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Постановка проблеми. Завдання, 
посталені аграріям урядовими постано
вами, потребують мобілізації всіх факто
рів, що можуть бути зндіяні для зростан
ня виробництва зерна, покращання якості 
зерновиробництва для забезпечення 
власних потреб країни та експортних 
амбіцій галузі. Без зрошення досягнути 
контрольних обсягів виробництва дуже 
важко, майже неможливо.

Основні матеріали доелідженин. 
Мсліоранія д.ія південних районів Запо
різької області спасіння від посухи, 
фактор збільшення валових зборів і пок
ращання якості зерна Протедк і кожне 
явище меліорація мат як позитивні, так і 
негативні риси. По-перше, використання 
зрошуваних земель передбачає запрова
дження нових технологій, що повинні 
ефективно використовуватись на солон
цюватих і кислих грунтах. Сучасний 
підхід до технології вирощування зерно
вих культур полягає у гармонійному 
поеднанні технології хімічної меліорації 
із сівозміною, в структурі якої переважа
ють сільськогосподарські культури з 
високим рівнем адаптації до кислого чи 
лужного середовшц грунту. Більш рете
льне дотримання розроблених нормати
вів співвідношення між органічними і 
мінеральними добривами. Вважаючи, що 
останні роки майже нічого не робилось 
щодо зменшення негативного вплину на 
грунти зрошення,особливу увагу іреба 
приділити покрашенні кальці» вито режи
му кислих і солонцевих грунтів та, що 
мас надважливе значення, локальному 
застосуванні хімічних меліорантів [4].

У зв’язку з цим добриво треба вноси

ти органо-мінсральне комплексної дй 
збагачене на кальцій, яке і високобуфер 
ним з високою ємністю поглинання, на 
сприяє утриманню великої кількост 
мінеральних солей і поступовому віддк 
вапню їх рослинам. При цьому тюк 
шуються фізико-хімічні власг иное 
грунту, збільшується ємність вологи 
рахунок властивості утримувіп и вологу ( 
іранулах впродовж тривалого часу 
грунт стає, більш пухким, знижу »ль 
його об'ємна маса. При використані 
органо-мінеральних добрив не відбу 
єгься засолення грунтів, що спостеріг« 
ггься при використанні високих до 
мінеральних добрив.

Застосування органо-мінеральних до 
брив сприяє широкому використані 
місцевих кальцієвмісних сировини 
ресурсів (вапняків, фосфоритів, санрогя 
дів, торфу, перегною тощо).

Незважаючи на низку переваг вик 
риетшіня зрошення в підприємс 
Запорізької області, наприклад, в 201 
році 82,2% зрошуваних земель не полі 
вались (табл І) [3].

Причин такого положення багато: 
на послуг зрошення, технічна недосконі 
лість, погіршення технічного стану внуї 
рішньогосподарських зрошувальни 
систем, недоегатня кількість та слаб* 
оновлення парку дощувальних маїш 
порушення технологічної ціліенос 
зрошувальних систем.

По-друге, треба наголосиш, шо меліО 
рація сприяє водяної ерозії родючих гру** 
тів, тому вона може охоплювали щонайб» 
льше 4% рівнинної української територ 
та всього до 8-9% орних земель.

Таблиця І
Наявність зрошуваних земель 

( т Я.іпм на U1.0I.2012 року)

Райони області
1 Ілош а

ЦЯ. гис.
га

Н іл соток  
ВІД ПЛОЩІ 
іри ш ува- 

них
ЗСЧСЛЬ в 
районі

ВЇлЬНЯНСЬКНЙ 19,1
Запорізький 15.6 95.1
К Дніпровський 22,3 90,3

Н асилівський 24,5 91 ,8
Оріхгвський 3 J2 100,0
Н ели коб ілозірськи й »-s? 78 ,3
М и хай л ів ськи й 2 6 ,0 9 3 ,9
Т ок м акський 14,6 9 2 ,4
П о л о н  вський 5,1 69,9
К уйби ш евськн й 12 100.0
Р отівський 1.7 100,0
Ч ерн ігівський 1,2 100,0
В есел івський 10,5 45 ,5
М с л н о п а їь с ь к и й 0.3 ІІКІ
Якимівський 3 7 ,0 73,1
В с ь о ю  по о б .іас і і 197,8 82,2

Гїорушегшя цих обмежень може при
звести до неминучих серйозних, подеку
ди необоротних змін в екосистемах, 
зокрема виснаження, ерозія, підтоплення, 
засолення ґрунтів.

