступним для ку-

льтурних рослин в результаті діяльності ґрунтових мікроорганізмів 

Ю. І. Старчевський 

[70] 

Біологічне господарство (екологічне, органічне) – аграрне господарс-

тво будь-якої організаційно-правової форми, яке здійснює свою дія-

льність у спосіб, який є сумісним із природними живими системами і 

циклами, формує і розвиває життєздатну і сталу агроекосистему, що 

підтверджується ліцензією на право впровадження біологічного зем-

леробства 

Ю. І. Старчевський 

[70] 

 

Джерело: [авторські узагальнення] 



Додаток Ф 

Переваги органічного сільського господарства [побудовано автором] 

Критерії Переваги 

Екологічні – зменшення рівня антропогенного навантаження на навколишнє середовище внаслідок ве-

дення сільськогосподарської діяльності; 

– збереження та  відновлення  родючості сільськогосподарських ґрунтів; 

– запобігання деградації земель, кислотності та засоленості ґрунтів; 

– збереження біорізноманіття та генетичного банку рослин і тварин, відмова від домінуван-

ня монокультур, природні умови утримання тварин;  

– активне використання сільськогосподарських генетичних ресурсів, зокрема й комах та 

мікроорганізмів; 

– підвищення різноманітності дикої флори та фауни; 

– сприяння кращому поєднанню біотопів, прилеглих до сільськогосподарських угідь; 

– зниження ризику ерозії за рахунок збільшення кількості перегною, фізичної стійкості, зда-

тності використовувати воду; 

– підвищення рівня біологічної активності, збільшення кількості біомаси, організація пере-

робки поживних речовин, покращення структури ґрунту; 

– використання потенціалу симбіотичних процесів; 

– зниження залуження підземних та поверхневих вод за рахунок припинення використання 

синтетичних засобів захисту рослин; 

– очищення джерел питної води від токсичних хімікатів; 

– зниження рівня вилуження азоту; 

– зниження викидів парникових газів, реактивних речовин; 

– підвищення показника секвестрації вуглекислого газу у ґрунті; 

– зниження показників використання прямої енергії (легкозаймисті речовини, мастильні 

матеріали) та непрямої енергії (добрива і пестициди) для органічної території; 

– підвищення ефективності використання енергії відповідно до кількості видобутого або 

виробленого продукту; 

– запобігання змінам клімату; 

– поєднання збереження біологічного різноманіття дикої природи, сільськогосподарського 

біорізноманіття та збереження ґрунтів; 

Економічні – упровадження ресурсозберігальних технологій та технічних засобів, зменшення енерго-

ємності сільськогосподарського виробництва; 

– розвиток місцевих ринків органічної продукції шляхом створення малих фермерських го-

сподарств; 

– додатковий розвиток переробної сфери для виробленої органічної продукції; 

– сприяння розвитку сільського зеленого туризму на екологічно безпечних територіях; 

– незалежність від промислових хімікатів; 

– гармонійне поєднання галузей рослинництва і тваринництва; 

– істотне зниження виробничих витрат та залежності від зовнішнього фінансування (у про-

цесі середьно- та довгострокового застосування);  

– підвищення урожайності (під час довгострокового застосування); 

– збільшення обсягів використання поновлювальних ресурсів; 

– підвищення якості та рівня конкурентоспроможності української сільськогосподарської 

продукції на вітчизняних та світових ринках; 

Соціальні – збільшення  середньої тривалості життя та покращення стану здоров’я населення;  

– підвищення рівня освіти сільського населення; 

– поліпшення добробуту населення шляхом диверсифікації діяльності, підвищення рівня 

зайнятості та розвитку сільських територій;  

– захист прав споживачів; 

– забезпечення інноваційності розвитку органічного сільськогосподарського виробництва; 

– формування екологічного іміджу та рейтингу України; 

– забезпечення продовольчої безпеки України; 

– збереження та підтримка дрібних господарств; 

– підвищення наукового та технологічного рівня аграрного сектору; 

– забезпечення населення високоякісними, екологічно чистими та безпечними сертифікова-

ними органічними продуктами харчування, а також іншими товарами. 



Додаток Х 

Напрями розвитку українського органічного сектору: 

 розвинуто авторами на підставі [199] 

 
 

Нормативно-

правове 

забезпечення 

Система  

стимулювання 

та фінансова 

забезпечення 

– Державна підтримка та реструктуризація аграрної науки і освіти, навчання 
та підготовка фахівців на засадах державного замовлення, перепідготовка та 
підвищення кваліфікації спеціалістів;  

– розширення науково-дослідницької діяльності;  
– запровадження програми заохочення споживання органічної продукції у 

державному секторі (дитячих садках, школах, лікарнях, арміях та інших 
державних закладах); 

– розвиток сільськогосподарських дорадчих служб; 
– сприяння розвитку кооперації особистих селянських господарств із сільсь-

когосподарськими  підприємствами у вирощуванні органічної продукції; 
– упровадження моделі «аграрна освіта – аграрна наука – аграрний бізнес»; 
– створення наукових парків для трансферу інновацій від практики до науки. 

– Удосконалення системи державного управління земельними ресурсами, зок-
рема в зонах санітарної охорони водних об’єктів; 

– стимулювання вилучення з інтенсивного використання деградованих, мало-
продуктивних та техногенно-забруднених сільськогосподарських угідь; 

– забезпечення сталого функціонування меліоративних систем та ефективнос-
ті використання меліорованих земель; 

– захист та відтворення родючості ґрунтів, зокрема шляхом використання 
ґрунтозахисних технологій;  

– формування екомережі як ефективного механізму збереження ландшафтно-
го біорізноманіття; 

– підвищення строку оренди землі; 
– збереження великою за земельною площею територій господарства. 

Земельні 

 відносини та 

форми 

господарю-

вання 

Інституційне 

забезпечення 

 

– Удосконалення механізму часткової компенсації кредитної ставки; 
– цінове регулювання та квотування обсягів товаровиробництва; 
– створення дієвого механізму страхування ризиків в аграрному виробництві; 
– субсидіювання перехідного періоду; 
– удосконалення податкової політики, зокрема в розмежуванні екологічного 

податку між місцевими бюджетами;  
– надання можливості виключення інвестицій із суми оподаткованого доходу; 
– запровадження штрафних санкцій за недотримання сівозмін, різного роду 

правопорушень та збільшення екодиструктивного впливу на агроланшафти; 
– удосконалення державної підтримки розвитку сільських територій і сільсь-

кого господарства з дотриманням вимог СОТ; 
– підтримка реалізації державних регіональних інвестиційних проектів; 
– покращення механізму лізингу для виробників органічної продукції; 
– запровадження трирівневої системи фінансової політики (з державного,   

обласного та місцевих бюджетів). 
 

– Імплементація зарубіжного законодавства до вітчизняної системи норматив-
но-правових актів;  

– запровадження нормативного  регулювання застосування хімії та органіки в 
сільському господарстві, насамперед в агрохолдингах. 

