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ECONOMIC INSTRUMENTS FOR BALANCE OF FORESTRY 
DEVELOPMENT OF PODILSK REGION 

Furdychko О. 
Yaremko O.  

Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS  
Kyiv, UKRAINE 

Today, in order to ensure the balanced development of forestry, it is 
necessary to implement a number of stages of legislative change, apply 
modern views in management, reduce anthropogenic pressure, focus on 
biodiversity conservation and maintaining stable biosphere functions. 

The strategic directions of the country's forestry development should 
be based on the international aspects of environmental policy and 
balanced development of forest use. The main criteria for the balanced 
development of the forest industry of Ukraine should be considered: 

• conservation and enhancement of forest biodiversity and their 
significant positive impact on global carbon cycles; 

• preservation and support of productive functions of forests, 
• increasing socio-economic functions and indicators as a result of 

forestry. 
Due to the formation of new economic relations in our country and 

the need to overcome inconsistencies between environmental, economic 
and social goals, promoting sustainable forestry development is 
necessary to increase forest areas and restore ecosystems. 

Ecological and economic regulation of forestry is a set of financial 
and economic, organizational and managerial, environmental, technical 
and social measures of forest resources management bodies, private 
organizations and institutions of public-private partnership to ensure 
cost-effective and environmentally safe forestry [2]. 

Economic instruments of sustainable forestry development are 
certain means that involve the use of market instruments to achieve this 
goal and direct the activities of economic entities in an environmentally 
friendly direction by influencing costs and benefits, attracting new 
approaches to forestry. The tasks of environmental instruments should 
also include the inventory of the environmental fund within the state and 
the establishment of forests that need active protection in order to 
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restore their primary structural and functional organization and those 
that should be removed from protected areas as secondary ecosystems 
and have no value for preservation of ecosystem diversity, and in some 
places is a powerful source of reproduction and settlement of 
phytopathological organisms [3]. 

Following the international experience and norms of balanced forest 
use, intervention in the forest ecosystem in harvesting resources should 
not disturb its age and species structure, reduce its productivity and 
biological sustainability, and economic benefits from forestry and 
timber production should not be due to losses and irrational use of other, 
non-timber and non-raw materials, and, above all, environmental, social 
and other functions of the forest [4]. If we consider the ecological and 
economic component of public forest management, we must note that 
all mechanisms, tools and actions should be aimed at supporting the 
proper functioning of all components of forest ecosystems, economic 
processes and their ability to recover in relation to the environment. 
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In market economy nowadays enterprises businesses have got a 

sufficient level of independence in making management decisions with 
full responsibility for the consequences of their activities. These 
circumstances encourage them to actively implement innovations, 
especially environmental ones, because today they are the guarantees of 
businesses’ economic well-being, and give the opportunity to increase 
the competitiveness of goods and services they produce. To increase the 
efficiency of management of various industries it is important to solve 
the problems of resource conservation and environmental protection. 
Organizations awareness of the importance of compliance with 
environmental standards in the process of economic activity should 
determine the creation of environmental innovations, the formation of 
innovative environmental projects during business planning. 

Ecologically oriented innovative activity of the enterprise should be 
realized on the basis of ecologically pure waste-free and low-waste 
technologies application, installation of treatment facilities for harmful 
emissions of gases and sewage, application of the newest technologies 
on processing of raw materials for expenses of smaller energy, 
development and delivery of products which have no harmful influence 
on the environment. 

Eco-innovative activities of enterprises aimed at improving relations 
with the environment are determined by external factors, which include: 
competition, socio-economic development of the region, environmental 
expectations of consumers, environmental legislation, and internal ‒ 
environmental awareness and aspirations of managers, voluntary 
commitments, the company’s environmental policy and management 
system in general [1, р. 130]. 
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The enterprises implementing environmental innovation not only 
create economic, social and environmental benefits for society, incurs 
significant costs, but also receive their own benefits such as: saving 
resources by rationalizing the consumption of raw materials, water, 
energy; reaching a new level of technological development through the 
renewal of production processes and the emergence of innovative 
products; strengthening competitive positions by gaining the image of 
an environmentally friendly enterprise that carries out socially 
responsible environmentally oriented activities, etc. 

Today a lot of attention is paid to startup projects with the original 
innovative idea, which is based not on copying another business with 
some differences, but a fundamentally new business model, technology, 
new product or service, which generally contributes to the formation of 
a new market [2, р. 926]. 

As a result of eco-innovation, new management models are emerging 
in practice ‒ eco-industrial parks, which use the synergy of economic 
and environmental activities of industrial producers, which are not 
normally interconnected. So companies gain from the efficient use of 
resources (materials, water, energy, infrastructure and natural resources) 
and the conversion of by-products and waste into additional profits. This 
industrial symbiosis retains resources longer in the production process 
and is a fundamental feature of a closed-loop economy, in which 
nothing is used in vain and all extracted resources are constantly 
returned in a closed circle. Such an economy operates on the dominant 
principles of reuse, repair, reconstruction, recycling of existing materials 
and products. 

Industrial eco-parks are one of the oldest forms of circular economy. 
Eco-parks are industrial zones that promote collaborations between 
businesses and with local communities, generating environmental, 
social and economic benefits [3, р. 61]. 

 Mechanisms to stimulate investment support for the dissemination 
of eco-innovations are to develop standards for financial support of 
green initiatives, including information support for the effectiveness of 
green projects [4, р. 76]. An important function of the state under any 
circumstances is the formation and support of public demand for the 
product of innovation with real opportunities for its production: the 
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relevant scientific and production capacity, financial resources, logistics 
[5, р. 15]. 

Thus, ecological innovations are of great importance for the 
transition to "green economy", improving the efficiency of 
entrepreneurship, transition to sestein development and strengthening 
environmental protection. 
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Біла Церква, УКРАЇНА 
Відомо, що генетичний потенціал морозостійкості реалізується 

лише за наявності оптимальних умов для загартування рослин. 
Тому ми в штучному кліматі намагалися створити найбільш 
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сприятливі умови для проходження цієї стадії при незначних 
енергетичних витратах на одиницю досліджуваного сортозразка, 
враховуючи розробки багатьох дослідників з цієї проблеми. Перша 
фаза загартування трав’янистих рослин пов’язана із зупинкою 
росту. Скорочення довжини дня, зниження температури, 
зменшення водопостачання та інші фактори сприяють 
загартуванню [4]. 

Рослини озимих зернових культур, які пройшли стадію 
яровизації, здатні виколоситися і дати повноцінне потомство. У 
зв’язку з цим, ми провели такі дослідження в Миронівському 
інституті пшениці ім. В.М. Ремесла в 1989−2010 рр., де вивчали 
особливості яровизації озимих зернових культур в умовах 
штучного клімату, в тому числі яровизацію тривалістю 40 діб до 
проморожування рослин, яровизацію після їх проморожування й 
проморожування з частковою яровизацією  

На підставі проведених досліджень, можна відзначити, що 
порівняно найбільшою морозостійкістю відрізняються рослини 
пшениці озимої та ячменю озимого, проморожування яких 
проводилося після яровизації, період якої для пшениці озимої 
складає 38–44 дня. Яровизацію рослин можна проводити і в 
зимово-весняний період у камері-траншеї без витрат 
електроенергії, з урахуванням умов Лісостепу України. 

Основою класичної селекції, яку майже сто років започаткував 
шведський генетик і селекціонер Г. Нільсон-Еле займаючись 
проблемами підвищення зимостійкості пшениці є метод 
еволюційної селекції. Багатьма дослідниками цей метод називався 
по різному, але основу його становив добір.  

Таким чином, як відмічають багато вчених селекціонерів, що 
добір був, є і залишається основним критерієм, результатом 
роботи, методом еволюційної селекції [5].  

В селекції дуже важливим є здатність передбачати 
результативність роботи, і саме над цим напрямом досліджень 
вчені були єдині в тому, що необхідний відповідний фон для 
оцінки та добору селекційного матеріалу по окремим признакам та 
властивостям рослин. Тому то не випадковим було будівництво 
фітотронно-селекційних комплексів при великих селекційних 
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центрах колишнього СРСР, основною задачею яких було 
прискорення селекційного процесу і оцінка селекційного матеріалу 
на морозо- та зимостійкість [2]. 

Історія розвитку людства засвідчує, що вплив на зміни клімату 
можливе не тільки через результат життєдіяльності людини, 
видобуток та інтенсивне використання вугілля, нафти, що сприяло 
підвищенню парникового ефекту, але і пряма дія людини на зміни 
погодних умов. 

Розроблені методичні основи космічного впливу на зміни 
погоди шляхом обладнання космічних супутників землі 
спеціальними приставками, які в космосі розкриваються лінзами 
діаметром від 300 м до 1000 м і які фокусують на землю пучок 
променів на значну площу території, на якій підвищують 
температуру повітря на 4−5°C [3]. 

В середньому на рік на території України надходить 45 циклонів 
та 36 антициклонів, це показник надзвичайно різких змін погодних 
умов. На півдні України відбувається опустелення деяких регіонів. 
Поширюються вони у райони традиційно достатнього зволоження 
Полісся, північні райони Лісостепу [1]. 

Так як погодні умови не стійкі і далеко не стабільні, 
селекційний матеріал необхідно оцінювати згідно тих погодних 
умов, які стали критичними на конкретний період і його необхідно 
прогнозувати і задавати у відповідних умовах. 

За останні роки умови перезимівлі озимих зернових культур 
різко змінилися. На зміну критичних стабільних морозних 
температур зими, прийшли ранні осінні заморозки із частими 
відлигами зимою. Відмічається повторюваність поновлення 
вегетації озимих зернових культур із поверненням морозів. 

Саме такі умови ми прагнемо використати  в ґрунтових ваннах 
еколого-вегетаційного майданчику Білоцерківського національного 
аграрного університету. За порівняно короткий період часу різкі 
перепади температур повітря відбуваються частіше ніж ґрунту. 
Ґрунтові ванни довжиною 300 см, шириною 100 см і висотою 50 
см, наповнені звичайним чорноземом з орного шару ґрунту, 
розміщували на висоті 50 см над поверхнею землі на відповідних 
підставках. Досліди проводили в трьох ваннах в 2020−2022 рр. 
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Ґрунтові ванни з стінками товщиною 10 см суцільного бетону 
були розміщені над поверхнею землі у зоні активного переміщення 
повітряних мас. В таких ваннах утворюються жорсткі екстремальні 
природні температурні фони, що дозволяє ефективно провести 
екологічну оцінку та добір рослин за їх морозо- та зимостійкістю, і 
отримати потомство таких рослин, які можуть бути вихідним 
матеріалом при створенні нових витривалих сортів. 

Саме тому для вивчення проблеми морозо- та зимостійкісті в 
програму досліджень були внесені різні строки посіву 33-ох сортів 
озимих зернових культур (пшениці м’якої і твердої − 20, жита − 4, 
тритікале − 6, озимого ячменю − 3). В 2020 році посів провели 13 
листопада, де в результаті перезимівлі отримали потомство 
окремих рослин озимого ячменю сортів Мирний, Статус і твердої 
пшениці сорту Лакомка, яке було висіяне під урожай 2022 року. 
Потомство сортів саме цих рослин представляло для нас найбільшу 
цінність, в порівнянні із іншими сортами. В 2021 році посів цього 
набору сортів провели в різні строки: 28 вересня, 20 жовтня, 18 
листопада в ґрунтові ванни. Рядки довжиною 1 м розділили 
пополам, де в одній половині висівали 28 вересня, а в другій 18 
листопада. Тобто в одному рядку розміщали насіння одного сорту 
двох строків посіву: 28 вересня і 18 листопада. Паралельно 
28 вересня, 18 листопада 2021 року і 18 лютого 2022 року насіння 
цього набору сортів висівали безпосередньо в ґрунт вегетаційного 
майданчика за такою схемою що і ґрунтових ваннах. Рослини, 
отримані за строку посіву 18 лютого, виділялися широким в часі 
терміном колосіння. Порівняно коротким він був у рослин сортів 
озимого ячменю і окремих сортів озимої пшениці, розмах 
колосіння якої становив до 20 днів, що підтверджує різну потребу 
рослин цих сортів у яровизаційних умовах. Як в ґрунтових ваннах, 
так і в умовах вегетаційного майданчику рослини не поливали. 
Відмічаємо, що в умовах ґрунтових ванн, завдяки розміщенню їх в 
зоні підвищених температур повітря, є можливість провести 
додаткову оцінку рослин набору сортів на засухостійкість. 

Слід відмітити, що за порівняно м’якої зими 2021/22 року 
практично всі сорти перезимували, але ми відмічаємо що більш 
критичні умови були для рослин сортів озимого ячменю Оскар, 
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Статус. Потомство сортів рослин, що вижили ми плануємо 
отримати у 2022 році. Зміщення термінів сівби у бік пізніх 
призводить до зменшення інтенсивності росту та розвитку рослин в 
осінній період. Найбільшого розвитку в весняний період рослини 
досягають за раннього строку сівби, але до настання воскової фази 
розвитку рослин така різниця стає мінімальною.  

Таким чином за різних строків сівби в екстремальних природних 
умовах стає можливим суттєво впливати на морозо- та 
зимостійкість рослин та одержувати потомство з них. Такий 
науковий підхід є доцільним з еколого-економічної точки зору. 
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ДО ПИТАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО 
ФОНДУ УКРАЇНИ 

Бавровська Н.М., к.е.н., доц. 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Київ, УКРАЇНА 
Процеси глобалізації та суспільних трансформацій підвищують 

пріоритетність збереження довкілля, а отже, потребують від 
України вжиття термінових заходів. Протягом тривалого часу 
економічний розвиток держави супроводжувався незбалансованою 
експлуатацією природних ресурсів, низькою пріоритетністю 
питань захисту довкілля, що унеможливлювало досягнення 
збалансованого (сталого) розвитку [1]. 
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Природно-заповідний фонд України – це ділянки суші і водного 
простору, природні комплекси яких мають особливу 
природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу 
цінність та охороняється як національне надбання, щодо якого 
встановлюється особливий режим охорони, відтворення і 
використання[2]. 

До природно-заповідного фонду України належать природні 
території і об’єкти та штучно створені об’єкти. До природних 
територій і об’єктів належать природні заповідники, біосферні 
заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні 
парки, заказники, пам’ятки природи та заповідні урочища. Штучно 
створені об’єкти ПЗФ - це ботанічні сади, дендрологічні парки, 
зоологічні парки, а також парки-пам’ятки садовопаркового 
мистецтва. 

Землі природно-заповідного фонду України є об’єктами 
комплексної охорони та належать до земель природно-заповідного 
фонду та іншого природоохоронного або історико-культурного 
призначення. Розвиток системи природоохоронних територій є 
важливою передумовою для забезпечення сталого розвитку країни.  

В 2015 році ООН були визначені основні цілі сталого розвитку - 
17 ключових напрямків діяльності, як основні завдання для 
економічного розвитку, розвитку інновацій, сталого споживання, а 
також подолання бідності, запобігання негативним наслідкам зміни 
клімату у світі, забезпечення миру і процвітання для усіх людей [3]. 

Станом на 01.01.2021 природно-заповідний фонд України в 
своєму складі налічував 8633 територій та об’єктів, фактичною 
площею 4105522,247 га та 402500,0 га в межах акваторії Чорного 
моря. Найбільший відсоток заповідності серед адміністративно-
територіальних одиниць – у м. Севастополь, м. Київ, Івано-
Франківській, Хмельницькій та Закарпатській областях. 
Найменший – у Вінницькій, Харківській, Черкаській, 
Дніпропетровській та Миколаївській областях [4]. 

Ще в 1992 році Конвенцією про охорону біологічного 
різноманіття, сторонами якої є 196 країни світу, серед яких і 
Україна було поставлено завдання створити систему 
природоохоронних територій на площі 17% суходолу та 10% 
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морських акваторій [5]. Розширення площі природно-заповідного 
фонду до 15% від загальної території України до  2027 року 
повинно було стати важливим екологічним і соціальним 
індикатором, підвищення якого сприяло б підтриманню 
екологічного балансу екосистем та екологічній стабільності 
територій [6].  

Однак на сьогоднішній день війна російської федерації проти 
України продовжує завдавати величезної шкоди людям та 
інфраструктурі населених пунктів, де тривають бойові дії та 
впливає на дику природу. Рівень шкоди завданий об’єктам 
природно-заповідного фонду через війну оцінити не можливо, 
значних зазнали і природоохоронні об’єкти – заповідники, 
національні парки, зоопарки в Київській, Сумській, Чернігівській, 
Житомирській. На території цих областей повсюди є велика 
кількість ракет, що впали (в тому числі нерозірваних боєприпасів), 
а це в подальшому представлятиме потенційну небезпеку для 
навколишнього природного середовища, протягом багатьох 
десятиліть.  

В Харківській, Херсонській, Миколаївській, Донецькій та 
Луганській областях, де сьогодні тривають активні бойові дії, 
створюються численні обмеження для природоохоронної 
діяльності на тимчасово окупованих територіях. Внаслідок цього 
природні екосистеми потерпають також через фортифікаційне 
будівництво, пошкодження їх вибухами, військовим транспортом, 
пожежами тощо. 

За даними Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів  
України воєнні дії вплинули на 900 заповідних територій площею 
1,2 млн га, що становить близько третини площі всіх заповідних 
територій України. Під загрозою знищення в Україні знаходяться 
14 Рамсарських об’єктів площею 397,7 тис. га, близько 200 
територій Смарагдової мережі площею 2,9 млн га та біосферні 
заповідники. 

Відновлення порушених внаслідок збройного конфлікту 
природних комплексів та об’єктів (зокрема на території об’єктів 
природно-заповідного фонду) повинно стати одним з пріоритетних 
напрямків у сфері екологічної безпеки для Плану відновлення 
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України. В Україні повинні бути створені умови для подальшого 
забезпечення розвитку екологічної мережі, створення 
репрезентативної та ефективно керованої системи територій та 
об’єктів природно-заповідного фонду, в тому числі за рахунок 
екологічного відновлення порушених, засолених і деградованих 
ґрунтів та ґрунтів, забруднених унаслідок Чорнобильської 
катастрофи. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ 
РЕКРЕАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ У СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ 

Бендасюк О.О., д.е.н., доц. 
Інститут агроекології і природокористування НААН 

Київ, УКРАЇНА 
Сахарнацька Л.І., к.е.н., доц. 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 
Ужгород, УКРАЇНА 

Ефективна туристична політика держави, передбачає не лише 
створення раціональних механізмів регулювання, розподілу 
повноважень між центральними та місцевими органами влади у 
сфері надання туристичних послуг, а й потребує вироблення 
стратегії комплексного підходу до вирішення нагальних проблем 
соціально-економічного, екологічного, демографічного значення у 
сільській місцевості.  

Необхідність проведення інституціональних перетворень та 
диверсифікації сільської економіки, передбачає переведення 
наявних людських та природних ресурсів у нові види 
сільськогосподарської та несільськогосподарської діяльності у 
сільській місцевості, а також створення умов для більш 
ефективного та якісного їх використання, збільшення прибутків 
підприємств і домогосподарств, підвищення рівня життя сільських 
мешканців.  

Проблема забезпечення збалансованого розвитку рекреаційного 
туризму у сільських територіях набуває особливого значення, якщо 
враховувати затяжний кризовий стан вітчизняної економіки, 
свідоме дистанціювання представників державних установ від 
вирішення саме системних проблем соціально-економічного 
розвитку територій та перекладання цих завдань на місцеві 
громади. Досвід більшості країн показав, що саме туристична 
галузь є тим інструментом, який стимулює не лише економічний, 
але і соціальний розвиток країни, окремих територій, сприяючи 
збільшенню фінансових надходжень, як до державного, так і до 
місцевого бюджетів. Необхідність розробки дієвих заходів щодо 
стимулювання розвитку рекреаційного туризму сільських 
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територій, підвищення підприємницької активності місцевого 
населення передбачає детальне вивчення наявного природно-
ресурсного та виробничогопотенціалу, як основи розвитку нових 
напрямків господарської діяльності сільських територій [1]. 

Всесвітня туристична організація (ВТО), розглядає зелений, 
екологічний туризм як один з п'яти ключових стратегічних 
напрямків розвитку туристичної індустрії в світі.  

Європейською Стратегією стійкого та конкурентного 
європейського туризму проголошено, в якості головної мети, 
підвищення конкурентоспроможності європейського туризму 
шляхом забезпечення стійкості та доступності та визначено 
пріоритетні напрямки діяльності. Стратегія розвитку туристичної 
індустрії ЄС спрямована на: підвищення рівня та якості життя 
населення, захист навколишнього середовища, зменшення 
негативного впливу на нього, попередження його погіршення і 
деградації, збереження культурно-історичної спадщини [2].  

В країнах ЄС виділяються наступні моделі розвитку зеленого та 
сільського  туризму. Так, французька модель передбачає різні 
форми класичного сільського зеленого туризму, змінні в 
залежності від близькості від моря; значна увага приділяється 
розвитку гастрономічному та винному туризму; форми розміщення 
туристів припускають в меншій мірі проживання на фермах, 
туристи розміщуються в котеджах. Німецька модель розвитку - 
проживання та харчування в фермерських будинках; сільський 
зелений туризм переплітається з фермерським та подієвим; 
припускається праця на землі. Наступна, італійська модель- 
сільський зелений туризм суміщений з відновленням здоров’я, 
вивченням гастрономії і продукції місцевого виробництва, 
спортом; розміщення туристів в апартаментах; поширені палаточні 
містечка [3]. 

Сучасні умови функціонування національної Української 
економіки обумовлені важливістю розвитку туризму, особливо 
збалансованого рекреаційного, оскільки він виступає засобом 
валютних надходжень, забезпечення зайнятості, збільшення внеску 
в платіжний баланс і ВВП, активізації інвестиційної діяльності та 
розширення обігу коштів диверсифікації економіки, зростання 
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прибутків і підвищення рівня екологічного та соціального 
добробуту населення.  

Разом з тим, у зв'язку з початком пандемії, а згодом війни на 
територіЇ України, введенням карантинних обмежень та закриттям 
кордонів стримує потік іноземних туристів, які б за стабільних 
геополітичних умов стимулювали розвиток сільського 
збалансованого туризму. 

Розвиток збалансованого рекреаційного туризму у сільській 
місцевості, потребує не так державних коштів, як підтримки з боку 
держави у нормативно-правовому забезпеченні (розробка та 
прийняття відповідних законодачих актів), впровадженні 
фінансових (позик і грантів) та розробці низки фіскальних 
(податкових, тарифних) механізмів. Забезпечення розвитку 
рекреаційного туризму у сільській місцевості, як одного з видів 
сільського збалансованого туризму, передбачає тісну спрівпрацю 
та взаємодію з органами державної влади, з місцевими та 
територіальними громадами, що сприятиме забезпеченню 
раціонального використання та збереження природно-ресурсного 
потенціалу. 

Можна констатувати, що розроблення стратегічних напрямків 
щодо збалансованого розвитку рекреаційного туризму сільських 
територій повинен передбачати: по-перше, формування 
перспективної економічної моделі розвитку рекреаційного туризму 
сільських територій з визначеними пріоритетними видами 
економічної діяльності, здатними забезпечити їхній збалансований 
розвиток; по-друге, створення умов для надходження, як 
вітчизняних так і іноземних інвестицій в сільську місцевість; по-
третє, проведення виваженої соціально-економічної та екологічної 
політики; по-пяте, стимулювання створення нових робочих місць; 
по-шосте, налагодження та розширення зовнішньоекономічної 
діяльності [4]. 

Отже, за своїм туристично-рекреаційним потенціалом, 
природно-кліматичними, культурно-історичними та національно-
етнографічними ресурсами Україна має всі можливості стати 
туристичною державою світового рівня. Розширення міжнародних 
зв’язкив відкриває нові шляхи для просування національного 
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туристичного продукту на світовому ринку, залучення до 
міжнародного збалансованого туристичного простору, однак 
проведений аналіз сучасного стану рекреаційної сфери загалом 
свідчить про те, що ефективність її діяльності стримується низкою 
проблем, що потребують нагального вирішення. 
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ДИЛЕМИ БЕЗПЕКИ ТА ЕКОЛОГІЧНА ДИПЛОМАТІЯ 
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Державний торговельно-економічний університет 

Київ, УКРАЇНА 
В глобалізаційну епоху, міжнародна проблематика екологічної 

дипломатії набуває все більшого стратегічного значення та 
пріоритетності в розвитку країн. Дослідження безпекових питань у 
сфері екологічної дипломатії має виходити з особливостей 
формування економічної безпеки країни, в якій екологічна 
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проблематика може розкривати нові взаємозв’язки у контексті 
інших видів безпек: ресурсної, енергетичної, продовольчої, 
інноваційної, інформаційної. Поняття «економічної безпеки» 
охоплює різні підходи в трактуванні, але широке коло його 
застосування пояснюється тим, що воно дотичне до економічної 
теорії та політології, пов’язане з категоріями економічної 
незалежності та залежності, стійкості, збалансованості, 
економічного суверенітету, економічного тиску, інструментів 
дипломатії та ін. [1]. 

На сучасному етапі система безпеки економічно розвинутих 
країн світу включає такі елементи, як: 1) наукову теорію 
(філософію), доктрину, концепцію, політику, стратегію і тактику 
забезпечення безпеки; 2) сукупність міжнародних державних і 
громадських (недержавних) інститутів і організацій, які 
забезпечують безпеку особи й суспільства; 3) засоби, способи і 
методи забезпечення безпеки. Розрізняють різні види безпеки: за 
масштабом (глобальна, міжнародна, регіональна, локальна); за 
сферами (економічна, екологічна, політична, інформаційна, 
соціальна, гуманітарна, психологічна, військова, культурна). 
Доцільно зазначити, що саме поняття «безпека» містить внутрішні 
суперечності в трактуванні щодо значення яких не існує і не може 
існувати чіткої згоди, у тому числі економічних  та екологічних 
елементів.   

Наукова розвідка щодо питань безпеки націлена на: об’єкт 
дослідження (за тією чи іншою концепцію, є предметом загроз та 
потребує убезпечення; цільове спрямування як процесу збереження 
від загроз); джерело загроз (вказує на те, звідки виходить загроза); 
природу загроз (визначає, якого характеру є небезпека); цінності 
(проти яких спрямовано загрози; вказує на вартісні елементи 
об’єкта безпеки, які знаходяться в небезпеці); гарантування безпеки 
(суб’єкт, відповідальний за забезпечення безпеки); відповідь на 
загрози (можливі види реакції на небезпеку). 

Наприклад, класична теорія національної безпеки як 
відображення «Realpolitik» організована навколо понять війни і 
миру – розглядає державу одночасно як гаранта і ключовий об’єкт 
безпеки. Традиційні відповіді на загрози національній безпеці 
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передбачають нарощування військового потенціалу і дипломатію 
як засіб для запобігання реалізації загроз від інших держав. 

 Внаслідок цього виник феномен «дилеми безпеки» – ситуації в 
умовах некерованого міжнародного середовища, коли одна 
держава, прагнучи захистити національні інтереси, вживає заходи з 
підвищення власної безпеки (агресивна дипломатія, збільшення 
військової потужності, утворення союзів), що викликає у відповідь 
заходи з боку інших держав, породжуючи зростання напруженості 
й конфлікти, навіть якщо цього не бажають опоненти. Дилема 
безпеки передбачає, що спіраль «дія – протидія» може 
розкручуватися двома або кількома країнами так, що кожна з них, 
витрачаючи дедалі більші суми на озброєння, не підвищує рівень 
своєї безпеки (у тому числі економічної, екологічної), а навіть 
знижує його [2]. Країни приречені до здійснення стратегічного 
вибору між суперництвом, співпрацею та партнерством, 
балансуючи за цього зусиллями економічної та екологічної 
дипломатії.  

На сучасному етапі російсько-української війни та проявів 
євразійської агресії постає необхідним посилення ролі глобальної 
дипломатії. З цього огляду, важливим є формування правових норм і 
зобов’язуючих правил усіх учасників щодо розв’язання цих 
складних проблем, реагування на виклики міжнародного характеру, 
особливо в сферах безпеки спільного розвитку та екології. 

Доцільно зауважити, що показовим є міжнародний досвід 
функціонування Інституту екологічної дипломатії та безпеки 
(Institute for Environmental Diplomacy and Security / IEDS), що є 
трансдисциплінарним дослідницьким центром в Університеті 
Вермонт (University of Vermont/UVM). Постійні дослідження у 
рамках IEDS підтверджують необхідність запровадження нових 
методів і практик розв’язання екологічних проблем і конфліктів, а 
також використання екологічних процесів як мирне урегулювання 
чи залагодження дотичних питань у контексті безпеки. Місія  
Інституту екологічної дипломатії та безпеки /IEDS  орієнтована на 
реалізацію таких напрямів: 

– «Borderlands»/ «граничність» (визначення кордонів, меж 
або границь у фізичному і когнітивному просторі дозволяють 
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значно розширити чи поглибити екологічну тематику дипломатії; 
IEDS сприяє формуванню конструктивних налаштувань щодо 
територіальності людини, оскільки геополітичні кордони діють 
переважно в рамках екологічних принципів); 

– «Resource Values» /«значення ресурсів» (переконання 
різних спільнот в істинності того, що природні ресурси мають 
цінності як в економічному, так і в екологічному значенні; але 
досить часто диз’юнктура в цих цінностях спричиняє різні 
конфлікти; IEDS здійснює пошук ефективних механізмів для 
утвердження, передачі та реалізації таких цінностей, які 
мінімізують конфлікти); 

– «Pragmatic Peace» /«прагматичний світ» (розуміння того, що 
політика досить часто є поляризована між «яструбом» і «голубом», 
тобто кожна зі сторін відхиляє мотиви та методи іншого; IEDS 
працює над узгодженням шляхів досягнення консенсусу на основі 
світоглядної практики в осягненні різного бачення світу, в якому 
загострюються екологічні проблеми). 

Отже, дослідження явищ дилеми безпеки та процесів розвитку 
екологічної дипломатія є до певної міри залежними, 
синхронізованими і актуальними. 
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ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПІДХІД ОЦІНЮВАННЯ 
ЗБАЛАНСОВАНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

Боцула О.І., к.е.н.  
Головіна О.Л., к.е.н. 

Інститут агроекології і природокористування НААН 
Київ, УКРАЇНА 

Основною природно-економічною умовою землекористування 
сільськогосподарських підприємств є застосування екологічно 
збалансованих технологій, де ґрунт виконує функції посередника 
між живою та неживою природою, між працею та 
відтворювальними біологічними процесами. По-перше, 
використання земельних ресурсів має природний характер та 
підпорядковується своїм внутрішнім біологічним закономірностям, 
а по-друге, господарська діяльність впливає на відтворення та 
ефективність виробництва рослинницької і тваринницької 
продукції [1]. 

Аналіз використання земель сільськогосподарського 
призначення свідчить про те, що їх сучасний стан не відповідає 
вимогам сталого землекористування. Оскільки забезпечити 
збалансоване використання земель у ході земельної реформи так і не 
вдалось, тому в сучасних умовах необхідне досягнення 
оптимального співвідношення екологічних та економічних 
чинників їх використання. 

Система складових еколого-економічного механізму управління 
землекористуванням включає: землеустрій, землевпорядкування, 
проєктування сівозмін, державний земельний кадастр, державний 
контроль за використанням і охороною земель, моніторинг 
земельних ресурсів, стандартизацію і нормування в галузі охорони 
земель та відтворення родючості ґрунтів, екологічний аудит 
землекористування, фінансове забезпечення. 

Якщо з боку держави не буде проводитись контроль за 
ефективністю використання земель, то сільськогосподарські 
підприємства будуть здійснювати заходи з охорони земельних 
ресурсів в сільському господарстві виходячи з простого порівняння 
граничних часткових прибутків і граничних часткових витрат [2]. 
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Для досягнення рівня збалансованості потрібно, щоб граничні 
суспільні витрати на підвищення родючості ґрунтів були рівними 
граничним суспільним прибуткам. 
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Рис. 1. Складові еколого-економічного механізму управління 

землекористування сільського господарства 
 
Оскільки екологічна складова землевпорядкування на еколого-

ландшафтній основі реалізується, перш за все, у виведенні із 
інтенсивного сільськогосподарського обігу тієї частини орних земель, 
які є несприятливими для вирощування основних районованих 
сільськогосподарських культур за екологічними та ландшафтними 
умовами, при його проведенні застосовується класифікаційній підхід, 
за якого наявний земельний фонд диференціюється за своєю 
придатністю для того чи іншого використання [3]. 

Визначено, що державну політику у галузі 
сільськогосподарського землекористування слід будувати на основі 
еколого-економічного механізму, який гармонійно поєднує у собі 
систему ефективного використання земельних ділянок для 
задоволення потреб суспільства, як у продуктах харчування так і у 
збереженні землі, як природного ресурсу, а отже й підвищення 
екологічного стану довкілля. Зазначена методологічна основа 
формування еколого-економічного механізму управління 
землекористуванням, гармонійне поєднання його складових 
(землеустрій, землевпорядкування, проектування сівозмін, 
державний земельний кадастр, державний контроль за 
використанням і охороною земель, моніторинг земельних ресурсів, 
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стандартизація і нормування  охорони земель та відтворення 
родючості ґрунтів, екологічний аудит землекористування, 
фінансове забезпечення) на основі емерджентного зв’язку 
дозволить створити міцну базу для розвитку ефективного 
землекористування в Україні. 
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АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА 
ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ  

Височанська М.Я., д.е.н., с.д. 
Косовський Є.О. 

Інститут агроекології і природокористування НААН 
Київ, УКРАЇНА 

Економічний розвиток тісно пов'язаний з розвитком енергетики. 
Більшість комерційних поставок енергії в світі забезпечується 
викопним паливом, а пов'язані з цим викиди спричиняють 
глобальні екологічні проблеми [1]. Такі рівні виробництва та 
використання енергії з нинішніх джерел енергії нестабільні. Тому 
актуальним є підвищення ефективності використання 
альтернативної енергії для зменшення негативного антропогенного 
впливу на навколишнє середовище [2]. 

Протягом останніх 20 років світ поступово перемістив свою 
увагу з енергоефективності будівель на зелене будівництво, що є 
метою вищого рівня сталого розвитку будівель. Крім 
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енергозбереження, зелене будівництво вимагає економії води, землі 
та матеріалів. Його суть полягає у підвищенні ефективності 
використання енергоресурсів [3]. У більшості випадків під час 
будівництва забудовники рідко звертають увагу на екологічне 
будівництво та не враховують принципи біорізноманіття; в 
результаті порушуються закони природи. В будівництві почалося 
пріоритетне використання міських та сільських відходів та їх 
перетворення на користь для міського середовища [4]. У той же 
час, контроль шуму в навколишньому природному середовищі, 
оптимізація зовнішнього вітрового середовища, оптимізація 
зовнішнього теплового середовища, зберігання дощової води, 
збирання та очищення сміття, а також обробка ґрунту потребують 
суттєвих змін у підході до будівництва [5]. 

Прикладом слугує перехід до зеленого будівництва в Китаї. 
Принципи проектування, концепції водозбереження та 
використання водних ресурсів у зеленому будівництві Китаю 
полягають у самодостатності, прагненні до нульових викидів, 
повному використанні природної дощової води та повторному 
використанні відновленої води для досягнення цілей економії 
ресурсів, використання водних ресурсів, і захист навколишнього 
середовища [6]. У процесі пропагування зеленого будівництва, від 
штучного будівництва доріг, паркінгів, площ тощо, Китай 
розглядає можливість прийняття водопроникного тротуару в 
поєднанні з підвищеною проникністю, пов’язаною з басейнами для 
інфільтрації ландшафтних сховищ та дренажними колодязями. Це 
сприяє тому, що будівлі та громади мають здатність підтримувати 
та утримувати дощову воду, поглинати частину об’єму повені та 
збільшувати низьку кількість води [7]. 

Відновлювані джерела енергії також можуть відігравати 
важливу роль у задоволенні основних енергетичних потреб завдяки 
використанню сучасних технологій - Зелених технологій [8]. 
Зелена технологія (GT) – це широкий термін і область нових 
інноваційних способів внесення екологічних змін у повсякденне 
життя. Технологія включає в себе методи, які зберігають природні 
ресурси та навколишнє середовище. Наприклад, використання 
альтернативного джерела енергії, що зменшує кількість викопного 
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палива і демонструє меншу шкоду на здоров’я людей, тварин і 
рослин [9]. Зелене будівництво із використанням зелених 
технологій передбачає зменшення кількості відходів та 
забруднення, які утворюються під час виробництва та споживання. 
Хоч важко точно визначити сфери, які охоплюються зеленими 
технологіями, можна з упевненістю сказати, що «GT – це розробка 
та застосування продуктів, обладнання та систем, що 
використовуються для збереження природного середовища та 
ресурсів, що мінімізує та зменшує негативний вплив людської 
діяльності». Отже, зелене будівництво з використанням сучасних 
зелених технологій задовольняє потреби суспільства в такий 
спосіб, який може продовжуватися нескінченно довго в 
майбутньому без пошкодження або виснаження природних 
ресурсів [10].  

