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Вивчено та проаналізовано сучасний стан використання природ-

них ресурсів. Виявлено зміни природних компонентів в умовах пі-
двищення антропогенного навантаження на навколишнє середо-

вище. На прикладі інтегрованих підприємств розглянуто особли-

вості впровадження ресурсозберігаючих екологічних технологій 

виробництва сільськогосподарської продукції.  
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Постановка проблеми. Сучасне аграрне виробництво характери-

зується високим ступенем концентрації, автоматизації, а також зрос-

таючою кількістю використовуваних природних ресурсів. При цьому 

пропорційно до використання сировини збільшується і кількість від-

ходів виробництва, які викидаються в природні комплекси, що, в свою 

чергу, зумовило глобальні зміни у навколишньому природному се-

редовищі. Особливо це актуально для сільського господарства, де 

відбувається збільшення обсягів виробництва продукції та антропо-

генного навантаження. 

Оскільки сільськогосподарське виробництво відіграє домінуючу 

роль у розв’язанні продовольчої проблеми держави, то головним його 

завданням є не лише збереження потенціалу родючих земель, а й раці-

ональне використання всіх природних ресурсів, насамперед земельних, 

водних, мінерально-сировинних, кліматичних та біологічних. Однак, 

наразі відбувається трансформація виробничої структури більшості 

сільськогосподарських підприємств, що призводить до погіршення 

стану використання природних ресурсів та екологічного балансу. В 

даному контексті важливим є дослідження міжгалузевої інтеграції як 

важливого чинника, що сприяє оптимізації виробничої структури сіль-

ськогосподарських підприємств та раціональному використанні ресур-

сного потенціалу аграрного сектора економіки. 

Аналіз останніх досліджень. Питання особливостей раціонального 

використання та охорони природних ресурсів привертає увагу бага-
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тьох вчених-економістів. Серед вітчизняних дослідників, які займаються 

розробкою питань збереження природних ресурсів у сільському господар-

стві є: В. Г. Андрійчук, А. І. Доценко, С. І. Дорогунцов, Д. С. Добряк, 

А. С. Лисецький, Л. В. Молдаван, І. І. Лукінов, Л. Я. Новаківський та ін. 

Науковці внесли суттєвий вклад у дослідження питання раціонального 

використання та охорони природних ресурсів. Проте, сучасна екологі-

чна ситуація вимагає розробки нових ресурсозберігаючих та екологіч-

но безпечних технологій при веденні сільськогосподарського вироб-

ництва. 

Об’єкти та методика досліджень. Об’єктом дослідження є меха-

нізм раціонального використання та охорони природних ресурсів в 

умовах міжгалузевої інтеграції. 

Методологічною і теоретичною основою дослідження є системний 

підхід до вивчення фундаментальних положень економічної теорії. У 

процесі дослідження використовувалися такі методи: діалектичний та 

абстрактно-логічний (для теоретичного узагальнення та формулюван-

ня висновків), монографічний (при вивченні передового досвіду раціо-

нального використання та охорони природних ресурсів), емпіричний 

(спостереження сучасного стану виробництва продуктів харчування і 

порівняння з показниками кращих підприємств), статистико-

економічні методи (дослідження впливу діяльності товаровиробників 

на екологію регіону) та ін. 

Мета статті. Дослідити сучасні проблеми і механізми раціонально-

го використання та охорони природних ресурсів в сільськогосподарсь-

ких підприємствах Житомирської області та на прикладі інтегрованих 

господарств розглянути особливості впровадження ресурсозберігаю-

чих та екологічно безпечних технологій сільськогосподарського виро-

бництва. 

Результати досліджень. Аграрне виробництво безпосередньо 

пов’язане з використанням природних ресурсів – земельних, водних, 

лісових та ін. У зв’язку з цим підвищення технічного рівня сільського 

господарства передбачає втручання людини в живу природу і необхід-

ність забезпечення екологічної сумісності технічних засобів і техноло-

гій виробництва. Від стану і методів природокористування залежить не 

тільки продуктивності сільськогосподарського виробництва, а й охо-

рона природи, що є первинним джерелом всіх ресурсів. Під впливом 

господарської діяльності відбуваються зміни природних компонентів 

ландшафту. 