До того ж, штучзіе зрошення може 
також призводити це до зростання, а до 
зниження родючості полів. Тому що 
порушується усталений тепловий режим 
повітря і грунту (випаровування води 
після поливу забира» багато тепла), ско- 
рочугться всі стадійний період розвитку 
рослин тощо. Негативні наслідки непро- 
фесііоіих дій можуть бути ще більш 
руйнівними, якщо збільшеній площі 
трощення є науково не обгрунтоване.

Концепція розвитку зрошуваного зе
млеробства ніропромис.іового комплексу 
запорізької області передбячас внесения 

положень до законопроекту 
я» '‘Про внесення змін в деякі зако
нодавчі акти Україші відносно викорис-
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гаїїня че.ііораіинних земель і меліорати
вних систем» та проекту закону України 
«І Іро консолідацію земель» і нової реда
кції закону України «Про меліорацію 
земель». Зміст розроблених пропозицій 
полатає в наступному:

- розробити порядок передачі внут
рішньогосподарської мережі зрошу
вальних систем в концесію, довгостроко
ву оренду і корпоративне використання:

- розробити порядок розробки «1 Ірое- 
ктіп землеустрою на зрошуваних зем
лях»;

- розробити порядок використання 
зрошуваних земель;

- удосконалити механізм державної 
підтримки високоефективного вико- 
ристаїтнн зрошуваних земель шляхом 
нілвншеїіпя корпоративної ролі держави;

- розробити порядок розриву догово
рів оренди земельних ділянок з неефек- 
тиннимм користувачами.

- удосконалити механізм надання 
зрошуваним землям статусу територій 
пріоритетного розвитку з відповідними 
пільгами;

- запропонувати створення державної 
акціонерної компанії 3 ефективного ви
користання вііутрішньогосподарськізх 
меліоративних систем шляхом передачі 
вказаних мереж цієї компанії;

- ініціювати прийняття «Стратегії ро
звитку зрошування земель в Україні на 
період до 2020 року»;

- запровадити прийняття Державної 
комплексної програми розвитку зрошу
вання в Україні на період до 2020 року
Р).

Висновки. Розширювати поливні зе
млі повинно з урахуванням науконо- 
обгрунтовшіих площ, аби уникнути нега
тивних наслідків непродуманих рішень. 
Проте, технічне удосконалення зрошува
них систем, використання оріано- 
мінеральногп добрива, оптимальних доз 
поливу та інші заходи сприятиме наро
щуванню обсягін вирощування зернових 
культур тл підвищенню якоезі зерна..

17



Література.
1. Пліш заходів щодо ртіиирсния гиіоіц зрошуваних земель у Запорізькій

ласті іа забезпечення їх ефективного никористання на період до 2017 року (Клені, 
рокпий ресурс] -  Джерело де
hUp^/www.лxia.gov.ua/iпv^ges/aгticle/original'000035/35999/0704l4nl 16d.pdf

2. Концепція розвитку зрошуваного землеробства агропромислового комплек 
су Запорізької області [Електронний ресурс] - Джерело досг 
пу:ЬИр://мцс№.я)УІі_гр.иа/б1с&/К.о ncepcia.pdf

3. Звіт щодо виконання Запорізьким облводресурсів заходів у 2013 році та : 
вданії» на 2014 рік [Електронний ресурс] - Джерело достуг 
http://www.zovh.zp.ua/worlc/zvityrc/20l3pdt'

4. Ромащенко М.1. Роль зрошення в забезпеченні спілого ведення аїрар 
виробництва в умовах природно-кліматичних імін [Електронний ресурс] Дж 
доступу: aindi.org.ua/docs/Komaschenko.ppt;

УДК: 631.3:504.062
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ 

АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

© Заводських Г.М., к.е.н., доцент
Таврійський державний агротехнологічний університет

The concept o f  ecological am i economic security Of agric ultural production, the ne
cessity o f a  comprehensive consideration o f environm ental factors for the development 
o f agricultural production in intensely com petitive basis
Krywordv ecological and economic security, environmental issues, environmental 
protection, natural resources ecosystem

Постановка проблеми. Процеси 
трансформаційної перебудови аграрного 
сектора не повною мірою враховують 
дієвість іаходів з природокористування і 
охорони навколишнього ссрсдовиша. а в 
екологічному регулюванні, застосування 
ринково-орієнтованих економічних ме
тодів господарювання г недостатнім. 
Тому особливої уваги набуває необ
хідність формування еколаго- 
економічної безпеки аграрного сектора, 
яка г невід'ємною складовою національ
ної безпеки та необхідною умовою 
існування та розвитку будь-якої вироб
ничої або економічної системи.