Нині існує перелік технологій відновлюваної енергії, які широко 
застосовуються під час зеленого будівництва в Україні та світі. 
Детальна інформація про них подана в табл. 1. 

Отже, охорона довкілля, збереження ресурсів та вирішення 
інших соціально-економічних аспектів мають важливе значення 
для сталого розвитку. Зелені ініціативи, прийняті для збереження 
ресурсів та захисту навколишнього середовища, допоможуть 
підтримувати вищі темпи економічного зростання, необхідні для 
задоволення основних потреб із прийнятною якістю життя в 
майбутньому. Зелене будівництво − це розвиток, який задовольняє 
потреби сьогодення, не завдаючи шкоди здатності майбутніх 
поколінь задовольняти власні потреби. Розвиток суспільства у 
напрямку зеленого будівництва, яке сприяє здоров’ю 
навколишнього середовища, може відбутися лише тоді, коли він 
отримає більш високу міжнародну обізнаність та широкомасштабні 
зміни тенденцій у моделях виробництва та споживання. Визнаючи 
виснажливий і навіть руйнівний вплив зміни клімату, країни в 
усьому світі повинні зобов’язатися зменшити свій внесок у клімат 
шляхом скорочення викидів вуглекислого газу. Щоб рухатися до 
сталого розвитку, політики повинні враховувати не лише внутрішні 
економічні проблеми, а й основні науково-технічні виклики, які 
стосуються всіх країн. 
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Таблиця 1 
Порівняльна характеристика технологій відновлюваної 

енергії зеленого будівництва 

Технологія 
відновлюваної 

енергії 
Характеристика Місце використання 

Сонячна енергія 

перетворення сонячного 
світла в електрику за 

допомогою 
напівпровідникових 

модулів 

забезпечення освітлення, 
перекачування води, 

охолодження, зв’язку та 
заряджання акумуляторів 

Енергія вітру 

вітер має 
кінетичну енергію, яка 

перетворюється в 
механічну енергію ротора, 

після чого в електричну 

перекачування та 
очищення питної води, 

зрошення, 
телекомунікації 

Біогаз 

перетворення органічних 
сільськогосподарських 
відходів на паливо та 

добрива метаногенними 
бактеріями 

підвищення родючості 
ґрунту; зменшення 

забруднення повітря 
всередині приміщень і 

покращення побутових чи 
комунальних санітарних 

умов 

Гідроенергетика 
вода має кінетичну енергію, 

яка перетворюється в 
механічну енергію, після 

чого в електричну 

електрифікації сільських 
територій; зрошення 

Біомаса 

спалювання, газифікація та 
когенерація залишків та 

відходів сільського 
господарства, як наслідок 
утворення електричної та 

теплової енергії  

доповнення основного 
рослинництва та 

зменшення споживання 
традиційного палива 
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СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ 
ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

УКРАЇНИ 
Данькевич С.М., к.с.-г.н. 

Інститут агроекології і природокористування НААН 
Київ, Україна 

Надзвичайно важлива роль лісів для екологічної, економічної та 
соціальної стабільності України зумовлює необхідність 
забезпечення збалансованого використання земель 
лісогосподарського призначення, яка підкреслює цілісність 
економічних, соціальних та екологічних цілей [1]. Для України 
характерними є глибинні диспропорції регіональних економічних 
інтересів, невідповідність між розміщенням природно-ресурсного і 
соціального-економічного потенціалу [2]. Соціальний вимір 
включає п’ять основних категорій зацікавлених сторін: 
працівники/службовці, місцеві громади, суспільство (національне 
та глобальне), споживачі та учасники ланцюжка створення вартості 
[3]. Чисельність необхідних працівників багато в чому залежить від 
використовуваних технологій та практики [3].  

y = 0,0689x + 375,03
R2 = 0,8241
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Рис. 1. Залежність чисельності штатних працівників від 
капітальних інвестицій в держлісгоспах за 2018-2020 рр. 

Джерело: Сформовано авторами за даними звітів 
Держлісагентства [4]. 
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Зв’язок між капітальними інвестиціями держлісгоспів сфери 
управління Держлісагентства України в лісогосподарське 
виробництво та штатною чисельність працівників за період 
2018-2020 рр. (рис. 1) підтверджує тісний прямий зв’язок між 
досліджуваними показниками зі значним коефіцієнтом кореляції 
r = 0,9078. Таким чином обсяги капітальних інвестиції 
держлісгоспів на 78,5% впливають на зростання чисельності 
фахівців лісового сектору. З одного боку, інвестиційний розвиток 
забезпечує економічний розвиток, втілення нових технологій та 
оновлення обладнання, з іншого боку вимагає наявності 
висококваліфікованих кадрів. 

Для визначення соціальної ефективності важливим є порівняння 
показників, що характеризують соціальний результат в умовах 
економічного дисбалансу на місцевому та регіональному рівнях 
[5]. Нами досліджено діапазон рівнів середньомісячної заробітної 
плати в розрізі держлісгоспів Держлісагентства за 2016−2020 рр. 
(табл. 1). 

Таблиця 1. 
Діапазон рівнів середньомісячної заробітної плати в 

держлісгоспах України за період 2016-2020 рр. 
Період Держлісгоспи В 

середньому 
по Україні, 
грн. (в екв. 
ол.. США) 

Відхилення від 
середнього показника по 

Україні, % 
найнижчий 
рівень, грн. 
(в екв. ол.. 
США) 

найвищий 
рівень, 
грн. (в екв. 
ол.. США) 

найнижчий 
рівень 

найвищий 
рівень 

2016 1975 (77) 9910 (387) 5183 (202) 38,1 191,2 

2017 3139 (117) 24820 (933) 7104 (267) 44,2 349,4 

2018 3472 (128) 32274 
(1187) 

8865 (326) 39,2 364,1 

2019 5408 (210) 33015 
(1280) 

10497 (407) 51,5 314,5 

2020 4983 (185) 32944 
(1221) 

11591 (430) 43,0 284,2 

Джерело: Сформовано авторами за даними звітів Держлісагентства [4]. 
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Різниця між верхньою та нижньою межами середньомісячної 
заробітної плати в держлісгоспах за досліджуваний період досить 
значуща: від 500% до 930%. Порівняно із середньомісячною 
заробітною платою по Україні в окремих держлісгоспах цей 
показник у 2 – 2,6 разів менший.  

У свою чергу, зростання територіальних диспропорцій у рівні та 
якості життя населення посилює зовнішні та внутрішні міграційні 
процеси, які практично є неконтрольованими, призводить до 
відпливу трудових ресурсів тощо [6]. Управління екосистемами 
вимагає прийняття таких рішень, які ретельно враховують 
причинно-наслідкові зв’язки між показниками, які виникають 
внаслідок реакції індикаторів на зміни певних чинників [7]. 

Нами досліджено взаємозв’язок продуктивності праці та оплати 
праці у держлісгоспах Держлісагенства України за природно-
кліматичними регіонами у середньому за період 2016-2020 рр. 
Результати аналізу виявили значну диференціацію регіонів України 
за підходами до формування доходу персоналу держлісгоспів 
(рис. 2). 

Найвища сила зв’язку в регіоні Карпат України: 
середньомісячна заробітна плата на 97,07% залежать від 
продуктивності праці держлісгоспів; коефіцієнт кореляції r = 
0,9852 є значним. В регіоні Лісостепу середньомісячна заробітна 
плата на 92,85% залежать від продуктивності праці 
держлісгоспів; коефіцієнт кореляції r = 0,9636 також є значним. 

Хоча в регіоні Степу коефіцієнт кореляції r = 0,9547 також є 
значним, втім низькі абсолютні значення показників 
продуктивності праці за 2016-2020 рр. в цьому регіоні не 
забезпечили формування достатнього рівня заробітної плати. У 
держлісгоспах регіону Полісся середньомісячна заробітна плата 
лише на 52,17% залежать від продуктивності праці. Соціальна 
складова господарської діяльності держлісгоспів хоча і має 
сильну рушійну силу, втім потребує удосконалення, тому заходи 
задля соціального збалансування лісогосподарської діяльності 
необхідно планувати з урахуванням існуючого стану управління за 
регіональною ознакою. 

 



Міжнародна науково-практична конференція 
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ  
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ  
 

37 
 
 

y = 0,0221x + 1793,7
R2 = 0,5217

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

300000,0 320000,0 340000,0 360000,0 380000,0 400000,0 420000,0

Продуктивність, грн/на 1 штатного працівника

С
ер

ед
нь

ом
іс

яч
на

 З
П

 ш
та

тн
их

 
пр

ац
ів

ни
кі

в,
 г

рн
. 

 

y = 0,0282x + 1251,2
R2 = 0,9285

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

200000,0 250000,0 300000,0 350000,0 400000,0 450000,0 500000,0

Продуктивність, грн/на 1 штатного працівника

С
ер

ед
нь

ом
іся

чн
а 

ЗП
 ш

та
тн

их
 

пр
ац

ів
ни

кі
в,

 гр
н.

 

 
а) Полісся б) Лісостеп 

y = 0,0323x + 2354,6
R2 = 0,9116

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

0,0 50000,
0

100000
,0

150000
,0

200000
,0

250000
,0

300000
,0

350000
,0

Продуктивність, грн/на 1 штатного працівника

С
ер

ед
нь

ом
іся

чн
а 

ЗП
 ш

та
тн

их
 

пр
ац

ів
ни

кі
в,

 гр
н.

 

 

y = 0,0151x + 4186,6
R2 = 0,9707

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

200000,0 220000,0 240000,0 260000,0 280000,0 300000,0 320000,0

Продуктивність, грн/на 1 штатного працівника

Се
ре

дн
ьо

мі
ся

чн
а З

П 
ш

та
тн

их
 

пр
ац

ів
ни

кі
в,

 гр
н.

 

 
в) Степ г) Карпати 

 
Рис. 2. Залежність середньомісячної заробітної плати від 

продуктивності праці в держлісгоспах сфери управління 
Держлісагентства за 2016-2020 рр. 

Джерело: Сформовано авторами за даними звітів Держлісагентства [4]. 
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СИСТЕМНА МОДЕЛЬ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ТРАНСКОРДОННОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА 
Дребот О.І., д.е.н., проф., академік НААН 

Височанська М.Я., д.е.н., с.д. 
Інститут агроекології і природокористування НААН 

Київ, УКРАЇНА 
Проблеми розвитку прикордонних регіонів України мають 

комплексно-систематичний характер економічного, екологічного 
та соціального спрямування, але за допомогою механізмів, важелі, 
нормативно-правової бази можна частково вирішити ці та інші 
питання щодо розвитку та удосконалення екологобезпечного 
аграрного виробництва. Важливим чинником конвергенції регіонів 
в умовах транскордонного співробітництва є зовнішні і внутрішні 
чинники, які передбачатимуть зміну та удосконалення аграрного 
сектору через посередників (інвесторів), запровадження 
інноваційних технологій щодо ведення сільського господарства та 
збереження охорони навколишнього природного середовища, а 
також технологічні норми європейської аграрної політики, 
зростання на ринку екологобезпечної сільськогосподарської 
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продукції, що дасть змогу отримати стабілізуючі ефективні 
процеси до розвитку аграрного сектору на транскордонних 
територіях по обидва боки кордону. Виходячи з наведеного вище 
доречно запропонувати завдання й удосконалення еколого-
економічної конвергенції розвитку аграрного сектору 
транскордонного співробітництва в регіонах, яка б сприяла 
збалансованості та раціональності використання природних 
ресурсів, збереження охорони навколишнього природного 
середовища, розробки еколого безпечних та інноваційних 
технологій для суб’єктів господарювання, які базуватимуться на 
мінімізації механічного впливу на ґрунти та збереженні їх 
родючості. Запропонована системна модель еколого-економічного 
розвитку аграрного сектору транскордонного співробітництва 
передбачає удосконалення завдань еколого-економічної 
конвергенції, зокрема забезпечення збалансованості розвитку 
аграрного сектору ТКС; фінансове стимулювання еколого-
економічного розвитку в умовах ТКС; спільне формування 
стратегій і програм розвитку аграрного сектору ТКС; 
запровадження моніторингу щодо формування даних збирання та 
обробки транскордонної статистики. На рис. 1 наведено критерії 
ефективності, фінансові, інституціональні, інфраструктурні, 
організаційні та інформаційні [1-3]. 

Фінансові критерії сприяють діяльності фінансово-кредитних 
відносин, які виникають при взаємодії різних еколого-економічних 
суб’єктів аграрного господарювання в процесі формування, руху та 
використання грошових коштів, а також формування і розроблення 
спільних програм, проєктів ТКС. 

Інституціональні критерії сприяють створенню моделі 
міжрегіональної конвергенції еколого-економічного розвитку 
аграрного сектору в умовах транскордонного співробітництва та 
передбачають виокремлення соціального й економічного аспекту 
трансформацією еколого-економічних вимірів інституціонального 
забезпечення. Варто зазначити, існує дві складові, які 
взаємопов’язані між собою, це – добробут населення і стабільність 
політичної складової. 
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Рис. 1. Системна модель еколого-економічного розвитку 
аграрного сектору транскордонного співробітництва 

Джерело: сформовано автором. 
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Інфраструктурні критерії передбачають створення спільних 
підприємств; сприяння Радою єврорегіону розвитку транспортній 
інфраструктурі, відкриттю нових пунктів перетину кордонів, 
соціальній та освітній інфраструктурі, удосконаленню міжнародної 
логістичної інфраструктури, налагодженню інфраструктури 
транскордонних регіонів у контексті реалізації спільних 
фінансових проєктів та програм як єдиного інструменту 
транскордонного співробітництва тощо. 

Організаційні критерії сприяють реалізації обраних стратегій 
щодо транскордонної співпраці та формуванню програм, проєктів 
та угод ТКС, їх функціональних повноважень для розвитку 
еколого-економічних засад аграрного сектору. 

Інформаційні критерії сприяють обміну досвідом та носієм 
інформаційних даних між прикордонними і транскордонними 
регіонами, а також поширенню інформації про інноваційні 
агротехнології. 

Зазначені критерії, завдання визначають методологію системної 
моделі міжрегіональної конвергенції еколого-економічного 
розвитку, передбачають позитивний вплив на екологобезпечну 
аграрну галузь з орієнтованістю прикордонної регіональної 
економіки на соціальний фактор розвитку, що, своєю чергою, має 
знижувати рівень соціальної напруги і сприяти структурним змінам 
в економіці та розквіту регіонів (рис. 1). 

Таким чином, зазначимо про необхідність розвитку еколого-
економічної конвергенції аграрного сектору в умовах 
транскордонного співробітництва передусім між ЄС та сусідніми 
країнами, підвищення інституціонального забезпечення щодо 
еколого-економічного розвитку аграрного сектору 
транскордонного співробітництва.  

Насамперед стосуєтьсяудосконалення нормативно-правової 
бази, пов’язаної з організацією та виробництвом екологобезпечної 
аграрної продукції на прикордонних територіях, забезпечення 
транскордонних ринків праці та залучення фінансово-інвестиційної 
складової для розвитку і привабливості регіонів, підвищення 
соціального потенціалу населення. Особливу увагу слід приділити 
впливу важелів та інструментів формування і розвитку еколого-
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економічного аграрного сектору в умовах транскордонного 
співробітництва та розширення у межах конвергентних аспектів на 
збалансований розвиток аграрного виробництва на прикордонних і 
транскордонних територіях.  
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУЛЮВАННЯ ТА 
ОБҐРУНТУВАННЯ ДЕФІНІЦІЇ «ЗЕЛЕНЕ» БУДІВНИЦТВО» 

Дребот О.І., д.е.н., проф., академік НААН, 
Височанська М.Я., д.е.н., с.д.,  

Білотіл В.Ю.  
Інститут агроекології і природокористування НААН 

Київ, УКРАЇНА 
Енергетична криза 1973–1974 рр. стала шоком для світової 

економіки, особливо для країн, енергетика яких була орієнтована 
на невідновлювальні джерела енергії. У той же час була 
опублікована перша доповідь Римського клубу, зокрема ключова 
робота «Межі зростання», яка показала невтішні перспективи на 
наступні 50 років щодо використання природних ресурсів. Саме 
тоді було закладено основи сучасної концепції «сталого 
(екологічного й соціального збалансованого) розвитку». Її 
конкретне втілення – це використання поновлюваних джерел 
енергії та «зелене» будівництво. Відтоді ці напрями почали 
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розвиватись у західних країнах. І вже до середини 90-х років 
провідні світові компанії сфери експериментальних розробок 
перейшли у вимір комерційного застосування [1]. 

Отже, можна стверджувати, що «зелене» будівництво з’явилося 
не так вже і давно, проте воно нестримно розвивається і стає усе 
більш популярним у всьому світі. Наслідком цього є нові 
технології і промислова діяльність людей, що призвели до 
погіршення екології. Зростаючий рівень забруднення довкілля у 
всьому світі, глобальне потепління і необхідність в 
економічнішому використанні енергетичних ресурсів планети 
стали головними чинниками для розвитку «зеленого» будівництва 
[2]. 

Під час дослідження «зеленого» будівництва виділяють різні 
підходи щодо його визначення, основні з яких подані в таблиці 1. 

Хоча існує багато різних визначень «зеленого» будівництва, та 
його, як правило, прийнято тлумачити як новий підхід до 
планування, проектування, будівництва та експлуатації будівель із 
метою зменшення використання природних ресурсів, покращення 
стану навколишнього природного середовища, забезпечення 
оптимального мікроклімату приміщень, мінімізації шкідливого 
впливу на здоров’я людини тощо. 

Таблиця 1.  
Основі підходи щодо формулювання та обґрунтування 

дефініції «зелене» будівництво» 
Джерело Тлумачення поняття 

Всесвітня рада з 
«зеленого» будівництва  
(англ. World Green Building 
Council, WorldGBC) 
 

Дає визначення поняття «зелене» будівництво» через 
«зелену» будівлю: 
«зелена» будівля – це будівля, яка при своєму 
проектуванні, будівництві чи експлуатації зменшує або 
усуває негативний вплив і може створювати позитивний 
вплив на наш клімат і природне середовище. «Зелені» 
будівлі зберігають дорогоцінні природні ресурси та 
покращують якість нашого життя. 

Якоб Кріс (Jacob Kriss), 
Рада з «зеленого» 
будівництва США  
(англ. USGBC) 

«Зелене» будівництво – це цілісна концепція, яка 
починається з розуміння того, що забудоване 
середовище може мати глибокий вплив, як позитивний, 
так і негативний, на природне середовище, а також на 

https://www.usgbc.org/people/jacob-kriss/0010813925
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 людей, які мешкають у будівлях щодня.  
«Зелене» будівництво – це спроба посилити позитивні та 
пом’якшити негативні наслідки цих ефектів протягом 
усього життєвого циклу будівлі. 

Рада з «зеленого» 
будівництва Австралії  
(англ. Green Building Council 
Australia) 

 

«Зелене» будівництво – це будівництво, що враховує 
принципи сталого розвитку – задоволення потреб 
сьогодення без шкоди для майбутнього. 
«Зелене» будівництво включає методи проектування, 
будівництва та експлуатації, які значно зменшують або 
виключають його негативний вплив на навколишнє 
середовище та мешканців; сприяє ефективності – це 
може значно знизити витрати на будівництво та поточну 
продуктивність; ефективно використовує ресурси та 
створює здоровіші умови для життя та роботи людей. 

Агенція з охорони 
довкілля США  
(англ. U.S. Environmental 
Protection Agency; EPA, 
USEPA), 
Управління з охорони 
довкілля США  
 

«Зелене» будівництво – це практика створення 
конструкцій та використання процесів, які є екологічно 
відповідальними та ресурсоефективними протягом 
усього життєвого циклу будівлі: від розміщення до 
проектування, будівництва, експлуатації, 
обслуговування, реконструкції та деконструкції. Ця 
практика розширює та доповнює питання про 
економічність, корисність, довговічність та комфорт при 
класичному дизайні будівель. 

Рада з «зеленого» 
будівництва Гонконгу 
(англ. Hong Kong Green 
Building Council) 

 

«Зелене» будівництво – це практика зменшення впливу 
будівель на навколишнє середовище та покращення 
здоров’я та благополуччя мешканців будівлі шляхом: 1) 
планування протягом усього життєвого циклу будівлі чи 
громади, від генерального планування та розміщення до 
проектування, будівництва, експлуатації, 
обслуговування, реконструкції, і знесення з акцентом на 
вплив як на навколишнє середовище, так і на людей; 2) 
оптимізації ефективного використання енергії, води та 
інших ресурсів для уникнення надмірного споживання 
та використання відновлюваних джерел енергії та 
екологічно чистих матеріалів для мінімізації вуглецевого 
сліду і викидів; 3) зменшення виробництва відходів та 
запобігання забрудненню води, повітря, землі; 4) 
підвищення якості навколишнього середовища в 
приміщенні за допомогою природної вентиляції та 
освітлення, а також гарної якості повітря в приміщеннях 
за рахунок проектування та інших засобів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Проєкт Закону України  
№ 5210 від 08.10.2009 
«Про додаткові заходи 
зниження негативного 
впливу об’єктів 
будівництва на 
навколишнє середовище»  

«Зелене» будівництво – заходи мінімізації впливу 
будівлі на навколишнє природне середовище та на 
життєдіяльність людини, які ґрунтуються на системі 
балів і дозволяють надати будівлі сертифікат 
відповідності будівлі стандартам зеленого будівництва. 

Проєкт Закону України  
№ 7515 від 24.12.2010 
«Про додаткові заходи 
зниження негативного 
впливу офісних будівель 
на навколишнє 
середовище»  

«Зелене» будівництво – система заходів, спрямованих на 
збільшення ефективності використання природних 
ресурсів з одночасним зменшенням негативного впливу 
будівель на навколишнє середовище та на 
життєдіяльність людини, протягом циклу будівництва та 
обслуговування будівель. 

Джерело: сформовано авторами на основі [3–9].  

Наразі екологічні проблеми стоять в одному розрізі з 
економічними та мають загальний характер,  розв’зання яких 
вимагає пошук нових інструментів їх вирішення. Одним із таких є 
поняття  «зелене» будівництво, яке є досить актуальним в країнах 
Європи та знаходить застосування і в українських реаліях [2, с. 16].  
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В 
УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ 

Дребот О.І., д.е.н., проф., академік НААН, 
Інститут агроекології і природокористування НААН 

Київ, УКРАЇНА  
Тарнавський В.А.  

Білоцерківський національний аграрний університет 
Біла Церква, УКРАЇНА 

З початку введення воєнного стану законодавство, що регулює 
земельні відносини в Україні, вже кілька разів змінювалося і, 
скоріше всього, це не останні трансформації нормативно-правових 
актів. Надзвичайно гостро постало питання успішного проведення 
посівної кампанії в Україні, що гарантувало б забезпечення 
продовольством та сільськогосподарською продукцією населення 
України та міжнародних партнерів держави. В умовах російської 
агресії з міркувань безпеки було тимчасово призупинене 
функціонування більшості державних електронних реєстрів та 
кадастрів, загальнонаціональних, галузевих та муніципальних 
геопорталів, що були не тільки джерелами відкритих 
геоінформаційних даних, а також забезпечували функціонування 
механізму набуття у власність та користування земельних ділянок, 
документального оформлення сільськогосподарського 
землекористування.  

Для успішного регулювання земельної сфери  в даних умовах, 
фахівцями було розроблено нормативно-правові акти, що 
регламентують діяльність сільськогосподарських товаро-
виробників. Станом на червень 2022 року було відновлено 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF40Q00A.html
https://ips.ligazakon.net/document/JF5SR00A?an=3
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функціонування Державного земельного кадастру на території 
областей, де безпосередньо не ведуться бойові дії. 

Для нормативно-правового регулювання дії ефективних 
механізмів земельної сфери, в умовах війни Держгеокадастр 
інформує, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2022 № 563 «Деякі питання регулювання земельних 
відносин» Положення про Державний фонд документації із 
землеустрою та оцінки земель, затверджене постановою Кабінету 
Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1553, Типовий 
договір оренди землі, затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 3 березня 2004 р. № 220 приведено у 
відповідність до Закону України від 24 березня 2022 р. № 2145–IX 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах 
воєнного стану». В результаті цього було внесено зміни, зокрема до 
Типового договору оренди землі щодо спрощення процедури 
передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення державної та комунальної власності для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва на час воєнного 
стану [1]. 

 

 
Рис. 1. Cхема функціонування Національної кадастрової 

системи та Державного земельного кадастру станом на червень 
2022 року на території України 

Джерело: розроблено автором на основі [1]. 
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Таблиця 1.  
Зміни земельного законодавства щодо землекористування земель 

комунальної та державної власності сільськогосподарського 
призначення 

Земельне законодавство до введення 
воєнного стану 

Земельне законодавство в умовах 
воєнного стану 

Передача земельних ділянок в користування, на умовах оренди: 
Здійснюється за результатами 

земельних торгів 
Без земельних торгів 

Цільове призначення земельних ділянок, що передається в оренду 
(кодифікація згідно КВЦПЗ) 

01.01; 01.02; 01.03; 01.06; 01.07 01.01 
Передача несформованих земельних ділянок в оренду 

ділянка може бути об’єктом 
цивільних прав виключно з моменту 
її формування (державної реєстрації 

та присвоєння їй кадастрового 
номера) на підставі розробленої 

документації із землеустрою 

формування ділянки здійснюється на 
підставі розробленої технічної 

документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель без державної 

реєстрації та присвоєння їй 
кадастрового номера 

Форма договору оренди землі 
в письмовій формі лише в електронній формі 

Наявність кадастрового номера земельної ділянки 
• є істотною умовою договору оренди 

(обов’язкова) 
зазначається лише у разі наявності 

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (НГО) 
визначається на конкретну земельну 

ділянку 
визначається від середньої НГО 
одиниці площі ріллі по області 

Розмір орендної плати 
Не може перевищувати 12% від НГО 

земельної ділянки 
не може перевищувати 8% від НГО 

земельної ділянки 
Термін оренди земельної ділянки 

від 7 до 50 років • до одного року 
Засвідчення договору оренди орендодавцем та орендарем 
власноручні підписи засвідчується кваліфікованими 

електронними підписами 
Виникнення права оренди землі 

з дня державної реєстрації права 
оренди землі в Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно 

з дня державної реєстрації договору 
оренди землі районною військовою 

адміністрацією 
Поновлення договору оренди землі 

умови щодо поновлення 
встановлюються в договорі оренди 
землі або орендар має переважне 

право на укладення договору оренди 
землі на новий строк 

не може бути поновлений, укладений 
на новий строк і припиняється зі 

закінченням терміну, на який його 
укладено 

Джерело: розроблено автором на основі [2, 5]. 
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Подальші воєнні дії в Україні невідворотно змінюють 
господарську діяльність сільськогосподарських землекористувачів, 
що й надалі будуть фіксуватись у правовій площині. Зокрема, 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 
уповноважене затверджувати усереднені показники нормативної 
грошової оцінки земель на одиницю площі, які можуть 
застосовуватися у випадках обов’язкового проведення нормативної 
грошової оцінки земель, Держгеокадастру надане право 
призупиняти та відновлювати функціонування Державного 
земельного кадастру з міркувань безпеки встановлювати 
обмеження щодо повноважень державних кадастрових 
реєстраторів та інші особливості ведення Державного земельного 
кадастру в умовах воєнного стану [3, 4]. 
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ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ГАЛУЗІ ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ 
РОЗВИТКУ СТАЛОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

Дюдяєва О.А.  
Херсонський державний аграрно-економічний університет 

Херсон, УКРАЇНА 
Погіршення стану біорізноманіття, забруднення ґрунтів, 

уповільнення розвитку сільських територій і, як наслідок, – 
поглиблення кризи продовольчої безпеки. Ці фактори є ознаками 
нестійкого сільського господарства, які посилюються ще й 
проблемами глобального потепління та зміною клімату. 

Відповідно до звіту Міжурядової групи експертів зі зміни 
клімату саме ланцюги продовольчих систем спричиняють до 30% 
глобальних антропогенних викидів парникових газів. 
Використання агрохімікатів при вирощуванні 
сільськогосподарських культур, виробництво продуктів харчування 
спричиняють викиди в атмосферу більшої частину сполук азоту 
[1]. 

Значних негативних наслідків від нестійкої економіки, особливо 
в частині продовольчої безпеки, зазнають фермери. Але, із 700 
млрд. доларів, що щорічно виділяються провідними країнами на 
підтримку фермерства, тільки 1% використовується на вирішення 
екологічних проблем. 

Глобальні кліматичні зміни, що призвели до зміщення 
кліматичних зон, спеки та посух у деяких регіонах, екстремальних 
погодних явищ там, де раніше вони майже не спостерігались, стали 
на сьогодні основними проблемами суспільства щодо захисту 
довкілля. Ці зміни впливають і на аграрну сферу [2]. Вітчизняне 
аграрне виробництво також зазнає очевидний вплив глобального 
потепління. Але, сільське господарство, одночасно, є й джерелом 
викидів парникових газів, а отже однією з причин цих змін. 

Так, відповідно до звітів про викиди, що надаються 
Секретаріату Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату урядами 
країн, на сільське господарство припадає близько 15% світового 
обсягу викидів парникових газів. Частка сільського господарства в 
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світовому ВВП становить близько 4%, а отже обсяг викидів на 
одиницю виробленої продукції досить високий. 

Екологізація галузі через перехід сільського господарства на 
принци органічного виробництва може стати рішенням по 
впровадженню стійких продовольчих ланцюгів. Органічне сільське 
господарство є найбільш доступною системою ведення 
господарювання, в тому числі, для дрібних фермерів, кількість 
яких на 01.07.2021 року в Україні складала 48,4 тисяч з постійною 
позитивною тенденцією зростання. 

У 80–90-х роках минулого століття суспільство, а з ним і 
сільгоспвиробники, почали усвідомлювати необхідність переходу 
на дружні до довкілля технології, в тому числі органічні. Це 
пояснюється підвищенням екологічної свідомості суспільства та 
збільшенням попиту на якісні та безпечні продукти харчування, 
споживач сьогодні готовий платити вищу ціну за продукти, 
вирощені за органічними технологіями.  

Аналіз даних Дослідницького інституту органічного сільського 
господарства FiBL (Швейцарія) та Міжнародної федерації 
органічного сільськогосподарського руху (IFOAM) показує 
тенденцію стрімкого розвитку світового органічного ринку 
(табл. 1). Так, тільки за один 2020 рік площі, зайняті під 
органічними технологіями, збільшилися на 2,6 млн. га [3]. 
Причому, площа органічних земель за останні три роки 
збільшилась на всіх континентах. З початку 2000-х років 
чисельність виробників органічної продукції в світі зросла більше 
ніж у 10 разів. 

Європа займає друге місце з площею органічних сільгоспугідь 
понад 17 млн. га, які збільшуються щорічно від 0,6 до 0,9 млн. га 
(на 4–5%). Аналогічні тенденції спостерігаються й щодо 
збільшення об’єму органічного ринку [4]. З метою підтримки 
довгострокової стійкості як природи, так і сільського господарства 
в Європейському Союзі прийнято Стратегію біорізноманіття ЄС до 
2030 року, що реалізується спільно зі стратегією «Від ферми до 
виделки» та новою Спільною сільськогосподарською політикою, в 
тому числі шляхом просування еко-схем та схем виплат [5]. 

 



Міжнародна науково-практична конференція 
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ  
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ  
 

52 
 
 

Таблиця 1. 
Стан світового органічного сільського господарства 

 за 2018–2020 роки 
Основні показники 2018 рік 2019 рік 2020 рік 

Органічні с/г землі, млн. 
га   
(у тому числі перехід. період.) 

71,5 72,3 74,9 

Відсоток зростання в 
порівнянні з попереднім 
роком, % 

+2,9 +1,6 +4,1 

Кількість країн, що 
мають органічне с/г 186 187 190 

Кількість органічних 
виробників, млн. 2,8 3,1 3,4 

Відсоток зростання в 
порівнянні з попереднім 
роком, % 

+55  
(з 2009 р.) +13 +7,6 

Світовий органічний 
ринок, млрд. євро 97 106 120,6 

ТОП-лідери 
(площі органічних земель, 
млн. га) 

Австралія (35,6) 
Аргентина (3,6) 

Китай (3,1) 

Австралія (35,7) 
Аргентина (3,6) 

Іспанія (2,4) 

Австралія (36) 
Аргентина (4) 

Уганда (3) 
ТОП-лідери 
(органічні виробники, тис.) 

Індія (1149,4) 
Уганда (210,35) 
Ефіопія (203,60) 

Індія (1366,22) 
Уганда (210,35) 
Ефіопія (203,60) 

Індія (1599,0) 
Ефіопія (219,57) 
Танзанія (148,6) 

ТОП-лідери за 
товарообігом, млрд. євро 

США (40,6) 
Німеччина 

(10,9) 
Франція (9,1) 

США (44,7) 
Німеччина 

(12,0) 
Франція (11,3) 

США (49,5) 
Німеччина 

(15,0) 
Франція (12,7) 

Джерело: FiBL, www.organic-world.net – statistics.fibl.org 
 

В Україні розвиток органічного ринку відбувається на фоні 
динамічного розвитку світового ринку. Протягом останніх років 
спостерігається стійка позитивна динаміка зростання площ 
сільськогосподарських угідь, зайнятих під органічним 
виробництвом, збільшується кількість операторів органічного 
ринку та об’єм споживчого органічного ринку (рисунок 1, таблиці 
2, 3). Україна поки що має нижчі, ніж країни ЄС, показники 

http://www.organic-world.net/
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(відсоток органічних земель від загальної площі сільгоспугідь), але 
демонструє достатньо хороший темп приросту. 

 

 
Рис. 1. Кількість органічних операторів в Україні 

Джерело: за даними IFOAM, Федерації органічного руху України та 
Міністерства економіки України 

 
Таблиця 2 

Загальна площа органічних с.-г. угідь (в т.ч. перехідного 
періоду) в Україні, 2002–2020 рр. 

Рік  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Площа, 
тис. га 

 164,45 239,54 240,00 241,98 242,03 249,87 269,98 270,19 270,23 

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Площа, 
тис. га 

270,32 272,85 393,40 400,76 410,55 411,20 420,00 429,10 467,98 462,23 

Джерело: за даними IFOAM, Федерації органічного руху України та 
Міністерства економіки України 

Таблиця 3 
Обсяги споживчого ринку органічних продуктів в Україні, 

2004-2020 рр. 
Рік    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

млн. €    0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 1,2 2,4 

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

млн. € 5,1 7,9 12,2 14,5 17,5 21,2 29,4 33,0 36,0 38,0 

Джерело: за даними IFOAM та Федерації органічного руху України 

http://organic.com.ua/wp-content/uploads/2022/02/organic_producers_ukraine.png
http://organic.com.ua/wp-content/uploads/2022/02/organic_producers_ukraine.png�
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Відповідно до затвердженої в 2021 році Національної 
економічної стратегії України експорт органічних продуктів 
планується збільшити до 2030 року до 1 млрд. $. Обсяг площ 
сільськогосподарських угідь під органічним виробництвом до 2030 
року має досягти близько 1,3 млн. га угідь (3% від загальної площі 
сільгоспугідь). Для порівняння, в країнах ЄС частка органічних 
земель до 2030 року має досягти 25% [6]. 

Екологізація аграрної галузі через розвиток в Україні сталого 
сільського господарства є одним із механізмів подолання 
негативного впливу кліматичних змін та мінімізації збитків галузі. 
Це передбачає необхідність упровадження конкретних 
агротехнічних заходів, що сприятимуть скороченню викидів 
парникових газів. Так, при розробці Стратегії адаптації до зміни 
клімату сільського, лісового та рибного господарств України до 
2030 року [7], на основі оцінки технологічних потреб аграрного 
сектору України було виділено пріоритетні технології для розвитку 
галузі в сучасних умовах [8]. Серед завдань, визначених 
Стратегією [7] – забезпечення розвитку органічного сільського 
господарства, застосування практик ощадливого обробітку земель 
із збереженням та підвищенням органічної речовини ґрунту. 

Розвиток органічного сектору є особливо важливим та 
перспективним для вітчизняних сільгоспвиробників, споживачів та 
держави, в цілому, особливо в контексті забезпечення 
продовольчої безпеки та сталості галузі. 
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ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСВОГО СТАНУ 
ПІДПРИЄМСТВА 

Килин О.В., к.е.н., доц. 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

Львів, УКРАЇНА 
В сучасних економічних умовах діяльність кожного 

підприємства, організації є предметом уваги широкого кола 
учасників ринкових відносин, які зацікавлені в результатах його 
функціонування. На основі доступної звітно-облікової інформації 
можна оцінити фінансове положення підприємства. Основним 
інструментом для цього слугує економічний аналіз, за допомогою 
якого можна об’єктивно оцінити внутрішні і зовнішні відносини 
об’єкта, охарактеризувати його платоспроможність, ефективність і 
прибутковість діяльності, перспективи розвитку, а потім за його 
результатами прийняти обґрунтовані рішення. Досягнення цілей 
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підприємства можливе лише завдяки вчасному та оперативному 
діагностуванню фінансового стану суб’єкта господарювання. 

