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ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ПОЗИТИВНОГО БАЛАНСУ NPK У ГРУНТІ ЗА ОРГАНІЧНИХ І  

ТРАДИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

З метою розробки рекомендацій для підвищення ефективнос-
ті виробництва органічного виробництва проведено прогнозні роз-
рахунки балансу основних поживних речовин (NPK) у ґрунті для сі-
возміни на 5 років за умов переходу та дотримання органічних тех-
нологій та використання сертифікованих добрив. Розраховано кі-
лькість та вартість добрив необхідних для забезпечення позитив-
ного балансу NPK за умов дотримання органічних та традиційних 
технологій ведення землеробства. Проведено порівняння екологіч-
ної ефективності використання органічних та традиційних техноло-
гій за однакового фінансового забезпечення.    

 За результатами проведених розрахунків, встановлено, що 
витрати на забезпечення позитивного балансу NPK і гумусу, за 
умов дотримання органічних технологій, перевищують аналогічні 
витрати при традиційних технологіях ведення землеробства всього 
на 4%. Це частково спростовує твердження, що органічне виробни-
цтво, значно витратніше ніж традиційне. Але при цьому воно за-
безпечує відтворення якості ґрунтів, чого при інтенсивному земле-
робстві практично не відбувається. 

Ключові слова: органічні технології; баланс NPK; баланс гуму-
су; Е-калькулятор. 

 
Постановка проблеми.  Суттєве загострення екологічних про-

блем та відчутні наслідки зміни клімату, змушують людство перегля-
нути свої принципи взаємодії з навколишнім середовищем, що вста-
новлювалися сотнями років. Зважаючи на тісний взаємозв’язок і за-
лежність сільськогосподарського виробництва від природо-
ресурсного потенціалу, а також та значення цієї галузі для України, 
екологізація сільського господарства є дуже актуальною. Адже на 
сьогодні, від стабільного розвитку цієї галузі залежить не лише про-
довольча, а й економічна безпека нашої країни. Оскільки близько 
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Вісник  
НУВГП 

20% ВВП України формується саме завдяки АПК і близько 50% валю-
тної виручки надходить від експорту продукції агросектору. Наша 
держава одна з найбільших експортерів харчових продуктів до ЄС, 
світовий лідер за експорту соняшникової олії, у першій десятці – за 
експортом меду, кукурудзи, пшениці, м’яса птиці.   

Стимулювання процесу екологізації та забезпечення сталого 
розвитку сільського господарства має на меті збереження та відтво-
рення якісних параметрів ґрунту, як основного засобу виробництва 
та ключового елемента екосистеми.  Проте досі відкритим залиша-
ється питання, як забезпечити цей процес без економічних втрат в 
сільськогосподарському виробництві і великих капітальних затрат в 
галузі охорони НПС ( в т.ч. ґрунтів), зважаючи на складну економіко-
політичну ситуацію в Україні та наслідки стрімких змін клімату.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Проблематика раціо-
нального та екологічно безпечного використання сільськогосподар-
ських земель, екологізації процесу землекористування у сільського-
сподарських підприємствах України, досліджується вітчизняними 
вченим тривалий час. 

Над розробкою науково-методичних засад екологізації сільсь-
когосподарського виробництва працювали: Борисова В.А.,  
Будзяк О.С., Горланчук В.В., Гуторов О.І., Добряк Д.С., Дегодюка Е.Г., 
Ілляшенко С.М., Купінець Л.Є., Кучер А.В., Попова О.Л., Сохнич А.Я., 
Скрипчук П.М., Тараріко О.Г, Тараріко Ю.О., Тихонов А.Г., Третяк А.М., 
Трегобчук В.М., Ходаківська О.В., Харічков С.К., Шкуратов О.І., Шуб-
равська О.В. та інші [1–6]. Їх дослідження, розрозбки та пропозиціії 
спрямовані на побудову такої бізнес моделі аграрного виробництва, 
яка б: 

• дотримувалася вимог раціонального природокористування та 
збереження екологічних компонентів довкілля;  