 

Напрями розвитку виробництва органічної продукції (сировини) 



 

 

Продовження додатка Х 

 

Безпека  

харчування та 

виробництво 

якісних 

 продуктів 

– Посилення захисту прав споживачів шляхом удосконалення державного ко-
нтролю за якістю та безпекою продовольчих товарів, гармонізація націона-
льних стандартів якості з міжнародними; 

– запровадження національної системи акредитації, сертифікації, маркування 
та контролю органічних господарств та виробленої ними продукції; 

– стимулювання розширення виробництва органічних продуктів харчування 
та передусім – дитячого харчування; 

– створення зон сільськогосподарського виробництва, вільних від викорис-
тання ГМО; 

– уведення в Україні принаймні до 2020 р. мораторію на імпорт, вирощування 
та використання будь-яких генетично-модифікованих організмів. 

Удосконалення 

управління, 

регулювання 

та контролю 

Напрями розвитку виробництва органічної продукції (сировини) 

– Формування внутрішнього ринку органічної продукції; 
– удосконалення форм реалізації органічної продукції;  
– сприяння експортній діяльності виробників органічної продукції та розши-

рення державної підтримки зовнішнього маркетингу; 
– підвищення аграрного та екологічного іміджу України; 
– розвиток зеленого туризму; 
– удосконалення цінової політики; 
– створення логістичної мережі (розвиток інфраструктури збуту). 

– Створення підсистеми органічного виробництва в єдиній інформаційно-
довідковій системі АПК України; 

– підвищення рекламної діяльності через проведення виставок, ярмарок, фору-
мів, конференцій, круглих столів, «днів поля», прес-турів журналістів до ор-
ганічних господарств; 

– створення бази даних технологій органічного агровиробництва відповідно до 
конкретних умов господарства. 

Інформаційне 

забезпечення 

Аграрний 

ринок 

– Налагодження міжінституційної взаємодії та об’єднання зусиль різних міні-
стерств та відомств; 

– передбачення розвитку сектору органічного виробництва в загальнодержав-
них та регіональних програмах розвитку сільських територій; 

– забезпечення подальшого розвитку системи професійних і міжпрофесійних 
об’єднань органічних виробників та переробників органічної продукції (Фе-
дерації органічного руху України та ін.) та наділення їх відповідними пов-
новаженнями; 

– заснування органу виконавчої влади – Національного агентства України з 
екологічно чистого органічного виробництва; 

– створення спеціального фонду підтримки розвитку органічного землеробства 
за рахунок продажу квот на забруднення землі хімікатами або введення 1 %-го 
податку на всі мінеральні добрива, хімічні засоби захисту рослин і тварин; 

– налагодження системи державного контролю за використанням та охороною 
земель. 

Сфера  

виробництва 

– Запровадження науково обґрунтованих систем ведення аграрного виробництва; 
– державна підтримка виробництва органічних добрив; 
– державна підтримка виробництва біодобрив, біокормів, біологічних засобів 

охорони рослин та тварин; 
– впровадження енерго- та ресурсозберігальних інноваційних технологій; 
– використання відновлювальних джерел енергій та безвідходне виробництво. 



Правила ведення органічного виробництва продукції рослинництва [90] 

Поля 

– Наявність карт полів із номерами та відмітками про потенційні джерела забруднен-

ня; меж полів, їх оточення; 

– культури, що вирощуються; 

– історія полів за три останні роки; 

– наявність буферних зон між звичайними та органічними полями. 

Ґрунт 

– Підтримка родючості ґрунту (сівозміна з використанням бобових культур, викорис-

танням гною, вирощуванням сидератів, мульчування); 

– проведення боротьби та попереджувальних заходів проти водної і вітрової ерозії, а 

також проти ущільнення ґрунту. 

 

Сівозміна 

– Планування на 3 роки сівозмін усіх без винятку культур, з указівкою на інформацію 

про: № поля, культуру/сидерат/пар; 

– сорти культур не мають перевищувати 1/3 загальної площі та бути засіяними щоріч-

но на одному й тому ж самому полі 

 

Насіння та по-

садковий ма-

теріал 

– Використання органічного насіння та посадкового матеріалу; інколи органічного 

насіння перехідного періоду, у крайньому разі – неорганічного насіння (без ГМО, не 

протруєного). 

 

 

Шкідники, 

хвороби та 

боротьба з 

бур’янами 

– Проведення заходів з попередження та моніторингу хвороб і шкідників (методи об-

робітку землі та культивації, які зберігають або покращують стабільність і біологіч-

не різноманіття ґрунту, попереджають ущільнення й ерозію ґрунтів; підбір відпові-

дних сортів, багаторічної сівозміни із застосуванням бобових добрив; застосування 

природних ворогів шкідників; застосування добрив тваринного походження та орга-

нічних матеріалів від органічного виробництва; застосовування біодинамічних пре-

паратів); 

– дозволяється за умови необхідності (документально підтверджено) впровадження 

методів з використанням продуктів, зазначених у Додатку II Постанови (ЄС) 

889/2008 та затверджених Органік Стандарт 

Контроль за 

шкідниками в 

приміщеннях 

– Усунення потенційних місць поширення, джерел їжі й зони розмноження шкідників 
та хвороб; дотримання відповідних правил гігієни; виключення доступу шкідників 
до приміщень для зберігання органічної продукції; моніторинг популяції шкідників; 
регулювання зовнішніх умов задля запобігання розмноженню шкідників та хвороб; 
механічний або фізичний контроль шкідників; використання природних ворогів; не-
токсичних, несинтетичних продуктів (мінеральних продуктів). 

 

Документація 

господарства 

(за 5 і більше 

років) 

 

– Оригінали квитанцій/рахунків на всі придбані засоби (добрива, пестициди, насіння), 

як і на продану продукцію; 

– польовий журнал (окремо для органічної та неорганічної частин господарства), ре-

єстрування в ньому використання засобів (дата, діяльність, використаний засіб, кі-

лькість), дати посіву і збору врожаю; 

– зведені дані використання ЗЗР і добрив по кожному полю за рік (що вносилося, у 

якій кількості та під яку культуру); 

– план сівозміни, карту полів (вказані розміри полів, відповідна нумерація, поля з по-

значенням можливого ризику перенесення з боку сусідніх полів) господарст-

ва,схеми виробничих приміщень; 

– ведення реєстру збору врожаю, записи про зберігання та реалізацію продукції, які 

повинні відображувати баланс продукції в господарстві. 

 

Виокремлення 

органічних і 

неорганічних 

одиниць 

– Для них чітко розрізнені: управління, бухгалтерія, склади зберігання засобів (добри-

ва, ЗЗР тощо), використання техніки (під час застосування на органічних полях її 

необхідно попередньо очищувати), склади зберігання зібраного врожаю. 

– Готова продукція повинна правильно маркуватися (відправник, адреса; виробник, 

адреса; якість продукту (як зазначено в сертифікаті); назва продукту; стандарт; но-

мер партії; вага); 

– продукція насипом має містити інформацію в супровідних документах. 