Фінансовий стан підприємства – це сутнісна характеристика 
його діяльності в певний період, що визначає реальну й потенційну 
можливість підприємства забезпечувати достатній рівень 
фінансування фінансово-господарської діяльності [1]. 

Господарська діяльність дієва, якщо підприємство раціонально 
використовує власні активи; вчасно розраховується за 
зобов’язаннями і є рентабельне. Основними показниками, які 
визначають фінансовий стан підприємства є показники ліквідності 
та платоспроможності; оцінки фінансової стійкості, ділової 
активності та рентабельності. Визначення цих показників для 
вітчизняних підприємств, допоможе реалізовувати заходи, які 
спрямовані на швидке підвищення платоспроможності, 
забезпечення задовільного рівня стійкості фінансового стану, 
прибутковості, розвитку фінансового потенціалу підприємства [2]. 

Стійкий фінансовий стан означає, що підприємство є 
платоспроможне, тобто здатне вчасно сплачувати кошти за своїми 
зобов’язаннями, за рахунок наявних грошей на банківських 
рахунках або в готівці. 

Для оцінювання фінансового забезпечення діяльності 
підприємства застосовують різні підходи. Формами проведення 
діагностики фінансового стану є : 

- оцінювання діяльності суб’єкта господарювання; 
- здійснення експрес-діагностики фінансового стану 

підприємства; 
- здійснення контролю фінансових показників [3]. 
За допомогою діагностики підприємство проводить аналіз 

показників, що визначають ефективність діяльності, згідно зі 
стратегічними цілями підприємства; визначає його загальний 
фінансовий стан та наслідки фінансової діяльності, для 
нейтралізації негативної динаміки. 

Діагностика фінансового стану суб’єкта господарювання 
ставить перед собою певні завдання: 

1 Окреслення стану діяльності підприємства. 
2 Здійснення прогнозу фінансового стану підприємства. 
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3 Виявлення факторів, що можуть або вже вплинули на 
фінансові параметри господарюючого суб’єкта. 

4 Ідентифікація ймовірних шляхів покращення чи регенерації 
стану функціонування підприємства. 

5 Звуження інформаційної нерозмірності між особами, що 
відповідають за прийняття фінансових рішень та об’єктом 
управління. 

Аналізуючи наведені завдання, можна визначити мету 
фінансової діагностики, яка полягає в оцінці тенденцій фінансового 
стану, виявленні способів підвищення рентабельності, а також 
створення передумов для стабільної діяльності підприємства. 

Головною характеристикою ефективного суб’єкта 
господарювання є його задовільний фінансовий стан. Саме тому 
виділимо основні шляхи його поліпшення:  

− оптимальне співвідношення власного та позикового 
капіталу; 

− зведення до мінімуму внутрішніх резервів підприємства; 
− вдосконалення продукту (товару, роботи, послуги) та 

системи його збуту; 
− зниження собівартості продукції; 
− зменшення дебіторської заборгованості; 
− пошук можливостей розширення обсягів та ринків збуту 

продукції; 
− здача в оренду або продаж окремих об’єктів основних 

фондів; 
− поліпшення рекламної діяльності. 
Фінансовий стан підприємства визначається такими елементами 

його економічної діяльності, як, зокрема, прибутковість, 
раціональне розміщення основних і оборотних засобів, наявність 
власних фінансових ресурсів, платоспроможність, ліквідність. 
Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його 
виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. 
Таким чином, пошук резервів, які можуть бути використані для 
покращення фінансового стану підприємства, може проводитися 
шляхом ґрунтовної оцінки всіх складових його діяльності. 
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Одним з основних шляхів покращення фінансово-економічної 
діяльності підприємств є збільшення вхідних (збільшення виручки 
від реалізації, продажу частини основних фондів та рефінансування 
дебіторської заборгованості) та зменшення вихідних грошових 
потоків.  

Збільшення виручки від реалізації можна досягти активізацією 
збутової діяльність підприємства через наданням знижок 
покупцям, помірними зменшеннями цін, застосуванням масової 
реклами. Головним внутрішнім резервом покращення 
платоспроможності підприємства є зниження собівартості 
продукції та витрат. 

Основним способом зниження собівартості є економія усіх видів 
ресурсів, що споживаються у виробництві. Зниження 
трудомісткості продукції, збільшення продуктивності праці можна 
досягнути шляхом механізації та автоматизації виробництва, 
розробка та застосування прогресивних, високопродуктивних 
технологій, заміна та модернізація застарілого обладнання. 
Важливим є підвищення вимог та застосування вхідного контролю 
за якістю сировини, яка надходить від постачальників та 
матеріалів, комплектуючих виробів та напівфабрикатів. 

Ще одним шляхом до покращення фінансово-економічної 
діяльності підприємства є оптимізація обсягів дебіторської 
заборгованості та її рефінансування. Для оптимізації обсягів 
дебіторської заборгованості потрібно вибрати найбільш доцільні 
строки платежів та форми розрахунків зі споживачами (попередня 
оплата, з відстрочкою платежу, за фактом відвантаження 
продукції). Не зважаючи на значні обсяги дебіторської 
заборгованості, доцільним є надання відстрочки платежу 
споживачам, адже за рахунок цього збільшується обсяг реалізації, а 
водночас і прибуток (для стимулювання збуту в умовах високої 
конкуренції) [4]. 

Таким чином, наведені шляхи щодо поліпшення фінансового 
стану підприємства дадуть змогу оптимізувати витрати, поліпшити 
організаційну та виробничу структуру, запобігти кризовому стану, 
попередити банкрутство та оздоровити стан загалом. 
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Проте, не зважаючи на велику кількість шляхів поліпшення 
фінансового стану підприємства, існує низка перешкод, що заважає 
їх упровадженню в діяльність суб’єктів господарської діяльності, а  
саме свідомі чи несвідомі дії окремих посадових осіб і суб’єктів 
господарювання, стан фінансової кон’юнктури на ринках даного 
підприємства, наукові відкриття й технологічні розробки, форс-
мажорні обставини [5]. 

Таким чином, діагностика фінансового стану залежить від 
своєчасності та правильності аналізу, який є вирішальним для 
прийняття управлінських рішень, які спрямовані на вирішення 
завдань, пов’язаних із вибором напряму діяльності, його 
розвитком, поліпшенням ефективності та прибутковості. 
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ОБ’ЄКТНО-СУБ’ЄКТНІ АСПЕКТИ ЯК ПІДҐРУНТЯ 
СИСТЕМИ ЗЕМЛЕ-ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ,  

ЩО БАЗУЮТЬСЯ НА ЧИННИХ НОРМ КОНСТИТУЦІЇ 
УКРАЇНИ 

Ковалів О.І., д.е.н, с.н.с 
Інституту агроекології і природокористування НААН 

Київ, УКРАЇНА 
Результати першого етапу (2021 р.) фундаментальної науково-

дослідної роботи «Організаційно-економічні засади збалансованого 
користування природними об’єктами в агросфері України» 
підтвердили те, що умовне «економіко-правове» користування 
природними об’єктами права власності Українського народу, в т.ч. 
в агросфері ‒ є причинно-наслідковою закономірністю 
здійснюваної до цього часу земельної реформи, яка базується на 
надуманій антиконституційній «колективній» формі власності на 
землю. 

На цій основі, так звана «земельна реформа» в Україні була 
звужена до аграрної, оскільки розуміння слова «земля», переважно, 
ототожнювалось із «полем», «ґрунтом»… При цьому, залишено 
поза увагою справжню сутність земельної реформи, яка повинна 
була охоплювати не лише родючі ґрунти як природні ресурси, а й 
усі інші категорії земель як не менш важливі природні об'єкти 
права власності Українського народу. Дослівно, частина перша 
статті 13 Конституції України декларує: «Земля, її надра, 
атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які 
знаходяться в межах території України, природні ресурси її 
континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони 
є об'єктами права власності Українського народу» (скорочено 
«земля та її природні ресурси», або стисло «земля»), які водночас 
визнаються (ч. 1 ст. 14 КУ) «Земля є основним національним 
багатством, що перебуває під особливою охороною держави» і яка 
належить всім громадянам України [1]. Громадяни України, котрі 
мають єдине громадянство, як співвласники землі та її природних 
ресурсів – є (мають бути) засновниками і співвласниками 
держави…  
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Фактично, цих засадничих вимог не зроблено дотепер, а 
здійснюване трансформування аграрного землекористування через 
паювання «колективної землі», ‒ не введено в чинне конституційне 
поле України. Тому, завершення такої реформи шляхом 
впровадження, пропонованого урядом «ринку земель 
сільськогосподарського призначення», ‒ не може відбутися в 
принципі [2]. 

Натомість, в умовах глобалізації, гібридної й тепер – військової 
агресії, внутрішньої корупції та політичної нестабільності, Україна 
потребує негайного безапеляційного і однозначного проявлення 
чинних конституційних земельних норм на користь громадян-
співвласників. Особливого підходу з виправлення існуючого стану 
природокористування вимагають специфічні відносини в 
агросфері, оскільки господарське використання відтворюваних 
природних ресурсів охоплює об’єкти і системи живої природи, які 
займають понад 85 відсотків всієї території держави. До них 
належать: ґрунти, тваринний світ, мікробіота, сонячна, вітрова та 
інша енергія, атмосфера, гідросфера, наземна рослинність та інші 
природні ресурси як незамінні чинники господарювання. 

Такі ресурси постійно генерують не позичений природний 
капітал нації. 

Тому метою наступного етапу науково-дослідної роботи є 
узагальнення емпіричних знань як результатів аналізу та синтезу 
соціально-економічних та нормативно-правових аспектів, які б 
стали підґрунтям організаційно-економічних орієнтирів системи 
земле- природокористування (акцент на агросфері), що базуються ‒ 
на чинних нормах Конституції України. 

Наявність – в достатній кількості аксіом стосовно динамічно-
ієрархічної рівноважної системи користування землею та її 
природними ресурсами як природними об’єктами права власності 
Українського народу, що особисто сформульовані автором цих тез, 
положення яких ґрунтуються на законах живої і неживої природи 
та суспільства й цілковито узгоджуються з чинними 
конституційними нормами, в тому числі в агросфері [3], дозволило 
узагальнити емпіричні знання як результати аналізу та синтезу 
соціально-економічних та нормативно-правових аспектів. 



Міжнародна науково-практична конференція 
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ  
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ  
 

62 
 
 

Одержані результати вказали на об’єктність і суб’єктність 
відповідних аспектів як на підґрунтя організаційно-економічних 
орієнтирів системи земле- природокористування. 

Вихідними даними для виконання цієї НДР стали чинні 
земельні норми Основного Закону України у системному 
взаємозв’язку з іншими нормами, зокрема ст. 1, 2, 3, 4, 5 КУ, а 
також результати досліджень автора (керівника НДР) – з питань 
функціонування та розвитку збалансованої конституційно 
вмотивованої правової, природо-охоронної й господарсько-
економічної когнітивної системи земельних відносин і 
природокористування – в інтересах всіх учасників (власників і 
користувачів) користування землею та її природними ресурсами як 
природними об’єктами агросфери України [4]. 

Розкриваючи гносеологію (теорію пізнання) сутності й механіки 
чинних конституційних земельних норм, автор вказав на 
особливість їх соціально-економічних і нормативно-правових 
чинників, що також спонукатимуть всіх учасників 
природокористування до збалансованого користування 
природними об’єктами за встановленими регламентами на платній 
основі, в т. ч. в агросфері. 

Зокрема, ч. 2 ст. 13 Конституції України декларує: «Кожен 
громадянин має право користуватися природними об’єктами права 
власності народу відповідно до закону», на який (закон) влада поки 
що не спромоглася [1]. 

Це дає змогу законно і відповідально, на платній основі за 
встановленими регламентами лише користуватися в межах власної 
земельної ділянки як уособленої господарської одиниці наявними 
природними об’єктами для рільництва, садівництва, житлового, 
промислового та громадського будівництва, лісівництва, 
транспорту, зв’язку, енергетики, гірничо-видобувної 
промисловості, оборони, водно-господарської, природно-
заповідної, природо-охоронної, оздоровчої, рекреаційної, історико-
культурної та іншої діяльності. 

У цьому зв’язку основною умовою як базовими чинником 
законного природокористування є визнання конституційного права 
власності «на землю» і розмежування його сутності за 
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функціональною чинністю на два різні об’єкти і відповідно 
суб’єкти такого права незалежно від категорії землі в агросекторі 
також, а саме: ‒ на землю та її природні ресурси як природні 
об’єкти права власності українського народу (всі категорії земель) 
‒ основне національне багатство, яке перебуває під особливою 
охороною держави і є природним (земельним) капіталом нації ‒ 
всіх громадян (загальнонаціонального суб’єкта власності) й не 
може бути предметом купівлі-продажу й не підлягає відчуженню 
будь-ким на користь будь-кого в будь-який спосіб; ‒ на земельні 
ділянки (межі) як об’єкти цивільних прав, які перебувають у 
власності громадян, юридичних осіб чи держави і є земельним 
капіталом їхніх власників, навпаки, є предметом купівлі-продажу, 
оренди, застави тощо [3]. 

Ці вимоги вже частково внормовано у другому і третьому 
розділах Земельного кодексу України, а також розмежовано 
пошарово на різні об’єкти права власності на публічній кадастровій 
мапі України, проте потребують негайного й повноцінного 
розкриття зазначеної їхньої конституційної сутності. 

Надважливо не забувати і враховувати й те, що у суспільних 
відносинах різних суб’єктів цивільних прав (громадяни, юридичні 
особи та держава) стосовно користування природними об’єктами 
власності всього Українського народу діє конституційна норма (ч. 
3 ст. 13 КУ) як імперативний чинник: «Власність зобов’язує. 
Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і 
суспільству» [1]. Ключовим аспектом як передумовою цієї вимоги, 
виступає аксіома, за якою власники земельних ділянок (землі) рівні 
між собою і перед законом і не можуть конкурувати із правом 
власності Українського народу на природні об’єкти (землю). 

Це означає, що власники земельних ділянок (громадяни, 
юридичні особи, зокрема й державні) не лише можуть повноцінно 
набувати та реалізовувати (ч. 2 ст. 14 КУ) свої цивільні права 
(купівлю, продаж, дарування, заставу тощо) щодо своєї власності, а 
й зобов’язані виконувати обов’язки і вимоги стосовно охорони і 
раціонального використання наявних у їхніх межах чужих 
природних об’єктів (права власності українського народу), вартість 
яких значно перевищує вартість відповідних ділянок (меж). 
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При цьому позитивні соціально-економічні аспекти 
проявляються лише за наявності власника-господаря (racio..) як 
законного і дбайливого користувача природних об’єктів, що мудро 
капіталізуватиме всі чинники господарської діяльності, одержуючи 
продукцію (продукти) з високою доданою вартістю. 

Саме, тандем «власника-господаря» задекларовано в Основному 
законі України (ч. 4 ст. 13 КУ): «Держава забезпечує захист прав 
усіх суб’єктів права власності та господарювання, соціальну 
спрямованість економіки» [1] як ключовий пріоритет діяльності 
держави, що має стати центральною формулою й водночас 
інструментом у досягненні мети і завдань справжнього 
реформування земельних, в тому числі й аграрних відносин в 
Україні. 

Осмислюючи ці національні, специфічні для України, аспекти 
«власності та господарювання» (земле- природокористування) як 
підґрунтя організаційно-економічних орієнтирів (засад) 
збалансованого користування природними об’єктами на ринкових 
засадах, особливо в агросфері, ми дійшли висновку, що на цій 
основі вимагається запровадити в Україні функціонально-
вмотивовану і суспільно спрямовану систему визначення і 
задоволення людських та суспільних потреб (маркетингу), що 
створює реальні передумови експансії внутрішніх і зовнішніх 
ринків вітчизняною високоліквідною продукцією з високою 
доданою вартістю, в формуванні якої беруть участь природні 
ресурси як природні об’єкти права власності всіх громадян України 
[5]. 

Нами доведено, що запропонована система сприятиме 
генеруванню непозиченого інвестиційного капіталу нації, а також 
зростанню обсягів доданої вартості вітчизняної продукції, і як 
наслідок, – зростання обсягів національного чистого прибутку і 
добробуту кожного відповідального громадянина України.  

Такий конституційно вмотивований і науково-обґрунтований 
системний соціально-економічний розвиток в процесі звершення 
пропонованої земельної реформи може відбуватися лише на базі 
здобутих нами знань «конституційного земельного прагматизму», і 
лише в рамках когнітивної земельної економіки, реалізованої – в 
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такому процесі як Нової парадигми, сутність якої вербально 
вкладена у формі моделі-піраміди функціонування когнітивної 
земельної економіки – так званої: «Когнітивна Піраміда – 
Олександера Коваліва» [6]. 

Підсилюючи це зобов’язальне право (ч. 4 ст. 13 КУ) як 
обов’язку держави, а також повної юридичної, матеріальної та 
моральної відповідальності власників земельних ділянок як 
суб’єктів цивільних прав, Конституція України декларує (ч. 7 ст. 41 
КУ) «Використання власності не може завдавати шкоди правам, 
свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати 
екологічну ситуацію та природні якості землі» [1]. Даний 
імперативний чинник є об’єктивним аспектом (фактом), що 
констатує однозначну вимогу до урегульованості соціально-
економічних та нормативно-правових відносин. 

Оскільки, земля та її природні ресурси за своїми 
функціональними властивостями, особливо у відносинах із 
життєдіяльністю людини на конкретній території, є об'єктом 
економіки природокористування та охорони навколишнього 
середовища і складає еколого-економічні та соціально-господарські 
різнопланові і різномасштабні системи, які водночас взаємно 
залежні і нерозривні в просторі й часі, вони можуть групуватись за 
основними напрямками (гранями) природокористування. 

В інтересах та у відносинах із життєдіяльністю людини на 
конкретній території, такі системи ієрархічної цінності й 
інноваційного прагматизму об’єднують чотири основні групи за 
їхніми функціональними властивостями, а саме: суспільне 
виробництво; задоволення потреб населення; відтворення 
відновних ресурсів; оздоровлення природного середовища. Дані 
групи взаємно пов’язані між собою і виконують роль як об'єктів, 
так і суб’єктів економіки природокористування та охорони 
навколишнього середовища, складаючи еколого-економічні та 
соціально-господарські функціональні системи [5]. 

Враховуючи багатогранну дискретність ціннісно-часового 
суспільного виміру й емерджентної дії (алгоритму) когнітивної 
земельної економіки як системи, нами вбачалося, що однією із 
важливих складових граней філософії нової парадигми звершення 
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земельної реформи в Новій Україні є суспільно спрямований 
маркетинг природокористування. Формування такої системи, не 
лише розв’язує проблему конституційної неврегульованості, але й 
стає дієвим і надважливим стимулятором зростання добробуту всіх 
громадян України, які є абсолютними співвласниками землі та її 
природних ресурсів як природних об’єктів права Українського 
народу, формуючи комфортний простір їхньої (громадян України) 
життєдіяльності – в чистому і здоровому довкіллі – у власній 
державі. Надіємось на щире бажання молодих колег долучитись до 
розв’язання проблем ціннісно-часового суспільного виміру, також, 
процесів маркетингу природокористування як невід’ємної грані 
нової парадигми звершення земельної реформи в Новій Україні, 
особливо в агросфері [7]. 

Дана сфера природокористування потребує специфічного 
господарського підходу, оскільки використовує відтворювані 
природні ресурси, що становлять сукупність об’єктів і систем 
живої природи, та охоплюють понад 85% території держави. До 
них належать: ґрунти, тваринний світ, мікробіота, сонячна, вітрова 
та інша енергія, атмосфера, гідросфера, наземна рослинність та 
інші природні ресурси. Доречно повторитись: «Такі ресурси 
постійно генерують не позичений природний капітал нації». При 
цьому, цілісно-складовою гранню нашого «звершення» є процес 
оздоровлення сільських територій і формування в сільській 
місцевості збалансованих природних екосистем і умов комфортної 
життєдіяльності для молодих сімей, які б одночасно були 
власниками ефективних і заможних господарюючих землеволодінь 
і землекористувань сімейного типу (малих і середніх фермерських 
господарства, родових маєтків…) як невід’ємних складових 
організму живого природного середовища та займалися б також 
різноманітним несільськогосподарським виробництвом і 
підприємництвом, що носитиме статус «екологічно-чисті» [3] 
тощо... 

Результати, виконаних нами досліджень в першому півріччі 
2022 року, вказують на потребу розкриття й інших граней 
соціально-економічних та нормативно-правових аспектів як 
чинників об’єктності й суб’єктності земле-природокористування, 
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що узгоджуються з дією законів живої і неживої природи та 
суспільства, проявляючи чинні норми Основного Закону України, 
як основи Нової парадигми звершення земельної реформи в Новій 
Україні. 
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АСПЕКТИ ВИРОЩУВАННЯ МАЛИНИ 
ДЛЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РИНКУ 

Коваль А.О. 
Інститут агроекології і природокористування НААН 

Київ, УКРАЇНА 
На сьогодні найбільші ринки малини − в Україні та Польщі − у 

загальній площі виробництва у світі становлять, відповідно, 31% та 
18%. Такі країни як Іспанія, Німеччина та Великобританія зазвичай 
вирощують малину виключно для споживання у свіжому вигляді. 
Виробництво малини для переробних цілей існує у Боснії і 
Герцеговини, Косово. Однак, враховуючи їх порівняно невеликі 
площі вирощування, постачання ягід малини з цих країн є досить 
незначним. 

Україна зараз є однією з найбільших виробників малини у 
Європі. Жителі України мають вдосталь ягід для власного ринку та 
для експорту. В Україні площі під вирощуванням малини за 
останні роки майже не змінювалась, разом з тим обсяги врожаю 
зросли більш, ніж на 30% за останнє десятиліття. У Польщі площі 
вирощування ягід малини щороку зростають на майже на 5%.  

У досліджуваний період (2017−2021 рр.) середні врожаї малини 
в Україні були 6−9 т/га, в Польщі − 4−9 т/га. Ціна на малину в 
Україні досягла такого ж рівня як у Польщі − 1 дол США/кг. 

Ефективність виробництва малини на агропідприємствах в усіх 
європейських країнах стає на однаковому рівні.   

Прямі витрати на виробництво малини в українських 
агропідприємствах (4 218 доларів США за га) є вдвічі меншими, 
ніж у Польщі (8 846 доларів США за га). 

Людська праця має першочергове значення у вирощуванні 
малини, особливо, при збиранні врожаю. На думку багатьох 
авторів [1, 2], виробництво малини характеризується найвищою 
трудомісткістю на гектар серед усіх ягідних культур. 
Автоматизація збору малини досить мізерна, тоді як для агрусу та 
смородини вона становить 47% і 42% відповідно [3].  

З досліджень по усіх країнах [4, 5] частка витрат на оплату праці 
від прямих витратах − майже 60%, тобто витрати на оплату праці 
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становлять найбільшу частку загальних витрат, попит на робочу 
силу існує, незалежно від технологій вирощування малини. 
Ймовірно, це наслідок того, що середня врожайність майже 
однакова, частка витрат на утримання рослин коливалося від 4% в 
Україні та 5% в Польщі. Середні витрати на оплату праці в Польщі 
на гектар становили 5 390 доларів США, значно нижчі витрати 
людської праці були в Україні − 2 405 доларів США за га. Як 
результат, витрати на оплату праці в агропідприємствах України, 
були в 2,2 рази нижчі, ніж у господарствах Польщі на 1 кг ягід.   

Матеріальні витрати, пов’язані з вирощуванням ягід, в Україні 
були приблизно в 2,5 рази меншими (а саме: ціна та обсяги засобів 
захисту рослин, добрива, пальне тощо), ніж в європейських 
агропідприємствах (табл. 1).  

Таблиця 1  
Середні витрати агрогосподарств на вирощування малини 

(2017-2021 рр.) 
Показники  Україна ЄС 
Середня врожайність, т/га 9,0 8,7 
Загальні прямі витрати, дол 
США/кг 

0,5 1,0 

Витрати на оплату праці,  
дол США/кг 

0,3 0,6 

Виробничі матеріали, а саме: 
-мінеральні добрива 0,03 0,06 
-пестициди  0,03 0,10 
Отже, при схожому технологічному рівні до найважливіших 

факторів, що визначають рівень витрат, належать праця людини та 
природні умови (зокрема, грунти, їх родючістю). Через значно 
нижчі ставки за одну робочу годину, за збирання 1 кг ягід у 
поєднанні з меншою кількістю необхідних захисних і 
підживлювальних обробок, що є результатом більш сприятливого 
природного умови, прямі витрати на виробництво малини в Україні 
були вдвічі нижчими, ніж у Польщі. З цієї причини, 
агропідприємства, що спеціалізуються на вирощуванні  малини, 
стикаються з проблемами, що стосуються підвищення 
ефективності сільськогосподарських полів, якості плодів в 
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європейських країнах. Разом з тим, українські агропідприємства 
лишаються й надалі лідерами у вирощуванні малини. 
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ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ 
АГРОЕКОСИСТЕМ В УМОВАХ НЕЛІНІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Ковальчук С.Я., к.е.н., доц. 
Вінницький національний аграрний університет 

Вінниця, УКРАЇНА 
Нові виклики світової економіки наслідки пандемії, зміни 

клімату та воєнні дії, приводять до структурних змін та 
розбалансованості економічної  динаміки агоекосистем. Сталість 
більше не може передбачається наукою апріорно. Такі структурні 
зміни в розвитку економічних систем не є виключенням, скоріш 
всього загальними випадками. Адже для нелінійних нестійких 
систем характерні складні явища регулярної осциляції.  

Зростання визнання вагомості подібних відхилень  або 
структурних змін і хаотичних явищ — викликає фундаментальну 
потребу в нових теоретичних ідеях та інструментах, які б 
дозволити проводити дослідження за межами традиційної 
економіки, що базується на теорії оптимізації, аналізі стійкості [1].   
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Дослідження нелінійної економіки має на меті цілі, які пов'язані 
з аналізом та синтезом агроекосистем, зокрема, аналіз стійкості, 
визначення можливості факторів впливу на порушення балансу їх 
розвитку, їх частоти, визначення показників якості, синтез 
інституційних механізмів. Залежно від конкретної мети можливе 
застосування того чи іншого методу аналізу.  

У нелінійних економічних системах можлива стійкість у 
малому, великому та цілому. Стійкість у малому означає стійкість 
при будь-яких малих відхиленнях від збалансованого розвитку. 
Стійкість у великому проявляється при кінцевих відхиленнях, 
можливих за результатами діяльності аграрного виробництва. 
Отже, економічна система стійка загалом, якщо вона стійка при 
необмежених відхиленнях збалансованого розвитку. 

Характерною ознакою нелінійної економіки є нестійкість 
економічних систем, що пов'язано з ефектами біфуркації, як точки 
розгалуження можливих, у тому числі різноспрямованих, шляхів 
розвитку економічних систем. При цьому стає можливим  відносно 
стійкий стан – атрактора, як реальна структура у відкритих 
нелінійних середовищах та на яку виходять в кінцевому результаті 
трансформації, що зумовлює нові виклики розвитку агроекосистем 
[2].  

Доречно зазначити, що точка біфуркації - такий період у 
розвитку системи, коли попередній стійкий, лінійний та 
передбачуваний шлях розвитку системи стає неможливим, це точка 
критичної нестійкості розвитку, в якій система перебудовується, 
вибирає один із можливих шляхів подальшого розвитку, тобто 
відбувається певний фазовий перехід[3]. 

Керуючись цим, слід звернути увагу на різні засади розвитку 
біфуркаційних сценаріїв трансформаційних процесів 
агроекосистем в кризові періоди (пандемії, стихійні лиха, воєнні дії 
тощо): 

1. Значимість ролі процесів самоорганізації та організації у 
розвитку агроекосистем. В цьому напрямку виділяють наступні 
фази: перша коли працюють адаптаційні механізми зміни 
внутрішньосистемного порядку, коли організаційні впливи 
сильніші за самоорганізаційні. Вплив організації та самоорганізації 
на збереження внутрішньої стабільності може змінюватись в 
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залежності від різних причин. Основні механізми, що реалізують 
трансформації зміни – це адаптивні механізми негативного 
зворотного зв'язку. 

Друга фаза, біфуркаційний період або період системної 
нестійкості, коли в точці еколого-економічної біфуркації 
втрачаються організаційні сили, які пригнічуються 
самоорганізаційними. В цьому випадку збільшується ймовірність 
попадання агроекосистеми до зони біфуркаційного перелому. 
Вихід у точку біфуркації означає перехід до домінування у 
трансформаційних процесах біфуркаційних, самоорганізаційних 
механізмів, механізмів позитивного зворотного зв'язку. Тепер 
система не здатна існувати у попередньому якісному стані, тут і 
починається процес самоорганізації. Збільшується ймовірність 
попадання агроекосистем до зони біфуркаційного перелому.  

Третя фаза, післябіфуркаційний період або період виникнення 
впорядкованості, коли встановлена стійкість, носить 
самоорганізаційний характер, що виникає в результаті спонтанного 
переміщення системи до нового атрактивного стану. Атрактивні 
структури, що формують самоорганізаційну стійкість, знайшовши 
організаційну рівновагу, продовжують існувати до тих пір, поки  
фактори з зовнішніх і внутрішніх змін визначальних параметрів 
агроекосистем, а разом з ними і ентропійні показники, знову не 
досягнуть граничних станів. Такий сценарій розвитку динаміки 
агроекосистем вважають циклічним [3]. 

2. Уявлення про значимість цінностей в агроекосистемах. В 
цьому випадку період біфуркації характеризується деякою 
дезорганізацією взаємодії суб'єктів аграрних відносин, латентною 
ціннісною напруженістю. Як наслідок виникає розбалансованість 
агроекосистем, яка впливає на майбутній розвиток в якому 
визначаються можливості реалізації ціннісних підстав діючих 
суб'єктів аграрного виробництва.  

Відмінності ціннісних підстав суб'єктів необов'язково 
викликають напруженість у взаємодії. Стійкий стан аграрного 
виробництва у стабільному суспільстві відмінність, ціннісних 
підстав суб'єктів, що належать до різних структурних рівнів, 
зазвичай, не викликає конфліктів. Крім того, що вони існують у 
різних вимірах, змістовно, у складі цінностей суб'єктів вищого 
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рівня далеко не всі норми-цінності суперечать нормам-цінностям 
суб'єктів нижчого рівня. 

3. Уявлення про комплекс факторів впливу на 
агроекосистеми: детермінізм, індетермінізм, вибір суб'єкта, вибір 
ціннісних орієнтацій, вибір оцінок. Для цього напрямку характерна 
причинність як такий зв'язок явищ, при якому одне явище 
(причина) за певних умов породжує інше (дію). В окремих 
випадках може існувати заперечення об'єктивної зумовленості 
явищ природи, суспільства і людської психіки, та необхідного і 
закономірного зв'язку між ними [4]. 

Отже, особливість нелінійної економіки полягає в наступному: 
по-перше, завдяки не лінійності має силу принцип «розгортання 
малого», тобто зовнішні фактори посилюють нестійкість в усіх 
зв’язуючих елементах агроекосистем, і як наслідок порушується 
баланс в макроекономічних системах; по-друге, в нелінійному 
середовищі можливий не будь – який шлях розвитку, а лише певні 
вектори розвитку, які визначаються сталим розвитком та спектром 
стійких станів, структур-атракторів; по-третє, здатність до 
самоорганізації, яка проявляється у використанні механізмів 
позитивного та негативного зворотного зв'язку; по-четверте, прояв 
процесів циклічності проявляється у вигляді коливань економічної 
кон’юнктури. Слід зазначити перехід від  знижувальної та 
підвищувальної хвилі циклу, вважають характеристиками руху від 
стійкості до хаосу та від хаосу до стійкості відповідно.  
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ПІДХОДИ ДО КОНСОЛІДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ  
(НА ПРИКЛАДІ ТОВ «АГРО-С»  

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 
Колганова І.Г., к.е.н. 

Голенко О.А. 
Національний університет біоресурсів і 

 природокористування України 
Київ, УКРАЇНА 

Важливим завданням сучасного етапу земельної реформи є 
об'єднання дрібних землекористувань, що досягається через 
консолідацію земель. Консолідація сільськогосподарських земель 
дозволяє забезпечити оптимальність розмірів землеволодінь і 
землекористувань, що забезпечить раціональне планування, 
оптимізацію структури й організацію землекористувань. 

Консолідація земель – сукупність юридичних, соціально-
економічних та екологічних заходів, спрямованих на оптимізацію 
розмірів і просторового розміщення земельних ділянок, створення 
сприятливих умов для суб’єктів господарювання, яка здійснюється 
з метою організації раціонального та ефективного використання 
сільськогосподарських земель в інтересах власника чи 
землекористувача і суспільства у цілому [1]. 

ТОВ «Агро-С» – підприємство, яке займається вирощуванням 
зернових та технічних культур. Потужності підприємства 
зосереджено у Київській та Чернігівській областях. Земельний банк 
під обробіток – 27 252 га [2]. 

 Територія, яка виступила об’єктом дослідження, займає 60,9836 
га, з яких 22,1252 га – є землекористуванням ТОВ «Агро-С», решта 
– СП ТОВ «Нива Переяславщини». 

Завданням даного дослідження є проведення консолідації 
земель, для оптимізації просторового розміщення, зручного 
землекористування, ефективного використання сільсько-
господарських земель в інтересах ТОВ «Агро-С». 

Аналізуючи існуючий стан землекористування ТОВ «Агро-С» 
(рис.1), можна зробити висновок, що землі досліджуваного об’єкту 
не використовуються раціонально та ефективно.  
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Рис.1. Схема досліджуваної території 

 
Існуючий стан не є зручним для сільськогосподарського 

обробітку земель. Помітні такі недоліки, як черезсмужжя, 
вкраплення, вклинювання, що заважає раціональному обробітку 
земель. Для засівання таких масивів знадобиться більше палива для 
обладнання, людська праця коштуватиме більше, тому що час, 
витрачений на обробку даної території буде довший. Дана 
конфігурація також не є прийнятною для вирощування якісного 
врожаю, адже методика посіву може відрізнятись на різних 
земельних ділянках. 

Заходи, щодо консолідації земель (обмін земельними ділянками 
із СП ТОВ «Нива Переяславщини») дали певний результат: 
ділянки, що знаходились по всьому об’єкту дослідження, об’єднані 
в однорідний, рівний масив, який легко поєднується через наявну 
польову дорогу. Таким чином, є забезпечення раціонального та 
ефективного землекористування для сільськогосподарських 
потреб, створені сприятливі умови для суб’єктів господарювання. 
Процес обробітку земель спрощений, витрати зменшені, 
продуктивність збільшена, не лише для ТОВ «Агро-С», але й для 
СП ТОВ «Нива Переяславщини» (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема заходів із консолідації земель ТОВ «Агро-С» 
 
Отже, вирішуючи питання земельної роздрібненості, 

консолідація земель може сприяти вдосконаленню структури 
землеволодінь, об’єднанню роздрібнених земельних ділянок 
землевласників та землекористувачів, формувати господарства із 
меншим числом ділянок, але більш крупних і кращої форми, що в 
свою чергу веде до застосування нової агротехніки, що підвищує 
успіх і ефективність сільськогосподарського виробництва. 
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1,3Христецька М.В. 
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2Природний заповідник «Медобори» 
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Київ, Гримайлів, Світязь, УКРАЇНА 
Водно-болотне угіддя, торфовище Плав-ІІ розташоване в 

Коростенському районі (раніше Олевський, Овруцький райони) 
Житомирської області у межах Житомирського (Центрального) 
Полісся, тут протікає річка Плав (середня частина, частково 
меліорована, довжина 3,0 км, ширина 0,2–1,2 км) із малим 
водосховищем перед с. Кам’яне на кордоні Житомирської, 
Рівненської обл. і республіки Білорусь. На північний схід – 
Поліський природний заповідник, поруч наявні об’єкти природно-
заповідного фонду загальнодержавного значення: лісовий заказник 
«Поясківський», ландшафтний заказник «Плотниця», 
гідрологічний заказник «Дідове озеро», ботанічний заказник 
«Городницький», на південний схід – території об’єктів 
Смарагдової мережі України (EMERALD) Slovechanskyi Kriazh 
(UA 0000173), Poliskyi (UA 0000001).  