Наразі для підвищення врожайності сільськогосподарських культур 

товаровиробники застосовують синтетичні добрива, які спричиняють 

негативний вплив не лише на здоров’я людей, свійських тварин, птиці, 
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а в цілому на навколишнє середовище. Наслідки такого втручання в 

екосистеми не тільки погіршують якість сільськогосподарської проду-

кції, а й впливають на якість ґрунтових вод. Особливо небезпечне за-

стосування нітратів, пестицидів та отрутохімікатів у боротьбі з гризу-

нами, так як велика частка їх внаслідок трансформації призводить до 

вторинної токсикації. З кожним роком зростає кількість випадків, коли 

концентрація даних речовин значно перевищує допустимі норми, що в 

комплексі спричиняє зміни природних компонентів агроландшафту 

(рисунок). 

 
Рисунок. Зміни природних компонентів в умовах підвищення антропогенного 

навантаження на навколишнє середовище [джерело: власні дослідження] 

 

Дослідження підтверджують, що до основних антропогенних за-

бруднювачів довкілля у сільській місцевості належать шкідливі про-

мислові підприємства, транспорт, пестициди і мінеральні добрива, ви-

робничі шуми, іонізуюче випромінювання, вібрації, розвиток тварин-

ництва. Великі сільськогосподарські комплекси і ферми розташовані 

ґрунтів 

рослинності 

тваринного 

світу 

 зміна їхньої структури і хімічного складу внаслідок 

оранки і вирощування сільськогосподарських куль-

тур, внесення органічних і мінеральних добрив, ерозії, 

механічного впливу  

внаслідок збіднення його видового складу через над-

мірну промислову експлуатацію, зміну екологічних 

умов, ліквідацію екологічних ніш, порушення харчо-

вих ланцюгів 

гідрологічного 

режиму 
шляхом регулювання поверхневого стоку, створення 

ставків і водосховищ, перерозподілу річкового стоку, 

відгороджений лиманів від основних акваторій  

шляхом активного впливу на хмари, зміни характеру 

діяльності поверхні (площ заселення, забудови, спів-

відношення площі суші і водних поверхонь) 

Зміни природних компонентів 

зміна її видового складу під час розорювання степів, 

луків, лісокористування; під час заміни природних 

рослинних угруповань культурними, створення про-

тиерозійних лісонасаджень на еродованих землях 

клімату 
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переважно у селищах, де відсутні інженерні комунікації й очисні спо-

руди [8, С. 73–74].  

Наразі сукупне забруднення ґрунтів хімічними та біологічними 

компонентами є шкідливим і небезпечним для навколишнього приро-

дного середовища у сільській місцевості, зокрема важкими металами, 

пестицидами та радіонуклідами. Так, у зоні впливу промислових ком-

плексів у міру наближення до джерел викидів урожайність зернових 

культур зменшується на 20–30%, соняшнику – 15–20, овочів – 25–30, 

кормових культур – 23–28% [4].  

Унікальність земельних ресурсів України полягає у високому вміс-

ті гумусу в ґрунтах, шар якого досягає 40–50 см і навіть більше, що 

має унікальне значення для сільськогосподарського використан-

ня [1]. За кілька останніх років внаслідок без господарської людської 

діяльності посилилось руйнування ґрунтів. А отже, наразі екологічні 

умови для успішного ведення сільського господарства в Україні скла-

даються вкрай несприятливо через значну ерозію ґрунтів (18%), їх під-

топлення (17%), вторинне засолення (до 25%) і втрату гумусу  [7]. 

Особливості використання природних ресурсів розглянемо на при-

кладі Житомирської області. Маючи аграрне спрямування, ґрунтовий 

покрив Полісся, у порівнянні з іншими регіонами, просторово дуже 

складний в агровиробничому відношенні. Меліоративні системи, які 

регулювали водний режим ґрунтів, практично не працюють і потребу-

ють капітального ремонту. Це призвело до того, що сільськогосподар-

ські угіддя на цих землях заростають дикорослими травами і чагарни-

ками та повертаються до свого попереднього стану [3].  

