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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ  

ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ  
 

Доведено наявність зв’язку між внесенням мінеральних добрив та  
поширеністю хвороб органів травлення. Проведено розрахунок економічного 
ефекту від впровадження органічного землекористування на прикладі  
Радивилівського району Рівненської області.   
Ключові слова: соціо-еколого-економічний ефект, захворюваність населення, 

моделювання. 
 

Доказано наличие связи между внесением минеральных удобрений и  

распространенностью болезней органов пищеварения. Проведен расчет  

экономического эффекта от внедрения органического землепользования на 
примере Радивиловского района Ровенской области. 
 

The link between fertilizer and prevalence of digestive diseases is proved. The  

calculation of the economic effect from the introduction of organic agriculture on 

example  of Radyvyliv area, Rivne region, is done. 
 

У зв’язку із постійним посиленням антропогенного впливу на стан навколиш-

нього природного середовища (НПС), зростанням захворюваності населення, від-

сутності дієвого державного контролю за якістю передусім продуктів харчування, 

пропозицією послаблення вимог обов’язкової стандартизації, відсутністю засобів 

вимірювальної техніки та інших об’єктивних і суб’єктивних причин дедалі біль-

шого значення набуває обґрунтування наслідків неконтрольованого сільськогос-

подарського та агропромислового виробництва. Впровадження добровільних стан-

дартів ДСТУ ISO 14021 [1], діяльність еколого-медичного та науково-виробничого 

підприємства «Екомедсервіс», наукові дослідження Інституту демографії та соціа-

льних досліджень імені М.В. Птухи й інші інституції недостатньо вивчають вплив 

агропромислового сектору на захворювання населення.  

    Вплив природних умов та соціально-економічних факторів на здоров'я насе-

лення, а також закономірності поширення хвороб населення у зв’язку з природни-

ми умовами наведені в працях: В.А. Барановського, В.М. Гуцуляка, О.Я. Романів, 

Л.В. Янковської, І.В. Мартусенко, Ю.С. Кушнірука, І.О. Хлебович, І.М. Ротанова, 

І.В. Архіпова та ін. Вивчення вигод і витрат від запровадження органічного вироб-

ництва вивченні не системно. 

Метою статі є розрахунок ефекту від впровадження органічного землекорис-
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тування внаслідок зниження захворюваності населення на прикладі Радивилівсь-

кого району Рівненської області.  

     Доцільність проведення такого наукового обґрунтування узгоджується із Пос-

тановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 р. № 529 «Про затвер-

дження Технічного регламенту з екологічного маркування», практичною реалізаці-

єю положень стандарту  ДСТУ 4161 – 2003 «Системи управління безпечністю харчових 

продуктів. Вимоги», проектами стандартів СОУ ОЕМ 08.002.03.069 Продукти пере-

робки молока та м’яса. «Екологічні критерії оцінки життєвого циклу», СОУ ОЕМ 

08.002.29.071 «Послуги з оптово-роздрібної та роздрібної торгівлі. Екологічні кри-

терії», ДСТУ Н 13.020.20.7-3 (проект) «Екологічна сертифікація об’єктів навколи-

шнього природного середовища у системі природокористування. Вимоги до орга-

нів з екологічної сертифікації та порядок їх акредитації» [2, 3] та ін. 

Для обґрунтування доцільності впровадження органічного землекористування 

у Рівненській області необхідно в першу чергу визначити величину очікуваних 

ефектів, а саме екологічний, соціальний, економічний та синергетичний (рис. 1). 

Розрахувати на даний час економічний ефект від впровадження органічного земле-

користування внаслідок зниження захворюваності населення досить складно. По-

перше, і дотепер в Україні не ведеться збір офіційної статистики щодо органічного 

землекористування.  По-друге, не достатньо проведено клінічних і лабораторних 

досліджень на підтвердження позитивного впливу споживання органічних продук-

тів харчування на здоров’я населення.  