За геоботанічним районуванням України [1] досліджена 
територія належить до Голарктичного домініону Європейської 
широколистянолісової області Східноєвропейської (Сарматської) 
провінції хвойно-широколистяних та широколистяних лісів 
Поліської підпровінції хвойно-широколистяних лісів на межі двох 
округів (Верхньоприп’ятський округ соснових, вільхових, 
ялинових (фрагментарно) лісів, заплавних лук та оліго-, мезо-, 
евтрофних боліт і Центральнополіський округ грабово-дубових, 
дубових, дубово-соснових лісів, заплавних лук та евтрофних боліт). 
Згідно торфоболотного районування Поліської підпровінції – 
область Центрального Полісся, Убортський район [2]. 
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Торфове родовище «Плав ІІ» знаходиться у долині річки Плав, 
яка є частково осушеною, з меліоративними каналами, мостами, 
заплавною водоймою (ставком). Торфовище являє собою 
мезотрофне, осоково-сфагнове болото із рямами (смугами сосни 
звичайної різних болотних форм, зокрема це – заплавна, Літвінова, 
Вількома), також наявні плави із сфагновими мохами, журавлиною 
болотною, росичками ін. Водно-болотний комплекс слабо 
змінений, вологозабезпечення достатнє для розвитку гідрофільної, 
гелофільної рослинності. Проте ризики трансформації природних 
комплексів суттєві щодо природного заліснення, зменшення 
обводнення у результаті суміжних осушувальних меліорацій, а 
також антропогенного впливу: сінокосіння, випасання худоби 
поруч, збирання журавлини, засмічення, а також розглядалося 
питання торфовидобутку, що на нашу думку є категорично 
неприпустимим.  

Згідно затвердженого Наказу Міністерства захисту довкілля та 
природних ресурсів України від 15.02.2021 р. № 111 «Перелік видів 
рослин та грибів, що заносяться до Червоної книги України 
(рослинний світ)» на території торфовища (болота) «Плав ІІ» у 
червні 2021 року виявлено шість видів флори: (Табл. 1). 

Варто зазначити що фітосозологічні дослідження потребують 
подальшого продовження, оскільки можуть бути виявлені нові 
види із різним природоохоронним статусом, у тому числі крім 
вищих судинних рослин це водорості, мохи, лишайники, гриби. 

Рослинність торфовища (болота) Плав ІІ доволі типова для 
Полісся, наявні осоково-сфагнові болотні фітоценози, корінні 
(аборигенні) угруповання гідрогелофітів.  

Перелік виявлених видів гідрогелофітів місцевої флори подано 
нижче: Equisetum palustre L., Thelypteris palustris Schott, Pinus 
sylvestris L., Calla palustris L., Carex acuta L., C. caespitosa L.,  
C. chordorrhiza Ehrh., C. flava L., C. heleonastes Ehrh., C. lasiocarpa 
Ehrh., C. limosa L., C. nigra (L.) Reichard, C. pseudocyperus L.,  
C. rostrata Stokes, C. vesicaria L., Eriophorum vaginatum L.,  
E. polystachyon L., E. latifolium Hoppe, Hydrocharis morsus-ranae L., 
Stratiotes aloides L., Juncus conglomeratus L., J. effusus L., Lemna 
minor L., L. trisulca L., Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid., Dactylorhiza 



Міжнародна науково-практична конференція 
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ  
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ  
 

79 
 
 

incarnata (L.) Soó, Calamagrostis arundinacea (L.) Roth, Phragmites 
australis (Cav.) Trin. ex Steud., Poa palustris L., P. turfosa Litv., Typha 
latifolia L., Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Betula pubescens Ehrh., 
Myosotis palustris (L.) L., Stellaria palustris Retz., Andromeda polifolia 
L., Drosera rotundifolia L., Utricularia intermedia Hayne, Lythrum 
salicaria L., Menyanthes trifoliata L., Nymphaea candida J. et C. Persl, 
Nuphar lutea (L.) Smith, Parnassia palustris L., Lysimachia vulgaris 
L., Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb., Frangula alnus Mill., 
Ranunculus flammula L., Comarum palustre L., Galium palustre L., 
Salix caprea L., S. lapponum L., S. myrtilloides L., S. triandra L., 
Pedicularis palustris L., Veronica scutellata L., Oxycoccus palustris 
Pers., Rhynchospora alba (L.) Vahl, Vaccinium uliginosum L., 
Valeriana exaltata Mikan, Viola palustris L. 

Таблиця 1 
Види вищих судинних рослин Червоної книги України  

у межах урочища Плав ІІ 
Назва відділу 
українська/ 
латинська 

Назва родини 
українська/ 
латинська 

Назва виду українська / 
латинська 

Категорія 
виду за ЧКУ 

П
ок

ри
то

на
сі

нн
і /

 M
ag

no
lio

ph
yt

a 
(A

ng
io

sp
er

m
ae

) 

Осокові / 
Cyperaceae 

Осока тонкокореневищна /  
Carex chordorhiza Ehrh. 

вразливий  

Осокові / 
Cyperaceae 

Осока торфова /  
Carex heleonastes Ehrh. 

зникаючий  

Зозулинцеві 
(Орхідні) / 
Orchidaceae 

Зозульки м’ясочервоні 
(пальчатокорінник 
м’ясочерво-ний) / 
Dactylorhiza incarnata (L.) 
Soó (Orchis incarnata L.) 

вразливий  

Пухирникові / 
Lentibulariaceae 

Пухирник середній /  
Utricularia intermedia Hayne 

вразливий  

Вербові /  
Salicaceae 

Верба лапландська /  
Salix lapponum L. 

вразливий  

Вербові /  
Salicaceae 

Верба чорнична /  
Salix myrtilloides L. 

вразливий  
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Із Списку регіонально рідкісних видів, який затверджений 
рішенням Житомирської обласної ради від 08.09.2010 р. № 1162 
відмічені: білозір болотний (Parnassia palustris L.), латаття сніжно-
біле (Nymphaea candida C. Presl.), осока багнова (Carex limosa L.).  

Моніторингових досліджень потребують також такі рідкісні 
види як Andromeda polifolia L. – андромеда багатолиста, Drosera 
rotundifolia L. – росичка круглолиста,  Rhynchospora alba (L.) Vahl 
– ринхоспора біла та ін. 

Типи оселищ із резолюцій Конвенції про збереження дикої 
флори і фауни та природних середовищ існування в Європі 
(Бернська конвенція) наступні: C1.222 Floating Hydrocharis morsus-
ranae rafts – Вільноплаваючі скупчення Hydrocharis morsus-ranae, 
D2.3 Transition mires and quaking bogs – Перехідні болота та 
сплавини (плави) [3]. 

Однією з особливостей флори і рослинності є відсутність 
адвентивних, інвазійних видів рослин (за виключенням Aronia 
melanocarpa (Michx.) Elliott). Торфовище Плав ІІ має високу 
природоохоронну цінність, зокрема щодо збереження раритетного 
фіторізноманіття зникаючих, вразливих до антропогенного 
навантаження і змін клімату мезотрофних (перехідних), 
бореальних, осоково-сфагнових боліт північної, центральної та 
східної Європи. 

Це є перспективний об’єкт моніторингу мінералізації торфу за 
змін клімату. За даними 1981 р. [4] середня зольність промислових 
(балансових) запасів торфу – 13%, середній ступінь розкладання – 
28%, вміст СаО – 0,65%, Fe2O3 – 1,11%, Al2O3 – 1,89%, P2O5 – 0,29%, 
гумінових кислот – 36,0%, середній вміст бітумів, екстрагованих 
бензолом – 34%, кислотність водної витяжки рН – 4,6. Згідно 
матеріалів Торфового фонду УССР (1.01.1967 р., кн. 1, 1969 р.) [5] 
торфовище Плав-ІІ від Олевська 27 км, площа 156 га, промислові 
відклади 113 га, потужність – 1,52-3,10 м, запаси торфу 1718 м3 (R 
10-35/21-33 ср. 29, А 7,3-18,6, ср. 10,4). Торф різнотипний 
(верховий, перехідний, низинний). Станом на 1999 р.: площа 
106/80/80 (категорії: а, б, в) га, запаси 233 (256, на 2018 р.) тис. т 
(категорії А+В) (розвідані + оцінені), резервні. Донні відклади 
складаються із кварцових пісків (дрібних і середніх), а також 
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каолінових та інших глин, карбонатів і у нижніх прошарках 
гранітів Українського кристалічного щита. Згідно хронологічних 
даних зольність торфу збільшується, що вказує на потепління 
клімату, і як наслідок зафіксовано трансформацію рослинного 
покриву гелоландшафтів через зміну обводнення, трофного 
компоненту мортмаси, а також впливу сукцесій. Окремі рослини 
згідно біоетичних норм, а також зразки торфу відібрані до колекції 
торфосапропелетеки і гербарію Інституту агроекології і 
природокористування НААН. 

Надалі варто провести екологічну паспортизацію [6], додаткову 
процедуру не оцінки впливу на довкілля, а стратегічну екологічну 
оцінку. Видобуток торфу не рекомендуємо, натомість варто 
розглянути можливість додаткових досліджень і створення об’єкту 
природно-заповідного фонду, території Смарагдової мережі у 
межах Поліського екокоридору. 
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ВАРТОСТІ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ПРИБЕРЕЖНИХ 

ЗАХИСНИХ СМУГ В МІСТАХ УКРАЇНИ 
Кравчук Т.Ю. 

*Юсипенко О.М. 
Державна екологічна академія  

післядипломної освіти та управління 
Київ, УКРАЇНА 

* науковий керівник д.е.н., проф., член-кор. НААН Третяк А.М. 

Питання об'єктивності оцінки земель в Україні є найбільш 
нагальними на даному етапі розвитку земельних відносин, оскільки 
безпосередньо пов'язані з регулюванням земельних відносин, 
режиму землекористування та земельними платежами. 
Актуальність цих питань підтверджується дослідженнями, 
проведеними в рамках оцінки земель [1.]. Для різних категорій 
земель і видів цільового використання в Україні розроблені 
методичні підходи щодо проведення нормативної грошової оцінки 
земель. 

На формування структури і складу обумовленої вартості 
впливають ціноутворюючі фактори, склад яких відповідно до 
законодавства визначає оцінювач. До таких факторів зазвичай 
відносяться: місце розташування, фізичні характеристики об'єкта, 
економічні характеристики, екологічний стан та соціальна 
ситуація. Очевидно, що наявність різноманітних охоронних, 
санітарно-захисних зон, зон затоплення, підтоплення, 
водоохоронних зон, зон об'єктів, що охороняються, а також інших 
зон, які встановлюються відповідно до законодавства України, має 
не тільки вплив на склад різний склад функціонального 
використання земель та інших природних ресурсів, а й перебуває в 
залежності від вартості розташованих в даних зонах об'єктів 
природних ресурсів чи нерухомості. 

Важливим питанням є облік впливу обтяжень (обмежень) на 
вартість земельних ділянок, що повністю або частково перебувають 
у зонах з особливими умовами землекористування, оскільки будь-
яке обмеження (обтяження), які знижують вартість земельних 
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ділянок, що вводиться поза волею власника прав, є обмеженням 
права власності і має підлягати відшкодуванню у випадку 
приватної власності (в тому числі і додаткові витрати), 
наприклад через пряме відшкодування або через встановлення 
коефіцієнтів, для коригування земельних платежів для 
землекористувачів, які використовують у своїй діяльності 
режимоутворюючих (режимні) об'єкти (аж до повного від них 
звільнення при забороні будь-якої господарської діяльності на 
територіях, що охороняються) і т.п. [2]. Вплив зон з особливими 
умовами використання земель (а залежно від їх видів) знаходиться 
в межах 20-30% вартості земельних ділянок різного цільового та 
функціонального використання. Однак, на нашу думку, необхідно 
враховувати конкретний підтип землекористування та вид зон з 
особливими умовами використання території (в даному 
дослідженні розглядається приклад урахування цього чинника у 
прибережних захисних смугах) і характер діяльності на даній 
території, так як зони з особливими умовами використання 
прибережних захисних смуг можуть і не мати негативного впливу 
на певний підтип водогосподарського землекористування. 

Землекористування прибережних захисних смуг згідно статті 89 
Водного кодексу України [3] є природоохоронною територією з 
режимом обмеженої господарської діяльності і може 
використовуватися для залуження і залісення, пляжів, 
гідротехнічного, навігаційного призначення, гідрометричних та 
лінійних, а також інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, 
комунікацій тощо. Відповідно рентний дохід від земельних ділянок 
прибережних захисних смуг буде відмінний ніж від ділянок під 
водою. Оскільки, основною функцією землекористування 
прибережних захисних смуг є природоохоронна то і базовим у 
багатофункціональності землекористування є природоохоронне 
використання земель та інших природних ресурсів. Відповідно 
нормативну грошову оцінку землекористування прибережних 
захисних смуг необхідно здійснювати із врахуванням його 
багатофункціональності використовуючи дані рентного доходу 
залежно від категорії земель чи функціонального використання. 
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Враховуючи, що землекористування прибережних захисних 
смуг є природоохоронним та багатофункціональним, його вартість 
пропонується розраховувати за методичним підходом методики 
нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та 
порівняння одержаних даних вартості із ринковою вартістю 
земельних ділянок порівняльним методом продаж. Зокрема, якщо 
відхилення нормативної грошової оцінки складає більше або 
менше 30% від ринкової вартості, тоді здійснюється коректування 
(уточнення) локальних коефіцієнтів на місцезнаходження 
земельної ділянки, що характеризують підтипи землекористування.  

Так, проведена оцінка вартості землекористування прибережної 
захисної смуги в межах іхтіологічно-ботанічного заказника 
місцевого значення «Озеро Вербне» у м. Київ показала, що: 1) 
найбільшу вартість землекористування прибережної захисної 
смуги одержано за методикою нормативної грошової оцінки земель 
населених пунктів (2016 р.) [4] − 18 062 тис. грн. за 1 га; 2) за 
методикою експертної грошової оцінки земельних ділянок (2002 р.) 
[5] вартість землекористування прибережної захисної смуги 
складає 12 030 тис. грн. за 1 га; 3) за методикою нормативної 
грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення 
(2013 р.) [6] складає найменшу вартість землекористування 
прибережної захисної смуги − 3 399 тис. грн. за 1 га; 4) за 
методикою нормативної грошової оцінки земельних ділянок 
(2021 р.) [7] вартість землекористування прибережної захисної 
смуги складає 8 990 тис. грн. за 1 га; 5) за методикою експертної 
грошової оцінки земельних ділянок (2002 р.) вартість 
землекористування пляжу в межах прибережної захисної смуги 
складає 12 810 тис. грн. за 1 га; 6) за методикою нормативної 
грошової оцінки земельних ділянок (2021 р.) вартість 
землекористування пляжу складає 45 570 тис. грн. за 1 га.  

Отже, за методикою нормативної грошової оцінки вартість 
землекористування прибережної захисної смуги іхтіологічно-
ботанічного заказника місцевого значення «Озеро Вербне» складає 
18 062 тис. грн., що майже на 6 000 тис. грн. або на 33% більше. 
Разом з тим, за методикою нормативної грошової оцінки земельних 
ділянок (2021 р.) вартість землекористування пляжу в межах 
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прибережної захисної смуги складає 45 570 тис. грн. за 1 га. що на 
27 508 тис. грн. або на 152% більше. Такі результати обумовлюють 
здійснення коректування (уточнення) локальних коефіцієнтів на 
місцезнаходження земельної ділянки, які характеризують підтипи 
землекористування. Отже, визначення вартості землекористування 
прибережних захисних смуг за запропонованим методичним 
підходом вказує на необхідність удосконалення методики 
нормативної грошової оцінки земельних ділянок (2021 р.). 
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ІРРАЦІОНАЛЬНІ ПОВЕДІНКОВІ ЧИННИКИ ІНДИВІДА 
НА РИНКАХ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Лазаренко В.І., PhD 
Інститут агроекології і природокористування НААН 

Київ, УКРАЇНИ 
Ірраціональне, як правило, має форму прихованої і не 

проявленої складової, яка проявляється в не повній особистісній 
проінформованості індивіда, які істотно будуть впливати на 
кінцевий вибір індивіда на ринках. Не проявлене розуміння переваг 
конкретного товару для індивіда можна розуміти як ще не 
усвідомлену, невербальну форму знань про конкретний товар, 
точніше про його властивості. Оскільки раціональні чинники в 
поведінці споживача були відзначені вище в характеристиці 
неокласичного і поведінкового підходу, то в даному зв’язку 
необхідно приділити увагу споживчому ірраціоналізму в 
екологічно орієнтовному сільському господарстві. Необхідно 
також зазначити, що обидві групи чинників в даному дослідженні 
можуть бути розглянуті через призму споживачів, що є вже 
сформованою референтною групою і мають сформовані екологічні 
потреби. 

Сучасне екологічно орієнтоване сільське господарство України 
характеризується проблемами, які спричинені, здебільшого, 
антропогенними чинниками: неконтрольоване використання 
природно-ресурсного потенціалу, широке застосування 
інтенсивних технологій, надмірна розораність земель 
сільськогосподарського призначення. Все це призвело до значного 
рівня забруднення ґрунтів та сільськогосподарських екосистем, що 
відображається на якості вживаної продукції. Проте, в контексті 
формування стабільного попиту на екологічно безпечні продукти з 
точки зору поведінкового підходу, необхідно відзначити загальні 
ірраціональні чинники, які є не лише причинами недостатнього 
попиту на екологічно безпечні товари, а й чинником, що 
спричинили вищеперераховані проблеми. До таких чинників, на 
нашу думку, слід віднести глобальну екологічну моду, соціо-
екологічну поведінку, індивідуальні психологічні чинники. 
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Перший чинник глобальна екологічна мода є одним з базових 
ірраціональних чинників як і загалом в поведінковій економіці, так 
і екологічно орієнтовному сільському господарстві, зокрема 
соціальна мода в сільському господарстві в будь-якому вигляді 
відіграє важливе значення. З точки зору поведінкового та 
маркетингового підходу, мода являє собою короткостроковий 
ланцюг змін побутових та соціальних речей, які відображаються в 
повсякденному житті індивіда. Що стосується екологічного 
аспекту, то варто відмітити, що сучасний етап глобалізації світової 
економіки характеризується масовим трендом «екологічності». 
Низка транснаціональних корпорацій декларують своєю основною 
стратегією вирішення екологічних проблем людства та збереження 
довкілля. Це безумовно відображається в поведінці індивіда на 
ринках. Оскільки даний процес характеризується масовістю, вибір 
на ринку, який здійснює індивід, ґрунтується на раціональних 
критеріях, а сучасними модними трендами, як-от збереження 
належного екологічного стану планети, користі екологічних 
продуктів для здоров’я тощо. Ірраціоналізм проявляється в тому, 
що вибір індивіда є не свідомо обдуманим, а також, що 
спричинений модою в короткостроковому вимірі. 

Що стосується соціо-екологічної поведінки, то слід відзначити, 
що саме екологічна поведінка індивіда складається з зовнішніх і 
внутрішніх чинників. До зовнішніх слід віднести загальну 
інституційну основу (загальне екологічне законодавство, 
регіональні екологічні норми, екологічне оподаткування тощо), а 
до внутрішніх відносяться психологічні та моральні особливості 
індивіда. Інтегрована комбінація зовнішніх та внутрішніх чинників 
формують соціальну екологічну культуру. Ірраціональність 
проявляється в тому, що на рівні кожного індивіда спостерігається 
усвідомлення їх, проте неможливістю їх регулювання, а відтак – 
підсвідоме слідування встановленим соціо-екологічним інститутам, 
зокрема й у виборі товарів на ринку. 

Щодо індивідуальних психологічних чинників, то тут слід 
зазначити, що попри те, що в цьому контексті індивід обирає 
товари на ринку за цілком конкретними параметрами, рушійною 
силою вибору є його підсвідомість, а саме ланцюгова нейро-
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психологічна реакція у мозку. Тобто, коли людина з раціональної 
точки зору бажає придбати один товар, вона обире той, який не 
стільки відповідає її раціональним запитам, скільки її психо-
емоційному стану в конкретний момент часу. 

Розглядаючи екологічно орієнтовне сільське господарство через 
призму біхевіористичної теорії, слід розуміти, що головною метою 
даного виду сільського господарства є не лише бізнес 
ефективність, збереження природно-ресурсного потенціалу 
України, забезпечення належного рівня продовольчої безпеки. 
Поведінкова теорія виступає допоміжним інструментом в питанні 
обґрунтування споживчих інтересів і вирішення проблеми 
інформаційного та комунікаційного дисонансу між виробником та 
споживачем. 
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Третяк А.М. 
Як показують численні дослідження, інтенсивне використання 

земель негативно впливає на природні процеси підвищення 
родючості ґрунту, руйнує його мікрофлору, забруднює навколишнє 
середовище отрутохімікатами та біогенними елементами, погіршує 
екологічну стабільність землекористування. У зв’язку з цим 
виникла необхідність в освоєнні альтернативних методів 
використання земель. Перехід на використання альтернативних 
екологобезпечних технологій – складний і трудомісткий процес, 
який передбачає зміну структури сільськогосподарських угідь,  
посівів, часткову або повну відмову від мінеральних добрив, 
засобів захисту рослин тощо. Цей процес базується на зміні 
філософії землекористування та приводить до зміни економіки і 
організації системи сільськогосподарського виробництва [1]. 
Нетрадиційне землекористування – це процес організації 
економічно ефективного, екологобезпечного та соціально-
орієнтованого використання сільськогосподарських земель як 
засобу основного виробництва в тісній взаємодії з навколишнім 
природним середовищем, та із відносинами власності на землю (де 
людина та її інтелект є ключовими щодо формування земельного 
капіталу). Ключовими аспектами сутності нетрадиційного 
землекористування є його екологізації та капіталізація. 

Для його розвитку, необхідно сформувати відповідне 
інституціональне середовище. У цьому зв’язку, на рис. нами 
запропонована ієрархічна структурну схему інституціонального 
середовища формування нетрадиційного сільськогосподарського 
землекористування. Зокрема, на національному рівні необхідно  
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Рис. Логічно-змістовна ієрархічна структурна схема 
інституціонального середовища формування нетрадиційного 

сільськогосподарського землекористування 
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здійснити такі інституціональні дії: розроблення нормативно-
правової бази, що регламентує формування та функціонування 
нетрадиційного сільськогосподарського землекористування, в т.ч. 
визначення поняття «нетрадиційне сільськогосподарське 
землекористування» і його законодавче закріплення; розроблення 
стратегії та державної програми розвитку нетрадиційного 
сільськогосподарського землекористування; розробка національних 
стандартів з охорони земель та ґрунтів на основі гармонізації з 
міжнародними стандартами; розроблення механізмів та 
інструментів підвищення інвестиційної та інноваційної 
привабливості нетрадиційного сільськогосподарського; розробка 
фінансового механізму стимулювання нетрадиційного 
сільськогосподарського землекористування. 

На регіональному рівні пропонується: розроблення стратегій та 
регіональних програм розвитку нетрадиційного 
сільськогосподарського землекористування; створення 
регіональних інноваційних центрів розвитку нетрадиційного 
сільськогосподарського землекористування; розробка фінансових 
регіональних механізмів стимулювання нетрадиційного 
сільськогосподарського землекористування; формування ринку 
органічної та нішевої продукції, враховуючи успішний досвід 
інших країн і створення його інфраструктури. 

На місцевому рівні необхідно здійснити: вибір та наукове 
обґрунтування формування різних підтипів нетрадиційного 
сільськогосподарського землекористування; здійснення 
землевпорядкування щодо формування стійких та збалансованих 
сільськогосподарських землеволодінь та землекористувань; 
розроблення землевпорядно-правових інструментів 
адміністрування нетрадиційного сільськогосподарського 
землекористування; перепідготовка кадрів. 

На основі аналізу досвіду функціонування нетрадиційного 
сільськогосподарського землекористування у європейських країнах 
ми вважаємо, що для активізації аналогічної діяльності в Україні 
перш за все необхідно сформувати законодавчу базу, яка б 
регулювала формування нетрадиційного сільськогосподарського 
землекористування. Прийняття закону України «Про виробництво 
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й обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини», 
який визначає правові та економічні основи виробництва та обігу 
органічної сільськогосподарської продукції та сировини, заходи 
контролю та нагляду за такою діяльністю, Україна здійснила певні 
кроки зі створення необхідної законодавчої бази для переходу до 
нетрадиційного сільськогосподарського землекористування [2]. 
Кабінетом Міністрів України в березні 2021 р. прийнята 
Національна економічна стратегія на період до 2030 року [3], якою 
визначено, що розвиток органічного ринку залишається 
пріоритетом аграрної політики України. Зокрема, враховуючи, що 
пріоритети стратегії ЄС «Від ферми до виделки», яка розроблена в 
рамках Європейського зеленого курсу (Green Deal та передбачає до 
2030 року у ЄС удвічі зменшити загальне використання хімічних та 
небезпечних пестицидів, на 20% зменшити використання добрив, а 
також збільшити площі під органічним виробництвом із 8% до 
25%, в Україні державна підтримка органічної галузі на 2021-2023 
роки передбачає компенсацію витрат фермерам за сертифікацію 
органічного виробництва [3]. Це обумовлює необхідність 
розширення площ нетрадиційного землекористування.  
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ЕКОЛОГІЧНІ РИЗИКИ В АГРОЕКОСИСТЕМІ 
Мельник П.П., д.е.н., с.н.с.; 

Дребот О.І., д.е.н., проф., академік НААН; 
Добряк Д.С., д.е.н., проф., чл.-кор. НААН 

Інститут агроекології і природокористування НААН 
Київ, УКРАЇНА 

У сучасному природокористуванні агроекосистем 
спостерігається періодична тенденція зміни врожайності 
сільськогосподарських культур, яка обґрунтовується впливом 
чинників природи, а також антропогенною діяльністю суб’єктів 
господарювання в суспільному виробництві. Причини значних 
коливань врожайності з року в рік обґрунтовуються фізичними 
чинниками природи, зокрема негативним впливом екологічних 
ризиків у фазах циклів сонячної активності. Переважно такі прояви 
формуються в періоди виробництва сільськогосподарської 
культури. Здебільшого у фазу максимум циклу сонячної 
активності, де показники врожайності мають тенденцію до 
зниження. Практика суб’єктів господарювання показала, що 
критеріями у здійснені цих процесів  є максимальні показники 
чисел Вольфа (W). Залежно від їх величини формується певна 
функціональна компонента впливу екологічного ризику на 
виробництва різних видів сільськогосподарських культур. Досить 
часто такі явища можуть призвести до глобального або локального 
впливу на суспільне виробництво. Наслідки впливу глобальних 
чинників здатні формувати ризики та загрози для галузей 
агроекосистем, що спричиняють недоотримання значних обсягів 
сільськогосподарської продукції. Так, дослідження в економічній 
науці виявили циклічність екологічного ризику, посилення його 
складних процесів, які здатні поставити суб’єкти господарювання 
на межу не тільки банкрутства, але й їх функціонування.  

Екологічний ризик – імовірність утворення небажаних 
результатів чинниками природи на глобальному, регіональному або 
локальному рівнях у галузевих структурах агроекосистем.  

До особливостей екологічного ризику належать: 
• всеосяжний вплив на господарську діяльність; 
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• формування прямих і непрямих наслідків у 
сільськогосподарському землекористуванні; 

• зміна порогових значень, що можуть породжувати 
небезпеку в отриманні додаткового прибутку; 

• інтенсивність дії екологічного ризику; 
• системна дія екологічного ризику; 
• аномальні зміни в природокористуванні агроекосистем; 
• тривалість негативної дії фізичних (космічних) чинників 

природи в галузях агроекосистем; 
• високовартісний підхід до розробки заходів для усунення 

негативних наслідків, заподіяних екологічним ризиком у 
природокористуванні агроекосистем. 

Для розв’язання виробничих завдань галузевими структурами 
агроекосистем в умовах, де практично можливе виникнення 
екологічного ризику, необхідно опрацювати стратегію та її основні 
компоненти, що призводить до пом’якшення й знешкодження його 
наслідків.  

Стратегія прийняття екологічного ризику у 
природокористуванні агроекосистем включає: 

– пошук оптимального рішення можливого уникнення ризику, а 
при необхідності цілком знешкодження з подальшою ізоляцією 
його від життєво важливих природних ресурсів в агроекосистемах; 

– створення дієвого фінансово-інвестиційного механізму щодо 
усунення глобальних втрат, завданих екологічним ризиком у 
просторовому вимірі агроекосистем;  

– прогнозування наявних небезпек, пов’язаних зі збитками, що 
будуть завдані майбутніми різновидами екологічних ризиків у 
суспільному виробництві;  

– проведення аналізу витрат і прибутків у діяльності суб’єктів 
господарювання у відповідності із прийняттям системи заходів 
щодо уникнення наслідків дії екологічного ризику.  

В основі розробки стратегії передбачаються складові 
компоненти захисту і протидії екологічному ризику, які 
пом’якшують і нейтралізують негативні наслідки щодо 
покращення використання природно-ресурсного потенціалу 
агроекосистем.  
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Будь-який вплив екологічного ризику у фазах циклу сонячної 
активності залежить від зонального природокористування 
агроекосистем України. Зокрема, він можливий не прямо, а 
опосередковано, через реакції механізмів функціонування цієї 
агроекосистеми: цей вплив може бути послаблений буферними 
властивостями системи та сукупністю живих організмів, що 
обмінюються безупинно енергією, речовиною й інформацією один 
з одним і з навколишнім середовищем або підсилений 
ланцюговими реакціями. Крім того, при аналізі зовнішніх 
екологічних впливів на агроекосистеми необхідно враховувати 
правило біоценотичної надійності. При цьому якщо незвичайні як 
за розміром, так і за видом чинники впливають протягом тривалого 
часу, ця система або формує іншу структуру, або руйнується. Тобто 
надійність агроекосистеми – це її здатність зберігати свою 
господарську здатність протягом усього циклу існування за умов 
припустимих рівнів впливу [1]. 

Слід підкреслити, що екологічний ризик є невідʼємним 
чинником у природокористуванні агроекосистем та формується як 
періодична складова компонентів фаз циклу сонячної активності. 
Величина його впливу на урожайність сільськогосподарської 
культури  здійснюється через атмосферну циркуляцію, від якої 
залежить кількість опадів та температура. У цих умовах стан зміни 
екологічного ризику залежать від впливу і особливостей дій 
сонячної активності. Це необхідно враховувати суб’єкту 
господарювання на підприємстві при складанні прогнозу із 
виробництва сільськогосподарських культур на перспективу. 
Особливо в регіонах, де існують умови  настання тривалої або 
періодичної засухи, утворені фазами циклу сонячної активності, 
похідною компонентою у яких є екологічний ризик.  

Вказане дає досить вагомі підстави розробити модель 
управління екологічним ризиком в агроекосистемі, яка містить 
компоненти, що взаємозв’язані між собою і залежать від фізичних 
(космічних) чинників природи, зокрема, від фаз циклу сонячної 
активності й магнітного поля Землі. Це свідчить про системний 
підхід до проведення структурної перебудови системи управління в 
галузях агроекосистем. Вирішення цієї проблеми на якісному рівні 
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є важливим критерієм щодо удосконалення системи управління у 
просторово-часових вимірах агроекосистем, оскільки заздалегідь 
необхідно розробляти заходи на запобігання, зниження або 
нейтралізацію екологічного ризику суб’єктом господарювання у 
суспільному виробництві. 

Отже, при поглибленому вивченні екологічного ризику у фазах 
циклу сонячної активності в природокористуванні  агроекосистем 
створюються ідентифіковані компоненти, які актуальні для 
проведення нових напрямів фундаментальних досліджень, зокрема 
удосконалення системи еколого-економічного управління в 
природокористуванні агроекосистем на мікро- та макрорівнях.  
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ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ 
СІВОЗМІН В УМОВАХ СУЧАСНИХ ЗАГРОЗ І ВИКЛИКІВ 
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природокористування України 
Київ, УКРАЇНА 

Протягом останніх десятиліть вітчизняна галузь рослинництва 
розвивалася переважно у відповідності до запитів ринку 
сільськогосподарської продукції, аграрні виробники значною мірою 
залежали від результатів комерційної діяльності та, як наслідок, 
асортимент культур, які вирощувалися у різних регіонах держави 
катастрофічно звузився. Загалом, починаючи з 90-х років у державі 
відбувалося катастрофічно небезпечне з екологічної точки зору 
розширення посівних площ, зайнятих соняшником і тотальне 
неконтрольоване скорочення посівних площ інших культур. Нині, коли 
внаслідок воєнних дій втрачено чверть посівних площ унаслідок, тим 
не менше, варто планувати на перспективу таким чином, щоб у 
майбутні повоєнні часи уникнути помилок минулого.  
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Оптимізації сівозмін, на наш погляд, потребувала і потребуватиме, 
передусім, зона Степу нашої держави, яка найбільше страждає і в 
умовах військової агресії. Найбільшою мірою тенденції щодо звуження 
діапазону культур, які вирощуються, у довоєнний період були 
притаманні південній частині степової зони. Як свідчить офіційна 
статистика така ситуація спостерігалася у фермерських господарствах 
Степу вже на протязі 10-15 років і загалом є типовою для більшості 
вітчизняних аграрних підприємств [2]. Технічні культури, які 
вирощувалися у регіоні, порівняно високо рентабельні, тому вітчизняні 
аграрії часто їх висівали на необґрунтовано великих площах, особливо 
соняшник. При цьому соняшник як правило вирощували без 
урахування його біологічних особливостей і його впливу на врожай 
наступних культур, а також із значними порушеннями технології 
вирощування. Як наслідок − надмірна частка цієї культури у структурі 
посівних площ (понад 15%) спричинила висушування як поверхневих, 
так і глибоких шарів ґрунту, що, в свою чергу, негативно позначалося 
на врожайності наступних за нею 2–3 культур.  

Загалом, зона Степу нашої держави як ніяка інша в Україні, в умовах 
сьогодення відчуває наслідки змін клімату , наслідки виснажливого 
інтенсивного землеробства, наслідки наявних диспропорцій у структурі 
посівів. Наприклад, кліматичні зміни (посуха, заморозки, пилові бурі) в 
останні роки спричиняли великі втрати врожаю в Одеській, 
Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Запорізькій, 
Дніпропетровській областях. Відповідно, для аграріїв Степу нагальною 
необхідністю є переорієнтація виробництва на стійкі до посухи 
культури та культури, що мають здатність покращувати якість ґрунтів. 
А зважаючи на військову агресію, припускаємо, що в повоєнний період 
затребуваними будуть бобові культури – для того, щоб задовольнити 
потреби населення у недорогій білковій їжі, та лікарські рослини – так 
як значній частині населення доведеться відновлювати своє фізичне і 
психічне здоров’я. 

Із бобовими усе зрозуміло – інформацію про те, що вони 
покращують якість ґрунтів поширена, а в контексті лікарських рослин 
варто відмітити, що, як свідчить практичний досвід, їх введення у 
сівозміни також може бути досить ефективним. Донедавна 
виробництво лікарських рослин в Україні було сконцентровано 



Міжнародна науково-практична конференція 
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ  
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ  
 

98 
 
 

переважно в великих спеціалізованих підприємствах і ринок був дуже 
монополізованим. При цьому, як обґрунтовано у попередніх 
дослідженнях [3, 4], розвивати лікарське рослинництво доцільно в 
фермерських господарствах. Практикою багатьох країн світу доведено, 
що фермерські господарства отримують більші прибутки з гектару 
землі, ніж великі агрокомпанії, вкладаючи в одну сотку набагато більше 
праці. У той час як агрохолдинги сіють пшеницю й ще декілька 
культур, малі господарства можуть вирощувати різноманітні культури 
– тобто може мати місце диверсифікація виробництва; малі 
підприємства по справжньому орієнтовані на оздоровлення ґрунтів, 
оскільки їх власники розуміють, що саме це в кінцевому результаті 
принесе успіх їхньому бізнесу і в цьому вбачаємо взаємозв’язок із 
сталим розвитком і регенеративним землеробством; фермерські 
господарства, що функціонують на селі продукують робочі місця для 
сільських мешканців. Ці факти варто брати до уваги саме в зоні Степу 
нашої держави, так як з усіх вітчизняних фермерських господарств, які 
мають сільськогосподарські угіддя в землекористуванні, переважна 
частина, зокрема близько 55%, донедавна знаходилися в зоні Степу. 
Зазначені фермерські господарства у 2020 році обробляли 2806 тис. га 
сільськогосподарських угідь [3]. 