Як видно з таблиці, екологічний стан сільськогосподарських угідь в 

Житомирській області за останні 20 років не покращився, а за багатьма 

параметрами суттєво погіршився. Єдиний позитивний показник – це 

зменшення площ земель з підвищеним рівнем кислотності. Але такого 

результату вдалося досягнути не за рахунок підвищення інтенсивності 

вапнування ґрунтів, а завдяки тому, що господарства стали суттєво 

менше вносити мінеральних добрив, перенасичення якими призводить 

до підвищення кислотності земель. 
Коливання рівня розораності прямо пов’язане з процесами транс-

формації сільськогосподарських угідь. Адже зменшення вказаного по-

казника означає трансформацію ріллі в інші види. 
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Таблиця 

Еколого-продуктивний стан земель сільськогосподарського  

призначення на території Житомирської області, тис. га 

Назва показника 1990 р. 2000 р. 2005 р. 2012 р. 
2012 р. у % 

до 1990 р. 

Площа земель з підвище-

ним рівнем кислотності 
458,1 351,4 348,6 372,5 81,3 

Площа перезволожених  

земель 
72,1 80,3 82,6 84,7 117,5 

Площа заболочених земель 352,4 362,2 363,5 364,8 103,5 

Площа земель з підвище-

ним рівнем кам’янистості 
10,8 11,9 12,1 12,3 113,9 

Площа дефляційно-

небезпечних земель 
17,3 20,9 21,6 22,3 128,9 

Площа сільгоспугідь, підда-

них водній і вітровій ерозії 
75,3 83,9 84,6 87,8 116,6 

Джерело: дані Головного управління Держкомзему. 
 

сільськогосподарських угідь або взагалі в землі несільськогосподарсь-

кого призначення. І навпаки, зростання рівня розораності свідчить про 

те, що частина певних угідь була трансформована в ріллю шляхом ро-

зорювання земель. 

Сільськогосподарські підприємства, зі свого боку, не мають доста-

тньо стимулів для вкладання капітальних інвестицій в охорону і відно-

влення земель. Причин цьому можна назвати як мінімум три: 1) біль-

шість сільськогосподарських угідь не є власністю аграрних підпри-

ємств; 2) багато сільськогосподарських підприємств є збитковими або 

отримують недостатньо прибутку для здійснення довгострокових інве-

стицій; 3) в Україні відсутня система пільгового кредитування тих 

суб’єктів господарювання, які готові брати і вкладати кошти у приро-

доохоронні проекти. В результаті, у регіоні практично не здійснюють-

ся системні трансформації земельних угідь, які пов’язані з тимчасовим 

їх виведенням з господарського обороту з метою відновлення родючо-

сті, проведенням протиерозійних заходів, очищенням від забруднень 

тощо [7]. 
Однак необхідно виділити ряд господарств, діяльність яких не за-

вдає значної шкоди навколишньому середовищу, а які за рахунок між-
галузевої інтеграції змогли раціонально використовувати наявний ре-
сурсний потенціал. Наразі міжгалузева інтеграція – це форма територі-
ально-виробничого комбінування та об’єднання в єдине ціле техноло-
гічно і економічно пов’язаних між собою сільськогосподарських това-
ровиробників і промислових підприємств. Основна мета об’єднання – 
здійснення переробки вирощеної сировини і розвиток торговельних та 
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обслуговуючих структур для досягнення синергетичного ефекту, за-
безпечення ефективного функціонування всіх його учасників за раху-
нок раціонального інвестування і одержання готової конкурентоспро-
можної продукції.  