      Щоб довести наявність зв’язку (кореляції) між внесенням мінеральних добрив 

на 1 га посівної площі (змінний фактор х) і поширеністю хвороб органів травлення 

та онкозахворювань (результативний фактор у) використаємо метод кореляційно-

регресійного аналізу. Всі розрахунки проведено базуючись на офіційних статисти-

чних даних, на прикладі Радивилівського району Рівненської області. Саме в цьому 

районі згідно попередніх досліджень, найбільш економічно та екологічно доцільно 

впроваджувати органічне землекористування [4]. Статистичні дані щодо внесення 

мінеральних добрив на 1 га посівної площі, кількості захворювань органів трав-

лення та онкозахворювань (на 1000 жителів) за період 2000 – 2011 років у Радиви-

лівському районі наведені в (табл. 1) [5].  

Між обсягом внесення мінеральних добрив та кількістю онкозахворювань існує 

прямий тісний зв’язок, що підтверджує  коефіцієнт кореляції за період 2003-2011 

роки, який становить r = 0,67. Коефіцієнт детермінації регресійної моделі залежно-

сті онкозахворювань  від  обсягу використання мінеральних добрив становить 

0,125, отже, значущість моделі є дуже низькою, що можна пояснити наявністю не-

характерних даних, які можна охарактеризувати як викиди. Вони не є характерни-

ми для масиву даних у цілому, що можна пояснити як неточністю спостережень, 

так і впливом інших факторів, дія яких з часом стала меншою. Після вилучення 

цих нехарактерних даних значущість моделі значно підвищується (рис. 2) і коефі-

цієнтом детермінації  становить 0,747. 
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Рис. 1.  Ефекти від впровадження органічного землекористування 

Ефекти від провадження органічного землекористування  

• зростання економіки регіону; 

• збільшення надходжень до обласного та районного бю-

джетів; 

• підвищення ефективності та прибутковості сільського-

сподарських підприємств області; 

• зростання інвестиційної привабливості АПК; 

• розвиток сільських територій та зростання рівня життя

сільського населення; 

• зміцнення експортного потенціалу держави; 

• забезпечення продовольчої безпеки; 

• зменшення збитків від деградації та консервації ґрунтів;

• зменшення витрат на охорону здоров’я 

розвиток соціально відповідаль-

ного бізнесу; 

створення нових робочих місць; 

підвищення якості та екологічної 

безпеки продуктів харчування;  

формування свідомості здорового 

способу життя у громадян; 

позитивний вплив на здоров’я 

громадян; 

підтриманні екологічної рівнова-

ги в регіоні 

відтворення родючості 

ґрунтів; 

стабілізація та збережен-

ня стану навколишнього 

природного середовища; 

збереження біорізнома-

ніття; 

екологізація сільського-

сподарського виробниц-

тва                                       

Екологічний Соціальний Економічний 

Синергетичний ефект 

• нові види діяльності (екологістика, зелений (сільський) туризм); 

• інноваційний розвиток суміжних галузей економіки (переробка, матеріально-технічне забезпечення та ін.); 

• покращення економічних показників діяльності суміжних господарств (приріст врожаю культур у сільському господар-

стві; покращення якості водойм, а відповідно продукції у рибному господарстві, зростання кількості та підвищення яко-

сті продуктів бджільництва тощо);  

• збереження природних ландшафтів та органічне харчування, що приваблює туристів в регіон 
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Таблиця 1 

Залежність рівня захворюваності населення від обсягу внесення мінеральних до-

брив у Радивилівському районі Рівненської області 

Роки 
Внесення мінеральних 

добрив, кг/га 

Кількість онкозахворю-

вань (на 1000 жителів) 

Кількість захворювань 

органів травлення (на 

1000 жителів) 

2000 53,0 4,1 9,9 

2001 49,0 4,3 12,9 

2002 48,4 4,3 19,3 

2003 82,0 2,1 19,0 

2004 85,0 4,1 20,2 

2005 103,3 3,8 20,4 

2006 100,9 3,4 23,8 

2007 98,3 4,0 27,0 

2008 142,6 4,1 27,9 

2009 123,7 3,6 31,3 

2010 122,6 5,6 30,1 

2011 174,9 5,44 24,98 

 

З використанням Microsoft Excel отримуємо лінійну регресійну модель, 

що має наступний вигляд 

                                        у1  = 0,027х + 0,596,                                              (1)                  

Оскільки розрахований критерій Фішера = 14,79, що  перевищує критичне 

його значення, то є підстави з імовірністю 0,95 стверджувати про вірогідність 

впливу досліджуваного фактора на ріст кількості випадків онкозахворювань. 