Окрім того, нині в степовій зоні України виявлено 896 видів 
лікарський рослин, однак ресурсний потенціал більшості повністю не 
використовуються через високий рівень господарської освоєності 
території, на якій здійснюється промислове вирощування переважно 
соняшнику й пшениці. Разом із тим, у сукупності лікарських рослин 
степової зони присутні 23-и сировинних види – це, наприклад, ресурси 
чебрецю двовидного, ромашки лікарської, звіробою стрункого та інших 
важливих для людей рослин. Аналізуючи структуру посівних площ 
господарств до 50 га сільськогосподарських угідь зони Степу виявили, 
що виокремлені фермерські господарства не дотримуються науково 
обґрунтованих сівозмін і не вирощують багато важливих для 
продовольчої безпеки культур. Так, найбільшу частку у посівах у 2019-
2020 рр. займали зернові культури – близько 60%, а частка насіння 
соняшнику у посівах становила 36,0%. При цьому позитивним було те, 
що найбільш розповсюдженою зернобобовою культурою у регіоні був 
горох, який є одним із кращих попередників для озимих.  
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Розуміючи, що навіть за наявності чітко скерованого плану 
оптимізації сівозмін із включенням до них лікарських і бобових культур 
не всі фермери, з тих або інших причин, диверсифікують виробничу 
діяльність, тим не менше припускаємо, що вирощувати, наприклад, 
лікарські рослини в зоні Степу зможе третина фермерських 
господарств. Зважаючи на те, що виробництво лікарських рослин є 
вкрай ризикованою справою, припущення, що саме третина фермерів 
від загальної їх кількості в Степу буде спроможною займатися 
лікарським рослинництвом базується на існуючому в ризикології поділі 
всіх суб’єктів підприємницької діяльності на групи по відношенню до 
ризику: 1-ша група – не схильні до ризику; 2-га група – нейтральні до 
ризику; 3-тя група – схильні до ризику, тобто ті, що віддають перевагу 
ризиковому результату відносно гарантованого [1].  

Відповідно, припускаємо, що: третина фермерів є такі, що не 
схильні до ризику й вони не захочуть порушувати стабільний і 
налагоджений за багато років бізнес; ще третині знадобиться деякий час 
для того, щоб зважити всі «за» й «проти»; а третина фермерів, для яких 
характерним є схильність до ризику та запровадження нового, відразу 
оцінять економічні переваги оптимізації сівозмін через культивування 
лікарських рослин, введення їх у структуру посівів і знайдуть 
можливість акумулювати кошти для започаткування нового напрямку 
діяльності. 

Варто зауважити, що для того, щоб пом’якшити негативні тенденції, 
спричинені змінами клімату та виснажливим землеробством, реагувати 
на такі зміни, мати високу врожайність в майбутньому вітчизняна 
аграрна наука, в першу чергу НААН України, уже має в своєму 
портфелі значний запас наукових розробок і наукових рішень щодо 
проблем адаптації аграрного виробництва до сучасних умов 
господарювання. Проте, повністю згодні з науковцями, які 
наголошують – для того, щоб напрацьовані рішення зумовили 
економічно відчутну віддачу, вони потребують широко впровадження. 
Світовий досвід свідчить, що саме так відбувається в розвинутих 
країнах, у яких фінансують наукові розробки та впроваджуються 
інноваційні моделі розвитку в усіх сферах. Наприклад, жителі КНР 
реалізують грандіозний проект, завданням якого є зупинити наступ 
пустелі на родючі орні землі, в Туркменістані населення успішно 
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протистоїть розширенню пустелі Кара-Кум через розширення площі 
зелених насаджень. В Україні конструктивних змін вимагала й 
вимагатиме у майбутньому ринкова система вирощування в зоні Степу 
соняшника і зернових культур. За багатьма прогнозами Південь 
України, а це до 50% усіх площ орних земель в державі, за умови 
розумного господарювання та збереження біорізноманіття, може стати 
потужною аграрною зоною для виробництва практично всіх видів 
овочевих культур, виноградарства, плодових, ягідних, баштанних 
культур, а також ефіро-олійних і лікарських. 

Унаслідок аналізу структури посівних площ господарств зони Степу 
з площею сільськогосподарських угідь до 50 га дійшли висновку, що 
нагальною необхідністю у повоєнний період стане оптимізація 
структури посівних площ, яка дозволить: підвищити врожайність 
культур; збільшити прибуток (дохід) підприємств; диверсифікувати 
виробництво; збільшити рівень зайнятості сільського населення, 
особливо у разі введення в структуру посівів лікарських рослин; 
покращити якість ґрунтів; збільшити обсяги виробництва лікарської 
рослинної сировини та бобових культур із високим вмістом білка.  
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ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ВИТРАТАМИ НА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ  
ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ 

Москаленко В.А. 
Національний університет «Чернігівська політехніка» 

Чернігів, УКРАЇНА 
Починаючи з кінця 2019 року Україна перебуває в складних 

умовах існування. Світ похитнула пандемія викликана COVID-19 
та війна розпочата російським агресором проти нашої країни. Тому 
перед вітчизняним бізнесом постає багато викликів. Особливо це 
стосується аграрної сфери.  

Таким чином, великий, середній і малий аграрний бізнес з 
початком війни зіткнувся з цілою низкою непередбачених ризиків 
викликаних форс-мажорною ситуацію. Важливість збереження 
прибутковості аграрного сектору неможливо переоцінити, адже 
сільське господарство являється сектором №1 за експортною 
виручкою [1]. За 2021 рік українські аграрії експортували 
соняшникової олії та зерна на 18,6 млрд дол [1]. 

За перші чотири місяці 2022 року Україна встигла експортувати 
сільськогосподарської продукції 7,420 млрд дол, що на 3% більше 
ніж попереднього періоду [2]. При цьому майже 80% продукції 
було експортовано до початку вторгнення російських військ в 
Україну. Як наслідок, ми розуміємо, що експорт 
сільськогосподарської продукції стрімко падає, основними  
причинами стали: по-перше заблокований експорт через закриті 
українські порти, а по-друге, тотальне розкрадання російською 
стороною сільськогосподарської продукції на тимчасово 
окупованих територіях.  

Стає очевидним вже сьогодні, що аграрний бізнес не досягне 
планових показників по обсягам продажів власної продукції в 2022 
році, адже валова продукція знизиться. На це вплинуть як кількісні 
так і якісні чинники. Що до кількісних факторів, то це в першу 
чергу стосується скороченню посівних площ. Це станеться з 
об’єктивних причин, адже тільки в прикордонних з Росією та 
Білорусією областях посівні площі скоротились на 10%, а на 

https://www.epravda.com.ua/publications/2022/03/25/684674/
https://www.epravda.com.ua/publications/2022/03/25/684674/
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Харківщині, Миколаївщині, неокупованій частині Запорізької 
області поблизу лінії бойових дій усе ще  гірше, засіяно тільки 50% 
від запланованих площ. В тваринництві спостерігається також 
непроста ситуація, підприємці за різних форс-мажорних обставин 
втратили поголів’я сільськогосподарських тварин та птиці. Разом з 
цим ми спостерігаємо і негативний вплив на обсяги виробництва зі 
сторони якісних показників. Урожайність та продуктивність тварин 
беззаперечно знизяться, адже дефіцит та подорожчання палива, 
добрива, кормів та засобів захисту рослин і тварин  вплинуть на це. 
За рахунок вищеназваним обставинам знизиться і якість продукції 
що привиде до її здешевлення. 

Отже доходи сільськогосподарських підприємств стрімко 
скоротяться, тому щоб аграрним підприємствам залишитися в 
беззбитковій зоні необхідно особливої уваги приділити іншому 
чиннику – витратам. Сьогодні питання формування ефективної 
системи управління витратами на аграрних підприємствах ще 
більше актуалізується. По-перше, власникам бізнесу та 
менеджерам різного рівня необхідно дуже швидко приймати безліч 
оперативних рішень, що до пошуку нових логістичних схем, 
ціноутворення, коригування структури посівних площ з огляду на 
формування нових потреб в державі тощо. По-друге, все частіше в 
аграрному бізнесі спостерігаються вимушені кадрові заміни. Багато 
фахівців не змогли і дальше працювати на своїх посадах: багато 
жінок вимушені були виїхати тимчасово за кордон чи внутрішньо 
переміститись, багато чоловіків змінили свої звичайні місця роботи 
на військову службу. Тому власникам бізнесу необхідно було на їх 
місця шукати заміну. Налагоджена на підприємстві система 
управління витратами дозволить новим співробітникам – 
аналітикам, бухгалтерам, економістам, фінансистам швидко 
зорієнтуватися в особливостях виробництва, організації, обліку, 
бюджетування та контролю на нових для них підприємствах і 
налагодити постачання менеджменту своєчасною та якісною 
інформацією для прийняття швидких і ефективних управлінських 
рішень.  

Отже, сьогодні, як ніколи, система управління витратами 
повинна бути спрямована на постійний пошук і виявлення резервів 
економії ресурсів, нормування їх витрат, планування, облік і аналіз 
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витрат за їх видами, стимулювання ресурсозбереження і зниження 
витрат з метою підвищення ефективності фінансово-господарської 
діяльності підприємства [3]. 

Основними елементами системи управління витратами в 
підприємствах агропромислового комплексу є облік витрат, 
бюджетування витрат та контроль виконання бюджетів витрат [4]. 

Розроблені внутрішні стандарти системи управління витратами 
в сільськогосподарських підприємствах дозволять новим 
працівникам швидко зорієнтуватись в статтях витрат, відтворити 
ланцюжок центрів відповідальності, визначитись з методикою 
калькуляції собівартості продукції, скоригувати бюджети 
відповідно новим обставинам, ефективно взаємодіяти з іншими 
обліково-економічними працівниками та менеджерами компанії, 
швидко прорахувати собівартість одиниці сільськогосподарської 
продукції на різних етапах її виробництва. Класифікатори та 
кодифікатори затрат дозволять швидко коригувати бюджети, 
формувати цінову політику, здійснювати контроль над виконанням 
планових показників,  визначати критичну точку беззбитковості 
тощо. Сформовані центри відповідальності дозволять підсилити 
рівень відповідальності керівників в умовах стресу. 

Зважаючи на вище сказане, стає очевидним, що підприємства 
які вже впровадили систему управління витратами на власних 
виробництвах більш ефективно долають перепони викликані 
військовим станом та іншими форс-мажорними обставинами. 

Список використаних джерел 
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як спосіб підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. 
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Після звільнення від радянської окупації впродовж усього 

періоду незалежності України розвиток аграрного сектору та 
сільських територій залишаються одними з основних пріоритетів 
соціально-економічної і екологічної політики нашої держави. Проте 
і весь цей період корупційна система в Україні блокувала справжній 
цивілізаційний розвиток нашої держави у відповідності до 
конституційних вимог щодо створення об’єднаних територіальних 
громад і їх незалежного, децентричного формування. 

Революція гідності та боротьба за свободу України створили нову 
українську ідею − ідею гідності, свободи і майбутнього. Громадяни 
України довели і продовжують у надтяжких умовах щоденно 
доводити, що саме гідність є базовою складовою характеру 
українського народу. Україна переходить в нову епоху історії і 
український народ отримує унікальний шанс побудувати нову 
Україну. 

В Україні процес децентралізації розпочато 2014 року з 
прийняттям Концепції реформи місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні (01.04.2014), законів 
України «Про співробітництво територіальних громад» (17.06.2014), 
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«Про добровільне об’єднання територіальних громад» (05.02.2015) 
та змін до Бюджетного і Податкового кодексів – щодо фінансової 
децентралізації [1, 2]. 

Цей процес дозволив формувати відповідно до положень 
Європейської хартії місцевого самоврядування значний дієвий і 
спроможний інститут місцевого самоврядування на базовому рівні – 
об’єднані територіальні громади (ОТГ) [3]. 

Відповідно до прийнято Закону України від 16.04.2020 № 562-IX 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення 
територій та адміністративних центрів територіальних громад», 
Кабінетом Міністрів України визначено адміністративні центри та 
затверджено території 1469 спроможних територіальних громад, у 
яких були проведені місцеві вибори в 2020 р. на новій 
територіальній основі. Завдяки запровадженню міжмуніципального 
співробітництва громади отримали можливість консолідувати 
зусилля та реалізовувати спільні проекти. Зокрема 1354 
територіальних громад уклали 604 договори про співробітництво [4]. 

Формування ефективного місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади для створення і підтримки 
повноцінного життєвого середовища для громадян, надання 
високоякісних та доступних публічних послуг, становлення 
інститутів прямого народовладдя, узгодження інтересів держави та 
територіальних громад – основна мета процесу реформи 
децентралізації в Україні [7].  

Основними ознаками територіальної громади є спільна територія 
існування, наявність спільних інтересів місцевого значення, 
соціальна взаємодія членів громади в процесі забезпечення цих 
інтересів, психологічна самоідентифікація кожного члена з 
громадою, спільна комунальна власність, сплачування комунальних 
податків [3]. 

В Україні згідно статті 133 Конституції України є такі 
адміністративно-територіальні одиниці: Перший рівень: область / 
Автономна Республіка Крим / місто зі спеціальним статусом (Київ, 
Севастополь); Другий рівень: район; Третій рівень: місто, селище, 
село; Додатковий (допоміжний рівень): район у місті. Концепцією 
реформування місцевого самоврядування та територіальної 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%B7%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D1%83_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96
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організації влади в Україні, ухваленою Кабінетом Міністрів України 
1 квітня 2014 року, громади визначено адміністративно-
територіальними одиницями базового рівня [2].  

Адміністративно-територіальна реформа в Україні належить до 
найбільш успішних у Центральній та Східній Європі з точки зору 
досягнення значної частки об’єднань, що ґрунтувалися на 
добровільних домовленостях органів місцевої влади. Добровільне 
об'єднання територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюється з 
дотриманням таких умов: 

- у складі об’єднаної територіальної громади не може існувати 
іншої територіальної громади, яка має свій представницький орган 
місцевого самоврядування; 

- територія об’єднаної територіальної громади має бути 
нерозривною, межі об’єднаної територіальної громади визначаються 
по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що 
об’єдналися; 

- об’єднана територіальна громада має бути розташована в межах 
території Автономної Республіки Крим, однієї області; 

- при прийнятті рішень щодо добровільного об’єднання 
територіальних громад беруться до уваги історичні, природні, 
етнічні, культурні та інші чинники, що впливають на соціально-
економічний розвиток об’єднаної територіальної громади; 

- якість та доступність публічних послуг, що надаються в 
об’єднаній територіальній громаді, не можуть бути нижчими, ніж до 
об’єднання [5, 6]. 

Кабінет Міністрів України 8 квітня 2015 р. затвердив Методику 
формування спроможних територіальних громад. У цій методиці 
вводиться термін спроможна територіальна громада – територіальні 
громади сіл (селищ, міст), які в результаті добровільного об’єднання 
здатні самостійно або через відповідні органи місцевого 
самоврядування забезпечити належний рівень надання послуг, 
зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров'я, соціального 
захисту, житлово-комунального господарства, з урахуванням 
кадрових ресурсів, фінансового забезпечення та розвитку 
інфраструктури відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


Міжнародна науково-практична конференція 
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ  
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ  
 

107 
 
 

Формування спроможних територіальних громад здійснюється 
шляхом: 

- розроблення Радою міністрів України, обласною державною 
адміністрацією проєкту перспективного плану; 

- схвалення проєкту перспективного плану Верховною Радою 
України та обласною радою; 

- затвердження Кабінетом Міністрів України перспективних 
планів; 

- добровільного об'єднання територіальних громад; 
- формування органів місцевого самоврядування спроможних 

територіальних громад. 
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 

2015 року № 195 «Питання використання у 2015 році коштів 
державного фонду регіонального розвитку» області, які схвалили 
перспективні плани до 1 червня 2015 р., отримали фінансування з 
державного фонду регіонального розвитку. 

Міністерством розвитку громад та територій України 
затверджено Паспорт бюджетної програми на 2021 р. «Підтримка 
регіональної політики України». Також підписано Договори про 
делегування повноважень на виконання бюджетної програми з 
усіма розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за 
кожним проектом, який реалізовується з 2021 р. 

Висока якість життя сільського населення, підвищення 
екологічних стандартів життя територіальних громад та 
обґрунтування напрямів подолання існуючих екологічних проблем 
території на основі прогресивного європейського досвіду – запорука 
сучасного розвитку сільських територій України. Тепер від того, 
якими будуть плани розвитку громад та як вони виконуватимуться, 
залежатиме обсяг бюджетів громад, і, як наслідок, якість життя 
громадян. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ В ПЕРІОД 
ЗЕМЕЛЬНОГО РЕФОРМУВАННЯ 

Новаковська І.О., д.е.н., доц., чл-кор. НААН 
Національний університет біоресурсів  

і природокористування України 
Іщенко Н.Ф., PhD, доц. 

Національний авіаційний університет 
Київ, УКРАЇНА 

Проведення земельної реформи від часу набуття Україною 
незалежності є одним з найбільш дискусійних питань українського 
суспільства. Найбільшої ваги вона набула щодо  земель 
сільськогосподарського призначення, ринковий обіг яких виступає 
основною метою такого реформування суспільних земельних 
відносин.  

Основним завдання земельного реформування є раціональне 
використання земель, яке реалізується занадто повільно, а охорона 
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земельного фонду не забезпечується відповідною системою 
державних заходів. 

Так за роки земельної реформи було припинено розроблення 
землевпорядної документації комплексного характеру на 
загальнодержавному та регіональному рівнях: генеральної схеми 
землеустрою, схем землеустрою областей та адміністративних 
районів, що не дозволило вирішити на науковому рівні проблеми 
перерозподілу земельного фонду, приватизації земель, охорони 
земельних ресурсів [1].  

Для прикладу, внаслідок земельної реформи, площа земель міст 
і селищ міського типу збільшилася більше ніж на 700 тис. га. Як 
великий недолік для життя і здоров’я населення слід вважати 
зростання майже на 400 тис га площі забудованих земель. 
Зростання  розміру земель міст і селищ, особливо у перші п’ять 
земельно реформених років, коли до її складу було включено понад 
0,5 млн. га прилеглих територій, досягло понад 0,7 млн. га (табл. 1.) 

Таблиця 1 
Динаміка площі земель України за 1991 - 2016 рр. [1] 

Види угідь 
Площа земель, тис. га за роками Зміни за 

1991-2016 
рр. 1991 1996 2000 2005 2011 2016 

Сільськогос-
подарські 
угіддя 

42030,3 41852,9 41829,5 41763,8 41576,0 41507,9 -522,4 

з них орні 33571,1 33286,2 32669,9 32482,2 32476,5 32541,3 -1029,8 
Ліси та інші   
лісовкриті 
площі 

10221,3 10375,8 10403,3 10475,9 10601,1 10633,1 +411,8 

Забудовані 
землі 2161,1 2313,1 2457,4 2458,3 2512,5 2552,9 +391,8 

Відкриті 
заболочені 
землі 

884,0 934,9 946,0 957,1 979,9 982,3 +98,3 

Води 2435,1 2418,6 2426,2 2421,1 2423,5 2426,4 -8,7 
Землі міст   1261,3 1296,4 1322,7 1341,9  
Землі селищ 1201,4 1712,5 522,2 537,5 560,7 562,9 +703,4 

 



Міжнародна науково-практична конференція 
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ  
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ  
 

110 
 
 

Одним із складних та дискусійних моментів залишається 
визначення кола заходів правової охорони родючості ґрунтів в 
умовах введення обігу земель сільськогосподарського призначення 
та недопущення втрати показників родючості українських 
чорноземів, що досить гостро постало за умови надання права 
купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення 
іноземцями. 

Особливе значення щодо збереження та охорони цінних земель 
покладається на проекти з просторового планування та 
впорядкування земель, які повинні складатися на землі 
територіальних громад відповідно до розроблених комплексних 
планів як об’єднаного виду землевпорядної та містобудівної 
документації. Зростає роль і державного нагляду (контролю) за 
використанням та охороною земель. Щодо земель 
сільськогосподарського призначення це повинен бути, насамперед, 
нагляд за додержанням родючості ґрунтів за аналогією з системою 
економічного стимулювання цього процесу, що діє в країнах 
Європейського Союзу в рамках спільної аграрної політики. 

Важливим кроком щодо охорони земель на сучасному етапі 
земельного реформування є прийняття Загальнодержавної цільової 
програми використання та охорони земель [2], яка передбачає  три 
етапи здійснення заходів щодо екологічної освіти, інформування та 
залучення громадськості до співпраці з державними органами на 
засадах партнерських відносин у процесі планування і виконання 
відповідного плану дій, що відображені на рисунку 1. 

Забезпечення поетапного виконання програми спрямовано на 
отримання наступних  результатів: 
 оптимізувати структуру земельних угідь та агроландшафту; 
 підвищити продуктивність сільськогосподарських угідь (на 

40-50 відсотків) шляхом раціонального застосування органічних, 
органо-мінеральних та мінеральних добрив і хімічних меліорантів 
на кислих та солонцевих грунтах; збільшити площі земель із 
природними ландшафтами до рівня, достатнього для збереження 
ландшафтного і біологічного різноманіття (до 10,5 відсотка 
загальної площі території країни); 
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 зменшити сільськогосподарську освоєність (на 5 відсотків) 
та розораність території (на 10 відсотків); 
 створити єдину та завершену систему лісомеліоративних 

заходів; 
 здійснити консервацію деградованих, малопродуктивних і 

техногенно забруднених земель;  
 зберегти захисні лісові насадження, вжити заходів до їх 

відновлення; 
 здійснити екологічну та соціально-економічну реабілітацію 

забруднених радіонуклідами земель; 
 зменшити загрозу земельним ресурсам від деградаційних 

процесів та сприяти досягненню нейтрального рівня деградації 
земель; 
 створити та упорядкувати водоохоронні зони і прибережні 

захисні смуги водних об’єктів, запровадити особливий режим 
використання земель на ділянках витоку річок; 
 домогтися збереження природних ландшафтів на землях 

промисловості, транспорту, зв’язку, оборони тощо; 
 розробити еколого-економічне, ґрунтово-ерозійне та інші 

види районування земель України, які узагальнюють уявлення про 
земельний фонд країни і є основою інформаційної бази та 
обґрунтування системи природоохоронних заходів; тощо [2]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Загальнодержавна цільова програма 
використання земель 

I етап 
 
 

II етап 
 

 

 

III етап 

передбачається 
вдосконалення наукового, 
інформаційного, 
організаційного забезпечення 
раціонального використання 
земельних ресурсів та їх 
охорони на 
загальнодержавному рівні, 
створення нормативно-
технічної бази, включаючи 
норми і правила у сфері 
землеустрою  тощо  

планується впровадження заходів, 
передбачених схемами 
землеустрою і техніко-
економічними обґрунтуваннями 
використання та охорони земель 
адміністративно-територіальних 
одиниць, комплексними планами 
просторового розвитку території 
територіальних громад; 
оприлюднення земельно-
просторової інформації в рамках 
геоінформаційної автоматизованої 
платформи національного рівня. 

розроблення концептуальних 
підходів до використання та 
охорони земель; охорони земель у 
разі зміни форми власності на 
землю та цільового призначення; 
удосконалення методики 
ґрунтових обстежень та 
агрохімічної паспортизації земель 
сільськогосподарського 
призначення; планування, 
прогнозування і організація 
раціонального використання та 
охорони земель, тощо.  

Рис. 1 Етапи загальнодержавної цільової програми 
використання та охорони земель 
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Отже, за часи проведення земельної реформи виявлено суттєві  
зміни земельних площ, особливо сільськогосподарського, а 
питання їх охорони  в сучасних умовах потребують постійного 
контролю з боку органів державної влади. Уже тепер на 
державному рівні необхідно забезпечувати контроль за  
здійсненням комплексу організаційних, правових, еколого-
економічних заходів дасть змогу зменшити рівень розораності 
території країни, зупинити процеси деградації ґрунтового покриву, 
підвищити економічну ефективність їх використання, а також 
розробити наукове обґрунтування нових форм господарювання з 
урахуванням наслідків земельної реформи. 
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ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В 
УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

Олійник Г.Б. 
Інститут агроекології і природокористування НААН 

Київ, УКРАЇНА 
Децентралізація – одна з найефективніших та найуспішніших 

реформ, проведених в Україні, яка стала вирішальним фактором 
соціального та економічного розвитку. Про це йдеться у Висновку 
Європейської Комісії щодо заявки України на членство в 
Європейському Союзі. «Що стосується багаторівневого 
врядування, то з 2014 року децентралізація в Україні просунулася 
вперед. Вона стала вирішальним фактором соціального та 
економічного розвитку. Ключовим аспектом реформи було 
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об'єднання понад 10 000 невеликих та розсіяних населених пунктів 
у 1470 більших муніципалітетів (громад) із збільшеним 
адміністративним та економічним потенціалом для ефективнішого 
управління своїми обов'язками [1].  

Станом на початок реформи у 2014 році тільки 6 регіонів в 
Україні були самодостатніми, що викликало значну регіональну 
диспропорцію, а відповідно – і якість життя та послуг, що 
отримували українці. Ці виклики вимагали проведення 
кардинальних реформ в частині державного управління, місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади в Україні. 
Об’єднані територіальні громади, крім зростання власних 
фінансових можливостей, у результаті децентралізації мають й 
інші інструменти забезпечення економічного розвитку – здійснення 
зовнішніх запозичень, самостійне обрання установ з 
обслуговування коштів місцевих бюджетів відносно розвитку та 
власних надходжень бюджетних установ. Після прийняття низки 
законів щодо децентралізації повноважень і регулювання 
земельних відносин громади дістануть право розпоряджатися 
землями за межами населених пунктів. Напрацьовані 
законопроєкти, покликані чітко розмежувати повноваження у сфері 
освіти, охорони здоров’я, дозвілля, соціально-економічного 
розвитку, інфраструктури між органами місцевого самоврядування 
та органами виконавчої влади на кожному з територіальних рівнів 
адміністративно-територіального устрою держави. Такі 
покращення вже дали перші помітні результати. Власні доходи 
місцевих бюджетів з 2014 по 2019 рік збільшилися на 200 млрд. 
грн. (з 68,6 млрд. грн. до 267 млрд. грн) [2]. Спираючись на це 
можна стверджувати, що це шлях для ведення ефективного 
багатофункціонального розвитку окремих сільських територій. 

Багатофункціональність сільських територій означає розвиток 
сільськогосподарських, а також усіх форм сфери обслуговування та 
промислової діяльності на селі, особливо тих, які не загрожують 
природному середовищу. Нинішній рівень науки і техніки дає 
можливість розвитку малого та середнього бізнесу та 
промислового виробництва в сільській місцевості. Багато послуг, 
пов’язаних переважно з відпочинком, туризмом та санаторно-
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курортним лікуванням, можна надавати за межами районів великих 
міст. Громади повинні здійснювати різноманітні заходи для 
підтримки підприємництва та багатофункціонального розвитку 
сільських територій. 

Врівноважений розвиток сільських територій передбачає 
скоординований і пропорційний розвиток трьох основних 
складових сфер сільського життя - економічного, соціального та 
екологічного, що вимагає вирішення цілого комплексу проблем. І 
найкраще розібратися з пріоритетністю вирішення цих проблем 
може саме місцеве населення та відповідні органи місцевого 
самоврядування, які мають для цього відповідні повноваження та 
ресурси. 

Децентралізація прибирає штучні перешкоди для бізнесу та 
підприємницької діяльності – зайві дозволи, інстанції, 
надлишковий контроль. Крім того, активні, заможні та зацікавлені 
товариства – головний двигун на територіальному рівні. Вони 
стануть підтримкою тих змін, які проводить уряд. Тому без 
реформи місцевого самоврядування всі інші реформи приречені на 
невдачу – так уже було у попередні роки. 

Об’єднуючи громади, необхідно не лише підвищувати 
інституційну та фінансову спроможність органам місцевого 
самоврядування здійснювати власні та делеговані державі 
повноваження на належному рівні, а й врегулювати розподіл 
повноважень між органами місцевого самоврядування та органами 
державної влади. Очікується, що подальша децентралізація 
управлінських повноважень у всіх секторах підвищить 
ефективність реалізації відповідної державної політики шляхом 
надання послуг та інвестування в місцевий розвиток та створення 
багатофункціонального спроможнього села. 
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ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ СТЕВІЇ ЯК 
ЛІКАРСЬКОЇ СИРОВИНИ 

Павліченко М.В. 
Інституту агроекології і природокористування НААН 

Київ, УКРАЇНА 
Антропогенний вплив призвів до глобальної трансформації 

навколишнього середовища, а екологічні наслідки техногенезу 
вийшли за регіональні та державні кордони і стали потужним 
фактором, впливаючим на ланшафтоутворюючі процеси. 
Вирішення проблем поліпшення екологічного стану довкілля 
вимагає розвитку технологій очищення ґрунтів від різноманітного 
забруднення. 

Для забезпечення рослин біогенними елементами протягом 
усього вегетаційного періоду розроблено основні принципи, на 
основі яких пропонується використовувати універсальні органо-
мінеральні добриво пролонгованої дії «Екармін», яке забезпечує 
внесення повного набору елементів мінерального живлення та 
біологічних сполук. 

Також пропонуються: «Спорофіт» (Фітодоктор) – екологічно 
чистий біопрепарат пролонгованої дії для профілактики та 
лікування сільськогосподарських рослин від комплексу хвороб, які 
викликають гриби та бактерії; Мікроелементний комплекс «Аватар 
2 Захист» антибактеріальної та захисної дії; «Аватар 2 Органік» – 
мікроелементний 20-ти компонентний препарат, основним 
призначенням якого є покращення азотно-фосфорного живлення, 
підвищення стійкості та продуктивності рослин. Склад препаратів: 
сірка, йод, мідь, кобальт, ванадій, нікель, селен, лантан, церій, 
калій, магній, бор, цинк, залізо, марганець, молібден, титан, 
германій, кремній, срібло та очищена вода [1]. 

Еко-продукція це зовсім не якась сучасна новинка, навпаки, 
раніше усю продукцію можна було назвати органічною, але 
прогрес науки та техніки призвів до появи пестицидів, 
синтетичних добрив, та інших штучних речовин. 

При виготовленні «звичайних» продуктів можуть 
використовуватися шкідливі речовини. Наприклад для 
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прискорення природних процесів та отримання більшої кількості 
м’яса тваринам вводять гормони росту. Рослини, для більшої 
врожайності та захисту від шкідників, оброблюються 
мінеральними добривами та шкідливими пестицидами. Усі ці дії 
переслідують одну мету – дати якомога більше продукції за 
якомога менший час. Еко-продукція у процесі виробництва не 
піддається такій обробці, а тому має більшу кількість корисних та 
поживних речовин. 

У цьому і полягає різниця між «звичайною» та еко-
продукцією. Перша дешевша, та менш якісна, іноді, при 
порушенні стандартів та вимог, навіть небезпечна. Еко-продукція 
ж має безліч переваг, головні з яких це якість, смак та користь. 

Протягом останніх років виробництво та використання 
натуральних підсолоджувачів просуваються на шляху до 
забезпечення альтернатив сахарози, які є некалорійними, 
неканцерогенними та корисними. Цукор вбиває у всьому світі 
більше людей, ніж куріння, алкогольна та наркотична залежність. 
Споживання цукру, особливо безалкогольних напоїв, є найбільшим 
фактором глобальної епідемії діабету, серцево-судинних 
захворювань, високого кров’яного тиску, поганого холестерину та 
нездорового збільшення ваги, який можна запобігти. Цукор 
пов’язаний із трильйонами витрат на охорону здоров’я у всьому 
світі. На національному рівні споживання вільного цукру (моно- та 
дисахаридів) викликає найвищий тягар захворювань в Індії, за нею 
йдуть Китай, США, Бразилія та Мексика. Це також може бути 
пов’язано з лібералізацією ринку цукру, що призводить до великої 
кількості дешевого цукру, що неухильно призведе до зростання 
захворювань, викликаних цукром, і супутніх захворювань, таких як 
захворювання порожнини рота, серцево-судинні захворювання, 
цукровий діабет та рак, опосередкований ожирінням, які можуть 
отримати нові й безпрецедентні імпульси. Нам терміново потрібне 
нове покоління екологічно вироблених та біологічно активних 
натуральних продуктів для покращених рецептур продуктів 
харчування та напоїв. Це має на меті сприяти покращенню 
харчування, здоров’я та благополуччя людини. 
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Нинішні рекомендації ВООЗ (2015) щодо зниження вмісту 
цукру до 10 % можуть бути використані як орієнтир. Найбільша 
частка економічного тягаря, як і було передбачено, припадала на 
країни ОЕСР, однак країни, що розвиваються, повинні належним 
чином вирішувати цю проблему на ранніх стадіях національної 
політики, якщо вони хочуть уникнути хвороб і перспективи 
збільшення витрат. Нині неінфекційні захворювання подолали 
інфекційні захворювання в багатьох африканських країнах, що 
створює величезний фінансовий тягар для цих країн, що 
розвиваються [4]. 
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Енергетична оцінка у землеробстві – це оцінка витрат природної і 
штучної енергії на виробництво продукції рослинництва та кількості 
отриманої енергії з урожаєм, вираженої джоулях або калоріях. 
Перевагою енергетичної оцінки є можливість показати всі складові 
сільськогосподарського виробництва в єдиних постійних величинах за 
певний проміжок часу. Ці підходи реалізуються на засадах 
комплексних методів балансових досліджень, оцінки потенційних 
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можливостей агроекосистем через енергетичні еквіваленти кількісних 
та якісних їх характеристик [1]. 

Відома теза про збитковість сучасного тваринництва не враховує 
користі від унесення гною (посліду) у ґрунти. Елементи живлення, що 
знаходяться в органічній формі, більш надійно зберігаються від 
вимивання і є джерелом пролонгованої дії компосту. N‒NH4 краще 
поглинається рослинами на лужних ґрунтах, натомість нітратна форма 
(NO3) – на кислих. У ґрунті затримується лише амонійна форма, тоді 
як NO3 з часом вимивається у глибші шари або у ґрунтові води. Крім 
того, органічний нітроген є важливим елементом процесу 
гумусоутворення у ґрунті. Разом з гноєм до ґрунту надходять і 
бактерії, роль яких не менша за удобрювальні речовини [2].  

Енергетичну оцінку землеробства України проведено на основі 
загальноприйнятих методичних підходів [1, 3, 4]. 

Розраховували баланс гумусу, зміну енергоємності орного шару 
ґрунту (25 см), валову кількість енергії на формування урожаю 
культур, кількість енергії, винесеної із ґрунту і накопиченої 
господарсько-цінною частиною урожаю пшениці, кукурудзи на зерно, 
сої, ріпаку, соняшнику, буряку цукрового, картоплі, овочів і 
баштанних культур та коефіцієнт зміни енергопотенціалу ґрунту 
відносно формування урожаю досліджених культур (КΔег) впродовж 
2011‒2020 рр. та на рівні адміністративних областей України. 

Вихідні дані для досліджень брали з електронного ресурсу 
Державної служби статистики України (http://www.ukrstat.gov.ua). 
Розрахунки проводилися у середовищі програми MS Excel 2021. 

Одним із показників енергетичної ефективності землеробства є 
зміна енергоємності ґрунтів ‒ кількість енергії органічної речовини, 
яка міститься в одиниці об’єму і є комплексним показником їх 
еколого-енергетичного стану [1]. Зміна енергоємності ґрунтів 
визначається на основі балансу гумусу. Впродовж 2011‒2020 рр. 
виявлено негативний баланс гумусу у ґрунті за вирощування 
більшості досліджених сільськогосподарських культур. 

За даними Інституту охорони ґрунтів України середньозважений 
вміст гумусу на землях сільськогосподарського призначення за 
результатами X туру (2011–2015 рр.) агрохімічного обстеження земель 
становив 3,164%. За розрахунковими даними, впродовж останніх 10 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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років середній вміст гумусу на посівній площі досліджених культур (у 
середньому 48% від площі ріллі) сільськогосподарських підприємств 
України знизився до 2,859%. Найбільше зниження вмісту гумусу під 
посівами буряку цукрового (‒0,702%), кукурудзи на зерно (‒0,606%) і 
соняшнику (‒0,321%). Позитивний баланс гумусу спостерігається 
лише на посівах сої. На рівні адміністративних обл. України 
позитивний баланс гумусу у 2020 р. виявлено лише в Кіровоградській, 
Миколаївській і Одеській обл. ‒ 0,001‒0,004%. 

Встановлено, що впродовж 2011‒2020 рр. енергоємність ґрунтів в 
Україні щорічно знижується на 12,6‒31,9 ГДж/га. За 
адміністративними обл. найнижча енергоємність ґрунтів у 
Чернігівській (‒42,9 ГДж/га/рік), Закарпатський (‒35,1) і Сумській 
(‒32,8 ГДж/га/рік) обл., найвища в Одеській ‒ 2,3 ГДж/га/рік, 
Миколаївській ‒ 1,5 і Кіровоградській ‒ 0,7 ГДж/га/рік. 

Розраховано валову енергію, накопичену господарсько-цінною 
частиною урожаю різних груп сільськогосподарських культур на 
одиницю зібраної площі в Україні впродовж 2011‒2020 рр. 
Встановлено, що за найвищим рівнем накопичення енергії з ґрунту 
впродовж 2011‒2020 рр. відносно зібраної площі угідь, досліджені 
групи культур знаходяться у такому ранжируваному порядку 
(ГДж/га/рік): коренеплоди ‒ 130‒182, зернові ‒ 61‒92, овочі з 
баштанними ‒ 36‒74 і олійні ‒ 32‒48. 