Маркування 

 

Додаток Ц 

 



Додаток Ш 

Нормативи показників придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної 

продукції та сировини за еколого-токсикологічними критеріями [196] 

Показники 

Нормативи критеріїв за ступенем при-

датності земель (ґрунтів) 

придатні непридатні 

Розташування земель (ґрунтів) відносно джерел забруднення 

Від промислових підприємств та об’єктів, що мо-

жуть забруднювати навколишнє природне середо-

вище токсичними і небезпечними викидами (сполу-

ки важких металів, поліхлоровані біфеніли, діокси-

ни, пестициди, радіонукліди тощо), км: 

за напрямом переважаючих вітрів  >30 <30 

у інших напрямах > 15 <15 

Від міжнародних, національних та регіональних ав-

томобільних доріг державного значення, м 

 

>300 

 

<300 

Вміст забруднюючих речовин у ґрунті 

Щільність забруднення радіонуклідами, Кі/км2: 

Цезієм-137 

 

< 5 

 

> 5 

Стронцієм-90 <0,05 >0,05 

Вміст рухомих форм важких металів відносно ГДК: < 1,0 >1,0 

Вміст залишків пестицидів відносно ГДК < 1,0 >1,0 

 



Продовження додатку Ш 

Нормативи показників придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної 

продукції та сировини за ґрунтово-агрохімічними критеріями [196] 

Показники 

Нормативи критеріїв за ступенем придатності зе-

мель (ґрунтів) 

придатні 
обмежено 

придатні 
непридатні 

Вміст гумусу, %: >2,0 1,0–2,0 < 1,0 

Глибина гумусного горизонту, см > 40  20–40 < 20 

Гранулометричний склад 

вміст фізичної глини, %:  

Полісся 

Лісостеп, Степ 

 

 

16–35 

21–70 

 

 

6–15 

11–20 

 

 

<5 

<10 

Реакція ґрунтового розчину (рН): 

рНсол 

рНH2O 

 

> 5,5 

< 7,5 

 

4,1–5,5 

7,6–8,5 

 

<4,1 

>8,6 

Щільність ґрунту, г/см³:    

супіщаних ґрунтів 1,3–1,5 >1,5 але < 1,7 >1,7 

середнього та важкого гранулометрич-

ного складу 
1,1–1,3 1,3–1,5 >1,5 

Вміст рухомих сполук фосфору,  

мг/кг ґрунту за методом: 

Кірсанова, Чирикова 

Мачигіна 

 

 

> 100 

>30 

 

 

50–100 

15–30 

 

 

<50 

<15 

Вміст рухомих сполук калію,  

мг/кг ґрунту за методом: 

   

Кірсанова > 120 80–120 <80 

Чирикова >80 40–80 <40 

Мачигіна >200 100–200 <100 

Вміст рухомих форм мікроелементів, 

мг/кг ґрунту за методом: 

   

Крупського–Александрової:    

марганець 10–100 < 10 >100 

цинк 1–23 < 1 > 23 

мідь 0,5–3 <0,5 > 3 

кобальт 0,15–5 <0,15 > 5 

Бергера-Труога:    

бор > 0,33 < 0,33 – 

Грига:    

молібден > 0,1 < 0,1 – 

Вміст азоту, що легко гідролізується, 

мг/кг ґрунту за методом: 

Корнфілда 

Тюріна–Кононової 

 

 

> 150 

> 40 

 

 

100–150 

30–40 

 

 

< 100 

< 30 

Вміст азоту за нітрифікаційною здатніс-

тю, мг/кг ґрунту 
> 8 5–8 < 5 

Вміст рухомої сірки, мг/кг ґрунту > 6 3–6 < 3 

 



 

 

 

 
 A B C D E F G H I 

1 

№ 

п/п 
Показники 

Площа, га 

2 товарні культури 

3 зернові та зернобобові культури 

4 

о
зи

м
а 

п
ш

ен
и

ц
я 

 

я
ч

м
ін

ь
 я

р
и

й
 

о
в
ес

 

к
у

к
у
р
у
д

за
 н

а 
зе

р
н

о
 

го
р

о
х
 

ж
и

то
 о

зи
м

е 

гр
еч

к
а 

5   Шукані змінні x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 

6   Обмеження 1193 0 0 1009 0 0 30 

7 І Обмеження щодо ресурсного потенціалу підприємства               

8 1 Використання сільськогосподарських угідь, га 1 1 1 1 1 1 1 

9 2 Використання ріллі, га 1 1 1 1 1 1 1 

10 3 Площа пасовищ, га               

11 4 Площа сінокосів, га               

12 5 Затрати праці  всього, люд.-год. 10,7 12,1 31,1 29,3 9,1 25,5 29,4 

13 6 Матеріально-грошові затрати, грн 6919 3946 4602 9623 3177 3919 1886 

14 ІІ Обмеження по агротехнічним вимогам (по площі посіву) 

культур), га 
              

15 7 Зернові та зернобобові культури (≤ 60 %) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

16 8 Озима пшениця (≤ 30 %)  0,7 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

17 9 Озима пшениця (≥ 20 %) 0,8 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

18 10 Ячмінь (≤ 10 %) -0,1 0,9 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

19 11 Горох (≤ 10 %) -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,9 -0,1 -0,1 

20 12 Просапні культури (≤ 40 %) -0,4 -0,4 -0,4 0,6 -0,4 -0,4 0,6 

21 13 Кукурудза на зерно (≤ 20 %) -0,2 -0,2 -0,2 0,8 -0,2 -0,2 -0,2 

22 14 Технічні культури (≤ 10 %) -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

23 15 Соняшник (≤ 10 %) -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

24 16 Кормові культури (≥ 30 %) -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

25 17 Багаторічні бобові трави (≥ 50 %)               

26 18 Багаторічні трави на насіння для власних потреб               

27 19 Багаторічні трави на насіння (≤ 3 %) -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 

28 20 Площа парів, га               

29 ІІІ Обмеження за чисельністю поголів'я тварин, гол.               

30 21 Велика рогата худоба               

31 22 Свині               

32 23 Вівці               

33 24 Коні               

34 25 Бджолосім'ї (вулики)               

35 ІV Обмеження по виробництву та закупівлі кормів 

тваринного походження, ц: 
              

36 26 Молоко (жирністю 3,8 %) - 5,7 % виробленої продукції               

37 27 Зняте молоко (жирністю 0,05 %)               

38 V Обмеження по гарантованому виробництву продукції, ц:               

39 28 Молоко на реалізацію (94,3 % виробленої продукції)               

40 29 М'ясо (в живій масі)               

41 30 Мед               

42 31 Зерно 39,9 23,4 29,9 71,6 19,5 40,3 9,8 

43 32 Зерно сої               

Додаток Щ 

 



 

 

Продовження додатку Щ 

 A J K L M N O P Q R S 

 
T U V W X Y Z AA AB AC 

1 

№ 

п/п 

 Площа, га 

2 товарні зернофуражні та кормові культури на корм коровам та великій рогатій худобі 

3 технічні фуражні культури 
коренеп-

лоди 

кукуру-

дза 

 

жито 

озиме 

багаторічні 

трави 

однорічні 

трави 
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5 x x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 

6   113 567 10 44 0 0 0 220 240 0 149 534 0 0 751 0 539 0 67 407 

7 І                                         

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 3                                         

11 4                                         

12 5 7,8 8,3 36,1 10,7 12,1 31,1 29,3 9,1 25,5 36,1 40,6 9,7 14,8 8,2 23,2 27,8 29,8 4,8 6,1 4,3 

13 6 4437 6617 16437 6919 3946 4602 9623 3177 3919 16437 18720 515 515 648 421 658 1275 196 1145 280 

14 ІІ                                         

15 7 -0,6 -0,6 -0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 

16 8 -0,3 -0,3 -0,3 0,7 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

17 9 -0,2 -0,2 -0,2 0,8 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

18 10 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,9 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

19 11 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,9 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

20 12 -0,4 0,6 0,6 -0,4 -0,4 -0,4 0,6 -0,4 -0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 

21 13 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 0,8 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

22 14 0,9 0,9 0,9 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,9 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

23 15 -0,1 0,9 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

24 16 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

25 17                       -0,5 -0,5 -0,5 0,5 0,5 0,5 -0,5 -0,5 -0,5 

26 18                             0,05 0,05 0,05       

27 19 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 

28 20                                         

29 ІІІ                                         

30 21                                         

31 22                                         

32 23                                         

33 24                                         

34 25                                         

35 ІV                                         

36 26                                         

37 27                                         

38 V                                         

39 28                                         

40 29                                         

41 30                                         

42 31                                         

43 32 17,7                                       



 

 

Продовження додатку Щ 

 A AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV 

1 

№ 

п/п 

Площа, га 

2 культури на корм свиням зі шлейфом культури на корм вівцям 

3 фуражні культури 
корене-

плоди 

куку-

рудза 

 

баг. 