Розгляду питань еколого- 
економічних проблем економіки та аг
рарного виробництва присвячені наукові 
дослідження багатьох вітчизняних і за
кордонних вчених: О. Ф. Балацької, 1. К. 
Бистря ка, Г. Д  Гуцуляка, Б. М. Данили-

шина, Я. В. Коваля, Д. Г. Мельника, П. 
Мосіюка, О. Г. Мордвінова, П. Т. Сабд 
ка, В. М. Трегобчука, М. М. Федорова, 
О’ Ріордана, С. Траджіллі та ін. Пі 
ням еколоіїзації, екологічносгі, ек 
ності й екологічної оцінки шрар: 
виробництва присвячені дослідг 
багатьох провідних нчеиих України: В. 
Кравцова, С.1. Дррогуніюва, П,П Б< 
шевського. Б.М. Даннлішииа. О.І. КарГ 
цевої. І .В. Мишенина, Н.В. Мишени 
Б.А. Семененка, Т.В. Токарева, М.[ 
Шапочки та інших.

Основні матеріали дослііжени 
Особливістю агропромислового вир 
ниптва с те, що воно здійснюється 
навколишньому природному ссредов 
Екологічна орієнтованість загальг 
ціональних економічних інте 
України прояішяється у необхідн 
забезпечення екологічної безпеки краї
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гоМ> числі на перспективу раціональ
н о ї  використані« природних ресурсів;
Кі,ги чєііня забруднення навколишнього 

поиролного середовища; збереження та 
.[а і ворс"ня природного довкілля люди- 

ско югізанії виробництва і суспільст
ва [-1 Отже, економічна безпека аїрар- 
ноіо сектора маг пряму залежність від 
сгану екологічних систем. !Т забезпечен
ня не може бути відокремленою від еко- 
лопчиих основ розвитку виробничої
сфери. .

Такий взагмозв язок необхідно розг
лядати через поєднання сопіально- 
екологічиих та економічних засад, які 
містять: систему екологічних і соціально- 
економічних показників розвитку галун, 
технологій та управління в аграрному 
секторі, нитначення доцільності приро
доохоронних заходів з іочки зору соціа- 
пьних. економічних іа екологічних кри
теріїв; формування сколої ічио безпечної 
гехмко-гехнологічної бази гаїузі; стиму- 
ііювиння використання екологічно безпе
чних систем землеробства; оновлення 
основних шсобін з урахуванням їх еко.ю- 
го-економічної ефективності, а також 
заборону експлуатації об’єктів, які за
бруднюють довкілля і здійснюють нега
тивний вплив на всі види природних 
ресурсів [1].

Дотримання екологічних вимот у 
галузі мат стати виключно обов'язковим 
Для усіх суб'єктів ринку. Становленню 
сколоіо-економічної безпеки сприятиме 
формування відповідного організанійно- 
с ко помічного механізму, який зумовлює 
необхідність подальших наукових до
сліджень у даному напрямку. Отже,

науково-методологічний підхід до фор
мування еколоіо-скоіюмічної безпеки 
розетку аграрного сектора маг бути 
системним, з урахуванням екологічних, 
економічних та соціальних чинників [3]. 
Становленню еко.юго-економічної без
пеки сприятиме формування відповідно
го орішіізанійио-скономічнош механіз
му, який зумовлю«' необхідність подаль
ших наукових досліджень у даному на
пряму з метою забезпечення можливо- 
стей у підвищенні пріоритетності еко- 
логізаиії виробництв.

Екологічні проблеми сьогодні г од
ними з найбільш глобальних і важливих, 
шо г актуальним на даний час. У сільсь
кому госполарсзві система природокори
стування маг передбач тгги формування 
високопродуктивних і екологічно стійких 
агролаїшіафтів, забезпечення розширено
го відтворення родючих ґрунтів вна
слідок формування га реалізації системи 
грунтозахисних природоохоронних за
ходів.

Ііиснппки. Сільськогосподарське 
виробництво, як підсистема економіки в 
цілому, повинно зростати до певної 
рівноважної межі, яка дозволить встано
виш стабільний стійкий стан на основі 
дотримання економічної доцільності та 
екологічної бстпеки. Отже, сучасне ви- 
робнишно повинно базуватись на при
родній здатності екосистеми перероб.іяги 
тв знешкоджувати відходи й відновлюва
ти ресурси. Забезпечити такий шлях 
розвитку покликана біоскономіка. яка с 
основою сіа.юго розвитку як сільсько
господарського виробництва, так і еко
номіки в цілому.
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