Визначено валову енергію, накопичену господарсько-цінною 
частиною урожаю усіх досліджених сільськогосподарських культур на 
одиницю зібраної площі за адміністративними областями Україні в 
2020 році. Показник валової енергії, накопиченої господарсько-
цінною частиною урожаю усіх досліджених культур має значні 
коливання за адміністративними областями Україні ‒ 26‒93 
ГДж/га/рік. За найвищим рівнем енергії, накопиченої господарсько-
цінною частиною урожаю усіх досліджених культур, адміністративні 
обл. можна навести у такому ранжируваному порядку (ГДж/га/рік): 
Сумська ‒ 93, Чернігівська ‒ 92, Тернопільська ‒ 91. За найменшим 
рівнем (ГДж/га/рік): Одеська ‒ 26, Миколаївська ‒ 36, Кіровоградська 
‒ 41, що пов’язано з різними площами посіву окремих культур та 
рівнем їх урожайності. 
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Зміни енергопотенціалу ґрунту в енергобалансі агроекосистеми 
відображає абсолютні величини накопичення або втрат поживних 
речовин і органічного вуглецю [1]. У зв’язку із цим пропонується 
інформативний показник, що характеризує енергетичну ефективність 
землеробства ‒ коефіцієнт зміни енергопотенціалу ґрунту відносно 
формування урожаю досліджених культур (КΔег). Це відношення 
зміни енергоємності ґрунту до валової енергії урожаю досліджених 
культур, включаючи основну і побічну продукцію рослинництва, 
виражене у %. Також окремо виділено енергію основної і побічної 
продукції рослин, що виноситься з ґрунту. 

Від’ємне значення КΔег прямопропорційно вказує на те, що 
виробництво продукції рослинництва призводить до зниження рівня 
органічних речовин у ґрунті і відповідно зниження енергоємності 
ґрунту, тобто не відбувається відтворення родючості ґрунту. Така 
тенденція спостерігається в Україні впродовж останніх 10 років з 
усіма дослідженими групами сільськогосподарських культур. 
Наприклад, КΔег на формування урожаю у 2020 р. = ‒10,5%, тобто 
така кількість урожаю досліджених культур в енергетичному 
еквіваленті формується за рахунок зниження енергоємності ґрунту, 
частина енергії ‒ 6,3% виноситься з ґрунту, у т.ч. 5,4% з основною 
продукцією. 

На рівні адміністративних обл. найнижчий КΔег на формування 
урожаю досліджених культур виявлено у Чернігівській (‒26%), 
Закарпатській (‒21%) і Сумській (‒19%) обл. Позитивне значення 
КΔег вказує на існуючий запас енергоємності ґрунту і про рівень його 
енергопотенціалу, що виявлено в Одеській, Миколаївській і 
Кіровоградській обл. ‒ 1‒4%. 

Визначено кількість гною, яка необхідна для щорічного 
відновлення енергоємності ґрунту впродовж 2011‒2020 рр. ‒ 30,0‒75,9 
т/га. За адміністративними обл. в 2020 р. найбільше гною на 
відновлення енергоємності ґрунту необхідно вносити у Чернігівській 
(71,9 т/га), Сумській (57,6) і Хмельницькій (41,6 т/га) обл. 

Таким чином, на основі проведених досліджень встановлено, що 
нині у більшості регіонів України виробництво продукції 
рослинництва є неефективним у контексті збереження 
енергопотенціалу ґрунту і така тенденція спостерігається впродовж 
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останніх 10 років. Для відновлення енергоємності ґрунту в Україні, 
щорічно необхідно вносити у ґрунт 30,0‒75,9 т/га гною. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМАТИКА 
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ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Піціль А.О.  

Поліський  національний університет,  
Житомир, УКРАЇНА 

Буднік І.П.  
Малинський фаховий коледж, 

Малин, УКРАЇНА 
Житомирська область територіально знаходиться в зоні Полісся 

та Лісостепу. Переважаючим типом ґрунтів на її території є 
дерново-підзолисті (понад 60%) із вмістом гумусу до 1,5%. Такі 
грунти характерні для північних районів області. Лісостепова 
частина Житомирщини вирізняється більш родючими ґрунтами із 
вмістом гумусу понад 2,5% [1]. 

Найбільша частка у структурі посівних площ належить 
зерновим і зернобобовим культурам, кукурудзі на зерно, сої, ріпаку 
та соняшнику. Господарський напрямок нашого регіону є 
зерновим, так як в структурі посівних площ вони становлять 43,6% 
[1]. 
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Серед зернових найбільші площі займають пшениця озима 
(116,9 тис. га) та кукурудза на зерно (155,6 тис. га). Технічні 
культури, які складають 31,0% в структурі посівних площ, 
представлені переважно соєю та соняшником. Саме ці культури є 
досить економічно привабливими для товаровиробників 
сьогодення. Картопля та овочі області становлять лише 9,5% 
посівних площ, а серед кормових культур переважаючими є 
багаторічні трави. Завдяки доволі високій потребі у NРК ці 
культури потребують достатнього рівня удобрення для підтримки 
бездефіцитного балансу гумусу [2].  

За еколого-агрохімічним станом ґрунтового покриву 
сільськогосподарські угіддя області оцінені у 37 балів, а орні землі 
– у 39 балів. 

В середньому по Україні оцінка таких земель становить 55 
балів, що в 1,3 раза більше, ніж по області. Орні землі в 
Лісостеповій зоні області мають середню оцінку 51 бал, Поліській 
– 32 бали. 

В результаті інтенсивного землеробства, сільськогосподарське 
освоєння 

території області становить 50,6%, а розораність 
сільськогосподарських угідь – 64,33%. Хоча розораність 
сільськогосподарських угідь по районах області має досить високу 
строкатість у показниках, вона має досить тісний зв’язок із 
природною родючістю ґрунтового покриву. Найбільше розорана 
(74%) лісостепова частина, особливо у Бердичівському – 77%, 
Попільнянському – 79%, Ружинському – 80% районах, у перехідній 
зоні розораність становить 47%, у Поліській частині – 29%. 

Проте, як показує практичний досвід, рівень землеробства 
Житомирщини є незадовільним щодо екологічної сторони 
використання земельних ресурсів. Дефіцит поживних речовин у 
ґрунті, є результатом незбалансованої системи удобрення 
переважної більшості товаро виробників. Тобто у сівозміні 
культурами виноситься з ґрунту значно більше NРК, ніж туди 
потрапляє з рослинними рештками та добривами. 
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Щодо використання органічних і мінеральних добрив, то не всі 
посівні площі районів Житомирської області однаково 
удобрюються. 

Саме території які краще удобрюються , що переважно 
знаходяться в зоні Лісостепу і мають високородючі ґрунти, 
вирізняються значною часткою посівних площ та доволі високим 
вмістом гумусу у ґрунті (понад 2,5%). Органічні добрива 
використовують на дуже малих площах орних земель по всій 
території області.  

Нинішній стан ґрунтів сільськогосподарських угідь є достатньо 
проблемним. Ерозія, зменшення вмісту гумусів, засолення, 
закислення, ущільнення ґрунтів є дуже поширеним явищем на 
території області. 

За поширеністю основних екзогенних геологічних процесів в 
Житомирській області відбувається характерне розмежування між 
Поліссям і Лісостепом, яке насамперед пов’язане з особливостями 
геологічної будови, процесами ґрунтоутворення, природним 
географічним розподілом атмосферних опадів та зволоженням 
земель, особливостями осадконакопичення, рівнями та об’ємами 
ґрунтових вод, формуванням та розподілом стоку річкових систем.  

Основний ареал поширення дефляційних процесів в 
Житомирській області рівнинна територія зони Полісся із значними 
площами піщаних і супіщаних. ґрунтів, сформованих на глибоких 
пісках.  

Площа таких земель сягає 114,5 тис. га, а загальний відсоток 
дефляційно небезпечних ґрунтів досить великій (40%). Поширення 
ерозійних процесів стримується тільки завдяки щільній лісистості 
Поліської частини Житомирщини. 

Вітрова ерозія на Поліссі проявляється, головним чином, на 
осушених торфяниках та легких ґрунтах, де критична швидкість 
вітру для відкритої поверхні ґрунту, за якої починається дефляція, 
становить: для мінеральних ґрунтів – 5–6 м/сек, органогенних –  
8–9 м/сек. 

Лісостепова частина області знаходиться в зоні поширення 
площинної ерозії. Ціла низка природних і антропогенних факторів, 
які присутні у сільськогосподарському виробництві призводить до 
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поширення ерозійних процесів сільськогосподарських угідь 
Лісостепової частини області. 

На даний час 21,3 тис. га ріллі розташовано на схилах 
крутизною більше 5°, з них 6,7 тис. га на схилах більше ніж 7°. У 
цілому по Лісостепу сильно і середньо змитих земель близько 13%. 

Таблиця 1.  
Екологічний стан орних земель області за проявом 

деградаційних процесів 
Природа 

зона 
 

Перезво 
ложення 

Заболоче 
ння 

Підкисле 
ння 

Ерозія Радіоактивне 
забруднення 

% бал % бал % бал % бал % бал 
Полісся 51 4 11 2 10 2 4 1 30 3 
Лісостеп 9 1 10 2 4 1 20 2  - 
Область 39 3 10 2 8 1 8 1 13 2 

 
Екологічний стан орних земель за проявом деградаційних 

процесів приведено в таблиці 1. Ці дані свідчать, що 
перезволоження земель має найбільшу питому вагу серед 
деградаційних процесів (60%), що являється додатковим чинником 
ризику у зв’язку з радіоактивним забрудненням Поліських 
територій. 

Як засвідчують результати аналізу, призупинити деградаційні 
процеси  в агроландшафтах області можливо, лише запровадивши 
цілий комплекс організаційних, агротехнічних, агрохімічних, 
гідротехнічних й інших заходів, та при науково обґрунтованих 
підходах і достатньому фінансуванні. 

В умовах Полісся водна ерозія проявляється значно слабше ніж 
у Лісостепу, що пояснюється відносно рівнинною територією з 
пологими схилами. 

На Поліссі водна ерозія ґрунтів переважно існує на території 
Словечансько-Овруцького кряжу Овруцького району та на лесових 
підвищеннях у межах Житомирського району. 

Швидкість змиву ґрунту, значною мірою, залежить від способу 
його використання. Відсутність науково-обґрунтованої 
агротехнічної організації території, ігнорування ґрунтозахисними 
технологіями вирощування сільськогосподарських культур, 
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обумовлюють змив ґрунту на крутих схилах, який призводить до 
утворення ярів та балок, зменшення площ орних земель. 

Саме всі перераховані фактори і зумовлюють особливості 
використання земель Житомирської області 
сільськогосподарськими підприємствами. З екологічної точки зору, 
таке використання не є раціональним, оскільки призводить до 
деградації ґрунтів та зниження їх природної родючості, а 
відсутність контролю з боку держави не мотивує земле- 
користувачів до відновлення продуктивності земель. 
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ТАКСОНОМІЧНІ ТА БІОМОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ 
ДЕНДРОФЛОРИ ЗІРНЕНСЬКОГО ПАРКУ-ПАМ'ЯТКИ 

САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА 
Покотилова К.Г., PhD 

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 

Київ, УКРАЇНА 
Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення 

«Зірненський парк» розташований у Березнівському районі 
Рівненської області. Площа його становить 17,2 га.  

Дендрофлору парку складають деревні рослини, які належать до 
30 видів, 23 родів, 16 родин та двох відділів (Magnoliophyta та 
Pinophyta) [1]. Перший відділ представлений 27 видами, що 
складає 90 % від їх загальної кількості. Вони належать до 14 родин 
та 20 родів. Провідною за кількістю родів є родина Betulaceae 
(чотири роди). Наступні – Sapindaceae, Fagaceae та Adoxaceae (по 
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два роди), решта родин – по одному роду. За кількість видів схожа 
картина: першість займають Sapindaceae (п'ять видів) та Betulaceae 
(чотири), далі Adoxaceae (три), Fagaceae, Celastraceae, Oleaceae і 
Malvaceae (по два), решта – по одному. В межах досліджуваного 
об'єкту найчисельнішим із родів за кількістю видів є Acer L. 
(чотири), далі – Tilia L., Euonymus L., Sambucus L., Fraxinus L. (по 
два). Решту – репрезентують по одному виду. 

Pinophyta представлено лише трьома видами – Picea abies (L.) 
H.Karst., Pinus strobus L., Thuja occidentalis L. Вони відносяться до 
трьох родів (Picea A. Dietr., Pinus L. та Thuja L.) і двох родин 
(Pinaceae і Cupressaceae) [2]. 

Згідно з класифікацією І. Г. Серебрякова  на території парку 
ростуть види деревних рослин двох типів життєвих форм: дерева та 
чагарники [3]. Розподіл за висотою проводили відповідно до 
класифікації О. А. Калініченка [4]. У результаті досліджень 
виявлено переважання дерев першої величини (15 видів), далі – 
дерева третьої та четвертої величини (по три), дерева другої 
представлені лише одним видом. Виявлені чагарники належать до 
групи високих (сім) та середніх (один). 

Узагальнюючи, можна відмітити кількісне переважання рослин 
відділу Magnoliophyta. За кількістю родів переважає Betulaceae, а за 
кількістю видів – Sapindaceae. У результаті біоморфологічного 
аналізу виявлено переважання дерев першої величини. 
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Обіг сільськогосподарських земель – це невід’ємна частина 
економіки будь-якої розвиненої держави, а земельні платежі – одна 
з найприбутковіших статей доходів бюджету. Без нормально 
функціонуючого обігу сільськогосподарських земель неможливо 
створити сільське господарство, що ефективно працює, яке 
особливо необхідне для економічного розвитку і зростання 
української економіки, оскільки наша країна досі не вирішила 
проблему продовольчого благополуччя і безпеки в умовах 
глобалізації ринкового обігу земельних ділянок. Україна має 
величезні площі земель сільськогосподарського призначення 
(70,7% від загального фонду країни).  

У процесі дослідження обігу земель сільськогосподарського 
призначення в Україні після зняття мораторію на обіг земельних 
ділянок власників земельних часток (паїв) нами сформовані такі 
основні думки. Для охарактеризування стану, особливостей та 
інституціональних проблем обігу земель сільськогосподарського 
призначення в Україні, зазвичай аналізується кількість здійснених 
угод із земельними ділянками, ціна та площа здійснених угод [1].  

Результати наших досліджень у регіональному розрізі за 
активністю обігу сільськогосподарських земель приведені у 
таблиці. Так, найбільш активними регіонами за сукупністю площ 
до сільськогосподарських угідь по області, де було укладено угоди 
купівлі-продажу земельних ділянок є: Харківська (1,01% або 
28 370 га), Херсонська (0,69 % або 16 063 га), Кіровоградська 
область (0,57 % або 19 076 га) та Полтавська (0,55 % або 15 383 га) 
області. Найменше за відсотком землі до сільськогосподарських 
угідь по області в обігу було в Івано-Франківській (0,07 % або 718 
га), Рівненській (0,11 % або 1276 га) та Львівській (0,11 або 1750 
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га) областях. У цих областях було продано приблизно у 10 разів 
менше землі у порівнянні з Харківською областю. В цілому, 
сукупний обсяг сільськогосподарських земель у обігу за перші 
шість місяців ринку землі склав 0,48% від загальної площі 
сільськогосподарських угідь в Україні. Разом з тим, зазначимо, що 
найвища середня вартість сільськогосподарських земель за 1 гектар 
у Львівській (136 126 грн.), Київській (83 830 грн.), Івано-
Франківській (38 308 грн.) областях. Зокрема, найдешевші 
сільськогосподарські землі за 1 гектар, в Одеській (2667 грн.), 
Кіровоградській (6 287грн.), Закарпатській (7 222 грн.) та 
Луганській (8 203 грн.) областях. В середньому по Україні вартість 
сільськогосподарських земель складає 17 172 грн./га. 

Таблиця 1 
Характеристика активності обігу сільськогосподарських 

земель та їх цінності в регіонах України 

Назва області 
Кількість Площа Середня 

площа Вартість 
Середня 

вартість 1 
га 

шт. % га 
% до 
с/г 

угідь 
га %  тис. грн % грн % 

Вінницька  5496 7,1 10204 0,4 1,9 72,9 89452,7 2,6 8766 51,0 
Волинська  2854 3,7 4035 0,34 1,4 55,5 58889,8 1,7 14595 85,0 
Дніпропетровська  3931 5,0 17566 0,51 4,5 175,3 181461,3 5,3 10330 60,2 
Донецька  1339 1,7 5160 0,22 3,9 151,2 90185,4 2,6 17478 101,8 
Житомирська  2992 3,8 5090 0,25 1,7 66,8 47337,5 1,4 9300 54,2 
Закарпатська  1136 1,5 1520 0,17 1,3 52,5 10976,8 0,3 7222 42,1 
Запорізька  2225 2,9 9157 0,31 4,1 161,5 116975,1 3,4 12774 74,4 
Івано-
Франківська  1702 2,2 718 0,07 0,4 16,6 27505,4 0,8 38308 223,1 
Київська  5734 7,4 7898 0,38 1,4 54,0 662091,5 19,4 83830 488,2 
Кіровоградська  4520 5,8 19076 0,57 4,2 165,6 119930,3 3,5 6287 36,6 
Луганська  1060 1,4 5116 0,24 4,8 189,4 41967,3 1,2 8203 47,8 
Львівська  2081 2,7 1750 0,11 0,8 33,0 238221,1 7,0 136126 792,7 
Миколаївська  2580 3,3 10994 0,42 4,3 167,2 101858,3 3,0 9265 54,0 
Одеська о 1531 2,0 4181 0,14 2,7 107,2 98952,2 2,9 2667 15,5 
Полтавська  5574 7,2 15383 0,55 2,8 108,3 251033,2 7,4 16319 95,0 
Рівненська  1525 2,0 1276 0,11 0,8 32,8 27274,4 0,8 21375 124,5 
Сумська  5356 6,9 8879 0,48 1,7 65,0 140514,1 4,1 15825 92,2 
Тернопільська  2020 2,6 2700 0,2 1,3 52,4 31644,1 0,9 11720 68,3 
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Харківська  7842 10,1 28370 1,01 3,6 142,0 531432,2 15,6 18732 109,1 
Херсонська  3662 4,7 16063 0,69 4,4 172,1 157457,1 4,6 9802 57,1 
Хмельницька  5256 6,7 9426 0,46 1,8 70,4 202485,7 5,9 21482 125,1 
Черкаська  2579 3,3 5395 0,26 2,1 82,1 78302,7 2,3 14514 84,5 
Чернівецька  1413 1,8 1112 0,17 0,8 30,9 24393,4 0,7 21936 127,7 
Чернігівська  3472 4,5 7410 0,31 2,1 83,7 78081,2 2,3 10537 61,4 
Всього 77880 100,0 198480 0,48 2,5 100,0 3408422,9 100,0 17172 100,0 
Кореляція до 
середньої 
вартості 1 га, r 

0,02747 - -0,22684 -0,2203 -0,40653      

Джерело: сформовано з використанням джерела [2]. 
 
Також, аналіз даних таблиці показує, що відсутній кореляційний 

зв’язок між середньою вартістю 1 га земель та кількістю земельних 
ділянок (r =0,2747) і їх розміром (r = -0,40653). Це обумовлено тим, 
що коливання розмірів є незначним (від 0,4 га до 4,8 га) та ділянки 
продавалися за ціною, що майже рівнозначна нормативній 
грошовій оцінці. Разом з тим, існує кореляційний зв’язок між 
загальною вартістю проданих земельних ділянок та їх кількістю і 
загальною площею. Це дозволило дійти до висновку, що 
інституціональне середовище ринку земельних ділянок власників 
земельних часток (паїв) в Україні є недосконалим. 
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Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 
Полтава, УКРАЇНА 

Україну традиційно називають «житницею Європи». У 2021 
році, згідно з прогнозними оцінками GTAS, Україна була другим за 
величиною постачальником зерна (включаючи «кукурудзу», 
«пшеницю» та «інші зернові, включаючи жито, ячмінь та овес») 
для Європейського Союзу, на які припадає 14% загального зерна 
ЄС імпорту за обсягом. Друге місце Україна займає за експортом 
ячменю та ріпаку, третє – жита та сорго. Окрім того, Україна 
забезпечує майже 10% від загального обсягу світових поставок 
зерна. Україна є найбільшим світовим експортером соняшникової 
олії з часткою 40% світового експорту за 2021 рік. 

Початок активної фази російсько-української війни спричинив 
зменшення посівних площ сільгоспкультур. За оцінками ГО 
«Українська природоохоронна група», станом на 20-й день 
активної фази російсько-української війни, зона ризикового 
сільського господарства в нашій державі, в межах якої немає змоги 
провести посівну кампанію, або землі якої тимчасово недоступні, 
становила приблизно 34% усієї площі суходолу України [1]. 
Спеціалісти видання Latifundist підрахували, скільки земель 
Україна не зможе засіяти в 2022 році через вторгнення окупантів 
[2]. Окрім очікуваних площ, які не вдасться засіяти цього року, 
було додано прогноз у 75%, 50% та 25%. Якщо українським 
аграріям вдасться провести посівну та вчасно засіяти 75% орних 
земель у регіонах, де ведуться активні бойові дії, частка посівних 
площ, втрачених в умовах війни, скоротиться на 12,5%, тобто під 
посіви відійде 24,8 млн. га (рис. 1).  
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Рис. 1. Прогнозні оцінки урожаю 2022 р. за різних сценаріїв 

доступності посівних площ 
 

У разі менш оптимістичного сценарію, коли аграрії оброблять 
50% від загальної кількості земель у регіонах, де ведуться активні 
бойові дії, під посівну відійде 21,7 млн. га, що на 23,3% менше 
кількості посівних площ у 2021 році. 

За нашими підрахунками, скорочення кількості посівних площ 
на 34,1% можливе за умови розвитку найгірших умов, коли аграрії 
областей, де ведуться активні бойові дії, матимуть змогу засіяти 
лише чверть від загальної кількості орних земель в Україні – 
18,7 млн. га. Також за розрахунками ООН по даних Укрстату, через 
воєнні дії у 2022 р. Україна може недоотримати: 68% помідорів; 
53% гречки; 46% цибулі; 45% огірків, 42% щорічного врожаю 
зернових і зернобобових; 38% моркви; 36% картоплі, 35% буряків; 
32% капусти. 

Варто врахувати, що оголошення воєнного стану матиме 
значний вплив на розподіл продукції місцевого виробництва як 
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усередині країни, так і за кордон. Також не варто забувати про 
відсоток сільгоспугідь, які будуть тимчасово непридатними для 
використання за прямим призначенням унаслідок екологічних 
проблем воєнного генезису. Поряд зі зменшення посівних площ 
виникла проблема забезпечення добривами та засобами захисту 
рослин. У сезоні поточного року постає також питання не лише 
логістики та забезпеченості продукцією, а й подальшого 
зберігання. Нині українські сільгоспвиробники відчувають дефіцит 
робочої сили та дизельного пального, 75% ми отримували з 
Білорусії та Росії. Експортувати зерно зараз також неможливо, 
оскільки порти заблоковано, а частину зерна викрадено Росією. 
Взяти кредит також проблематично, оскільки банківська система 
дещо нестабільна.  

Експерти Київської школи економіки, проаналізувавши 
наслідки російського вторгнення в Україну, дійшли висновку, що в 
цілому від поставок зерна з України залежать понад 400 мільйонів 
людей у світі [4]. За оцінками німецького експерта у галузі аграрної 
економіки, професора Боннського університету Мартіна Кайма, за 
найгіршого сценарію розвитку подій, війна, яку проти України 
розв'язала Росія, може спричинити голод, від якого постраждає до 
100 мільйона осіб [5]. Йдеться насамперед про такі країни як 
Сомалі, Чад, Мадагаскар та Бангладеш. І особливо гостро це 
питання стоїть для Близького Сходу та Північної Африки (Єгипет, 
Ємен, Ізраїль, Індонезія, Бангладеш, Ефіопія, Лівія, Ліван, Туніс, 
Марокко, Пакистан, Саудівська Аравія, Туреччина). Ці країни є 
основними покупцями пшениці та кукурудзи на світових ринках. І 
навіть у економічно розвинутих країнах ЄС простежуватиметься 
значне зростання цін на продовольство. 

Легко спрогнозувати вторинний ефект цієї війни – вплив на 
зміну клімату. Війна вже призвела до енергетичної кризи, яка дуже 
швидко переросте в екологічну. Росія є одним із найбільших 
постачальників викопного палива і є залежною від експорту 
енергоносіїв, що становить майже половину всього, що РФ 
експортує. Це дає Росії вагомі важелі впливу на Європу, яка 
отримує від Росії приблизно 40% своїх нафти і газу. 
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Український ордена «Знак Пошани» науково-дослідний інститут 
лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького  

Харків, УКРАЇНА 

Агролісівництво – це дуже давня сільськогосподарська 
практика, яка досі широко впроваджується в деяких країнах ЄС, і 
знову набуває актуальності через переваги, які можуть бути 
досягнути завдяки цій практиці (як економічних, так і 
екологічних). Це динамічна система, що поєднує в собі деревні 
насадження, сільськогосподарські культури та/або тваринництво на 
одній ділянці у певній просторовій чи  часовій послідовності. 

Системи агролісівництва, які є стійкими та 
багатофункціональними та забезпечують сталі екологічні переваги. 
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Вони сприяють адаптації до зміни клімату та пом'якшенню його 
наслідків, захищають ґрунт, сприяють захисту біорізноманіття та є 
складовою покращення загального стану ландшафтів. Саме в 
Україні такого ефекту надає система агролісомеліоративних 
захисних насаджень, тобто полезахисних лісових смуг. Лінійні 
насадження корисні не тільки місцевому сільському господарству, 
а є ланкою в покращені агроландшафтів, пропонуючи культурні та 
рекреаційні можливості. Однак агролісівництво зазвичай є більш 
складним і наукоємним, ніж звичайне сільське господарство, і 
може мати суттєвий адміністративно-господарський тягар. 

Економічна ефективність полезахисних лісових смуг, 
відображаючи приріст ефекту від їх використання, у підсумку 
дорівнює додатковим витратам, які вкладаються для 
відшкодування ресурсів, замість тих, що вилучаються в результаті 
їх експлуатації. Додаткову оцінку при цьому одержують не всі 
ресурси смугових насаджень, а тільки невелика їх кількість, яка 
визначається потребами суспільства. 

Ефект від використання ресурсів полезахисних лісових смуг 
одночасно слугує індикатором народногосподарських втрат у 
випадках погіршення якості захисних насаджень (вітрова та водна 
ерозія, погіршення мікроклімату аграрних угідь) або їх вилучення з 
сільськогосподарського обігу. При цьому за умови вилучення 
ділянки земельного фонду для потреб, не пов’язаних з 
полезахисним лісорозведенням, цінність нового виду користування 
повинна бути вищою від агролісомеліоративного з урахуванням, 
звичайно, соціальних та екологічних функцій ландшафтів [1].  

Диверсифікація сільськогосподарських підприємств є однією з 
найстаріших практик землекористувачів щодо зменшення або ж 
розповсюдження ризиків та використання можливостей, пов'язаних 
із зміною клімату, шляхом кращої експлуатації потенційних 
синергій та взаємодоповнюваності між різними приватними 
підприємствами. Диверсифікація сільського господарства – це 
коригування моделі комерційного господарства з метою 
збільшення доходів сільськогосподарських підприємств. Метою є 
використання нових ринкових можливостей, розширення 
діяльності підприємства, вихід на новий ринок, розробка нових 
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видів товарів, робіт, послуг [2]. На рівні аграрного господарства – 
це прийняття кількох виробничих заходів, які є додатковими в 
економічному та / або екологічному вимірі, включаючи обробку 
сільськогосподарських культур, деревних рослин, тваринництво та 
післязбиральної обробки. З такого погляду інтегровані 
агролісівничі системи є підходящим шляхом для сталого плану 
диверсифікації сільськогосподарських систем. Такі системи є 
більш стійкими в разі дефіциту або катастрофічних кліматичних 
змін. Прикладів таких систем в світі достатньо, а також частково 
вони вже практикуються в Україні [3-5]. 

Формування правильного влаштування агроландшафтів у 
поєднанні з безпомилковими системами землеробства можуть 
забезпечити ринок належною продукцією як лісового так і 
аграрного секторів. Сільськогосподарські угіддя під відповідним 
захистом лісових смуг від негативних факторів природного й 
антропогенного характеру можуть надавати не тільки основну 
(деревина, біоенергетична сировина), але також дозволяє 
отримувати додаткову конкурентоспроможну продукцію.  

У такий спосіб, можливість інтеграції приватних господарств із 
секторальним залученням агролісівництва наддасть перспективи 
розвитку такої системи землекористування, яка б максимально 
враховувала кліматичні та ґрунтові умови. Вирощування 
аборигенних та інтродукованих видів деревних рослин в 
полезахисних лісових смугах, забезпечать отримання продуктів 
побічного користування (цвіт, фрукти, горіхи) та наддадуть 
можливість збору лікарських рослин. Такі системи ведення 
аграрного виробництва можуть бути повністю адаптовані й на 
теренах України, якщо будуть створені відповідні ринкові 
структури. 
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ЗАХИСНИХ НАСАДЖЕННЯХ ДП «ЛУГАНСЬКА АЛНДС» 

Сидоренко С.В., к.с.-г.н. 
Український ордена «Знак Пошани» науково-дослідний інститут 
лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького  

Харків, УКРАЇНА 
Юрченко В.А. 

Луганська АЛНДС 
Старобільськ, УКРАЇНА 

У сучасних умовах створення захисних лісонасаджень має 
обмежений характер, проте потреба у створенні нових насаджень 
на сільськогосподарських землях, особливо водопоглинальних, 
стокорегулювальних та прияружних на крутосхилах, а також 
реконструкції старих лісових смуг, насамперед у Степу, постійно 
зростає. Практика показала, що для створення польових 
лісонасаджень у Степу непридатні види, які у минулому активно 
використовувались у полезахисному лісорозведенні. Це Ulmus 
laevis Pall. і U. glabra Huds., які передчасно гинуть через ураження 
голландською хворобою і нині не перспективні. Також Pоpulus 
deltoids March. та P. balsamifera, Acer sacharinum L., які інтенсивно 
вражаються омелою білою (Viscum album L.). Fraxinus laceolata 
Borkh. та Acer negundo L., характеризуються недовговічністю і 
низькою продуктивністю, самосійно засмічують поля і лісові 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/651982/EPRS_BRI(2020)651982_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/651982/EPRS_BRI(2020)651982_EN.pdf
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смуги. Листя Aesculus hippocastanum L. пошкоджує каштанова 
мінуюча міль (Cameraria ohridella Desch. & Dem.), як наслідок 
рослини втрачають декоративність і знижують життєздатність. Такі 
інтродуценти, як Robinia pseudoacacia, Ailantus altissima, Rhus 
typhyna L., які утворюють кореневу порость, а насадження 
розростаються на територію сусідніх полів [1]. 

Варто зазначити, що основним лімітуючим фактором для росту 
та розвитку деревних порід в зоні захисного лісорозведення є 
волога. Також не варто забувати про вміст засоленості ґрунту, 
високі літні та низькі зимові температури ґрунту та повітря. У 
зв’язку з цим підбір асортименту деревних та чагарникових видів 
для ПЛС в Степу повинен бути організований за такими 
критеріями: 

– використання місцевих видів, які вже пристосовані до 
жорстких степових умов, завдяки  тривалому природньому відбору 
до певних умов місцезростання; 

– відбір у природних та штучних насадженнях окремих 
особин, форм або природніх гібридів, найбільш стійких до 
несприятливих умов місцезростання; 

– отримання стійких форм шляхом гібридизації; 
– інтродукція перспективних деревних порід з подібних або ж 

більш жорстких умов місцезростання. У такому випадку важливо, 
щоб деревні породи, рекомендовані для створення ПЛС, отримали 
селекційно-генетичну оцінку на сортовипробувальних ділянках. 

Основною локацією досліджень інтродуцентів на території 
ДП «Луганська АЛНДС» була територія Юницького лісництва, де 
розміщена система лісових насаджень на минулій Старобільській 
ділянці Докучаєвської Експедиції. Саме тут впродовж багатьох 
років штучно створені смуги лісів та захисні насадження 
проявляють здатність до натуралізації інтродуцентів в природні 
ценози, звісно з плином часу. 

Найбільш розповсюдженими видами листяних інтродуцентів 
полезахисних лісових насаджень Юницького лісництва є Robinia 
pseudoacacia L., Gleditsia triacanthos L., Lonicera tatarica L., Pinus 
ponderosa Douglas ex Lawson. Саме цим видам властивий високий 
адаптаційний потенціал до посушливих умов Лівобережного 
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Степу. Окрім інтродукованих видів дослідного господарства 
захисні насадження створювалися з аборигенних видів деревних та 
кущових видів. До них безпосередньо віднесено: дуб звичайний, 
в’яз дрібнолистий.  

Раніше при створенні ПЛС вводили 10–15 % плодово-ягідних 
рослин в якості культур, які б сприяли росту головним деревним 
породам. Таку практику доцільно підтримати також і при сучасних 
умовах, для продуктивного підтримання агроландшафту та його 
біорізноманіття. 

Садіння плодових рослин в полезахисних лісових смугах має 
суттєве народногосподарське значення. Кожна порода плодово-
ягідних культур має значну кількість сортів, які відрізняються один 
від одного ростовими якостями, довговічністю, стійкістю до 
несприятливих природних умов, урожайністю, якістю плодів та 
багатьма іншими господарськими та біологічними ознаками. Тому 
не всі сорти та види доцільно вирощувати в ПЛС, а тільки ті, які 
відрізняються швидким ростом, довговічністю та стійкістю до 
місцевих кліматичних умов. 

Список використаних джерел 
1. Ткач В.П., Лось С.А., Терещенко Л.І., Висоцька Н.Ю., 

Волосянчук Р.Т., Торосова Л.О. Сучасний стан і перспективи розвитку 
лісової селекції в Україні. Лісівництво та агролісомеліорація. 2013. Вип. 
123. С. 3–12. 
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За останні 50 років світове виробництво продовольства виросло 
приблизно на 300%. Але кількість людей, які голодують також 
збільшилася на 60 мільйонів за п'ять років. Крім того, світова 
спільнота втрачає більше третини всього виробленого 
продовольства і щороку такі збитки перевищують 900 мільярдів 
доларів. Світовий ринок розумного сільського господарства 
оцінювався в 15,3 млрд. доларів у 2020 році та, як очікується, 
досягне 22,5 млрд. доларів до 2026 року. За останніми оцінками, до 
2050 року глобальний попит на продовольство різко зросте на 70%, 
що потребує інвестицій у сільське господарство на суму близько 80 
мільярдів доларів для забезпечення продовольством прогнозованих 
дев’яти мільярдів людей [1]. 

 Значний попит на сільськогосподарську продукцію, зумовлений 
приростом населення, призводить до підвищення вартості добрив, 
пестицидів, гербіцидів та інших сільськогосподарських ресурсів. 
Крім того, парниковий ефект і, як наслідок, глобальне потепління 
провокують сильні посухи та деградацію ґрунтів. Все це робить 
землеробство критично важливим для існування людства. У 
широкому сенсі агротехнології призначені для підвищення 
продуктивності й прибутковості ферм за рахунок зниження витрат 
або втрат врожаю. За прогнозами до 2030 року населення світу 
досягне 8,5 мільярда осіб. Тому країни роблять ініціативи для 
задоволення попиту на продовольчі товари й водночас для 
досягнення масштабованості сільського господарства.  

 Світ все ширше визнає, що комплексні, багатогранні питання, 
до яких, зокрема, належать питання продовольчої безпеки та 
харчування, потребують цілісних міжсекторальних підходів, 
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об'єднання ресурсів, знань та досвіду найрізноманітніших 
зацікавлених сторін. Порядок денний у сфері сталого розвитку на 
період до 2030 року не тільки визначає цілі у сфері сталого 
розвитку, а й пропонує засоби їх досягнення. Такі рішення 
можливо виконувати через ефективне партнерство між 
державними організаціями, між державним та приватним 
секторами та між організаціями громадянського суспільства [2].   

Нині у розвитку світової продовольчої системи настає 
переломний момент. Демографічні зміни, посилення навантаження 
на відновлювані ресурси та конкуренції за можливість їх 
використовувати, наслідки зміни клімату, що неухильно 
посилюються, і втрата біорізноманіття – все це диктує необхідність 
глибоких перетворень на всіх рівнях. Проведення послідовної 
державної політики, спрямованої на європейський та 
євроатлантичний курс, побудова відносин з новими азійськими та 
близькосхідними центрами тяжіння, створення сприятливого 
бізнес-клімату, розвиток підприємництва та підтримка експорту, 
залучення інвестицій та розвиток ринків капіталу, розвиток 
внутрішнього споживання та інші механізми дадуть змогу 
посилити позицію України як регіонального суб’єкта та стануть 
чинниками зростання економіки. Забезпечення інноваційного 
випереджального економічного зростання сприятиме людському 
розвитку через відповідну якість освіти, науки, медицини, культури 
та збереження НПС у контексті «зеленої» економіки. 