трави 

одн. 

трави 
фуражні культури 

коренеп-

лоди 

кукуру-

дза 
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о
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5 x x28 x29 x30 x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40 x41 x42 x43 x44 x45 x46 

6   142 34 72 0 0 0 9 26 18 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 

7 І                    

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 3                    

11 4                    

12 5 10,7 12,1 31,1 29,3 9,1 36,1 40,6 9,7 23,2 6,1 10,7 12,1 31,1 29,3 9,1 36,1 40,6 9,7 14,8 

13 6 6919 3946 4602 9623 3177 16437 18720 515 421 1145 6919 3946 4602 9623 3177 16437 18720 515 515 

14 ІІ                    

15 7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 

16 8 0,7 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 0,7 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

17 9 0,8 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 0,8 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

18 10 -0,1 0,9 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,9 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

19 11 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,9 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,9 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

20 12 -0,4 -0,4 -0,4 0,6 -0,4 0,6 0,6 0,6 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 0,6 -0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 

21 13 -0,2 -0,2 -0,2 0,8 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 0,8 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

22 14 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,9 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,9 -0,1 -0,1 -0,1 

23 15 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

24 16 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 0,7 0,7 0,7 0,7 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 0,7 0,7 0,7 

25 17        -0,5 0,5 -0,5        -0,5 -0,5 

26 18         0,05           

27 19 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 

28 20                    

29 ІІІ                    

30 21                    

31 22                    

32 23                    

33 24                    

34 25                    

35 ІV                    

36 26                    

37 27                    

38 V                    

39 28                    

40 29                    

41 30                    

42 31                    

43 32                    



 

 

Продовження додатку Щ 

 A AW AX AY AZ BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP 

1 

№ 

п/п 

Площа, га 

2 культури на корм вівцям зернофуражні та кормові культури на корм робочим коням 

3 
жи-

то 

ози

ме 

 

багаторічні 

трави  

oднорічні 

трави 

фуражні ку-

льтури 

 

коре-

непл. 

 

кукуру-

дза 
жито 
озиме 

багаторічні 

трави  

однорічні 

трави 

4 

 н
а 

зе
л
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и
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р

м
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а 
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о
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о
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и
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л
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зл
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о
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м
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о
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к
у
к
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у

д
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к
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м
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в
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и
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а 
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л
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и

й
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о
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н
а 

сі
н
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н
а 

сі
н

о
 

б
о

б
о

в
і 
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и
 н

а 
сі

н
о
 

б
о
б

о
в
і 
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ав

и
 н

а 
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-
л
о

с 
зл
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о

в
і 
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ав

и
 н

а 
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-
л

ен
и

й
 к

о
р

м
 

5 x x47 x48 x49 x50 x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60 x61 x62 x63 x64 x65 x66 

6   0 0 7 4 0 2 16 0 8 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 8 

7 І                     

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 3                     

11 4                     

12 5 8,2 23,2 27,8 29,8 4,8 6,1 4,3 12,1 31,1 29,3 40,6 9,7 14,8 8,2 23,2 27,8 29,8 4,8 6,1 4,3 

13 6 648 421 658 1275 196 1145 280 3946 4602 9623 16437 515 515 648 421 658 1275 196 1145 280 

14 ІІ                     

15 7 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 0,4 0,4 0,4 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 

16 8 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

17 9 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

18 10 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,9 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

19 11 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

20 12 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 

21 13 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 0,8 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

22 14 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

23 15 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

24 16 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 -0,3 -0,3 -0,3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

25 17 -0,5 0,5 0,5 0,5 -0,5 -0,5 -0,5     -0,5 -0,5 -0,5 0,5 0,5 0,5 -0,5 -0,5 -0,5 

26 18  0,05 0,05 0,05           0,05 0,05 0,05    

27 19 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 

28 20                     

29 ІІІ                     

30 21                     

31 22                     

32 23                     

33 24                     

34 25                     

35 ІV                     

36 26                     

37 27                     

38 V                     

39 28                     

40 29                     

41 30                     

42 31                     

43 32                     



 

 

Продовження додатку Щ 

 A BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ CA CB CC CD CE CF CG CH CI 

1 

№ 

п/п 

Площа, га  Поголів’я, гол. (вуликів) Корми, ц 

2 Багат. 

трави на 

насіння  

Розмір 

транс-

формації 

З
ай

н
я
т 

п
ар

и
 

Кормові угіддя 

К
О
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О
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О
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О
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Я
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С
В

И
Н

І 
З

І 
Ш
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Б
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Ж
О

Л
О

С
ІМ

'Ї
 

тварин. походження 

3 
Пасо-

вища 

природ-

ні  

Сінокоси  

природні 
молоко обрат 

4 

д
л
я
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л
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н
и

х
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о
тр
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н
а 
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в
ар

н
і 

ц
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і 

п
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и
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іл

л
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н
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о
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іл

л
ю

 

д
л
я
 В

Р
Х

 

д
л
я
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в
ец

ь 

д
л
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Р
Х

 

д
л
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ец

ь 

д
л
я
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Р
Х

 

д
л
я
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в
и
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д
л
я
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Р
Х

 

д
л
я
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в
и

н
ей

 

5 x x67 x68 x69 x70 x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80 x81 x82 x83 x84 x85 

6   90 117 0 0 460 55 0 108 0 1236 1264 1164 142 23 40 1009 41 7340 1800 

7 І                    

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1           

9 2 1 1 -1 -1 1               

10 3   1   1 1             

11 4    1    1 1           

12 5 29,8 29,8 15,2 15,2 7,9 2,8 2,8 1,3 1,3 250,0 46,8 41,4 142,4 36,5 3,4     

13 6 1195 1195 150 150 4129     10783 1214 1389 1396 605 830   93 93 

14 ІІ                    

15 7 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6               

16 8 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3               

17 9 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2               

18 10 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1               

19 11 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1               

20 12 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4               

21 13 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2               

22 14 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1               

23 15 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1               

24 16 0,7 0,7 -0,3 -0,3 -0,3               

25 17 0,5 0,5                  

26 18 -1    0,05               

27 19 0,97 0,97 -0,03 -0,03 -0,03               

28 20     1               

29 ІІІ                    

30 21          1 1         

31 22            1        

32 23             1       

33 24              1      

34 25               1     

35 ІV                    

36 26          3,3      -1 -1   

37 27                  1 1 

38 V                    

39 28          55,3          

40 29           1,77 1,50 0,11       

41 30               21,9     

42 31                    

43 32                    



 