 

 
 Рис. 2. Залежність кількості випадків онкозахворювань від обсягу внесення 

мінеральних добрив (після вилучення нехарактерних даних)
                     

 

Аналогічним чином побудуємо однофакторну лінійну регресійну модель 

залежності кількості випадків захворювань органів травлення (фактор у2) від 
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обсягу використання мінеральних добрив (фактор х2 ), що має наступний ви-

гляд: 
 
                                        у2 = 0,186х + 4,897.                                       (2) 

Коефіцієнт кореляції, який дорівнює 2
RR = = 0,87, характеризує тіс-

ний зв’язок між кількістю випадків захворювань і обсягом використання мі-

неральних добрив. Значення критерію Фішера становить F = 27,958  і  пере-

вищує критичне значення Fкр = 5,12. Отже, модель адекватна у цілому. 
                             

Отримані нами моделі можна використовувати для прогнозних оцінок за-

хворюваності у Радивилівському районі на ряд найближчих років. Але для 

цього необхідно мати прогнозні оцінки впливаючого фактора (обсяг викори-

стання мінеральних добрив). Для їх отримання використаємо методику трен-

дового прогнозування. 

Лінійний тренд був вибраний як найбільш імовірний тренд в контексті ін-

тенсифікації сільськогосподарського виробництва, яка намітилася в останні 

роки. Прогнозування інтенсивності використання міндобрив шляхом екстра-

поляції тренду представлене на рис. 3.  

Отже, при збереженні існуючих тенденцій, обсяг внесення мінеральних 

добрив за найближчих 5 років може зрости до 215 кг/га. Або обсяг викорис-

тання міндобрив стабілізується на середньому рівні 2008 – 2011 років і ста-

новити 141 кг/га. Третій сценарій передбачає поступове зменшення викорис-

тання мінеральних добрив (щороку на 2-3%) за рахунок переведення частини 

сільськогосподарських угідь під органічне землекористування.  

 
Рис. 3. Динаміка інтенсивності використання міндобрив у  

Радивилівському районі 

Таким чином, доцільно до 2016 року досягнути рівня 2006-2005 років  

(110 кг/га). Розрахунки динаміки захворювань для запропонованих сценарії, 

проведені згідно із співвідношеннями (1)-(2) наведені у таблиці 2. 
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Таблиця 2 

Прогнозування залежності рівня захворюваності населення від обсягу  

внесення мінеральних добрив при зменшенні їх використання 

 

Роки 

Внесення  

мінеральних 

добрив, кг/га 

Кількість  

онкозахворювань  

(на 1000 жителів) 

Кількість захворювань  

органів травлення  

(на 1000 жителів) 

2011 174,9 5,44 24,98 

2012 120,1 3,84 27,28 

2013 117,7 3,77 26,83 

2014 115,4 3,71 26,39 

2015 113,1 3,65 25,96 

2016 109,7 3,55 25,33 

За умови запровадження органічного землекористування, принаймні на  

10% сільськогосподарських угідь району, використання мінеральних добрив 

в середньому на 1 га посівної площі відповідно зменшиться на 10%. 

Таким чином, використавши моделі (1)-(2), можна стверджувати, що  рі-

вень онкозахворюваності знизиться на 36,5 %, а рівень захворюваності орга-

нів травлення на 15,8 % (табл. 3). 

 

Таблиця 3 

Розрахунок прогнозованого рівня захворюваності в Радивилівському районі 

 

№ 

з/п 
Показники 

Значення 

Відхилення з орган. 

землекор. 
з традиц. 

землекор. 