• враховувала рівноцінно соціальні та екологічні складові ефек-
тивності порівняно з економічною; 

• підвищила економічну ефективність вирощування сільського-
сподарських культур;  

• використовувала новітні агро-, ІТ- ГІС- та ДДЗ-технології;  
• підвищувала врожайність сільськогосподарських культур 

екологічними методами з поступовою відмовою від інтенсивної хімі-
зації; 

• підвищила стійкість аграрного виробництва до зміни клімату; 
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• забезпечила раціональне  використання  земель  і  попере-
дження деградації  ґрунтів; 

• гарантувала продовольчу і економічну безпеку країни. 
Серед останніх світових трендів екологізації сільського госпо-

дарства – розвиток кліматично збалансованого (низьковуглецевого) 
виробництва, в тому числі органічного. Науковцями доведено, що 
раціональне використання землі та запобігання деградації ґрунтів 
можуть не тільки підвищити рівень продовольчої безпеки в Україні 
та світі, а і пом’якшити наслідки зміни клімату.  

З кожним роком світовий ринок органічної продукції зростає і за 
останні 10 років він збільшився у 2 рази (з 50,9 млрд дол. США у 
2010 році до 101 млрд дол. США на початок 2019 р.). В той же час в 
Україні, органічне виробництво з маловідомого перетворилося на 
стратегічно важливий та експортно-орієнтований напрямок розвитку 
сільського господарства. У 2020 році експорт української органічної 
продукції оцінюють в 204 млн дол. США, Україна посіла 4-те місце зі 
124 країн за обсягами імпортованої органічної продукції до ЄС (7,8% 
або 217,2 тис. тонн) [7].   

Ще кілька років тому органічне виробництво було прерогати-
вою виключно не великих фермерських (сімейних) господарств. Ор-
ганіками ставали або через ідеологічні переконання або через не-
можливість конкурувати з агрохолдингами в традиційному виробни-
цтві. Проте, стабільно зростаючий ринок, відсутність жорсткої конку-
ренції, преміальні ціни і можливість диференціювати виробництво 
приваблюють в цей сектор агрокомпанії з великим земельним бан-
ком і капіталом. 

Сприяння розвитку органічного виробництва в Україні стало од-
ним із пріоритетів діяльності уряду. Серед стратегічних завдань на 
наступне 10-річчя – збільшити площу органічних земель щонаймен-
ше до 3% загальної площі сільськогосподарських угідь та збільшити 
експорт органічної продукції до 1 млрд. дол. США [8]. Вперше органі-
чним виробникам передбачена фінансова підтримка з державного 
бюджету: виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю 
оброблюваних угідь (5 тис. грн/га але не більше 100 тис. грн. на од-
ного оператора) або одну голову ВРХ (5 тис. грн), відшкодування до 
30% вартості витрат на проведення сертифікації органічного вироб-
ництва і відшкодування до 30% вартості витрат на придбання дозво-
лених для використання добрив, насіння, кормів.  
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Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. 
Серед основних недоліків органічного виробництва називають не-
можливість або складність забезпечити позитивний баланс основ-
них поживних речовин (NPK) без використання мінеральних добрив, 
боротися зі шкідника, бур’янами та хворобами рослин органічними 
методами. Науковцями-ґрунтознавцями [9–11], доведено, що запо-
рукою високих і стабільних врожаїв є підтримка певного рівня гумусу 
та забезпечення бездефіцитного балансу основних поживних речо-
вин в ґрунті. Тоді як, інтенсивна хімізація сільськогосподарського 
виробництва може підвищити врожайність культур та валові збори 
продукції на певному відрізку часу. Проте згодом це призводить до 
погіршення агрофізичних та агрохімічних властивостей ґрунту, і як 
наслідок – зниження врожайності культур в перспективі.  