 

Продовження додатку Щ 

 A CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS CT CU CV 

1 

№ 

п/п 

Корми, ц 

З
ал
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ч
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о

н
н

о
ї 

р
о
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о
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о
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о
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р
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в
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Обмеження 

Д
О

Д
А

Т
К

О
В

І 
К

Р
И

Т
Е

Р
ІЇ

 2 

к
у

п
ів

л
я
 ж

о
м

у
 

виробництво 

комбікромів 3 

4 

д
л
я
 В

Р
Х

 

д
л
я
 с

в
и

н
ей

 

д
л
я
 о

в
ец

ь 
Формула знак обсяг 

5 x x86 x87 x88 x89 x90 x91 x92 x93 x94     

6   0 0 0 0 16929 50427119 4238 89804 488996 7071    

7 І              

8 1          7071,0 ≤ 7071  

9 2          6908,0 ≤ 6908  

10 3          55,0 = 55  

11 4          108,0 = 108  

12 5     -1     541771,4 ≤ 541771  

13 6 280 791 952 460 17 -1    0 = 0  

14 ІІ              

15 7          -1150,8 ≤ 0  

16 8          -690,8 ≤ 0  

17 9          0,0 ≥ 0  

18 10          -656,7 ≤ 0  

19 11          -470,8 ≤ 0  

20 12          -426,4 ≤ 0  

21 13          -372,9 ≤ 0  

22 14          0,0 ≤ 0  

23 15          -123,4 ≤ 0  

24 16          690,8 ≥ 0  

25 17          241,5 ≥ 0  

26 18          0,0 = 0  

27 19          0,0 ≤ 0  

28 20          460,0 ≤ 460  

29 ІІІ              

30 21          2500,0 ≤ 2500  

31 22          1164,3 ≤ 2000  

32 23          142,0 ≤ 150  

33 24          23,0 = 23  

34 25          40,0 = 40  

35 ІV              

36 26          3080,9 ≥ 0  

37 27          9140,1 ≤ 20000  

38 V              

39 28          68337,6 ≥ 30000  

40 29          4000,0 ≥ 4000  

41 30          875,2 ≥ 800  

42 31          120101,0 ≥ 70000  

43 32          2000,0 ≥ 2000  



 

 

Продовження додатку Щ 

5   Шукані змінні x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 

44 33 Насіння соняшнику               

45 34 Коренеплоди цукрових буряків               

46 35 Гречка             9,8 

47 VІ Обмеження по балансу кормів для корів та молодняка 

ВРХ, ц корм. од. 
              

48 36 Мінімальна нормативна поживність кормів 10,4 9,5 11,1     12,7   

49 37 Максимальна нормативна поживність кормів 10,4 9,5 11,1     12,7   

50 38 Мінімальне виробництво і потреба концентрованих кормів               

51 39 Максимальне виробництво і потреба концентрованих кормів               

52 40 Мінімальне виробництво і потреба соковитих кормів               

53 41 Максимальне виробництво і потреба соковитих кормів               

54 42 у т. ч. силос (мінімальне виробництво та потреба)               

55 43           силос (максимальне виробництво та потреба)               

56 44 Мінімальне виробництво і потреба зелених кормів               

57 45 Максимальне виробництво і потреба зелених кормів               

58 46 Мінімальне виробництво і потреба грубих кормів 10,4 9,5 11,1     12,7   

59 47 Максимальне виробництво і потреба грубих кормів 10,4 9,5 11,1     12,7   

60 48 у т. ч. сіно (мінімальне виробництво та потреба)               

61 49           сіно (максимальне виробництво та потреба)               

62 50 Мінімальне виробництво і потреба молока на корм, ц               

63 51 Максимальне виробництво і потреба молока на корм, ц               

64 52 Мінімальне виробництво і потреба обрату на корм, ц               

65 53 Максимальне виробництво і потреба обрату на корм, ц               

66 54 Вміст перетравного протеїну, ц 2,59 0,37 0,61     0,54   

67 VІІ Обмеження по балансу кормів для свиней зі шлейфом, ц 

корм. од. 
              

68 55 Мінімальна нормативна поживність кормів               

69 56 Максимальна нормативна поживність кормів               

70 57 Мінімальне виробництво і потреба концентрованих кормів               

71 58 Максимальне виробництво і потреба концентрованих кормів               

72 59 Мінімальне виробництво і потреба соковитих кормів               

73 60 Максимальне виробництво і потреба соковитих кормів               

74 61 у т. ч. силос (мінімальне виробництво та потреба)               

75 62           силос (максимальне виробництво та потреба)               

76 63 Мінімальне виробництво і потреба зелених кормів               

77 64 Максимальне виробництво і потреба зелених кормів               

78 65 Мінімальне виробництво і потреба молока на корм, ц               

79 66 Максимальне виробництво і потреба молока на корм, ц               

80 67 Мінімальне виробництво і потреба обрату на корм, ц               

81 68 Максимальне виробництво і потреба обрату на корм, ц               

82 69 Вміст перетравного протеїну, ц               

83 VІІ

І 
Обмеження по балансу кормів для овець, ц корм. од.               

84 71 Мінімальна нормативна поживність кормів               

85 72 Максимальна нормативна поживність кормів               

86 73 Мінімальне виробництво і потреба концентрованих кормів               

87 74 Максимальне виробництво і потреба концентрованих кормів               

88 75 Мінімальне виробництво і потреба соковитих кормів               

89 76 Максимальне виробництво і потреба соковитих кормів               

90 77 у т. ч. силос (мінімальне виробництво та потреба)               

91 78           силос (максимальне виробництво та потреба)               

92 79 Мінімальне виробництво і потреба зелених кормів               

93 80 Максимальне виробництво і потреба зелених кормів               



 

 

Продовження додатку Щ 

5 x x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 

44 33   18,4                                     

45 34     433,7                                   

46 35                                         

47 VІ                                         

48 36   6,6 34,7 61,0 36,5 41,0 95,2 23,0 59,0 138,8 67,5 40,1 38,0 28,9 36,3 28,2 15,7 34,6 39,1 23,3 

49 37   6,6 34,7 61,0 36,5 41,0 95,2 23,0 59,0 138,8 67,5 40,1 38,0 28,9 36,3 28,2 15,7 34,6 39,1 23,3 

50 38       50,7 26,9 29,9 95,2 23,0 46,3                       

51 39       50,7 26,9 29,9 95,2 23,0 46,3                       

52 40                   104,1 54,0 40,1             39,1   

53 41                   104,1 54,0 40,1             39,1   

54 42                       40,1             39,1   

55 43                       40,1             39,1   

56 44     34,7             34,7 13,5   38,0 28,9 36,3         23,3 

57 45     34,7             34,7 13,5   38,0 28,9 36,3         23,3 

58 46   6,6   10,4 9,5 11,1     12,7             28,2 15,7 34,6     

59 47   6,6   10,4 9,5 11,1     12,7             28,2 15,7 34,6     

60 48                                 15,7 34,6     

61 49                                 15,7 34,6     

62 50                                         

63 51                                         

64 52                                         

65 53                                         

66 54   2,76 4,12 6,82 2,35 2,97 5,23 3,74 4,21 7,16 7,16 0,27 0,30 3,74 6,27 5,72 3,60 5,15 7,59 2,96 