1. 
Онкозахворювання (на 1000 населен-

ня) 
3,55 4,4 0,85 

2. 
Захворювання органів травлення (на 

1000 населення) 
25,33 31,16 5,83 

3. 
Населення Радивилівського району  

(станом на 01. 2012), грн. 
38081 

4. 
Кількість хворих з онкозахворювання-

ми, грн. 
135 167 32 

5. 
Кількість хворих із захворюваннями 

органів травлення, грн. 
965 1186 222 

 

Соціально-економічний ефект від впровадження органічного землекорис-

тування (Е), тобто зниження захворюваності населення внаслідок зменшення 

внесення мінеральних добрив на 1 га посівної площі у Радивиліському районі 

визначаємо за формулою [6]:  
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Е = Елік + Есоц + Евал,                                             (3) 

де  Елік  – скорочення витрат у сфері охорони здоров’я  на лікування населен-

ня від хвороб органів травлення та онкозахорювань;  

Есоц – зменшення суми виплат із фонду соціального страхування на період 

тимчасової непрацездатності хворих; 

Евал,- запобігання втрат валової продукції за час хвороби працівників, за-

йнятих в матеріальному виробництві. 

Річні витрати з бюджету на медичне забезпечення 1 пацієнта медичного 

закладу в Рівненській області за минулий рік становили: 

920 + 506,9 = 1426,9 грн/жителя або 

1426,9 грн. / 360 днів = 3,96 грн/день на 1 жителя (пацієнта). 

Враховуючи серйозність та складність лікування онкозахорювань та за-

хворювань органів травлення, середню кількість днів хвороби одного хворо-

го, тобто перебування його на стаціонарному або амбулаторному лікуванні 

впродовж року приймаємо 1 місяць (30 днів).    

Тоді, скорочення витрат у сфері охорони здоров’я на лікування хвороб ор-

ганів травлення та онкозахорювань досягнутих внаслідок впровадження ор-

ганічного землекористування та зменшення внесення мінеральних добрив на 

1 га сільськогосподарських угідь становитиме 

Елік = 3,96* (222 + 32) * 30 = 30,18 тис. грн. 

Перебуваючи на лікарняному громадяни працездатного віку отримують 

виплати з фонду соціального страхування визначають виходячи з суми на до-

даткову оплату листків непрацездатності Для розрахунків приймаємо оплату 

лікарняних листів у розмірі 100% офіційного середнього заробітку. Згідно 

офіційних статистичних даних середня заробітня плата в області станом на 

01.2012 року становить 2554 грн./міс., тоді економія виплат із фонду соціаль-

ного страхування на період тимчасової непрацездатності хворих становити-

ме: 

Есоц =(222+32)*2554 грн./міс. = 648,41 тис. грн. 

За час хвороби працівників, зайнятих в матеріальному виробництві, зме-

ншується продуктивність праці на підприємствах і відповідно призводить до 

втрати валової продукції в області. За даними Головного управління статис-

тики у Рівненській області у 2008 році, валова додана вартість у розрахунку 

на одну особу становить 11148 грн/особу за рік, або 929 грн/особу за місяць. 

Тоді 

Евал =(222+32)*929 грн./особу = 235,85 тис. грн. 
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Отже, очікуваний річний економічний ефект від зниження захворюваності 

населення (Е) у Радивилівському районі Рівненської області, внаслідок впро-

вадження органічного землекористування становитиме  

Е = 30,18 тис. грн + 648,41 тис. грн + 235,85 тис. грн = 914,44 тис. грн. 

Якщо економія коштів в масштабах одного району становить близько              

1 млн грн в рік, то на рівні області і тим паче країни сума буде більш значу-

ща. Такі кошти можуть бути спрямовані на підтримку органічних фермерів, 

на вирішення інших важливих соціальних та екологічних проблем.  

Отже, вищенаведені розрахунки доводять те, що впровадження органіч-

ного землекористування, зокрема у Радивилівському районі Рівненської об-

ласті лише за одним доведеним фактором є економічно доцільним.  

В подальшому наукові дослідження необхідно проводити із: вивчення до-

свіду економічно розвинених країн; способів формування сільськогосподар-

ської кооперації, як передумови формування логістичних ланцюгів і товар-

них партій органічної сировини й продукції; розробки і гармонізації стандар-

тів у галузі органічного сільськогосподарського виробництва та впроваджен-

ня стандартів системи контролю критичних точок (НАССР); із формування 

логістичних центрів традиційної, а згодом і екологічно безпечної продукції 

на кшталт міжнародної мережі логістичних центрів в центральній Азії 

(ТRАСЕCА) тощо. 
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