Трансформовані та організовані аграрні бізнеси та система 
природокористування зможуть ефективно надавати конкурентні 
переваги на міжнародному ринку товарів і послуг з іноземними 
державами, що сприятиме зростанню податкових надходжень до 
бюджету та доходів населення. Це складні та системні виклики, які 
вимагають поєднання взаємопов’язаних дій на місцевому, 
національному, регіональному та глобальному рівнях. Для України 
у сфері агробізнесу наобхідно: 

- напрацювання законодавчо-нормативних документів та 
створення стимулів розвитку малих ферм, а відтак збереження 
агробізнесу в у мовах ринку земель;  
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- включення питання розвитку аграрних кластерів до 
загальної концепції створення кластерів в Україні; 

- забезпечення розбудови національної інфраструктури 
геопросторових даних, передача повноважень державних органів у 
сфері регулювання земельних відносин до органів місцевого 
самоврядування; 

- створення правових, податкових та фінансово-кредитних 
умов для активного розвитку сільськогосподарської кооперації та 
інших форм об'єднань малих виробників; 

- спрощення процедури провадження господарської 
діяльності для суб'єктів господарювання, що здійснюють 
виробництво крафтових харчових продуктів для їх реалізації на 
локальних аграрних ринках; 

- виконання програм з підтримки виробників органічної 
продукції; 

- запровадження системи простежуваності в ланцюжках 
постачання ресурсів на виробництво та збут аграрної продукції; 

- апробація європейської практики у сфері адміністрування 
суб'єктів виробництва сільськогосподарської продукції та у сфері 
ефективного електронного моніторингу; 

- популяризація концепції «Індустрія 4.0» та її окремих 
елементів як обов'язкового фактора підвищення 
конкурентоспроможності агробізнесу; 

- сприяння проведенню просвітницьких заходів щодо 
перенесення передового досвіду з сектору ІТ до промислових 
секторів; 

- забезпечення використання та реалізації підходу смарт-
спеціалізації кожного регіону (приєднання України до 
Європейської Платформи смарт-спеціалізації (S3 Platform), [3]. 

З точки зору агроекології, основна перешкода на шляху 
перетворень – це дисбаланс влади в агропродовольчому 
виробництві, заснований на використанні ресурсів, що купуються, і 
неефективність ринкових структур, що обумовлює нерівність у 
доступі до знань і ресурсів та керівництва продовольчими та 
торговельними системами. Агроекологічні підходи все більшою 
мірою породжують прив'язані до певних територій концепції 
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цілісних продовольчих систем, що приділяють основну увагу 
драйверам, пов'язаним з навколишнім природним середовищем, 
здоров'ям і суспільством. Наприклад, компанія EOS Data Analytics 
(EOSDA), постачальник аналітики супутникових зображень, 
оголосила про свої плани вивести сім оптичних супутників EOS 
SAT на низьку навколоземну орбіту до 2025 року. Запускаючи 
власну групу супутників, компанія прагне охопити повний цикл 
роботи з супутниковими даними – від безпосереднього збору 
зображень до їх обробки, аналізу, розподілу та доставки. 
Супутникові рішення для точного землеробства від EOS Data 
Analytics принесуть велику користь партнерам у сфері банківських 
послуг в агробізнесі, надаючи критично важливу інформацію для 
оцінки та управління кредитними ризиками. Наприклад, перш ніж 
видати кредит землевласнику, банк може перевірити історичні дані 
щодо ферми, отримати інформацію про врожайність та оцінити 
рентабельність сільгоспугідь. 

  Іншим прикладом є оптимізація використання води та 
підвищення поінформованості споживачів про різні схеми обліку 
води (напр., аналіз життєвого циклу, «водного сліду» та ін.). Проте 
використовувати цей інструментарій слід за наукового 
обгрунтування, тому що з його допомогою не завжди вдається 
відобразити всі деталі конкретної ситуації, особливо дефіциту 
водних ресурсів на місцях та його впливу на екосистеми. У 
багатьох випадках національна політика в галузі водних ресурсів 
не виділяє як окремий пріоритет використання води в контексті 
продовольчої безпеки. Незважаючи на те, що іноді виділення 
водних ресурсів для цілей забезпечення продовольчої безпеки 
належить до пріоритетів, проблема полягає у втіленні цього 
положення на практиці, не в останню чергу внаслідок відсутності 
комплексного характеру процесу прийняття рішень. 

Список використаних джерел 
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вопросам продовольственной безопасности и питания 17 июля 2019 года 
www.fao.org/cfs/cfs-hlpe 

3. Національна економічна стратегія на період до 2030 року 
(затверджено постановою Кабінету міністрів України від 3 березня 2021 р. 
№ 179). 
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Київ, УКРАЇНА 
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо умов обігу земель 
сільськогосподарського призначення», який набрав чинності 1 
липня 2021 року, скасовано заборону на купівлю-продаж земель 
сільськогосподарського призначення приватної власності для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних 
ділянок, виділених в натурі власникам земельних часток (паїв) для 
ведення особистого селянського господарства, а також земельних 
часток (паїв) [1].  

Згідно аналітичних даних за період з 1 липня 2021 року до  
9 жовтня 2021 року включно в Україні було відчужено 28 288 
земельних ділянок загальною площею 70,57 тис. гектарів. Середня 
вартість за один гектар відчужених земельних ділянок становить  
43 879 гривень. 

Крім того, за вищевказаний період було успадковано 77 103 
земельні ділянки загальною площею 153,21 тис. га. для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва. 

Згідно із аналітичними даними за період функціонування 
відкритого ринку землі в Україні найбільше відчужувалися 
земельні ділянки з цільовим призначенням для ведення товарного 
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сільськогосподарського виробництва та для ведення особистого 
селянського господарства, кількість ділянок разом становить 22 
031, площа – 59,74 тис. гектарів. 

 

 

Рис. 1. Розподіл одиниць та площ земельних ділянок 
відчужених а період з 1 липня 2021 року до 9 жовтня 2021 року 

на території України [3] 

Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України № 1013 
«Деякі питання підготовки до проведення та проведення земельних 
торгів для продажу земельних ділянок та набуття прав 
користування ними (оренди, суперфіцію, емфітевзису)», 
забезпечено публічність та прозорості земельних торгів у формі 
електронних аукціонів з продажу та передачі в користування 
земель сільськогосподарського призначення всіх форм власності. 

Функціонування відкритого ринку землі вимагає прийняття 
важливих управлінських рішень, зокрема від Державної служби 
України з питань геодезії, картографії та кадастру, щодо створення 
передумов для забезпечення законності посвідчення правочинів 
щодо купівлі-продажу земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення.  

Саме тому з 1 липня 2021 року Державна служба України з 
питань геодезії, картографії та кадастру спільно з Центром 
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Державного земельного кадастру здійснили заходи щодо надання 
спрощеного доступу нотаріусам до даних Державного земельного 
кадастру.  

Важливим аспектом в управлінні та розпорядженні землями 
сільськогосподарського призначення є ухвалення низки постанов 
на виконання Закону України «Про децентралізацію та 
дерегуляцію у земельних правовідносинах». Серед нових положень 
фахівці та науковці особливо виділяють постанови, які визначають 
засади реалізації пілотного проекту щодо внесення відомостей до 
Державного земельного кадастру сертифікованими інженерами-
землевпорядниками [2].  

Зокрема наукові та професійні спільноти відзначають, що для 
підтримки та розвитку аграрної сфери не достатньо відкрити ринок 
земель, а також додавати мільйон поправок до чинних законів. 

У всіх країнах з високим рівнем соціально-економічних 
відносин розроблена низка підходів у законодавстві і не тільки 
земельному для уникнення монополії та взято курс на збереження 
дрібного фермерства.  

Важливим питанням залишається вдосконалення політики 
просторового розвитку сільських територій. В цьому питання варто 
дослідити світову та європейську практику щодо сталого розвитку 
сільських територій. В контексті цього значну частину валової 
продукції сільського господарства виробляють малі фермери і 
домогосподарства, вони забезпечують продовольчу безпеку. 

Також необхідно відмітити про справедливий розподіл сплати 
ставки податку на доходи фізичних осіб – це ключове питання для 
наповнення місцевих бюджетів. Відповідно такий розподіл 
ресурсів також слугуватиме удосконаленню системи 
територіального планування у громадах. Податки повинні 
сплачуватись за місцем розміщення виробничих потужностей 
підприємств, їх відокремлених підрозділів. 

Має бути проведене уточнення певних положень земельного 
законодавства на основі наявного досвіду функціонування ринку 
землі, зокрема в частині реалізації переважного права, діяльності 
нотаріусів, тощо.  
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Рис. 2 Перелік позитивних соціально-економічних наслідків в 

результаті ефективного управління землями 
сільськогосподарського призначення [3] 

Зокрема, на думку експертів важливим є запуск Державного 
аграрного реєстру, який значно спростить моніторинг державної 
підтримки, а також отримання банками необхідної для 
кредитування інформації про позичальників аграрного сектору. 
Цей проект важливий не тільки для розвитку аграрного 
кредитування, а й як приклад успішного вирішення проблеми з 
доступом до даних із державних реєстрів принаймні в одному з 
сегментів кредитного ринку. 
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ЗБЕРЕЖЕННЯ ОСЕЛИЩ  ВИДІВ РІДКІСНОЇ ФЛОРИ 
НПП «ХОТИНСЬКИЙ» 

Стороженко Ж.В. 
НПП «Хотинський» 

Хотин, УКРАЇНА 
За геоботанічним районуванням України (Шеляг-Сосонко, 1977) 

НПП «Хотинський» розташований в межах трьох геоботанічних 
районів: Хотинського, Новоселицько-Кельменецького та 
Сокирянського і охоплює їх північні частини. Хотинський 
геоботанічний район букових, дубово-грабових і дубових лісів, 
розташований у крайній південно-східній частині Кременецько-
Хотинського округу Західноукраїнської підпровінції 
Східноєвропейської провінції Європейської широколистянолісової 
області, який орографічно відповідає Хотинській височині. На 
північному заході по р. Дністер він прилягає до Тлумацько-
Заставнівського району Західноподільського округу Подільсько-
Середньопридніпровської підпровінції Східноєвропейської 
провінції Європейсько-Сибірської лісостепової області. 
Хотинський район характеризується серед інших районів округу 
високим відсотком площ, зайнятих природною рослинністю, чому 
в певній мірі сприяли поширені тут непридатні для розорювання 
крутосхили. У більшості випадків вони, як і вершини горбів, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-20#Text
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зайняті буковими, дубово-буковими, грабово-буковими, дубово-
грабовими, дубовими та їх похідними грабовими лісами. 

Наразі дослідження таксономічного складу флори НПП 
«Хотинський» ще не завершено. На кінець 2021 року флора парку 
налічує: дводольні – 623, однодольні – 140, голонасінні – 4, 
папоротеподібні – 9, хвощеподібні та плауноподібні – 4, 
мохоподібні – 11; гриби – 106 видів. Загалом загальна кількість 
видів (судинні, несудинні та гриби) – 897. 

Найбільша увага зі сторони наукових досліджень приділяється 
рідкісним видам та оселищам. Адже раціональне використання й 
охорона флори є важливим завданням сталого (збалансованого) 
розвитку, яке повинно забезпечуватися в аспекті ратифікованих 
Україною угод і конвенцій. Впродовж року науковцями 
НПП «Хотинський» здійснено ряд важливих науково-дослідних 
робіт задля покращення оселищ рідкісних видів флори, зокрема 
ефективний менеджмент популяцій і коректне оцінювання їх 
флористичних елементів, а також динаміки їх чисельності. 
Вдосконалювались методи обліку, проведення моніторингових 
досліджень для отримання даних щодо статево-вікової структури, а 
також особливостей життєвого циклу в умовах можливої (для 
майбутнього) антропогенної трансформації довкілля. 

 

  

Рис. 1. Горицвіт весняний Рис. 2. Гніздівка звичайна 
 
Впродовж року проводилися експедиційні виїзди з метою 

дослідження стану популяції Galanthus nivalis L., Lilium martagon 
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L., Adonis vernalis L., Pulsatilla pratensis (L.) Mill згідно 
розроблених менеджмент – планів відділу. 

Згідно розроблених менеджмент планів здійснено: 
- оцінку найважливіших факторів загрози для існування 

конкретного виду; 
- аналіз популяцій (вікова структура, щільність); 
- біотопічно продиференційовано оселища видів; 
- здійснено картографічний матеріал та проведено обліки 

знахідок видів. 
На кінець року видовий склад рідкісних видів (в тому числі 

грибів) склав: Aconitum besserianum Andrz. Ex Trautv., Adonis 
vernalis L., Allium obliquum L., Allium ursinum L., Astragalus 
monspessulanus L., Bulbocodiumversicolor (Ker Gawl.) Spreng., 
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce., Cephalanthera longifolia 
(L.) Fritsch, Cephalanthera rubra (L.) Rich., Chamaecytisus albus 
(Hacq.) Rothm., Ch. rochelii (Wierzb.) Rothm, Crocus heuffelianus 
Herb., Dictamnus albus L., Epipactis helleborine (L.) Grantz., Epipactis 
purpurata Smith, Fritillaria montana Hoppe, Galanthus nivalis L., Iris 
hungarica Waldst. & Kit., Lathyrus venetus (Mill.) Wohlf, Lilium 
martagon L., Linum basarabicum (Săvul. & Rayss) Klokov ex Juz., 
Listera ovata (L.) R.Br., Lunaria rediviva L., Neottia nidus-avis (L.) 
Rich., Platanthera bifolia (L.) Rich., Pulsatilla grandis Wender., 
Pulsatilla pratensis (L.) Mill., Rhamnus tinctoria Waldst. & Kit., 
Schivereckia podolica (Besser) Andrz. ex DC, Scopolia carniolica 
Jacq., Scutellaria verna Besser, Sorbus torminalis (L.) Crantz, Spiraea 
media, F. Schmidt subsp. polonica (Błocki) Pawł, Staphylea pinnata L., 
Stipa capillata L., Stipa pennata L., Stipa pulcherrima K. Koch, 
Thalictrum foetidum L., Boletus aereus Bull., Strobilomyces 
strobilaceus (Scop.) Berk., Polyporus umbellatus (Pers.) Fr., Hericium 
coralloides (Scop.) Pers., Mutinus caninus (Huds.) Fr. 

На основі досліджень хочеться зробити певні висновки, що 
оселища рідкісних видів якихось негативних змін не несуть. 
Популяції видів міцні, стабільні та щільні, хоча щорічний 
менеджмент території потрібний, а саме облік місць зростання з 
описом типу біотопу, зменшення негативних чинників з боку 
людини, помірне викошування трави після цвітіння та утворення 
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насіння, а також забезпечення освітленістю територій зростання 
(знищення чагарників за потреби). 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ТА ОЦІНКИ 
НАНЕСЕНОЇ ШКОДИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЮ 

 НА ТЕРИТОРІЯХ, ЩО ЗАЗНАЛИ ВОЄННИХ ДІЙ В УКРАЇНІ  
Третяк А.М., д.е.н., проф., член-кор. НААН 

Білоцерківський національний аграрний університет 
Біла Церква, УКРАЇНА 

Третяк В.М., д.е.н., проф. 
Сумський національний аграрний університет 

Суми, УКРАЇНА 
Третяк Р.А., к.е.н. 

Національний авіаційний університет 
Київ, УКРАЇНА 

У зв’язку повномасштабною агресивною війною, яку Російська 
Федерація розв’язала і веде проти України та Українського народу. 
в Україні Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 
«Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 
України від 24 лютого 2022 р. № 2102-IX «Про затвердження Указу 
Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» [1] 
введено воєнний стан. Враховуючи, що ця агресивна війна ведеться 
з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти 
мирного населення України та розрушуючі дії щодо 
землекористування населених пунктів, цивільної інфраструктури, 
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земельних і інших природних ресурсів, у повоєнний період є 
необхідним здійснення значних масштабних відновлювальних 
соціально-економічних, екологічних, містобудівних, 
сільськогосподарських та інших заходів, які відносяться до сфери 
землевпорядкування і містобудування.  

Враховуючи, що згідно статті 1 закону України «Про 
землеустрій» [2] землеустрій (який у законодавчому визначення 
включає і землевпорядкування) – це «сукупність соціально-
економічних та екологічних заходів, спрямованих на регулювання 
земельних відносин та раціональну організацію території 
адміністративно-територіальних одиниць, суб’єктів 
господарювання …» виникла потреба розроблення нового виду 
землевпорядної документації для територіально-просторового 
відновлення землекористування та розміщеного в його межах 
земельних та інших природних ресурсів, майнових об’єктів а також 
відповідної шляхової і інженерної інфраструктури тощо. За 
дослідженнями А.М. Третяка, В.М. Третяк, Т.М. Прядка, Н.О. 
Капінос [3] до основних функцій землеустрою та 
землевпорядкування щодо забезпечуваних видів земельних 
відносин належать: планування розвитку (територіальне та 
внутрішньогосподарське) землекористування, формування прав на 
земельні ділянки, їх частки та землекористування в цілому, 
оцінювання потенціалу земельних ресурсів, вартості 
землекористування та його екологічного стану, а також 
раціональна організація використання і охорони землі та інших 
природних ресурсів (землекористування).  

Разом з тим, землеустрій, землевпорядкування та територіально-
просторове планування розвитку землекористування формують 
систему землевпорядкування, під якою розуміється - сукупність 
загальнодержавних заходів, що всебічно забезпечують 
регулювання земельних відносин та раціональне використання 
й охорону земельних ресурсів країни як основи життя і 
діяльності людини, найважливішого природного ресурсу, 
загального територіального базису, засобу виробництва в 
сільському і лісовому господарстві, та основною складовою 
нерухомості, як об'єкта, що системно об'єднає всі дії народу і 
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держави. У процесуальному розумінні землевпорядкування як 
функція державного управління земельними ресурсами та 
землекористуванням це врегульована нормами права діяльність 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування 
щодо територіально-функціонального впорядкування 
використання земель, яке полягає у розробленні та 
затвердженні землевпорядної документації, відповідно до якої 
здійснюється формування сталого (збалансованого) 
землекористування шляхом зонування земель за типами 
(підтипами) землекористування і визначення його режиму, 
удосконалення структури і розміщення земельних угідь, їх 
меліорації та поліпшення в межах території адміністративно-
територіальних одиниць, суб’єктів господарювання. 

В цьому зв’язку, для здійснення відновлювальних робіт з 
ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації та 
бойових дій на окремих територіях України, виникла необхідність 
розроблення відповідних нормативно-методичних документів для 
землевпорядкування та оцінки нанесеної шкоди 
землекористуванню на територіях сільських територіальних 
громад, що зазнали військових дій в Україні, зокрема: 

1) порядку інвентаризації земельних ділянок та 
ідентифікації прав на землю і інші природні ресурси, знищених або 
пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, бойових дій та 
терористичних актів; 

2) склад та зміст технічної документації щодо інвентаризації 
земельних ділянок та ідентифікації прав на землю і інші природні 
ресурси, знищених або пошкоджених внаслідок надзвичайних 
ситуацій, бойових дій та терористичних актів; 

3) методичних рекомендацій з фіксування прямої шкоди, 
завданої продуктивному потенціалу земельних (ґрунтових) та 
інших природних ресурсів, біорізноманіттю і майну (крім будівель 
та споруд [4, 5]) внаслідок збройної агресії російської федерації; 

4) методики та порядку оцінки вартості збитків завданих 
землекористуванню (земельним ділянкам, продуктивному 
потенціалу земельних (ґрунтових) та інших природних ресурсів, 
біорізноманіттю і майну (крім будівель та споруд), яке знищено 
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або пошкоджено внаслідок надзвичайних ситуацій, бойових дій та 
терористичних актів; 

5) склад та зміст технічної документації щодо оцінки 
вартості збитків завданих землекористуванню (земельним 
ділянкам, продуктивному потенціалу земельних (ґрунтових) та 
інших природних ресурсів, біорізноманіттю і майну (крім будівель 
та споруд), яке знищено або пошкоджено внаслідок надзвичайних 
ситуацій, бойових дій та терористичних актів; 

6) порядок розроблення комплексних планів територіально-
просторового відновлення та розвитку землекористування, на 
територіях, що зазнали прямої шкоди внаслідок надзвичайних 
ситуацій, бойових дій та терористичних актів. Частково ця 
проблема висвітлена у колективній монографії А.М. Третяк та інші 
«Територіально-просторове планування: базові засади теорії, 
методології, практики» [6]; 

7) склад та зміст проектів комплексних планів 
територіально-просторового відновлення та  розвитку 
землекористування на територіях, що зазнали прямої шкоди 
внаслідок надзвичайних ситуацій, бойових дій та терористичних 
актів.  

Для реалізації запропонованих пропозицій необхідно здійснити 
законодавчі зміни і доповнення до земельного кодексу України та 
законів України «Про землеустрій», «Про охорону земель» та 
інших, методично-нормативне і інституціональне забезпечення 
вказаного комплексу заходів, та розроблення пілотних проектів. На 
це вже сьогодні мають бути направлені зусилля землевпорядної, 
містобудівної, еколого-економічної наукової спільноти, фахової 
громадськості, Держгеокадастру України, відповідних міністерств. 
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АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО 
МЕХАНІЗМУ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ 

ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
Ушакова К.В. 

Інститут агроекології і природокористування НААН 
Київ, УКРАЇНА 

З огляду на міжнародні стандарти, вимоги та європейський 
досвід, а також ураховуючи внутрішні потреби сільських 
територій, необхідним є запровадження організаційно-
економічного механізму збалансованого розвитку сільських 
територій в умовах децентралізації, який би сприяв розширенню 
сфер зайнятості та доходів сільського населення, належному 
забезпеченню медичними та освітніми закладами, покращенню 
дорожньотранспортної інфраструктури, створенню умов для 
розвитку альтернативних напрямів підприємництва та їх подальшої 
збалансованого розвитку на цих територіях, збереженню та 
покращенню природних ресурсів [1; 2].  

На думку В. Борщевського, І. Залуцького та Ю. Присяжнюка, 
основними механізмами, які забезпечують втілення 
концептуальних засад розвитку сільських територій в 
життєдіяльність сільських територіальних громад країн-членів ЄС 
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є інституційний, фінансовий, соціальний та інформаційний. 
Інституційний механізм забезпечує координацію формальних і 
неформальних правил, які лежать в основі розвитку сільських 
територіальних громад, спираючись при цьому на діяльність 
розгалуженої мережі соціальних інститутів та інституцій, 
пріоритетне значення серед яких мають органи місцевого 
самоврядування, а також громадські організації, зокрема агенції 
місцевого розвитку, аграрні палати тощо. За допомогою 
фінансового механізму здійснюється безперебійне постачання 
сільських територіальних громад необхідними їм фінансовими 
ресурсами, які, поряд з іншим, скеровуються на розвиток місцевої 
інфраструктури та забезпечують підвищення якості людського і 
соціального капіталу села. Соціальний механізм, який функціонує у 
тісному взаємозв’язку з інституційним і фінансовим, відповідає за 
координацію інтересів різних груп сільських мешканців, які 
формують сільську територіальну громаду, забезпечуючи 
взаємоузгоджене досягнення їх цілей. Основними складовими 
інформаційного механізму виступають інформаційно-
комунікаційна інфраструктура громади, домінуючі в її межах 
форми та засоби передачі інформації, нівелювання інформаційних 
асиметрій і комунікаційних бар’єрів тощо [3].  

О. Павлов вважає, що при формуванні механізму фінансового 
забезпечення сільської територіальної громади, необхідно 
враховувати різновиди цих громад, серед яких: типово сільські 
(аграрні) території; перехідні, «змішані» території (сільські 
урбанізовані зони та «аграрні міста»); території зі спеціальним 
режимом функціонування (оздоровчо-рекреаційні, гірські та 
прикордонні) [4]. Створення сільських, селищних, міських ОТГ та 
укрупнення районів призводить до переформатування нових 
районів в прикордонні, в результаті чого межі прикордонної смуги 
розширюються. Тому виникла потреба у чіткому визначенні 
ширини прикордонної смуги від лінії державного кордону на 
прилеглих територіях сільських рад [5].  

Ю. Харазішвілі зазначає, що сталий розвиток регіону, як і 
держави, є інтегральною характеристикою стану економічної 
системи, оскільки система включає низку підсистем – 
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найважливіших взаємозв’язаних структурних складників розвитку 
економічної системи, які відображають функціонування окремих 
сфер економіки: макроекономічну (структурний, формальний та 
неформальний, інфраструктурний складники), інвестиційно-
фінансову (інвестиційний і фінансовий компоненти), інноваційну, 
зовнішньовнутрішню, соціально-демографічну (соціальний та 
демографічний складники), еколого-рекреаційну (рекреаційно-
туристичний та екологічний складники). Цей перелік, якій 
відображає соціальні, економічні та екологічні аспекти розвитку, 
на думку Ю. Харазішвілі, не є догмою, а може доповнюватися або 
уточнюватися як за складовими частинами, так і за індикаторами в 
кожному компонентові [6]. 

При розробці та впровадженні даного організаційно-
економічного механізму варто дотримуватись також принципів 
децентралізації, серед яких: – принцип конституційності та 
законності, що полягає у правомірній діяльності усіх суб’єктів 
цього механізму та дотримання ними Конституції та законів 
України; - принцип субсидіарності, згідно якого всі питання, які 
можуть ефективно вирішуватись на місцях, повинні бути в 
компетенції органів місцевого самоврядування; – принцип 
прозорості та відкритості, який забезпечує захист інтересів 
сільського населення за допомогою підвищення ефективності 
державного управління. Окрім того, дотримання цього принципу є 
дієвим засобом боротьби з корупцією та сприяє до ведення 
відкритої публічної політики щодо розвитку сільських територій; – 
принцип відповідальності, котрий полягає в тому, що органи 
державної влади та місцевого самоврядування в межах їхніх 
повноважень несуть повну відповідальність за формування й 
реалізацію збалансованого розвитку сільських територій.  

На нашу думку, доцільно виокремити чотири групи 
інструментів та заходів збалансованого розвитку сільських 
територій в умовах децентралізації: нормативно-правові, 
організаційні, інституційні та економічні. Нормативно-правовими 
інструментами та заходами збалансованого розвитку сільських 
територій в умовах децентралізації є гармонізація української 
нормативно-правової бази з базою Європейського Союзу; 
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удосконалення наявних та створення нових стратегій розвитку 
сільських територій; розробка програм збалансованого розвитку 
сільських територій та ін. В умовах євроінтеграційного курсу 
України її нормативно-правова база потребує удосконалення в 
плані гармонізації до європейської та розробки стратегічних 
документів розвитку сільських територій з урахуванням напрямків 
їх збалансованого розвитку. Реалізація реформи місцевого 
самоврядування в Україні є важливим кроком у цьому напрямку. 
Україна взяла курс на наближення своєї аграрної політики до 
принципів Спільної аграрної політики (САР) Європейського 
Союзу. Тому одним із важливих кроків у цьому напрямі стало 
прийняття Стратегії розвитку аграрного сектору на період до 2020 
р. (уведена в дію розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
17 жовтня 2013 р. № 806-р), основні положення котрої 
узгоджуються з новим програмним періодом 2014– 2020 рр. САР 
країн ЄС [7].  
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ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ОРГАНІЧНОЇ СІВОЗМІНИ З КУКУРУДЗОЮ В УМОВАХ 

РОСЛИННИЦЬКИХ МОДЕЛЕЙ ЗОНИ ПОЛІССЯ 
Халеп Ю.М., к.е.н., с.д. 

Інститут сільськогосподарської мікробіології 
та агропромислового виробництва НААН, 

Чернігів, УКРАЇНА 
Органічне виробництво продукції сільського господарства вже 

визнано одним із пріоритетних векторів розвитку вітчизняного 
АПК. Разом з тим існує низка чинників, які стримують його 
широке впровадження. У науковому плані до них слід віднести, 
зокрема, недостатню опрацьованість економічних аспектів для 
наступного практичного прогнозування результатів діяльності 
органічних господарств. В обставинах відносно невеликої кількості 
органічних підприємств в Україні та, відповідно, відсутності 
достатньої бази емпіричних даних для прогнозування, необхідними 
є відповідні теоретичні розробки і, на їх основі, моделювання 
ситуації. Особливої актуальності набувають питання узгодження 
екологічних та економічних аспектів, оскільки перше є засадним 
принципом функціонування органічного виробництва, а друге – 
економічним мотивом для суб’єктів займатися певним видом 
діяльності. 

Дослідження проведено на прикладі однієї із типових моделей 
органічних сівозмін, розроблених в процесі попередніх досліджень 
для господарств рослинницького напряму в умовах Полісся. Поряд 
із традиційними для зони Полісся культурами (жито, озима 
пшениця, овес, горох, конюшина) до складу сівозміни включено 
також кукурудзу на зерно, яка останніми роками займає все більшу 
питому вагу в структурі посівних площ регіону. Схема сівозміни: 
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1- конюшина на насіння; 2- озиме жито, проміжний сидерат – 
редька олійна; 3- кукурудза на зерно, проміжний сидерат – озиме 
жито; 4- горох; 5- озима пшениця, проміжна культура – редька 
олійна; 6- овес з підсівом конюшини. За відсутності мінеральних 
добрив та гною система удобрення базується на насиченні 
сівозміни бобовими культурами (33,3 % в структурі посівних 
площ), повному поверненні в ґрунт побічної продукції, широкому 
застосуванні сидератів та бактеризації посівного матеріалу усіх 
основних і проміжних культур мікробними препаратами 
землеудобрювальної дії. При цьому вперше запропоновано 
застосування сидератів після всіх основних культур сівозміни (за 
винятком конюшини та попередників озимих) на відміну від 
нинішньої практики вирощування їх переважно після ранніх 
зернових. На наше переконання, природнокліматичні умови 
Полісся є цілком придатними для такого агроприйому за 
відповідного технічного забезпечення й належного рівня 
менеджменту та підбору ранньостиглих сортів і гібридів культур з 
відносно пізніми строками збирання (в даному прикладі – 
кукурудза). 

Оцінка екологічної ефективності досліджуваної сівозміни 
проведена за показниками балансів гумусу та NPK. Економічна 
ефективність продемонстрована показником рентабельності 
виробництва. Результати розрахунків наведено в табл. 1. 

Як можна бачити, в цілому по сівозміні прогнозується 
позитивний баланс гумусу в розмірі 0,22 т/га на рік із 
інтенсивністю 111,5 % (саме за цим критерієм і було побудовано 
модель). У той же час, наслідком вирощування більшості 
сільськогосподарських культур (озимого жита, гороху, озимої 
пшениці, вівса) за очікуваних рівнів продуктивності й відповідного 
виходу побічної продукції та решток є від’ємні баланси гумусу. 
Але за  рахунок гуміфікації біомаси сидеральних культур в цілому 
досягається позитивний баланс з прийнятним рівнем його 
інтенсивності. 

Стосовно балансів основних поживних речовин спостерігаються 
як позитивні, так і від’ємні баланси по культурах сівозміни. Але за 
рахунок сівозмінного чинника та наявності бобових культур у 
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цілому по сівозміні досягається досить прийнятний рівень цих 
показників. При цьому від’ємний баланс фосфору є незначним по 
відношенню до запасів рухомих форм його сполук в орному шарі 
ґрунту (лише 0,8 %). Слід зазначити, що такий незначний дефіцит є 
цілком прийнятним для збереження екологічної рівноваги 
агроценозу згідно [1]. 

Таблиця 1 
Основні прогнозні розрахункові показники еколого-

економічної ефективності  
(в середньому за рік після освоєння сівозміни) 

Сільськогосподарські 
культури 

Урожай- 
ність, т/га 

Баланси Рентабельність, 
% 

гумус, 
т/га 

N, 
кг/га 

P2O5, 
кг/га 

K2O, 
кг/га 

традиці
й- 

ні ціни 

«органі
ч- 

ні» ціни 
Конюшина (насіння) 0,25 +2,97 +138 -4 +2 10,6 43,7 
Озиме жито 2,41 -0,05 +20 0 +55 -12,9 13,3 
Кукурудза на зерно 3,90 0 -12 -5 -50 62,6 11,4 
Горох 1,95 -1,04 +4 0 +25 -20,9 2,8 
Озима пшениця 2,84 -0,12 -40 -19 +6 9,7 42,7 
Овес 2,29 -1,03 -8 14 -19 4,0 35,2 
Разом по основних 
культурах х +0,12 +17 -3 +3 6,2 38,0 

По сидеральних 
культурах х +0,10 х   х х 

Всього по сівозміні х +0,22 +10   6,0 38,0 
Примітки: 1 – фактичні ціни, що склалися на ринку на традиційну продукцію і за 
якими виробники переважно вимушені продавати подібні органічні види продукції; 
2 – з «органічною» надбавкою 30% до традиційної ціни. 
Джерело: розраховано автором за результатами власних досліджень 
 

Крім того, можна розраховувати на додаткове надходження 
поживних речовин за рахунок досягнутого позитивного балансу 
гумусу (в представленому дослідженні цей резерв не враховано з 
огляду на недостатню на сьогодні вивченість даних процесів для 
математичної формалізації). 

Аналізуючи дані табл. 1, слід відмітити цілком прийнятні, на 
наш погляд, для умов органічного виробництва прогнозні рівні 
урожайності вирощуваних сільськогосподарських культур. Це стає 
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можливим у результаті залучення та активізації в ході виробничого 
процесу вищезгаданих біогенних продукційних факторів 
(насичення сівозміни бобовими культурами, система органічного 
удобрення, застосування біологічних препаратів 
землеудобрювальної дії тощо). 

У той же час, за традиційних цін виробництво низки культур є 
збитковим (озиме жито та горох) або ж низькорентабельним 
(насіння конюшини, озима пшениця, овес). І лише завдяки досить 
високій прибутковості виробництва зерна кукурудзи та його 
провідній ролі у формуванні дохідної частини моделі в цілому по 
сівозміні спостерігається прибуток, але з низьким рівнем 
рентабельності. Отже, виробники органічної сільськогосподарської 
продукції в умовах реалізації своєї продукції за звичайними цінами 
не можуть розраховувати на отримання стабільних і прийнятних 
прибутків. 

Результати прогнозування дохідності виробництва за цінами з 
урахуванням «органічної» надбавки свідчать про суттєве 
підвищення рентабельності досліджуваної моделі. У той же час, 
отримані показники економічної ефективності виробництва 
поступаються аналогічним, яких можна досягти при інтенсивному 
землеробстві за умови ведення виробництва на науково 
обґрунтованих засадах. 

У цілому ж необхідно зазначити, що подальший розвиток та 
зростання обсягів органічного виробництва в Україні потребують, 
передусім, створення економічних передумов для забезпечення 
прибутковості господарювання та, відповідно, належної 
економічної мотивації виробників. 

За результатами проведеного дослідження можна зробити 
загальний висновок, що на прикладі розглянутої сівозміни 
теоретично можливим є досягнення екологічної ефективності 
ведення органічного землеробства даного виробничого напряму в 
умовах рослинницьких господарств Полісся. В організаційно-
економічному плані зазначене має бути забезпечено відповідним 
добором вирощуваних сільськогосподарських культур та їх 
попередників. В агротехнічному відношенні – комплексною 
системою органічного удобрення (повне повернення в ґрунт 
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побічної продукції, широке застосування сидератів та біологічних 
засобів підвищення урожайності тощо). Разом з цим для 
досягнення стабільної та конкурентоспроможної прибутковості 
виробництва і забезпечення відповідної економічної мотивації 
товаровиробників необхідними є комплекс заходів державної 
підтримки та розвитку ринку органічної продукції з відповідними 
ціновими параметрами. 

Список використаних джерел 
1. Прянишников Д.Н. Избранные сочинения. М.: Изд-во с.-х. литературы, 
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Інститут сільськогосподарської мікробіології та 
агропромислового виробництва НААН 

Чернігів, УКРАЇНА 
Сучасний етап розвитку національної економіки і 

функціонування наукових установ обумовлює активне створення і 
використання інновацій. Ефективне здійснення інноваційної 
діяльності обумовлює розробку і використання сучасних 
маркетингових стратегій. 

Ознайомлення з науковими роботами вітчизняних та зарубіжних 
науковців показує відсутність загальноприйнятого підходу до 
визначення поняття «маркетингова стратегія». 

На думку Ф. Котлера маркетингова стратегія – це логічна схема 
маркетингових заходів, за допомогою якої компанія сподівається 
виконати свої маркетингові завдання. Вона складається з окремих 
стратегій для цільових ринків, позиціонування, маркетингового 
комплексу і рівня витрат на маркетингові заходи. Маркетингова 
стратегія має уточнити сегменти ринку, на яких компанія планує 
зосередити свої зусилля [1]. 
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Вчений-економіст С.С. Гаркавенко, вважає, що маркетингова 
стратегія – це докладний і всебічний план досягнення 
маркетингових цілей [2]. Але в ньому не відображається гнучкість 
стратегічного маркетингу підприємства в умовах стрімких 
економічних змін. 