67 VІІ                                         

68 55                                         

69 56                                         

70 57                                         

71 58                                         

72 59                                         

73 60                                         

74 61                                         

75 62                                         

76 63                                         

77 64                                         

78 65                                         

79 66                                         

80 67                                         

81 68                                         

82 69                                         

83 VІІ

І 
                                        

84 71                                         

85 72                                         

86 73                                         

87 74                                         

88 75                                         

89 76                                         

90 77                                         

91 78                                         

92 79                                         

93 80                                         



 

 

Продовження додатку Щ 

5 x X28 x29 x30 x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40 x41 x42 x43 x44 x45 x46 

44 33                    

45 34                    

46 35                    

47 VІ                    

48 36                    

49 37                    

50 38                    

51 39                    

52 40                    

53 41                    

54 42                    

55 43                    

56 44                    

57 45                    

58 46                    

59 47                    

60 48                    

61 49                    

62 50                    

63 51                    

64 52                    

65 53                    

66 54                    

67 VІІ                    

68 55 50,7 26,9 29,9 95,2 23,0 138,8 67,5 40,1 36,3 39,1          

69 56 50,7 26,9 29,9 95,2 23,0 138,8 67,5 40,1 36,3 39,1          

70 57 50,7 26,9 29,9 95,2 23,0               

71 58 50,7 26,9 29,9 95,2 23,0               

72 59      104,1 54,0 40,1  39,1          

73 60      104,1 54,0 40,1  39,1          

74 61        40,1  39,1          

75 62        40,1  39,1          

76 63      34,7 13,5  36,3           

77 64      34,7 13,5  36,3           

78 65                    

79 66                    

80 67                    

81 68                    

82 69 6,82 2,35 2,97 5,23 3,74 7,16 7,16 0,27 6,27 7,59          

83 VІІ

І 

                   

84 71           61,0 36,5 41,0 95,2 23,0 138,8 67,5 40,1 38,0 

85 72           61,0 36,5 41,0 95,2 23,0 138,8 67,5 40,1 38,0 

86 73           50,7 26,9 29,9 95,2 23,0     

87 74           50,7 26,9 29,9 95,2 23,0     

88 75                104,1 54,0 40,1  

89 76                104,1 54,0 40,1  

90 77                  40,1  

91 78                  40,1  

92 79                34,7 13,5  38,0 

93 80                34,7 13,5  38,0 



 

 

Продовження додатку Щ 

5 x x47 x48 x49 x50 x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60 x61 x62 x63 x64 x65 x66 

44 33                     

45 34                     

46 35                     

47 VІ                     

48 36                     

49 37                     

50 38                     

51 39                     

52 40                     

53 41                     

54 42                     

55 43                     

56 44                     

57 45                     

58 46                     

59 47                     

60 48                     

61 49                     

62 50                     

63 51                     

64 52                     

65 53                     

66 54                     

67 VІІ                     

68 55                     

69 56                     

70 57                     

71 58                     

72 59                     

73 60                     

74 61                     

75 62                     

76 63                     

77 64                     

78 65                     

79 66                     

80 67                     

81 68                     

82 69                     

83 VІІ

І 

                    

84 71 28,9 36,3 28,2 15,7 34,6 39,1 23,3              

85 72 28,9 36,3 28,2 15,7 34,6 39,1 23,3              

86 73                     

87 74                     

88 75      39,1               

89 76      39,1               

90 77      39,1               

91 78      39,1               

92 79 28,9 36,3     23,3              

93 80 28,9 36,3     23,3              



 

 

Продовження додатку Щ 

5 x x67 x68 x69 x70 x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80 x81 x82 x83 x84 x85 

44 33                    

45 34                    

46 35                    

47 VІ                    

48 36      5,8  7,4  -45,0 -20,0     1,0  0,1  

49 37      5,8  7,4  -66,0 -40,0     1,0  0,1  

50 38          -10,80 -4,00         

51 39          -15,84 -8,00         

52 40          -9,90 -5,60         

53 41          -14,52 -11,20         

54 42          -7,20 -4,40         

55 43          -10,56 -8,80         

56 44      5,8    -13,95 -5,60         

57 45      5,8    -20,46 -11,20         

58 46        7,4  -10,35 -4,00         

59 47        7,4  -15,18 -8,00         

60 48        7,4  -4,50 -1,00         

61 49        7,4  -6,60 -2,00         

62 50           -0,40     1,00    

63 51           -0,80     1,00    

64 52           -0,40       0,07  

65 53           -0,80       0,07  

66 54      0,63  0,84  -6,67 -3,80     0,11  0,02  

67 VІІ                    

68 55            -7,1     1,0  0,1 

69 56            -11,0     1,0  0,1 

70 57            -5,68        

71 58            -8,80        

72 59            -0,85        

73 60            -1,32        

74 61            -0,57        

75 62            -0,88        

76 63            -0,43        

77 64            -0,66        

78 65            -0,04     1,00   

79 66            -0,06     1,00   

80 67            -0,11       0,07 

81 68            -0,17       0,07 

82 69            -1,20     0,11  0,02 

83 VІІ

І 

                   

84 71       5,8  7,4    -4,0       

85 72       5,8  7,4    -6,8       

86 73             -0,68       

87 74             -1,16       

88 75             -0,52       

89 76             -0,88       

90 77             -0,48       

91 78             -0,82       

92 79       5,8      -1,60       

93 80       5,8      -2,72       



 

 

Продовження додатку Щ 

5 x x86 x87 x88 x89 x90 x91 x92 x93 x94     

44 33          10440,7 ≥ 10000 

 

 

45 34          4500,0 ≥ 4500  

46 35          294,0 ≤ 300  

47 VІ              

48 36 0,2 0,8        39444,8 ≥ 0  

49 37 0,2 0,8        -11790,8 ≤ 0  

50 38  0,8        0,0 ≥ 0  

51 39  0,8        -11285,0 ≤ 0  

52 40 0,2         12789,1 ≥ 0  

53 41 0,2         0,0 ≤ 0  

54 42          9581,1 ≥ 0  

55 43          -133,8 ≤ 0  

56 44          15124,4 ≥ 0  

57 45          0,0 ≤ 0  

58 46          11025,6 ≥ 0  

59 47          0,0 ≤ 0  

60 48          2416,6 ≥ 0  

61 49          -1442,6 ≤ 0  

62 50          505,8 ≥ 0  

63 51          0,0 ≤ 0  

64 52          0,0 ≥ 0  

65 53          -505,8 ≤ 0  

66 54 0,01 0,08        3742,2 ≥ 0  

67 VІІ              

68 55   1,0       4449,8 ≥ 0  

69 56   1,0       -90,8 ≤ 0  

70 57   1,0       3632,5 ≥ 0  

71 58   1,0       0,0 ≤ 0  

72 59          544,9 ≥ 0  

73 60          0,0 ≤ 0  

74 61          363,3 ≥ 0  

75 62          0,0 ≤ 0  

76 63          272,4 ≥ 0  

77 64          0,0 ≤ 0  

78 65          0,0 ≥ 0  

79 66          -22,7 ≤ 0  

80 67          0,0 ≥ 0  

81 68          -68,1 ≤ 0  

82 69   0,16       86,8 ≥ 0  

83 VІІ

І 

             

84 71    0,6      397,6 ≥ 0  

85 72    0,6      0,0 ≤ 0  

86 73    0,6      67,6 ≥ 0  

87 74    0,6      0,0 ≤ 0  

88 75          51,7 ≥ 0  

89 76          0,0 ≤ 0  

90 77          0,0 ≥ 0  

91 78          -47,7 ≤ 0  

92 79          159,0 ≥ 0  

93 80          0,0 ≤ 0  



 

 

Продовження додатку Щ 

5   Шукані змінні x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 

94 81 Мінімальне виробництво і потреба грубих кормів               

95 82 Максимальне виробництво і потреба грубих кормів               

96 83 у т. ч. сіно (мінімальне виробництво та потреба)               

97 84           сіно (максимальне виробництво та потреба)               

98 85 Вміст перетравного протеїну, ц               

99 ІХ Обмеження по балансу кормів для робочих коней, ц корм. од.               