Головним напрямом підвищення родючості ґрунтів є оптиміза-
ція елементів живлення через планування сівозміни, впровадження 
організаційних і агротехнічних заходів, вибір добрив, регулювання 
доз і способів їх внесення, використання місцевих природних орга-
но-мінеральних добрив. Про те на практиці, складно спланувати аг-
ротехнічні заходи та вибрати найбільш ефективні добрива, які з од-
ного боку – забезпечать екологічну стабільність, відтворення та під-
вищення родючості ґрунтів, а з іншого – мають не високу вартість і не 
суперечать вимогам органічного виробництва [12].   

Постановка завдання. Тому, з метою підвищення еколого-
економічної ефективності процесу екологізації сільськогосподарсь-
кого виробництва шляхом впровадження органічного виробництва, 
проведемо ряд аналітичних розрахунків. Зокрема змоделюємо ба-
ланс основних поживних речовин (NPK) для сівозміни на 5 років за 
умов дотримання органічних технологій та  проведемо порівняння 
екологічної ефективності використання органічних та традиційних 
технологій за однакового фінансового забезпечення. 

Виклад основного матеріалу. Значно спростить процес виконан-

ня поставленого завдання використання ІТ-технологій (математичне 

моделювання, мобільні додатки, е-калькулятори). В попередніх дослі-
дженнях [12] проведено розрахунок можливих варіантів прогнозного 
рівня вмісту гумусу в ґрунті за різних варіантів удобрення з дотри-
манням органічних технологій в межах запропонованої сівозміни в 
зоні Лісостепу. При цьому передбачалося використання новітніх ви-
дів органічного добрива, післяжнивних сидератів, рослинних реш-
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ток, соломи щоб забезпечити максимальне надходження у ґрунт 
найбільшої кількості елементів живлення.  

Запропоновано використовуючи е-калькулятор балансу гумусу, 
при цьому користувач може самостійно задати порядок вирощуван-
ня культур у сівозміні, обсяг внесення органічних добрив (біогумусу) і 
як результат отримає можливі варіанти загального вмісту гумусу в 
ґрунті, за різних обсягів внесення органічних добрив (біогумусу), ви-
користання рослинних решток, сидератів.  

Нами запропоновано сівозміну для переходу від традиційного 
до органічного землекористування з умовою відновлення родючості 
ґрунту. При розрахунку кількості гумусу, що може утворитися, основ-
ними статтями надходження є внесені органічні добрива (біогумус), 
рослинні рештки, нетоварна (побічна) частина врожаю, сидеральні 
культури. Втрати гумусу відбуваються за рахунок мінералізації. 

Наступним кроком є розрахунок балансу NPK та витрат на за-
безпечення його позитивного значення за умов дотримання органіч-
них технологій та традиційних (з використанням мінеральних доб-
рив) (табл. 1 та табл. 2).  

Таблиця 1 
Баланс поживних речовин 

 (органічні технології, без використання мінеральних добрив) 
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Однорічні 
трави 

 

біогумус 

0,084 0,022 0,064 

4 - - 

10,95 

сидерати 
(люпин) 

2,65 1 2,65 

сидерати 
(редька 
олійна) 

2,05 1 2,05 

Екоплант  9,5 0,5 4,75 
фосфоритне 
борошно 

7,5 0,2 1,5 
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продовження табл. 1 

Озима 
пшениця 

+сидерати 
4,3 

біогумус 

-0,039 0,102 0,073 

4 - - 

11,15 

солома - - - 
сидерати 
(люпин) 

