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АГРОЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЗЕМЕЛЬ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація. Раціональне землекористування є обов’язковою складовою комплексної системи експлуатації
та охорони природних ресурсів. Екологічна незбалансованість сільськогосподарського виробництва призво^
дить до посилення руйнівних тенденцій у використанні найціннішого багатства українського народу — землі.
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Summary. The rational land tenure is of obligatory making complex system of operation and protection of natural
resources. Ecological несбалансированность of agricultural manufacture results in amplification (strengthening) the
destructive tendencies in use of most valuable riches of the Ukrainian people — grounds.
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Постановка проблеми. Ми, українці, маємо
безцінне багатство, дароване нам природою, —
родючі землі, здатні не лише задовольняти потре�
би жителів держави у продуктах харчування, але
й приносити країні неабиякі прибутки. Втім, не
слід забувати, що родючість земель неможливо
розглядати як раз і назавжди надану їм влас�
тивість. Вона суттєво змінюється під впливом
різних факторів, серед яких поряд з природними
велике значення має вплив господарської діяль�
ності людини: застосування агротехнічних та
меліоративних заходів, правил обробітку ґрунтів,
заходів для підтримки та поліпшення балансу
поживних речовин у ґрунтах і т. д.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пору�
шенню природного середовища, деградації зе�
мельних ресурсів та розробкою наукових основ
раціонального землекористування займаються
багато вчених та аграріїв. Про це свідчать роботи
вчених Ф. Д. Заставного, С. А. Балюк, О. М. Ма�
ринича, В. М. Пащенка. Проте деякі питання
залишаються невирішеними або дискусійними і
обумовлюють необхідність подальшого їх науко�
вого обґрунтування в контексті удосконалення
земельних відносин на ринкових засадах.

Мета статті. Необхідною умовою високо�
ефективного, екологічно безпечного використан�
ня зрошувальних земель стає розробка і впрова�
дження комплексу заходів з управління родючістю
зрошуваних земель, поліпшення їх агроекологіч�
ного стану та рівня використання. Цей комплекс
повинен постійно адаптуватися до мінливості при�
родних та антропогенних факторів з метою одер�
жання максимально можливого прибутку при дот�
риманні вимог збереження земельних ресурсів,
охорони ґрунтів і підтримання рівноваги природ�

них процесів як у межах агромеліоративних ланд�
шафтів, так і в біосфері в цілому.

Виклад основного матеріалу дослідження. У
підручниках та наукових працях із землеробства
зустрічаємо різні формулювання понять, кате�
горій, видів, груп ґрунтової родючості: природ�
на, первинна, актуальна, потенційна, штучна,
культурна, відносна, порівнювальна, дійсна, аб�
солютна, ефективна, економічна. Деякі поняття
ототожнюються: родючість природна, або потен�
ційна; відносна, або порівняльна; ефективна, або
економічна. У зв’язку з тим, що родючість ґрун�
ту утворюється під дією природних і соціально�
економічних факторів, вона належить до розря�
ду природних і економічних категорій: природ�
на, ефективна й економічна.

Природна родючість ґрунту. Грунт як природ�
но�історичне тіло володіє визначеною родючістю,
яка називається «природною родючістю». Вона є
результатом розвитку ґрунтоутворювальних про�
цесів, які призвели до утворення даного ґрунту
як природного тіла, до якого не доторкалась рука
людини. Вона притаманна лише цілинним зем�
лям. Характеризується комплексом взаємозв’яза�
них механічних, фізичних, хімічних, фізико�
хімічних і біологічних властивостей, які обумов�
люють життєдіяльність рослинних організмів.
Водночас рослинність і мікроорганізми також
діють на зміну і напрямок ґрунтових процесів, а
отже, і на родючість ґрунту.