Актуальним в даний час є запровадження в умовах міжгалузевої ін-
теграції органічного землеробства – системи виробництва сільськогос-
подарської продукції, яка забороняє або в значній мірі обмежує вико-
ристання синтетичних комбінованих добрив, пестицидів, регуляторів 
росту та харчових добавок до кормів при відгодівлі тварин. Така сис-
тема базується на застосуванні раціональних сівозмін, використанні 
побічної продукції рослинництва, гною та компостів, бобових культур, 
органічних відходів виробництва, біологічних засобів боротьби із шкі-
дниками і збудниками хвороб та агротехнічних у боротьбі з бур’янами. 
Даний напрям ведення сільськогосподарського виробництва широко 
запроваджується в ПП “Галекс-Агро” Новоград-Волинського району 
Житомирської області. Реалізаційна ціна продукції, вирощеної за ор-
ганічного землеробства на 20–25 % вища, ніж за традиційного.  

Важливим інноваційним нововведенням в системі оптимізації 
структури посівних площ, що запроваджується високотоварними гос-
подарствами області є використання “Древлянської” системи земле-
робства, яка дає змогу підприємствам вести ефективне спеціалізоване 
зернове виробництво за мінімального використання мінеральних доб-
рив та хімічних засобів захисту рослин [2, С. 7–8].  

Компанія “Мрія” застосовує технології “No–Till”, що передбачає 
висів насіння без оранки ґрунтів. Це дозволяє скоротити парк техніки, 
виконати польові роботи в оптимальні строки, оптимізувати затрати 
часу і коштів. Класична система основного обробітку ґрунту заміню-
ється безвідвальним обробітком (ЗАТ “Райз”), що дозволяє економити 
пальне в межах 5–7 л/га, підвищити продуктивність агрегатів на 7–
8 %; відтворити діяльність ґрунтоутворюючих мікроорганізмів. Одним 
із важливих аспектів є створення лабораторії із агрохімічного обсте-
ження (група “Приват”), що дозволяє здійснювати індивідуальний під-
хід при застосуванні технологій на конкретно взятому полі.  

Слід зазначити, що в Україні відсутня гнучка законодавча база та 
ефективне економіко-правове поле регулювання й управління ресурс-
но-екологічною безпекою. Важливим є удосконалення чинного зако-
нодавства та розроблення нових нормативно-правових актів з питань 
планування й забудови населених пунктів і навколишніх територій, 
реформування соціальної, житлової, інвестиційної політики, землеко-
ристування, охорони довкілля, діяльності органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування громадян і фізичних осіб у сфері забезпе-
чення сталого розвитку населених [5]. 
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Наразі необхідно посилити контрольно-стимулюючу функцію дер-
жави щодо раціонального використання та охорони земель сільського-
сподарського призначення, а саме, налагодити громадський контроль 
за ефективним використанням земель через тісну співпрацю між влас-
никами, органами місцевого самоврядування й орендарями шляхом 
створення спеціальної комісії, яка буде присутня як при передачі в 
оренду земельної ділянки, так і при прийомі її від орендаря після за-
кінчення строку оренди.  

Висновки. Пропорційно до збільшення сільськогосподарського ви-
робництва збільшується і кількість відходів, які викидаються в приро-
дні комплекси, що, в свою чергу, зумовило глобальні зміни у навко-
лишньому природному середовищі. Наслідком відсутності дій по 
охороні земель, відновлення і підвищення їх природної родючості є 
достатньо складний еколого-продуктивний стан сільськогосподарсь-
ких угідь, про що свідчать зміни якісних показників ґрунтового покри-
ву сільськогосподарських земель за 1990–2010 рр. 

Проведені дослідження засвідчили, що у сільському господарстві 
України відбуваються процеси розвитку інтегрованих структур. Аналіз 
їх господарської діяльності підтвердив ефективності їх роботи та об-
ґрунтування перспективності нової форми організації господарських 
відносин з точки зору відродження виробництва та вирішення екологі-
чних питань. 
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The current state of natural resources is studied. The changes in the 
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ПРОБЛЕМЫ И МЕХАНИЗМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В 

УСЛОВИЯХ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

  

Изучены и проанализированы современное состояние использова-

ния природных ресурсов. Обнаружены изменения природных 

компонентов в условиях повышения антропогенной нагрузки на 

окружающую среду на примере интегрированных предприятий 

рассмотрены особенности внедрения ресурсосберегающих эколо-

гических технологий производства сельскохозяйственной продук-

ции. 
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