2,65 1 2,65 

Екоплант 9,5 0,5 4,75 
фосфоритне 
борошно 

7,5 0,5 3,75 

Соя 1,3 

біогумус 

0,087 0,05 0,02 

4 2 8 

8 
солома - - - 
Екоплант  9,5 - - 
фосфоритне 
борошно 

7,5 - - 

Гречка 1,0 

біогумус 

0,092 0,03 0,012 

4 1 4 

4 
солома - - - 
Екоплант 9,5 - - 
фосфоритне 
борошно 

7,5 - - 

Кукурудза 
на зерно 

5 

біогумус 

-0,096 0,036 0,132 

4 - - 

6,25 

солома - - - 
Екоплант 9,5 0,5 4,75 

фосфоритне 
борошно 

7,5 0,2 1,5 

 
Для розрахунку балансу гумусу і основних поживних речовин 

використали методику запропоновану С.А. Балюком та ін. [13], яка 
базується на визначенні різниці між статтями надходження та вино-
су за однаковий проміжок часу, і розраховуються на основі даних 
щодо кількості органічних добрив і рослинних залишків, що надхо-
дять до ґрунту, з відповідними коефіцієнтами гуміфікації та серед-
ньорічних величин мінералізації гумусу. Джерелами надходження 
NPK є органічні та мінеральні добрива, рослинні рештки та сидерати, 
з опадами та насінням. Винос поживних речовин визначають залеж-
но від культури та її урожайності. Крім того, враховуються втрати на 
забур’яненість полів, при внесенні мінеральних добрив та газоподіб-
ні втрати азоту.     
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Таблиця 2 
Баланс поживних речовин 

(традиційні технології, з використанням мінеральних добрив) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Однорічні 
трави 

 

сидерати 
(люпин) 

0,084 0,022 0,064 

2,65 1 2,65 

11,06 
сидерати (ре-
дька олійна) 

2,05 1 2,05 

Нітроамофос 
(15:15:15) 

15,8 0,7 4,75 

  
Аміачна салі-
тра (34%) 

   7,2 - -  

Озима 
пшениця 

4,3 

солома 

0,011 0,052 0,056 

- - - 

10,42 
Нітроамофос 
(15:15:15) 

15,8 0,5 7,9 

Аміачна салі-
тра (34%) 

7,2 0,35 2,52 

Соя 1,3 

солома 

0,087 0,05 0,02 

- - - 

4,1 
Нітроамофос 
(15:15:15) 

15,8 0,1 1,58 

Аміачна салі-
тра (34%) 

7,2 0,35 2,52 

Гречка 1,0 

солома 

0,022 0,45 0,047 

- - - 

4,74 
Нітроамофос 
(15:15:15) 

15,8 0,3 4,74 

Аміачна салі-
тра (34%) 

7,2 - - 

Кукуру-
дза на 
зерно 

5 

Нітроамофос 
(15:15:15) 

0,026 0,025 0,032 
15,8 0,4 4,74 

8,48 
Аміачна салі-
тра (34%) 

7,2 0,3 2,16 

 
Розрахунок надходження основних поживних речовин за умови 

дотримання встановленої сівозміни, внесення органічних добрив до-
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зволених в органічному виробництві без використання міндобрив з 
метою забезпечити позитивний баланс NPK з найменшими витрата-
ми. Для компенсації потреби в основних поживних речовинах за до-
тримання органічної технології, використано сертифіковане органо-
мінеральне добриво «Екоплант», яке містить калій, фосфор, магній, 
кальцій, сірка та мікроелементи. Головна діюча речовина – калій 
(К2О) в кількості 28–34%,  фосфору (Р2О5) 4–6% [14]. Альтернативою 
для мінеральних добрив також є природні мінеральні добрива, такі 
як – фосфоритне борошно. За своїм зовнішнім виглядом вона являє 
собою сипучий порошок пильно-сірого або буро-коричневого кольо-
ру, що містить оксид фосфору – від 19 до 30%; кремній – 18%; кальцій 
– 30%. Визначено, що витрати на органо-мінеральні добрива в рам-
ках сівозміни на 5 років для забезпечення  позитивного балансу гу-
мусу і NPK становлять 40,35 тис. грн/га.  

Аналогічні розрахунки тільки для традиційних технологій з ви-
користанням мінеральних добрив – нітроамофосу та аміачної саліт-
ри, наведено в таблиці 3. Визначено, що  витрати на мінеральні доб-
рива   в рамках сівозміни на 5 років для забезпечення  позитивного 
балансу  гумусу і NPK становлять 38,8 тис. грн/га.  