Ефективна родючість ґрунту. Як тільки люди�
на починає використовувати ґрунт (землю) з гос�
подарською метою, він стає засобом виробництва.
Людина господарською діяльністю (обробітком та
іншими технологічними процесами) впливає на
розвиток і зміну родючості ґрунту; його родючість
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проявляється у величині врожаю культурних рос�
лин. Цю категорію виділяють як ефективну ро�
дючість, її рівень залежить не тільки від природ�
ної родючості ґрунту, але й більше від процесу і
характеру сільськогосподарського використання та
культури землеробства. Застосування засобів об�
робітку, добрив, меліоративних заходів прояв�
ляється і на напрямку ґрунтоутворення: змінюєть�
ся природна родючість, створюється її штучний
ступінь. Але це не нова категорія родючості, а та
сама природна родючість, яка за допомогою штуч�
них заходів набуває більш високого ступеня роз�
витку. Штучний ступінь родючості і природна ро�
дючість зв’язані між собою і впливають на вро�
жайність. Ефективна родючість та її новий штуч�
ний ступінь тісно зв’язані з розвитком соціально�
економічних умов. Звідси випливає необхідність
виділення категорії економічної родючості ґрунту.

Економічна родючість ґрунту. В підручниках
і працях деяких учених економічна родючість як
категорія не виділяється, вона ототожнюється з
поняттям «ефективна родючість». Це поняття
«економічна родючість» доцільно виділяти як
окрему категорію ґрунтової родючості, адже в
суспільному виробництві ґрунт виступає предме�
том і знаряддям праці. В процесі застосування
праці, знарядь і знань, при правильному став�
ленні ґрунт поліпшується; при цьому змінюється
природна і підвищується ефективна родючість,
перетворюючись в економічну, яка реалізується
у визначеній кількості споживчих вартостей.

Економічна родючість — це здатність зем�
леробства, зумовлена соціально�економічними
факторами, використовувати і підвищувати при�
родну родючість ґрунту.

З розвитком науково�технічного прогресу і ви�
робничих сил суспільства створюються умови пра�
вильного використання земельних ресурсів і підви�
щення природної та економічної родючості ґрунту.

Родючість ґрунту є такою властивістю, яка
здатна до відтворення і в природних умовах, і при
сільськогосподарському використанні ґрунту. Від�
творення родючості може бути розширеним, про�
стим і неповним. Розширене відтворення родю�
чості — це поліпшення сукупності властивостей
ґрунту, які впливають на його родючість. Просте —
це відсутність помітних змін сукупності властиво�
стей ґрунту, які впливають на його родючість.
Неповне — це погіршення властивостей ґрунту, які
впливають на його родючість. Це широко розпов�
сюджене як у світі, так і у нашій країні явище має
негативні наслідки в природному й соціально�еко�
номічному відношеннях. Зниження родючості
ґрунту відбувається за рахунок трьох основних
процесів. Перший — антропогенна деградація
(ерозія, викликана людиною, вторинне засолення,
вторинне заболочення). Другий — виснаження
ґрунту (зменшення запасів гумусу, поживних ре�
човин тощо). Третій — стомлення ґрунту (накопи�

чення в ньому різних токсичних елементів, вик�
ликаних неправильними сівозмінами, надлишком
хімічних засобів тощо). Для підвищення ефектив�
ної і природної родючості треба впроваджувати
науково обґрунтовані системи землеробства, що
може забезпечити окультурення ґрунтів.

Окультурювання ґрунтів — систематичне ви�
користання заходів щодо підвищення їх родю�
чості з урахуванням генетичних властивостей,
вимог сільськогосподарських культур, тобто фор�
мування ґрунтів із більш високим рівнем ефек�
тивної й потенційної родючості.

Проте не можна забувати, що окультурювання
ґрунту має бути науково обґрунтованим із вико�
ристанням екологічного підходу. Ще В. В. Докучаєв,
порівнюючи ґрунт з породистим конем, зазначав,
що нещадна експлуатація та голодний раціон
обов’язково викличуть виснаження навіть найсиль�
нішої тварини, тобто найродючішого ґрунту.

Таке штучне обмеження біорізноманітності в
агроценозі робить подібні екосистеми нестійки�
ми. Саме тому едафотопи агроценозів потребують
прискіпливої уваги та бережного ставлення [1].