100 86 Мінімальна нормативна поживність кормів               

101 87 Максимальна нормативна поживність кормів               

102 88 Мінімальне виробництво і потреба концентрованих кормів               

103 89 Максимальне виробництво і потреба концентрованих кормів               

104 90 Мінімальне виробництво і потреба соковитих кормів               

105 91 Максимальне виробництво і потреба соковитих кормів               

106 92 Мінімальне виробництво і потреба зелених кормів               

107 93 Максимальне виробництво і потреба зелених кормів               

108 94 Мінімальне виробництво і потреба грубих кормів               

109 95 Максимальне виробництво і потреба грубих кормів               

110 96 у т. ч. сіно (мінімальне виробництво та потреба)               

111 97           сіно (максимальне виробництво та потреба)               

112 98 Вміст перетравного протеїну, ц               

113 99 Солома (на підстилку), т/га 5,2 2,8       6,0   

114 Х Обмеження по закупівлі та виробництву кормів, ц               

115 100 жому                

116 101 комбікормових сумішей для великої рогатої худоби               

117 102 комбікормових сумішей для свиней               

118 103 комбікормових сумішей для овець               

119 104 Обмеження за розораністю сільськогосподарських угідь, га               

120 ХІ Агроекологічні обмеження               

121   за органічними добривами, т               

122 105 Баланс виробництва органічних добрив (солома, гній), т     12,6 37,6 7,80   4,46 

123 106 Баланс виробництва і внесення органічних добрив, т 20 10 10 40 0 20 0 

124 107 За насиченням сівозміни органічними добривами, т 7 -3 -3 27 -13 7 -13 

125   за мінеральними добривами, кг/га               

126 108 Азотні добрива, кг 0,0 0,0 5,4 17,3 0,0 59,7 0,0 

127 109 Фосфорні добрива, кг 0,0 0,0 8,9 20,4 0,0 42,0 0,0 

128 110 Калійні добрива, кг 0,0 0,0 10,4 0,0 15,4 12,8 0,0 

129 111 Баланс внесення мінеральних добрив за діючою речовиною, кг 0,0 0,0 24,7 37,6 15,4 114,5 0,0 

130 112 За рівнем екологізації землеробства               

131 113 Баланс гумусу, т 0,78 0,49 0,32 0,22 -0,41 0,84 -0,09 

132 114 За ерозійною небезпекою 0,30 0,50 0,40 0,85 0,35 0,30 0,40 

133 х Цільова функція. Максимум чистого доходу, тис. грн 6,92 4,62 5,54 12,95 5,93 3,93 6,12 

 

 

 



 

 

Продовження додатку Щ 

5  x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 

94 81                                         

95 82                                         

96 83                                         

97 84                                         

98 85                                         

99 ІХ                                         

100 86                                         

101 87                                         

102 88                                         

103 89                                         

104 90                                         

105 91                                         

106 92                                         

107 93                                         

108 94                                         

109 95                                         

110 96                                         

111 97                                         

112 98                                         

113 99       5,2 2,8       6,0                       

114 Х                                         

115 100                                         

116 101                                         

117 102                                         

118 103                                         

119 104                                         

120 ХІ                                         

121                                           

122 105 10,6 12,88       12,6 37,6 7,80                         

123 106 0 0 65 20 10 10 40 0 20 65 60 10 10 0 0 0 0 0 0 0 

124 107 -13 -13 52 7 -3 -3 27 -13 7 52 47 -3 -3 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 

125                                           

126 108 25,8 0,0 21,0 0,0 0,0 5,4 17,3 0,0 59,7 21,0 8,5 6,6 6,6 0,0 9,2 20,4 95,1 72,6 0,0 0,0 

127 109 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 20,4 0,0 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,3 0,0 18,7 23,5 15,6 0,0 0,0 

128 110 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 0,0 15,4 12,8 0,0 0,0 46,8 46,8 70,4 0,0 13,6 58,5 83,0 52,5 0,0 

129 111 25,8 0,0 21,0 0,0 0,0 24,7 37,6 15,4 114,5 21,0 8,5 53,5 53,5 144,8 9,2 52,0 177,1 171,3 52,5 0,0 

130 112                                         

131 113 -0,55 -1,18 0,17 0,78 0,49 0,32 0,22 -0,41 0,84 0,17 0,17 0,47 0,47 -0,21 1,25 0,76 0,55 0,47 1,25 0,75 

132 114 0,35 0,75 0,85 0,30 0,50 0,40 0,85 0,35 0,30 0,85 0,85 0,60 0,60 0,30 0,08 0,08 0,08 0,35 0,35 0,35 

133 х 7,43 6,93 21,6                                   

 

 

 

 

 

 



 

 

Продовження додатку Щ 

5 x x28 x29 x30 x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40 x41 x42 x43 x44 x45 x46 

94 81           10,4 9,5 11,1       

95 82           10,4 9,5 11,1       

96 83                    

97 84                    

98 85           6,82 2,35 2,97 5,23 3,74 7,16 7,16 0,27 0,30 

99 ІХ                    

100 86                    

101 87                    

102 88                    

103 89                    

104 90                    

105 91                    

106 92                    

107 93                    

108 94                    

109 95                    

110 96                    

111 97                    

112 98                    

113 99 5,2 2,8         5,2 2,8        

114 Х                    

115 100                    

116 101                    

117 102                    

118 103                    

119 104                    

120 ХІ                    

121                      

122 105   12,6 37,6 7,80        12,6 37,6 7,80     

123 106 20 10 10 40 0 65 60 10 0 0 20 10 10 40 0 65 60 10 10 

124 107 7 -3 -3 27 -13 52 47 -3 -13 -13 7 -3 -3 27 -13 52 47 -3 -3 

125                      

126 108 0,0 0,0 5,4 17,3 0,0 21,0 8,5 6,6 9,2 0,0 0,0 0,0 5,4 17,3 0,0 21,0 8,5 6,6 6,6 

127 109 0,0 0,0 8,9 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

128 110 0,0 0,0 10,4 0,0 15,4 0,0 0,0 46,8 0,0 52,5 0,0 0,0 10,4 0,0 15,4 0,0 0,0 46,8 46,8 

129 111 0,0 0,0 24,7 37,6 15,4 21,0 8,5 53,5 9,2 52,5 0,0 0,0 24,7 37,6 15,4 21,0 8,5 53,5 53,5 