Вільна енциклопедія Вікіпедія говорить, що маркетингова 
стратегія – це принципові середньо- та довгострокові рішення з 
відповідними способами та засобами, які визначають орієнтири та 
спрямовують окремі заходи маркетингу на досягнення поставлених 
цілей, які охоплюють елементи комплексу маркетингу (продукт, 
ціну, місце та просування). Вони є глобальними напрямами 
діяльності, які потребують конкретизації через планування заходів 
маркетингу, і є своєрідним планом відповідно до якого 
підприємство формалізує яким чином воно досягне успіху, тобто 
реалізації продукції на конкретному ринку [3]. 

Ми схильні під маркетинговою стратегією розуміти сучасну 
філософію бізнесу, яка спрямована на забезпечення сталого 
розвитку шляхом відбору і реалізації сприятливих можливостей 
ринкового середовища та формування і розвитку сильних сторін 
підприємства з метою посилення його конкурентних позицій та 
внутрішніх компетенцій [4]. 

 Детальне вивчення маркетингових стратегій показало їх 
класифікацію за різними ознаками: 

1. Глобальні маркетингові стратегії – стратегії, які визначають 
принципові рішення щодо вибору напряму розвитку фірми. 

2. Базові стратегії базуються на певних конкурентних перевагах 
фірми. 

3. Стратегії росту визначають напрямок розширення масштабу 
фірми. 

4. Залежно від методу обрання цільового ринку – стратегії, що 
дозволяють визначити, які товари й для яких сегментів ринку буде 
виробляти фірма. 

5. Залежно від ступеня сегментування ринку – стратегії вибору 
комплексу маркетингових засобів (маркетинг-міксу) для певних 
сегментів споживачів. [5]. 
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Враховуючи специфіку наукової установи для розробки її 
стратегії ми використовуємо базові стратегії та стратегії росту. 

На думку С.С. Гаркавенка для утримання своїх позицій на ринку 
компанії можуть використовувати маркетингові стратегії лідера: 

- стратегія розширення місткості ринку; 
- стратегія захисту позицій; 
- стратегія підвищення ринкової частки за існуючої місткості 

ринку [2]. 
В нашому випадку ми використовуємо поєднання цих стратегій, 

оскільки наша маркетингова діяльність направлена на збільшення 
обсягів реалізації продукції, використовуючи різні форми 
інновацій, а наукова діяльність – на підвищення якості існуючої 
продукції та розробки нових видів продукції. 

Залежно від загальноекономічного стану підприємства та його 
маркетингових спрямувань розрізняють маркетингову стратегію 
виживання, стратегію стабілізації та стратегію росту. Сьогоднішній 
військовий стан держави обумовлює використання стратегії 
виживання наукової установи, але для періоду післявоєнного 
відновлення економіки потрібно використовувати стратегію 
стабілізації, яка перетікатиме (трансформується) в стратегію росту. 

За термінами реалізації стратегії поділяються на 
короткострокові (до 1 року), середньострокові (від 2 до 5 років), 
довгострокові (на 5-7 років). В своїй практиці ми використовуємо 
елементи як короткострокових, так і середньострокових і 
довгострокових стратегій. 

Незважаючи за якими ознаками їх не класифікували б, головною 
метою функціонування будь-якого підприємства є одержання 
прибутку. Щоб бізнес був на плаву та утримував частку на ринку, а 
головне залишався актуальним в сучасному непростому 
конкурентному середовищі, необхідно враховувати всі існуючі 
маркетингові стратегії. Кожна маркетингова стратегія може 
допомогти в реалізації окремих цілей (або переваги продукту, або 
нову компанію або вивести новий бренд тощо), а окремо 
розроблена маркетингова стратегія конкретного підприємства – в 
реалізації загальної мети.  
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Узагальнюючи підходи науковців Ф. Котлера, С.С. Гаркавенка, 
Н.В. Бутенко та інших основними цілями маркетингової стратегії є 
[6]: 

– залучення більше клієнтів та зростання кількості замовлень з 
метою підвищення рівня продажів продукції; 

– пропонування товару чи  продукції за більш привабливими 
пропозиціями для цільової аудиторії; 

– забезпечення зростання прибутку;  
– охоплення своєю продукцією, товарами чи послугами якомога 

ширшого сегменту ринку; 
– зайняття лідируючого положення в обраному сегменті; 
– вихід на нові ринки і розширення географічних меж продажів; 
– успішне виведення на ринок нових товарів і послуг. 
Тому, на нашу думку, маркетингова стратегія необхідна 

компаніям як в умовах військового стану, так і в мирний час, тим, 
які тільки почали свій бізнес або збираються відкритись (для 
стартапів); фірмам, які хочуть покращити свої позиції на ринку, 
вийти на нові сегменти і збільшити масштабність бізнесу; 
підприємствам, у яких спостерігається спад діяльності та обсягів 
продажів. 

Аналіз літературних джерел і власний досвід показує, що для 
розробки успішної маркетингової стратегії спочатку необхідно 
провести аналіз поточного стану компанії: вивчити позиції 
компанії на ринку, можливі перспективи та наявні проблеми 
(SWOT-аналіз). Далі провести вивчення конкурентних компаній: 
активність, присутність на ринку, цінова політика, інструменти, які 
вони застосовують тощо. Щоб розібратися, як працює конкурент, 
потрібно подивитися, де він знаходить клієнтів, проаналізувавши 
джерела трафіку його сайту та рекламні компанії. Далі провести 
аналіз ринку та  цільової аудиторії. Для цього можна використати 
форуми, соцмережі, сайти відгуків і блоги, запустити тестову 
рекламну кампанію в соцмережах. Після проведеного аналізу 
необхідно визначити портфель проєктів, реалізація яких необхідна 
для успішного впровадження маркетингової стратегії (планування і 
запуск маркетингових заходів, аналіз ситуації на кожному етапі 
просування та досягнутих цілей, список спеціалістів з розподілом 
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функцій). Сучасна економіка характеризується високою 
динамічністю, тому успішною може бути тільки максимально 
гнучка маркетингова стратегія, яку можливо перебудувати з 
урахуванням будь-яких змін на ринку.  

Важливу увагу слід приділити сучасним технологіям, за 
допомогою яких можна успішно реалізовувати маркетингову 
стратегію. Такими засобами в наш час беззаперечно є глобальна 
мережа Інтернет та всі електронні пристрої, за допомогою яких 
можна легко впроваджувати маркетингову діяльність 
підприємства. Зараз Інтернетом користується понад п’ять мільярдів 
людей. І кількість активних користувачів неухильно зростає з 
кожним днем. Саме тому компанії прагнуть зміцнити свої позиції у 
Світовій мережі. Для цього вони розробляють стратегії онлайн 
просування, спираючись на цифрові канали розповсюдження 
рекламних повідомлень та активно застосовуючи digital-маркетинг. 
Поняття digital-маркетинг включає все, що вимагає використання 
електронних пристроїв, у тому числі й інтернет маркетинг (онлайн-
маркетинг), а також цифрові формати (наприклад, телевізійна 
реклама). На даний час існує багато ефективних інструментів 
онлайн-маркетинга [7]: 
- контент-маркетинг – це чудовий інструмент для всіх, хто 
прагне стабільності, намагається розвинути свій бізнес. Щоб цей 
канал дав найкращі результати, матеріали мають бути 
високоякісними (легкими для сприйняття, експертними, 
унікальними та цікавими); 
- пошукова оптимізація (SEO) – це процес оптимізації сайту, 
щоб він займав вищі позиції в результатах пошуку. Це допомагає 
ресурсу з'явитися на перших сторінках пошукових систем та 
досягти якіснішого трафіку на свій веб-сайт. Але для цього 
компанії потрібно мати гарно-індексований сайт в пошукових 
системах з правильно прописаними ключовими словами в тексті і 
заголовках; 
- контекстна і медійна реклама – платні пошукові та медійні 
оголошення. Найчастіше цей інструмент працює на основі оплати 
кліків (компанії платять за рекламу лише тоді, коли користувачі 
натискають на неї та переходять на веб-сайт); 



Міжнародна науково-практична конференція 
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ  
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ  
 

167 
 
 

- маркетинг в соціальних мережах – дозволяє бізнесу 
справити позитивне враження на користувачів, налагодити з ними 
довірчі стосунки через різні соціальні мережі. Коли компанії 
інтерактивні, діляться новим контентом, коментують, вступають у 
діалог у соціальних мережах, це робить «живим» бренд і до нього 
зростає довіра користувачів. Практика показує, що час, витрачений 
на розвиток відносин із споживачами, окупається через продаж; 
- партнерський маркетинг – запуск партнерських програм у 
розвиток бізнесу. Цей спосіб допомагає вийти на новий ринок, 
залучити користувачів без витрат за рекламу. Партнери – відмінне 
джерело для збільшення присутності бренду на різних платформах, 
оскільки вони створюють різний контент (тексти, відео, подкасти 
та багато іншого); 
- управління репутацією SERM – інструмент просування, 
орієнтований на створення позитивної репутації бренду і компанії в 
Інтернеті. Репутація безпосередньо впливає на онлайн-бізнес, 
потенційних клієнтів та продажі. Метод SERM включає управління 
відгуками. Користувачі іноді залишають не тільки позитивні 
відгуки, а і негативні, і з ними потрібно правильно працювати, а не 
просто видаляти. Високий рейтинг, позитивні рекомендації та 
задоволені клієнти – це основа для довіри до компанії; 
- еmail-маркетинг – цей інструмент дозволяє спілкуватися 
віч-на-віч з потенційними клієнтами. Хоча сьогодні поширена 
думка про те, що електронні розсилки вже не такі популярні, але 
вони корисні, наприклад, коли потрібно нагадати про себе, про нові 
товари або послуги, акції та інше; 
- інтернет-маркетплейси або онлайн-ринок електронної 
комерції  –  тип  веб-сайтів електронної комерції, де інформацію 
про продукти або послуги надають треті сторони. Інтернет-
маркетплейси є основним типом багатоканальної електронної 
комерції та можуть бути способом оптимізації виробничого 
процесу. На онлайн-ринках споживчі транзакції обробляються 
оператором ринку, а потім доставляються та виконуються 
роздрібними або гуртовими продавцями. Веб-сайти такого типу 
дозволяють користувачам реєструватися та продавати окремі 
товари багатьом предметам за плату «після продажу». Загалом, 
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оскільки ринки об'єднують продукти від широкого кола 
постачальників, вибір зазвичай ширший, а доступність вища [8]. 

В маркетинговій стратегії нашого Інституту використовуються 
поєднання всіх вище наведених інструментів онлайн-маркетинга, 
але із-за обмеження, що ми є державною установою та постійного 
недостатнього фінансування, не завжди можемо використати ці 
інструменти ефективно. Наприклад, ми не можемо самі запустити 
контекстну чи медійну рекламу, оскільки не можемо напряму 
платити Google за рекламу по передоплаті, тому вимушені шукати 
фірми-посередники, а це значно збільшує витрати на рекламу. 
Аналогічна ситуація і з соціальними мережами. Маючи свій сайт на 
маркетплейсі Prom.ua не можемо встановити такий спосіб оплати 
як пром-оплата, оскільки не маємо карткового рахунку. Тому 
клієнт вимушений або відмовлятися від співпраці з нами, або 
сплачувати додатково комісію за пересилку грошей. Також товари 
з можливістю пром-оплати вищі у видачі самого маркетплейсу, 
тобто знаходяться на вищих позиціях, а це зменшує витрати на 
рекламу. 

На ряду з сучасними електронними технологіями не варто 
забувати і про такі засоби маркетингових комунікацій, як виставки, 
ярмарки, профільні конференції тощо. На таких заходах присутня 
безпосередня комунікація з потенційними партнерами, які самі 
зацікавлені в отриманні інформації та налагодженні зв'язків. Також 
є можливість відстеження ринкових тенденцій,  оцінки своєї 
ринкової позиції та конкурентів, обміну інформацією з фахівцями, 
проведення власних рекламних заходів щодо просування товарів 
або послуг [9]. В нашому випадку такі засоби маркетингових 
комунікацій є важливими та необхідними як для наукової 
діяльності, так і для впровадження наукоємної продукції. Ще до 
цих засобів можна додати дні поля, оскільки агросфера має свої 
особливості, і як каже народна мудрість: «краще один раз 
побачити, ніж сто раз почути». 

Підсумовуючи вище викладене слід констатувати, що 
маркетингова стратегія необхідна кожній компанії, адже це 
інструмент, який дозволяє випередити конкурентів на кілька кроків 
вперед та вирішити безліч інших бізнес-завдань. Таким чином, на 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81#cite_note-1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81#cite_note-1
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наше переконання, в сучасних умовах успіху в бізнесі можуть 
досягнути лише ті компанії, які здатні грамотно підлаштовувати 
свою маркетингову стратегію під будь-які зміни, поєднуючи всі 
маркетингові інструменти та комунікації. 
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ 
ДОБРИВ ЗА ВИРОЩУВАННЯ НАСІННЄВОЇ КАРТОПЛІ 
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Київ, УКРАЇНА 

Важливим критерієм оцінки кожного агрохімічного прийому є 
визначення його економічної ефективності. Згідно розрахунків 
вчених [1] у рослинництві близько половини всіх витрат складає 
вартість застосування добрив. Головний акцент наукових 
досліджень є підвищення їхньої економічної ефективності. Серед 
ефективних способів використання добрив є їх внесення разом з 
поливною водою через систему краплинного зрошення 
(фертигація) [2-4]. Завдяки її впровадженню створюється 
можливість зменшення невиробничих витрат на добрива. За 
рахунок їх локального внесення в зону живлення рослин. Метою 
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досліджень було – вивчити вплив різних систем підживлень на 
показники економічної ефективності за вирощування насіннєвої 
картоплі з розсади (рослини in vitro) в умовах захищеного ґрунту. 

Дослідження проводили у 2008 – 2010рр. на кафедрі агрохімії та 
якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна, НУБіП України. 
Короткостроковий дослід з розсадою картоплі столової (in vitro) 
сорту Фантазія, проводили у плівковій теплиці ТОВ «Біотех ЛТД» 
Бориспільського району Київської області. Схема включала 
наступні варіанти : 

1. Перегній (5 кг/м2) – (фон) +H2O 
2. Фон + Фолікер (22:5:22) (система підживлення) 

(30 г/мл)/100м2 
3. Фон + Інтермаг картопляний (15:0:0) (система 

підживлення) (20 г/мл)/100м2 
4. Фон + Вуксал Мікропланта (7,5:0:15) (система 

підживлення) (20 г/мл)/100м2 
5. Фон + Нутрі – Файт Магнум С (5:38:15) (система 

підживлення) (20 г/мл)/100м2 
Підживлення рослин картоплі водорозчинними комплексними 

добривами, проводили чотири рази у фази або періоди росту та 
розвитку 1) початок бутонізації; 2) кінець бутонізації; 3) цвітіння; 
4) кінець цвітіння початок зеленої ягоди. Мінеральні добрива 
вносили через систему краплинного зрошення. На кожному 
варіанті добрива розчиняли у 25 л води та використовували за одне 
підживлення. Площа посівної ділянки становила 10,6 м2, облікової 
– 7,1 м2. Повторність досліду – чотирикратна, розміщення варіантів 
систематичне. Як субстрат використовували темно-сірий 
опідзолений легкосуглинковий ґрунт, який характеризувався 
середнім рівнем забезпечення сполуками мінерального азоту, 
рухомого фосфору та обмінного калію. 

Щоб технологію вирощування насіннєвої картоплі вважали 
доцільною, вона має забезпечувати високу врожайність, насіннєву 
продуктивність та якість отриманого врожаю [4]. Показники 
економічної ефективності мають визначати найпріоритетніші 
аспекти застосування добрив у системі підживлення розсади 
картоплі [5]. 
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У результаті проведених розрахунків економічної ефективності 
добрив, було одержано приріст продукції, за рахунок оптимізації 
умов живлення.  

Результат вирахування накладних витрат і суми амортизаційних 
відрахувань з валового прибутку є умовно чистим прибутком. За 
рахунок добрив Фолікер, досягли найвищий показник умовно 
чистого прибутку 43456,44 грн/га, за рахунок найвищого 
показника врожайності 4800 кг/га. Рентабельність виробництва 
визначає чи варто застосовувати розроблену технологію. На 
фоновому варіанті за 2008 – 2010 рр. одержали середній показник 
рентабельності 50%, а отже, є нерентабельним. Окупність 
загальних витрат від удобрення за рахунок добрив Фолікер склала 
2,02 грн/га, цей варіант відзначився найвищим показником 
рентабельності 93,4%. 

Відповідно проведеним дослідженням отримали середню 
кількість бульб з рослини на м2 від 105 – 181 шт./ м2та коефіцієєнт 
розмноження з однієї рослини 5,00 – 8,66. 

Ці системи підживлень забезпечили підтримання оптимального 
поживного режиму ґрунтосуміші, що в свою чергу позитивно 
вплинуло на формування якісного врожаю насіннєвих бульб. 
Відповідно розрахункам економічної ефективності, найвищі 
показники, одержали за рахунок системи підживлення добривами 
Фолікер, які оптимізували живлення рослин картоплі та сприяли 
максимальній реалізації їх генетичного потенціалу. 
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Полтава, УКРАЇНА 
В статті опрацьовано питання перерозподілу земельної ренти 

між бюджетом, землевласниками і землекористувачами, з метою 
формування інвайронментальної економічної системи. 
Проаналізовано недоліки існуючих методик нормативної грошової 
оцінки земель в Україні, сучасний стан нормативно-методичного 
забезпечення грошової оцінки земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення та відповідність їх реаліям 
ринку. Визначено можливості розвитку системи грошової оцінки 
земель на основі масових методів оцінювання та провідного 
світового досвіду. Запропоновано напрями удосконалення 
методики грошової оцінки земель України. 

Країни світу визначають інвайронментальні пріоритети сталого 
розвитку і підкоряють суспільним інтересам не тільки земельні 
відносини, а і економічну систему. Для суспільства особливо 
важливо забезпечити справедливу оцінку земельної ренти і її 
перерозподіл у суспільстві, та визначення часток, що належить 
народу, що землевласнику, і що належить землекористувачам. 
Землю необхідно справедливо оцінити і забезпечувати належні 
земельні платежі, але зберегти економічну привабливість 
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інвестицій та включення економічний обіг. Потрібно сформувати 
економічні показники і економічні стимули примноження 
природньої родючості та екологічного потенціалу. 

Справедлива оцінка земельного ресурсу і перерозподіл ренти в 
суспільстві сучасні актуалітети економічного механізму 
земельних відносин та окремих елементів економічного обігу, 
земельно-іпотечного кредитування, оподаткування та в цілому 
ринку землі, як особливо важливі головні елементи 
інвайронментальної економічної системи країни, що потребують 
вдосконалення.  

Проаналізувати сучасний стан виконання оціночних робіт в 
Україні, нормативне забезпечення грошової оцінки земель, 
виявити головні проблеми, при виконанні землеоціночних робіт та 
внести пропозиції щодо розвитку. 

Обґрунтувати землеоціночні методики, як основні механізми 
раціонального використання земель та забезпечення прозорості і 
відкритості земельного обігу і підкорення земельної економіки 
потребам інвайронментальної економічної системи  

Питанням теорії та практики здійснення земельнооціночних 
робіт та використання у процесі формування земельних відносин 
присвячено значну кількість наукових праць вітчизняних вчених. 
Проблематика науково-методичних засад проведення нормативної 
грошової оцінки земель в Україні розкривається у роботах 
С. Даніленко, Д. Добряк, С. Дорогунцев, І. Розумний, П. Саблук, 
М. Ступінь, А. Третяк, М. Федоров. Широко відомі наукові праці з 
земельнооціночної діяльності Ю. Дехтяренко, О. Канаша, М. 
Лихогруда, Ю. Палехи, А. Перовича, Ю. Губара, А. Крутика [6].  

Оцінка землі на основі доходів, яку започаткував В. Петті, що 
вважав ціною землі суму річних рент за роки одночасного життя 
трьох поколінь – діда, батька і сина (33 роки), є достатньо науково 
обґрунтованою. 

Питання об’єктивності методики оцінки земель, особливо для 
України, де земля є найціннішим природним ресурсом,альфа і 
омега економічної політики; та проведення державою ефективної 
рентної політики щодо вилучення частини ренти і перерозподілу 
на користь суспільства є визначальним для соціально-
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економічного розвитку територій і країни в цілому з формуванням 
повноцінної інвайронментальної економічної системи України. 

Нормативна грошова оцінка земель повинна мати об’єктивну і 
досконалу інституційну базу, особливо щодо нормативно-
правового забезпечення. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 
року і затвердженою методикою запропоновано розрахунки 
земель населених пунктів проводити за нормативами рентного 
доходу від кількості жителів населеного пункту (додаток № 1 
згідно Методики) [7], ігноруючи і еколого-ландшафтну, і 
економіко-містобудівну цінність земель поселень. 

Особливо проблемним виглядає групування та поєднання в 
одну оцінну групу поселень з нормативом капіталізованого 
рентного доходу від 5 до 20 тисяч жителів, поєднавши різні за 
статусом поселення село в 5 тисяч жителів і місто 20 тисяч 
жителів. Приведемо порівняльну таблицю (табл. 1). 

Таблиця 1 
Порівняльна таблиця середньої вартості 1 м2 земель населених 

пунктів Кременчуцького району Полтавської області 
 та норматив згідно нової методики станом на 1.01.2022 р. 

Назва 
населеного 

пункту 

Рік 
проведення 

НГО 

Чисельність 
населення н.п., 

осіб 

Існуюча базова 
вартість 1 м2 
земель н.п., 

грн./м2 

Норматив 
згідно нової 
«методики..» 

Грн/ м2 
смт Козельщина 2019 3702 162,36 87 

смт Нова 
Галещина 2020 2201 121,14 87 

с. Гайове 2021 107 99,09 58 

с. Йосипівка 2021 99 119,70 58 

с. Книшівка 2021 72 123,38 58 

с. Піски 2021 379 118,00 70 

с. Бутенки 2021 21 83,09 58 

с. Василівка 2021 325 99,92 70 

с. Вишняки 2021 87 89,87 58 

с. Трудовик 2021 72 95,35 58 
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Досвід багаторічної оцінки земель населених пунктів, вказує, 
що не всі рівномірно забезпечені об’єктами інженерного 
облаштування, а сільське поселення часто, маючи велику кількість 
фактично проживаючих жителів мають невелику кількість 
зареєстрованих жителів, і навпаки. 

Указані нормативи понижують земельні платежі в бюджет в 
порівнянні з земельними податками Євросоюзу в 10 і більше разів, 
а це дає підстави зробити висновок, що земельну ренту споживає 
не народ України, а землекористувачі в особі корпорацій. 

Постанову із такими прорахунками, які понижували 
нормативну оцінку земель в рази затверджено, її підготовка і 
розробка проводилась за державний кошт. 

В сучасних умовах необхідно дотримуватися основних 
світових напрямків розвитку землеоціночної діяльності. 
Об’єктивна оцінка землі забезпечує правильність прийняття 
рішень у галузі землекористування, та справедливо дозволяє 
перерозподілити земельну ренту в суспільстві, а стимулювання та 
економічні санкції земельного розвитку формують підвалини 
інвайронментальної економічної системи України 

Запровадження ринкових відносин докорінно змінює 
соціально-економічні умови життя та виробництва. Створюються 
нові і зникають існуючі суб’єкти підприємницької діяльності, 
набувають більшого поширення цивільно-правові угоди, 
формується ринок земельних ділянок. Нормативна грошова оцінка 
земель має здійснюватись на новій інформаційній основі 
ринкового спрямування, що потребує відповідних змін та 
доповнень до існуючих методик. 

Вважаємо, враховуючи вище викладене, запропоновану 
Методику… необхідно призупинити на 1-2 роки, напрацювати 
новітню та наразі і адаптувати до методик Євросоюзу, поновити 
законодавчу дію попередньої Методики грошової оцінки земель.  

Провівши громадські слухання в Україні прийняти новітню 
методику оцінки земель, як нормативний документ, виважений і 
економічно обґрунтований, що сформує механізм справедливого 
перерозподілу земельної ренти в суспільстві та інвайронментальну 
економічну систему країни.  
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Транскордонні води відіграють ключову роль у регіоні 

Європейської економічної комісії Організації Об'єднаних Націй 
(ЄЕК ООН). Басейни транскордонних вод покривають понад 40% 
європейської та азіатської площі регіону ЄЕК ООН та є місцем 
проживання понад 50% європейського та азіатського населення 
регіону. Вони пов'язують між собою населення різних країн, є 
важливими екосистемами та надають послуги, які є основою 
доходу для мільйонів людей, а також створюють гідрологічні, 
соціальні та економічні взаємозалежності між країнами [1]. 

Слід зазначити, що вдосконалення міжнародної екологічної 
співпраці треба починати не з макро-, а з мікрорівня. Тобто 
застосовувати сучасну наукову формулу «мислити глобально, 
діяти регіонально». Особливе місце у цьому напрямі посідає 
транскордонне співробітництво. Прикордонні території суміжних 
держав мають багато спільних рис не лише у природно-
географічному, а й у екологічному та інших аспектах. Тому 
питання транскордонних еколого-інформаційних відносин є 
актуальними. 

Однак екологічна інформація зарубіжних регіонів дуже неповна. 
Незначна еколого-інформаційна транскордонна співпраця серйозно 
перешкоджає в розширенні та зміцненні міждержавних відносин. 
Так, останнім часом дедалі більше трапляються випадки, коли з 
сусідніх держав через стічні води, атмосферне повітря, перевезення 
тощо в Україну потрапляють різні токсичні відходи, які є 
шкідливими, як для здоров'я населення, так і для навколишнього 
природного середовища. Від такого забруднення найбільш 
страждають жителі прикордонних регіонів України [2, 3]. 
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Враховуючи те, що не завжди існує доступ до повної та 
достовірної екологічної інформації прилеглих до кордону 
територій сусідніх держав, необхідно краще зрозуміти суть 
транскордонної екологічної інформації та проаналізувати деякі 
базові поняття цього напряму. Згідно із Законом України «Про 
транскордонне співробітництво» [4], під даним терміном розуміємо 
сукупність дій, спрямованих на встановлення і поглиблення 
екологічних, економічних, соціальних та інших відносин, що 
налагоджені між територіальними громадами, їх представницькими 
органами, місцевими органами виконавчої влади, які діють на 
прилеглих до кордону територіях суміжних держав відповідно до 
національного законодавства цих держав та міждержавних угод. 
Використання транскордонних річок із збільшенням числа 
ініціатив, що стосуються режимів управління річковими 
басейнами, та числа організацій, що відповідають за двостороннє 
(або багатостороннє) управління транскордонними водними 
ресурсами, є предметом співробітництва.  

Основи подібної практики є в Гельсинських Правилах 1966 
року, які заклали фундамент для розвитку міжнародних принципів 
управління загальними водотоками і вплинули на вироблення 
окремих договорів за річками [1]. 

Для належного транскордонного співробітництва у сфері 
екології укладено і підписано низку міжнародних конвенцій, 
зокрема Конвенція ЄЕК ООН з охорони та використання 
транскордонних водотоків та міжнародних озер (Конвенція з 
транскордонних вод), яка заохочує співпрацю в галузі 
транскордонних поверхневих та підземних вод та сприяє 
зміцненню їх охорони та сталого управління сучасних і майбутніх 
поколінь. 

Ефективне управління і контроль у сфері водокористування на 
прилеглих до кордону територіях неможливе без спільних зусиль 
держав-сусідів, спрямованих на впровадження стратегічних 
програм дій та механізмів їх реалізації. Одним із найважливіших 
механізмів управління і контролю успішності реалізації таких дій 
може бути моніторинг транскордонних вод. Мережа спостережень 
за якістю транскордонних вод повинна бути адаптована до вимог 
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проведення транскордонного моніторингу. Тобто потрібно 
періодично відстежувати реальний стан водних ресурсів, які б 
дозволяли надавати оцінку якості транскордонних вод.  

Тому для досягнення належних результатів потрібні реформи в 
системі транскордонного співробітництва щодо використання, 
охорони та відтворення водних ресурсів, ефективність 
функціонування якого є необхідною умовою для забезпечення 
екологічної безпеки, сталого розвитку водокористування і якісного 
життя населення [5]. 

Суббасейн річки Тиса протяжністю 966 км розташований на 
території Угорщини, Румунії, Словаччини, Сербії та України. 

Країни басейну річки Тиса мають тривалий досвід співпраці; 
зокрема, у 1986 р. було укладено угоду про захист річки Тиса та її 
приток, у 2000 р. для вирішення проблеми паводків на Тисі 
створено спеціальний Форум, у 2002 р. на рівні прем'єр-міністрів 
країн було прийнято Будапештську ініціативу, націлену на 
зміцнення міжнародної взаємодії у питанні сталого управління 
повенями. Крім того, у 2004 р. всі п'ять країн взяли на себе 
зобов'язання щодо розробки Інтегрованого плану управління 
басейном річки Тиса (План ІУБРТ, на рівні суббасейнів), 
підписавши Меморандум про взаєморозуміння.  

Під егідою Міжнародної комісії щодо охорони річки Дунай 
(МКОРД) була створена Група з Тиси, завдання якої – посилити 
координаційну роботу та обмін інформацією в рамках міжнародної, 
регіональної та національної діяльності в басейні даної річки, та 
забезпечити гармонізацію та ефективність цих зусиль. Цей план 
охоплює аспекти якості та кількості водних ресурсів, 
землекористування та водокористування, повеней та посух.  

Двостороннє українсько-угорське та українсько-словацьке 
співробітництво ведеться у двох напрямках: охорона 
навколишнього середовища (управління заповідниками та 
дослідження) та охорона поверхневих вод; українсько-румунське 
співробітництво націлене на охорону поверхневих вод [6]. 

Спільна програма заходів сформована відповідно із значними 
проблемами управління водними ресурсами (забруднення 
органічними, біогенними та небезпечними речовинами та 
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гідроморфологічні зміни та стан підземних вод). Крім перелічених 
вище, охоплені й інші аспекти кількості водних ресурсів та 
інтеграції, значущі для суббасейну річки Тиса (басейн ріки Дунай). 
Заходи загальнобасейнової важливості здійснюються у рамках 
програм, що діють у відповідній країні. 

На даний момент низку заходів щодо джерел забруднення 
твердими побутовими відходами, такими як пластикові пляшки, 
проходить тестування в рамках проєктів Тиса ПРООН/ГЕФ та 
МКОРД за підтримки компанії Coca Cola та місцевих органів 
влади. Ці заходи охоплюють коло завдань від освіти та підвищення 
обізнаності до заходів зі збирання та переробки. 

Основні проблеми, що існують у суббасейні річки Тиса, — це 
зневоднення, посухи та повені. Серед запроваджених заходів – 
будівництво протипаводкових резервуарів у Циганді, Тізароф, 
Ханой-Тіцашулі та Надькуншаг в Угорщині, в рамках «Оновленої 
редакції плану Вазарелі». 

У Румунії ведуться роботи щодо зменшення наслідків стихійних 
лих у водозборі річки Баркау (водосховище Суплаку де Баркау) та 
екологічного відновлення річки Кришул-Репеде. Проводиться 
реконструкція або будівництво водоочисних споруд у Напока 
Клюж, Тиргу-Муреші, Сату-Марі, Орадеї та Тімішоарі [7]. 

Впровадження Директиви з очищення міських стічних вод та 
Директиви з нітратів відіграє вирішальну роль у якісному 
покращенні стану річки Тиса на території Угорщини, а також її 
приток на території Словаччини та Румунії. 

Також наразі проводяться дослідження з прогнозування 
можливих впливів зміни клімату в суббасейні річки і надзвичайно 
важливо, щоб результати цих досліджень були застосовані на 
практиці та були вироблені відповідні корективні заходи. Так, 
проєкт CLAVIER Шостої рамкової програми ЄС (Кліматичні зміни 
та варіативність: наслідки для Центральної та Східної Європи) 
націлений на вирішення супутніх проблем (докладно вивчено 
ситуацію в Угорщині, Румунії та Болгарії) [6]. 

Актуальним питанням є впровадження механізмів співпраці 
щодо водокористування, оцінки якості вод за Водною директивою 
ЄС, природозаповідання цінних гідроекосистем, функціонування 
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екомережі (Natura-2000, Emerald) у контексті Рамкової конвенції 
про охорону та сталий розвиток Карпат (Київ, 2003 р.), яку 
ратифікували уряди Польщі, Румунії, Сербії та Чорногорії, 
Словаччини, Угорщини, України, Чехії.  

З вищевикладеного можна зробити висновок про те, що 
контроль у сфері використання й охорони транскордонних водних 
об’єктів, зокрема суббасейну річки Тиси повинен базуватися на 
принципі сталого розвитку транскордонного співробітництва. 
Актуальність останнього між державами-сусідами не підлягає 
сумніву, оскільки добросусідські взаємовідносини між суміжними 
державами багато у чому залежать від ефективного 
транскордонного еколого-інформаційного співробітництва, 
використання і охорони вод. 
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РОЗВИТКУ АПК В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
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Kиїв, УКРАЇНА 
За даними прогнозів Стратегії низьковуглецевого розвитку 

України до 2050 року викиди вуглецю у 2050 році становитимуть 31% 
від рівня 1990 року (приблизно, дорівнює поточному рівню), в той час 
як ЄС має намір стати повністю кліматично нейтральним до того часу, 
повністю перейти до низьковуглецевого землекористування. 
Підвищення еколого-економічних показників низьковуглецевого 
розвитку АПК є спільним викликом для України та ЄС, оскільки 
споживання та реалізація агропромислової продукції в Україні 
становить левову частку національної економіки. 

Людство завжди прагнуло кращих умов для свого існування, що 
дало поштовх до удосконалення розвитку науки і техніки. 
Швидкий розвиток у цих сферах вимагав зростання обсягів 
виробництв, а відтак і економічного росту, що своєю чергою 
призвело до екологічних проблем через виснаження природних 
ресурсів. Екологічні проблеми переросли у глобальні та стали 
небезпечними для існування людей. Збільшення виробництва дало 
поштовх до споживання матеріальних благ, а відтак зростанню 
потреб [1; 2].  

Результатом недбалої економічної діяльності людства стало 
зростання антропогенного навантаження на навколишнє природне 
середовище, кількість техногенних аварій та катастроф, стихійних 
лих, що своєю чергою погіршують взаємозв’язок між природою та 
суспільством. На сьогодні актуальною є проблематика 
раціонального використання та відтворення природних ресурсів у 
аграрному секторі, що має не тільки глобальні, а й регіональні 
наслідки. Для того, щоб уникнути негативних наслідків потрібно 
використовувати такі методи, які будуть враховувати усі наслідки 
антропогенного впливу на навколишнє середовище, перехід на 
еколого-орієнтовані технології виробництва, повторна переробка та 
утилізація відходів, пошук альтернативних джерел енергії тощо. 
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Також для комфортного життя суспільства необхідні і матеріальні 
блага, які забезпечуватимуть добробут та соціальний комфорт, 
сприятимуть інтелектуальному та духовному розвитку, 
забезпечуватимуть економічний добробут та достаток. Проте, 
виробництво та обіг товарів в аграрному секторі завдає значної 
шкоди довкіллю, а його зменшення може спричинити економічний 
занепад та зубожіння населення [3]. 

 

 
Рис.1. Схема вдосконалення нормативно-правової бази  

у контексті наближення до права ЄС 
Джерело: розроблено автором. 
 
Розвиток аграрного сектора економіки базується на концепції 

сталого розвитку, яка охоплює економічні, екологічні та соціальні 
виклики, які стоять перед суспільством і змінюють традиційні 
погляди на сільське господарство. З метою покращення життєвого 
рівня суспільства сільське господарство посилює свої позиції, як 
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основний постачальник ресурсів. Через викиди парникових газів 
сільське господарство є джерелом забруднення атмосфери. Зі 
збільшенням обсягів аграрного виробництва загострюється 
проблема його негативного впливу на навколишнє середовище. 
Перед суспільством постає необхідність еколого-економічної 
оцінки аграрного виробництва з врахуванням глобальних 
кліматичних змін [4].  

В останні роки кліматичні умови на території України 
змінюються, що зумовлює загрозу для здоров’я та життя 
населення, природних систем, аграрного сектору тощо. 
Нормативним документом, що регулює земельні відносини в 
Україні є Земельний кодекс, якого у країнах Європейського Союзу 
немає у нормативній базі. Саме тому нам потрібно вдосконалювати 
нормативну базу під європейське законодавство у сфері 
екологічного права, охорони земельних ресурсів, аграрного права, 
що нерозривно пов’язане з агропромисловим комплексом [5]. 

Перехід економіки України на траєкторію низьковуглецевого 
розвитку є важливою складовою політики держави із забезпечення 
сталого розвитку в агропромисловому комплексі у контексті 
євроінтеграції.  
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