Деградація земель — болюча проблема. За
одностайним ствердженням фахівців у галузі зем�
лекористування, стан земельних ресурсів як у
цілому в Україні, так і на території нашої області
поступово погіршується: відбувається збільшен�
ня еродованої ріллі, яка нині в межах України
становить близько 11 млн. га, еродованих сільсь�
когосподарських угідь — більше 13 млн. га. В
межах нашої області нараховується 1212,7 тис. га
еродованих сільськогосподарських угідь (58,1 %),
з яких рілля складає 1025, 4 тис. га, або 57,2 % їх
загальної кількості. За ступенем еродованості
земель слабоеродованих налічується 685,9 тис. га
(32,8 %), середньоеродованих — 331,2 (15,9 %),
сильноеродованих — 195,6 тис. га (9,4 %). Водна
й вітрова ерозія завдає великої шкоди сільському
господарству області, адже внаслідок дії ерозій�
них процесів поступово руйнується та змиваєть�
ся родючий шар ґрунту, значно погіршуються
фізико�хімічні властивості ґрунтів. Згідно з роз�
рахунками Інституту охорони ґрунтів УААН повні
прямі збитки (втрати ґрунту від водної та вітро�
вої ерозії) складають 79,1 млн. т (32,3 т на гектар
усіх еродованих земель). Недобір продукції на
еродованих землях досягає 4,4 млн. ц зерна,
686 тис. ц олійних культур, більш мільйона цен�
тнерів картоплі та овечево�баштанних, 81 тис. ц
фруктів, 5,3 млн. ц кормів (у кормових одиницях).
Сумарний недобір продукції — 11 млн. ц зерно�
вих одиниць. Найбільш негативно внаслідок дії
ерозійних процесів на стан родючості ґрунтів
впливає втрата гумусу — найважливішого показ�
ника продуктивності сільськогосподарських угідь,
адже саме гумус є найважливішим джерелом по�
живних речовин, необхідних для нормального
розвитку рослин. Окрім цього, він визначає ве�
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личину ферментної активності та є найбільшим
джерелом накопичення сонячної енергії, тобто
виконує одну з найважливіших біосферних фун�
кцій. Про наслідки згубної дії ерозійних процесів
ґрунтів можливо судити й по наступних цифрах:
запаси гумусу в 1,5�метровому шарі чорноземів
звичайних нееродованих складають 150–200 т/га,
у слабозмитих — 120–150, середньозмитих — 80–
120 і сильнозмитих лише — 50–80 т/га. В даний
час на території Запорізької області з 1906,8 тис.
га орних земель лише 1,3 тис. га мають вміст гу�
мусу більше 5,0 %, 83,0 тис. га — від 4,1 до 5,0 %;
520,0 — від 3,1 — до 4,0 %; 771,4 — від 2,1 до 3,0 %.
І менше 2 % гумусу — тобто поверхневий шар
практично представлений ґрунтоутворювальною
породою, мають 169,8 тис. га. Причини втрати та
необхідні складові збереження родючості. Одним
із факторів, що є причиною розвитку ерозійних
процесів, є надмірна сільськогосподарська ос�
воєність і розораність території, порушення еко�
логічно допустимого співвідношення площ ріллі,
природних кормових, лісових і водних угідь, що
негативно впливає на стійкість агроландшафту. Ці
негативні явища обумовлені, перш за все, резуль�
татом екстенсивного ведення сільськогосподарсь�
кого виробництва та недотриманням екологічних
вимог землекористування. На сьогодні за рівнем
сільськогосподарського освоєння — 69,3 % та ро�
зораності території — 53,95 % Україна значно пе�
ревищила межі, прийняті у цивілізованих країнах.
Для порівняння: рівень освоєння земельних ре�
сурсів країн Європи складає в середньому 53 %–
65 %, а розораність території — 26 %–30 %.

Рівень розораності сільськогосподарських
угідь по Україні складає в середньому 77,8 %, Тоді
як розораність сільськогосподарських угідь, на�
приклад, в Англії складає 34,5 %, у США —
43,5 %, у Франції — 60,6 %.