Щоб порівняти між собою ефективність забезпечення позитивного 

балансу NPK з дотриманням принципів традиційної та органічної техно-

логії, розрахуємо коефіцієнт повернення поживних речовин. Тобто спів-

відношення між величиною винесених рослиною з ґрунту поживних ре-

човин і кількістю NPK, що надійшли в ґрунт з добривами.    
Порівняємо коефіцієнти повернення поживних речовин за 5 ро-

ків за обома варіантами  (табл. 3). Окрім того, для врахування повно-
го екологічного ефекту, порівняємо щорічні баланси гумусу. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Доведено, 
що органічні технології здатні забезпечити позитивний баланс жив-
лення рослин (NPK), без суттєвої різниці витрат порівняно з тради-
ційними. При цьому забезпечується відродження родючості ґрунтів 
(збільшення вмісту гумусу). Це фактично спростовує міф про те, що 
за органічного виробництва неможливо або складно забезпечити 
позитивний баланс NPK і гумусу в ґрунті.  
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Таблиця 3 
Порівняльний аналіз балансу гумусу і основних поживних речовин за органічною і традиційною  

технологіями 

Р
ок

и
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 Органічні технології Традиційні технології Відхилення  
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т/
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га
 коефіцієнт повернення 

Б
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с 

 
гу

м
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, 
т/

га
 коефіцієнт повернення 

N Р К N Р К N Р К 

1. 
Однорічні 
трави 

0,81 1,13 1,25 1,25 0,81 1,25 1,65 1,04 0 -0,12 -0,4 0,21 

2. 
Озима 
пшениця 

1,46 0,92 2,18 1,43 1,46 1,07 2,33 2,82 0 -0,15 -0,15 -1,39 

3. Соя -0,1 1,58 4,03 2,51 -1,32 1,00 1,30 1,55 + 0,324 0,58 2,73 0,96 

4. Гречка -0,1 3,94 5,15 3,28 -0,26 1,49 7,23 10,11 + 0,162 2,45 -2,08 -6,83 

5. 
Кукурудза на 
зерно 

1,09 0,11 2,01 6,14 1,094 1,18 1,70 2,06 0 -1,07 0,31 4,08 

Витрати на добрива 
за весь період, тис. 
грн/га  

40,35  38,8 + 1,55 

 

Застосування е-калькулятора допоможе врахувати більшу кількість різних факторів та чинників при 
плануванні сільськогосподарського виробництва, допоможе зменшити ризик економічних втрат сільгоспви-
робників та не допустити екологічних збитків в наслідок зменшення родючості ґрунтів; допоможе змоделю-
вати (прорахувати) декілька варіантів розвитку подій, тим самим забезпечить повну інформаційну базу для 
підвищення економічної віддачі від використання ресурсів та зменшення впливу на навколишнє середовище. 
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Подальші дослідження будуть спрямовані на моделювання та 
створення е-калькулятора на геопорталі для розрахунку вартості за-
безпечення бездефіцитного балансу NPK, розширення асортименту 
культур і добрив, природних зон, розробка варіантів і комбінацій ку-
льтур і добрив для забезпечення позитивного балансу гумусу і NPK з 
найменшими витратами.  
 
1. Інформаційне забезпечення розвитку органічного сільського господарс-
тва: монографія / Скрипчук П. М., Пічура В. І., Терновий Ю. В. та ін. Рівне : 
НУВГП, 2018. 180 с. 2. Чудовська В. А., Шкуратов О. І., Кипоренко В. В. Еко-
лого-економічний механізм розвитку органічного сільського господарства: 
теорія і практика : монографія. К. : ДКС-Центр, 2016. 332 с. 3. Кудря С. І. На-
укові основи формування сталих органічних агроекосистем у Східному Лі-
состепу України : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 03.00.16 / Поліс. нац. ун-т. 
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https://organicinfo.ua/infographics/ua-organic-export-2020/ (дата звернен-
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Shpak H. M., Candidate of Economics (Ph.D.) (National University of 
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ORCID: 0000-0002-8588-441X) 

 
ECOLOGICAL AND ECONOMIC JUSTIFICATION OF ENSURING THE 

POSITIVE BALANCE OF NPK IN THE SOIL BY ORGANIC AND 
TRADITIONAL TECHNOLOGIES 

 
In order to develop recommendations for improving the efficien-

cy of organic production, forecast calculations of the balance of es-
sential nutrients (NPK) in the soil for crop rotation for 5 years under 
the conditions of transition and compliance with organic technologies 
and the use of certified fertilizers.  