130 112                    

131 113 0,78 0,49 0,32 0,22 -0,41 0,17 0,17 0,47 1,25 1,25 0,78 0,49 0,32 0,22 -0,41 0,17 0,17 0,47 0,47 

132 114 0,30 0,50 0,40 0,85 0,35 0,85 0,85 0,60 0,08 0,35 0,30 0,50 0,40 0,85 0,35 0,85 0,85 0,60 0,60 

133 х                    

 

 



Продовження додатку Щ 

5 x x47 x48 x49 x50 x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59 x60 x61 x62 x63 x64 x65 x66 

94 81   28,2 15,7 34,6                

95 82   28,2 15,7 34,6                

96 83    15,7 34,6                

97 84    15,7 34,6                

98 85 3,74 6,27 5,72 3,60 5,15 7,59 2,96              

99 ІХ                     

100 86        36,5 41,0 95,2 67,5 40,1 38,0 28,9 36,3 28,2 15,7 34,6 39,1 23,3 

101 87        36,5 41,0 95,2 67,5 40,1 38,0 28,9 36,3 28,2 15,7 34,6 39,1 23,3 

102 88        26,9 29,9 95,2           

103 89        26,9 29,9 95,2           

104 90           54,0 40,1       39,1  

105 91           54,0 40,1       39,1  

106 92           13,5  38,0 28,9 36,3     23,3 

107 93           13,5  38,0 28,9 36,3     23,3 

108 94        9,5 11,1       28,2 15,7 34,6   

109 95        9,5 11,1       28,2 15,7 34,6   

110 96                 15,7 34,6   

111 97                 15,7 34,6   

112 98        2,35 2,97 5,23 7,16 0,27 0,30 3,74 6,27 5,72 3,60 5,15 7,59 2,96 

113 99        2,8 3,6            

114 Х                     

115 100                     

116 101                     

117 102                     

118 103                     

119 104                     

120 ХІ                     

121                       

122 105         12,6 37,6           

123 106 0 0 0 0 0 0 0 10 10 40 60 10 10 0 0 0 0 0 0 0 

124 107 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -3 -3 27 47 -3 -3 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 

125                       

126 108 0,0 9,2 20,4 95,1 72,6 0,0 0,0 0,0 5,4 17,3 8,5 6,6 6,6 0,0 9,2 20,4 95,1 72,6 0,0 0,0 

127 109 74,3 0,0 18,7 23,5 15,6 0,0 0,0 0,0 8,9 20,4 0,0 0,0 0,0 74,3 0,0 18,7 23,5 15,6 0,0 0,0 

128 110 70,4 0,0 13,6 58,5 83,0 52,5 0,0 0,0 10,4 0,0 0,0 46,8 46,8 70,4 0,0 13,6 58,5 83,0 52,5 0,0 

129 111 145 9,2 52,0 177,1 171,3 52,5 0,0 0,0 24,7 37,6 8,5 53,5 53,5 144,8 9,2 52,0 177,1 171,3 52,5 0,0 

130 112                     

131 113 -0,21 1,25 0,76 0,55 0,47 1,25 0,75 0,49 0,32 0,22 0,17 0,47 0,47 -0,21 1,25 0,76 0,55 0,47 1,25 0,75 

132 114 0,30 0,08 0,08 0,08 0,35 0,35 0,35 0,50 0,40 0,85 0,85 0,60 0,60 0,30 0,08 0,08 0,08 0,35 0,35 0,35 

133 х                     

 

 



Продовження додатку Щ 

5 x x67 x68 x69 x70 x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80 x81 x82 x83 x84 x85 

94 81         7,4    -1,20       

95 82         7,4    -2,04       

96 83         7,4    -0,24       

97 84         7,4    -0,41       

98 85       0,63  0,84    -0,65       

99 ІХ                    

100 86              -24,0      

101 87              -35,0      

102 88              -7,20      

103 89              -10,5      

104 90              -0,72      

105 91              -1,05      

106 92              -5,52      

107 93              -8,05      

108 94              -10,5      

109 95              -15,4      

110 96              -7,92      

111 97              -11,6      

112 98              -3,8      

113 99          -1,20 -0,72 -1,68 -0,92 -0,96      

114 Х                    

115 100                    

116 101                    

117 102                    

118 103                    

119 104   1 1                

120 ХІ                    

121                      

122 105     1,25     9,00 9,00 2,00 0,90 7,00      

123 106 0 0 0 0 0               

124 107 -13 -13 -13 -13 -13               

125                      

126 108 0,0 0,0   0,0               

127 109 0,0 0,0   0,0               

128 110 0,0 0,0   0,0               

129 111 0,0 0,0   0,0               

130 112                    

131 113 0,33 0,33   1,45               

132 114 0,08 0,08 1,00 1,00 0,08               

133 х          18,96 2,20 2,16 0,09  87,5     

 

 



Продовження додатку Щ 

5 x x86 x87 x88 x89 x90 x91 x92 x93 x94     

94 81          119,3 ≥ 0  

95 82          0,0 ≤ 0  

96 83          23,9 ≥ 0  

97 84          0,0 ≤ 0  

98 85    0,06      51,5 ≥ 0  

99 ІХ              

100 86          253,0 ≥ 0  

101 87          0,0 ≤ 0  

102 88          75,9 ≥ 0  

103 89          0,0 ≤ 0  

104 90          7,6 ≥ 0  

105 91          0,0 ≤ 0  

106 92          58,2 ≥ 0  

107 93          0,0 ≤ 0  

108 94          111,3 ≥ 0  

109 95          0,0 ≤ 0  

110 96          82,2 ≥ 0  

111 97          -1,3 ≤ 0  

112 98          23,3 ≥ 0  

113 99       -1   0,0 = 0  

114 Х              

115 100 1         0,0 ≤ 3600  

116 101  1        0,0 ≤ 3000  

117 102   1       0,0 ≤ 500  

118 103    1      0,0 ≤ 200  

119 104          0,0 ≤ 55 
 

 

120 ХІ              

121                

122 105       3,5 -1  0,0 = 0  

123 106        -1  0,0 = 0  

124 107          0,0 ≥ 0 13 

125                

126 108          273033,3 ≤ 300000,0  

127 109          87099,0 ≤ 100000,0  

128 110          128863,3 ≤ 150000,0  

129 111         -1 0,0 = 0,0  

130 112        1 -0,067 57041,3 ≥ 0,0 0,067 

131 113          3432,1 ≥ 0  

132 114          0,40 ≤ 0,40  

133 х      -0,001    8306,6   max Екологізація 

 
 

У чарунці CV133 введено формулу =ЕСЛИ(CR6/CQ6=0; "Екологічне землеробство"; 

ЕСЛИ(И(CR6/CQ6>1;CR6/CQ6<4);"Інтенсивна екологізація"; 

ЕСЛИ(И(CR6/CQ6>5;CR6/CQ6<15);"Екологізація"; 

ЕСЛИ(CИ(CR6/CQ6>16;CR6/CQ6<25); "Хімізація";"Інтенсивна хімізація")))) 

 
Джерело: [побудовано  автором] 



 

 

Продовження додатку Щ 

Модель оптимального поєднання галузей з використанням надбудови 

Solver (Поиск решения) табличного середовища Microsoft Excel 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 



 

 
 



 

 



 

 



 

 
 



 

 



 

 
 



 

 
 