У Запорізькій області розораність сільськогос�
подарських угідь навіть перевищує середній показ�
ник по Україні і становить 84,8 %. А в таких райо�
нах Запорізької області, як Великобілозерський,
Веселівський, К�Дніпровський, Михайлівський,
цей показник сягнув за 91 %. При цьому, за даними
Інституту землеробства УААН, досягнення еколо�
гічної рівноваги в агроландшафтах можливе лише
за умов, коли частка орних земель у складі сільсько�
господарських угідь не перевищує 55–60 %.

Значно ускладнило ситуацію і реформування
недержавних та приватизації земель державних
сільськогосподарських підприємств, у результаті
чого суттєво збільшилась чисельність землевлас�
ників та землекористувачів, відбулося створення
нових агроформувань ринкового типу та приват�
них господарств. Ці перетворення в аграрній сфері
відбувались без достатнього науково�методологі�
чного, організаційного і фінансового забезпечен�
ня, що призвело до порушення практично всіх
раніше існуючих науково обґрунтованих сівозмін.

Ведення сільського господарства стало спря�
мовуватись виключно на одержання максимально�
го прибутку за будь�яких обставин. З цією метою
новими землевласниками та землекористувачами
(орендарями) перевага стала надаватися вирощу�
ванню найбільш економічно вигідних культур,
таких як соняшник та ріпак, не враховуючи, що
ці культури посилюють дію ерозійних процесів та
деградацію земель. Наприклад, в останні роки у
Приморському районі області більше як 30 %
структури посівних площ займав соняшник, у
Пологівському районі цією культурою було зайня�
то 27,7 % посівної площі, в Чернігівському райо�
ні — 27 %, у Куйбишевському районі — 24,2 %.

Перестали враховуватися стан ґрунтів, агро�
технічні вимоги. Соняшник продовжує масово
засіватися по три і більше років на одних і тих же
земельних ділянках. Практично нікого із сьогод�
нішніх землекористувачів не цікавить, що таке
використання земель призводить до надмірного
виснаження ґрунтів, сприяє посиленню процесів
деградації, призводячи до екологічної кризи дег�
радованих та малородючих земель.

Сьогоднішні землекористувачі та землевлас�
ники в своїй більшості, на жаль, не замислюють�
ся над питаннями про важливість застосування
системи сівозмін, необхідність внесення добрив,
правильність обробітку ґрунту.

Втім, про позитивність чергування сільсько�
господарських культур для підвищення родючості
ґрунтів було відомо ще за часів Древнього Риму.
Ще тоді було встановлено, що правильне чергу�
вання культур дає можливість більш ефективно ви�
користовувати наявні в ґрунтах елементи живлен�
ня та вологу, тоді як постійне вирощування однієї
культури призводить до одностороннього висна�
ження ґрунтів. Тому правильне чергування виро�
щуваних культур значно підвищує результа�
тивність боротьби з бур’янами, знижує можливість
захворювання культури, сприяє підвищенню вро�
жайності та отриманню якісної продукції.

Сьогодні ми отримуємо урожаї лише за рахунок
природного біоенергетичного потенціалу ґрунтів —
не турбуючись про відновлення їх родючості.

В таких умовах використання нині у За�
порізькій області з наявних 1905 тис. га орних
земель лише 840 тис. га відповідають допустимим
нормам родючості, з кожних 10 га сільськогоспо�
дарських угідь тільки 1 га має екологічно безпеч�
ний і сталий стан.

Незважаючи на те, що вже досить тривалий
час науковці та фахівці�практики не один рік
поспіль б’ють тривогу з приводу продовження
практики хижацького використання сільськогос�
подарських земель, діючим сьогодні земельним за�
конодавством так і не врегульоване питання щодо
можливості приступати до використання земель
сільськогосподарського призначення лише за на�
явності затверджених в установленому законодав�
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ством порядку проектів землеустрою. За відсут�
ності цих законодавчих вимог більшість сільсько�
господарських підприємств продовжує здійснюва�
ти свою діяльність з вирощування сільськогоспо�
дарських культур без дотримання науково�обґрун�
тованої системи сівозмін, правил обробітку ґрун�
ту, дотримання технологій вирощування різних
видів сільськогосподарських культур і т. д.