The indicators of economic and environmental efficiency of com-
pliance with the basic laws of agriculture (ensuring a positive balance 
of humus and NPK) were compared under the conditions of traditional 
and organic farming. For this purpose, the nutrient return coefficient 
was calculated (the ratio between the amount of nutrients taken out by 
the plant from the soil and the amount of nutrients that entered the 
soil with fertilizers). The quantity and cost of fertilizers necessary to 
ensure a positive balance of NPK are calculated under the conditions 
of compliance with organic and traditional farming technologies. A 
comparison of the environmental efficiency of the use of organic and 
traditional technologies with the same financial support has been car-
ried out. To take into account the full environmental effect, let's com-
pare the annual balances of humus with different technologies. 

It has been proved that the use of organic technologies (organic 
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fertilizers, ploughing of plant residues and green manure) is able to 
ensure the environmental (preservation and restoration of soils) and 
economic (optimal level of expenditure) component of agricultural 
production. Based on the results of the calculations, it was found that 
the costs of ensuring a positive balance of NPK under the conditions of 
compliance with organic technologies exceed similar costs with tradi-
tional farming technologies by only 4%. This partly refutes the claim 
that organic production is much more costly than traditional produc-
tion. But at the same time, it ensures the restoration of soil quality, 
which practically does not occur with intensive farming. 

Keywords: organic technologies; NPK balance; humus balance; E-
calculator. 
___________________________________________________________ 
 
Шпак Г. Н., к.е.н. (Национальный университет водного хозяйства и 
природопользования, м. Ровно) 
 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПОЗИТИВНОГО БАЛАНСА NPK В ПОЧВЕ ПРИ ОРГАНИЧЕСКИХ И  

ТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 
 

С целью разработки рекомендаций для повышения эффек-
тивности производства органического производства проведены 
прогнозные расчеты баланса основных питательных веществ (NPK) 
в почве для севооборота на 5 лет при условиях перехода и соблю-
дения органических технологий и использования сертифициро-
ванных удобрений. Проведено сравнение показателей экономиче-
ской и экологической эффективности соблюдения основных зако-
нов земледелия (обеспечение позитивного баланса гумуса и NPK) 
при условиях ведения традиционного и органического земледелия. 
С этой целью рассчитан коэффициент возвращения питательных 
веществ (соотношение между величиной вынесенных растением 
из почвы питательных веществ и количеством питательных ве-
ществ, которые поступили в почву с удобрениями). Рассчитано ко-
личество и стоимость удобрений необходимых для обеспечения 
позитивного баланса NPK при условиях соблюдения органических 
и традиционных технологий ведения земледелия. Проведено срав-
нение экологической эффективности использования органических 
и традиционных технологий при одинаковом финансовом обеспе-
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чении. Для учета полного экологического эффекта, сравним и еже-
годные балансы гумуса при разных технологиях. Доказано, что ис-
пользование органических технологий (органических удобрений, 
пропахивании растительных остатков и сидератов) способно обес-
печить экологическую (сохранение и воссоздание почв) и экономи-
ческую (оптимальный уровень расходов) составляющую аграрного 
производства.  За результатами проведенных расчетов, установле-
но, что расходы на обеспечение позитивного баланса NPK при 
условиях соблюдения органических технологий превышают анало-
гичные расходы при традиционных технологиях ведения земледе-
лия всего на 4%. Это частично опровергает утверждение, что орга-
ническое производство, намного затратные чем традиционное. Но 
при этом оно обеспечивает воссоздание качества почв, чего при 
интенсивном земледелии практически не происходит. 

Ключевые слова: органические технологии; баланс NPK; ба-
ланс гумуса; Е-калькулятор. 
___________________________________________________________ 

 