Сьогодні ґрунтові ресурси України, як вже
було сказано, перебувають у критичному стані.
Подальше погіршення ситуації може призвести
до непередбачуваних екологічних наслідків. Тому
нині як на законодавчому, так і на місцевому
рівнях необхідно докласти чимало зусиль для
зміни ситуації на краще.

Використання ґрунтових ресурсів України
повинно, нарешті, почати здійснюватись на
принципах розширеного відтворення ефективної
родючості ґрунтів. Лише такий підхід може забез�
печити зростання добробуту населення нині та
створити усі можливості для передачі у спадок
нашим дітям родючу землю, а не пустелю.

Успіх проведення земельної реформи нероз�
ривно пов’язаний з виконанням комплексу робіт
з охорони земель, проведенням землевпорядних та
землеоціночних робіт: інвентаризації земель, виз�
начення та поновлення грошової оцінки, розме�
жування земель державної і комунальної власності.

У 2011 році особливу увагу слід звернути,
насамперед, на завершення робіт з інвентаризації
земель та поновлення грошової оцінки населених
пунктів. Довідково, за даними статистичної звіт�
ності, зараз у межах області землі несільськогос�
подарського призначення в межах населених
пунктів проінвентаризовані на 86,37 % від загаль�
ної площі, за межами населених пунктів інвента�
ризацію цих земель виконано на 86,39 %.

Нормативну грошову оцінку земель населе�
них пунктів Запорізької області виконано сто�
відсотково. Однак її поновлення нині необхідне
у 2 містах обласного значення — м. Токмак та
м. Мелітополь, 5 містах районного значення —
Василівка, Вільнянськ, Гуляйполе, Дніпрорудне,
Пологи; 21 селищі міського типу та 990 сільських
населених пунктах.

Низькими залишаються темпи виконання
робіт з нормативної грошової оцінки земель за
межами населених пунктів — лише 33,3 %.

З метою виконання зазначених робіт, отриман�
ня економічного ефекту та прискорення земельної
реформи всім головам райдержадміністрацій та
районних рад Головним управлінням надіслано ли�
сти, в яких рекомендовано у 2011 році надходження
від втрат сільськогосподарського та лісогосподарсь�
кого виробництва концентрувати на спеціальному
бюджетному рахунку районної ради та спрямувати,
насамперед, на виконання робіт з поновлення гро�
шової оцінки земель населених пунктів та проведен�
ня робіт з інвентаризації земель [2].

Існує комплекс заходів щодо поліпшення
еколого�меліоративного стану зрошуваних земель
і підвищення їхньої родючості:

1. Реконструкція і модернізація зрошуваль�
них систем з урахуванням їхнього еколого�мелі�
оративного стану. Потреба у зрошенні як у ціло�
му в Україні, так і для окремих її регіонів зале�
жить від різних сценаріїв розвитку агропромис�
лового комплексу України. При цьому мінімаль�
но необхідна площа зрошення в Україні має ста�
новити 1,5–1,7 млн. га. За такої площі на зрошу�
вальних землях гарантовано буде вирощуватись
3,5–4,0 млн. т зерна, близько 5,0 млн. т овочів,
3,0–3,5 млн. т фруктів та винограду.

2. Раціональна структура посівних площ та
сівозмін, орієнтованих на ринкові умови госпо�
дарювання з обов’язковим включенням у сіво�
зміни багаторічних бобових трав.

3. Поповнення ґрунту органічною речовиною
за рахунок рослинних решток, органічних добрив,
сівозмін з багаторічними бобовими травами.

4. Ефективне застосування мінеральних доб�
рив. На сучасному етапі впроваджуються нові
ефективні агротехнології, які передбачають зни�
ження доз мінеральних добрив та підвищення їх
окупності в 1,5–2 рази за рахунок оптимізації
строків і способів внесення.

5. Застосування різних способів поливу (до�
щування, краплинне зрошування, поверхневе)
для зрошення різноманітних сільськогосподарсь�
ких культур залежно від ґрунтово�кліматичних
умов їхнього вирощування, наявності, конст�
рукції та технічного стану існуючої мережі зро�
шувальних систем.

6. Використання сучасних моделей управлін�
ня меліорацією земель, підвищення ролі земле� і
водокористувачів в управлінні зрошенням, а також
залучення приватної ініціативи у вигляді інвестицій.

7. Організація та ведення еколого�меліоратив�
ного моніторингу зрошувальних земель [3, с. 15].

Для наукового та нормативно�методичного за�
безпечення комплексу заходів останнім часом роз�
роблено Концепцію екологічного нормування при�
пустимих антропогенних навантажень на ґрунтовий
покрив та сформульовано Принципи адаптивного
управління родючістю зрошувальних земель.

Суть концепції адаптивного управління ро�
дючістю зрошувальних ґрунтів розкривається у
визнанні провідної ролі ґрунтово�екологічних
факторів, закономірностей, спрямованості та ін�
тенсивності ґрунтових процесів і режимів, агро�
генної еволюції ґрунтів, ресурсного забезпечен�
ня та рівня розвитку зрошуваного землеробства.
При цьому зрошувальні землі, особливо чорно�
земи, плантажовані землі, повинні бути віднесені
до особливо цінних ґрунтів і мати пріоритет на
всіх рівнях управління земельним ресурсами [4].

Висновки з проведеного дослідження і перспек>
тиви подальших розвідок у визначеному напрямку.
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Інтегральним показником якості управління ро�
дючістю ґрунтів виступає урожайність сільсько�
господарських культур, її відповідність екологіч�
ним вимогам та еколого�меліоративний стан
ґрунтів. Відповідність отриманих результатів за�
планованим враховується при коригуванні ре�
жимів управління родючістю ґрунтів.

Підсумовуючи вищевикладене, можна зроби�
ти висновок, що забезпечення відтворення родю�
чості ґрунту та охорони земельних ресурсів у За�
порізькій області лежить у площині запроваджен�
ня принципів активного екологічного менеджмен�
ту на кожному з підприємств аграрної сфери.
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ПРОБЛЕМИ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ
НА ГАЛУЗЕВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Анотація. У статті досліджено причини імпортозаміщення продукції вітчизняної металургії. Виявляєть^
ся взаємозв’язок між виробництвом, споживанням та динамікою і структурою імпорту деяких видів мета^
лургійної продукції в Україні. Проаналізовано співвідношення внутрішнього споживання металопродукції і
власного виробництва у зарубіжних країнах. Обгрунтовано висновки щодо зниження негативних наслідків
імпортозаміщення в металургійній галузі України з урахуванням її членства в СОТ.

Ключові слова: імпорт, чорні метали, внутрішній ринок, протекціонізм.

Summary. The reasons of import substitution of national metallurgy’s products has been investigatedin the article.
The interrelation of production, consuming and import’s dynamics and import’s structure of some types of metallurgical
products in Ukraine has been defined. Proportioning of domestic consuming of metallurgical products and own production
in foreign countries has been analysed. The conclusion about redusing of negative consequences of import substitution
in metallurgical branch of Ukraine has been made. Ukraine’s membership in WTO (World Trade Organization) has
been taking into consideration in the article.

Key words: import, ferrous metals, home market, protectionism.

Постановка проблеми. Дослідження проблем
імпортозаміщення вітчизняної продукції, особли�
во в базових галузях економіки країни, зокрема ме�
талургії, яка продукує 38 % ВВП і забезпечує робочі
місця більш як 254 тис. робітників, є актуальним з
позицій підтримки безпеки економіки України.

Аналіз досліджень і публікацій. З розвитком
ринкових відносин та поглибленням курсу Украї�

ни на інтеграцію в світове господарство зростає
вплив зарубіжних ринків на економіку України.
З однієї сторони, цей процес є позитивним, ос�
кільки імпортні товари збільшують пропозицію
на вітчизняних галузевих ринках. З іншої сторо�
ни, умовою реалізації імпорту в Україні є його
конкурентні переваги щодо споживчих і вартіс�
них характеристик. І в цьому зв’язку конкурен�
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