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НАША ЗЕМЛЯ І МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ
Виходячи з концепції багатофункціональності сільського госпо-
дарства і необхідності комплексного врахування соціальних,
економічних та екологічних факторів, обґрунтовуються перспек-
тивні напрями розвитку сільського господарства України, орієн-
тації його на виробництво органічної продукції. Досліджуються
зв’язки між якістю сільськогосподарських земель і продукції рос-
линництва і тваринництв.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: якість землі, якість продукції, багатофункціональ-
ність сільського господарства, перспективні напрями його розвитку
сільського господарства, ефективність органічного землеробства.
KEY WORDS: Quality of lend, quality of agricultural products,
multifunctional of agriculture, perspective directions of agricultural
development, efficiency of organic agriculture.

Акцентуємо: майбутнє не тільки сільського господарства, се-
ла, сільських територій, а всієї України. На перший план вихо-
дить концепція багатофункціональності сільського господарства:
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відтворення суспільних благ, потреба в яких є життєво важли-
вою, корисною та безперебійною; продовольча безпека та неза-
лежність; збереження і розвиток сільського способу життя та
культури, природні ресурси, поліпшення сільських ландшафтів;
рекреація та агротуризм, соціальний контроль над територією на
засадах самоврядування.

Таким чином, потрібно виділити три складові — соціальну,
економічну та екологічну. Перша включає в себе питання етносу,
мови, традицій. менталітету нації, які зберігаються переважно в
сільських громадах. І від того, хто там житиме, кому належатиме
земля і хто буде на ній працювати (наймит чи господар-власник)
залежить вирішення соціальних питань.

У той же час в останні 2—3 роки в нашій пресі різко змінився
тон щодо оцінки якості українських земель сільськогосподарсь-
кого призначення. Все більше з’являється інтерв’ю земельних
олігархів-латифундистів, що взяли в оренду сотні тисяч гектарів,
та статей їхніх поплічників (як серед журналістів, так і окремих
учених), які на чому світ паплюжать нашу землю: і забруднена
вона промисловими і радіоактивними відходами, і підтоплена,
підсолена, засмічена бур’янами і т.п. Логічно виникає запитання:
чому якраз зараз з’явилась така інтенсивна критика?

Мета одна — збити ціну напередодні відміни мораторію на
продаж земель сільськогосподарського призначення. Так. ринок
землі в Україні потрібен, але не дикий, а цивілізований. Легко
можна спрогнозувати, що з відміною мораторію на ринку з’яв-
ляться десятки мільйонів гектарів землі, в першу чергу тієї, що
належить сільським пенсіонерам. А це більше половини площі
всіх земель. А велика пропозиція — це низька ціна. І селяни бу-
дуть у черговий раз пограбовані, вже новою владою і вже остаточно.

Прикінцевими положеннями Земельного кодексу України пе-
редбачалось прийняти біля 10 законів, які б цивілізовано регулю-
вали ринок земель сільськогосподарського призначення. До цьо-
го часу не прийняті ряд основоположних Законів: «Про держав-
ний земельний кадастр», «Про ринок землі», «Про державний зе-
мельний (іпотечний) банк», «Про органічне виробництво» та інші
[2]. Що мішало депутатам Верховної Ради за 9 років прийняти ці
закони? Тільки одне: їхні мільярди і мільйони (а серед них таких
абсолютна більшість), які чекають відміни мораторію.

Що чекає на українське село, коли більшість земель перейде у
власність, користування і розпорядження земельних олігархів?
Це не так важко спрогнозувати, аналізуючи теперішні їхні «здо-
бутки»: орієнтація виключно на високоефективні галузі рослин-
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ництва привели до порушення сівозмін, зниження родючості
грунтів, до знищення тваринництва в тих селах, де господарюють
олігархи. А це — зменшення робочих місць. безробіття, «худі»
бюджети сільських рад, бо їхні компанії зареєстровані у великих
містах. Як наслідок — розвалена соціальна сфера села.

Але найстрашніше те, що селянин усувається від управління
виробництвом і соціальним розвитком села, стає найманим пра-
цівником. Тому генеральною лінією аграрної політики держави
повинно стати: на землі повинен працювати і управляти той, хто
на ній живе і кому вона належить. А звідси необхідність інститу-
ційного обмеження розмірів латифундій, державна реальна під-
тримка тих організаційно-правових форм господарювання, які
закріплюють на землі селянина з діда-прадіда: фермерських гос-
подарств, кооперативів і т.п.

Що ж стосується економічної складової, то тут необхідно, в
першу чергу, врахувати основні тенденції у світовому сільському
господарстві і в цілому агропродовольчому комплексі:

— всезростаючий попит на продовольство у зв’язку з ростом
чисельності населення світу до 9 млрд чоловік у 2050 році;

— зростання попиту на екологічно чисту продукцію сільсько-
го господарства;

— бурхливий розвиток альтернативних джерел енергії привів до
збільшення використання сільськогосподарської продукції для ви-
робництва біоетанолу (з кукурудзи, сої, цукру) і біодизелю (з ріпаку).

І як наслідок — ріст цін на сільськогосподарську продукцію,
причому його можна прогнозувати стабільним і на віддалену пер-
спективу. Що ж стосується значного нарощування експортних
можливостей, то слід підкреслити, що якщо в цілому по зовніш-
ній торгівлі Україна, як правило, має мінусове сальдо (в 2007 р. і
2008 р. воно досягло рекордних, відповідно, 18,3 і 18,5 млрд дол.
США), то по продукції сільського господарства і харчової про-
мисловості торгове сальдо весь час позитивне і зростає: в 2006 р.
— 1,5, 2007 р. — 2,2 і в 2008 р. 4,4 млрд дол. США.

Таким чином, на перший план виходять питання стратегічних на-
прямків розвитку сільського господарства і агропромислового комп-
лексу України в цілому, серед яких доцільно виділити два основні:

— традиційний, яким йшли і йдуть країни ЄС, Північної Америки
та інші. Цей шлях — нарощування урожайності і продуктивності
тварин за рахунок збільшення внесення мінеральних добрив, пести-
цидів, досягнень селекції, удосконалення годівлі худоби і птиці і т.п.;

— виробництво високоякісної, екологічно чистої продукції за
рахунок освоєння органічного сільського господарства.
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Перший шлях забезпечує значний ріст виробництва продукції
рослинництва і тваринництва Але при цьому продукцію одержують
все нижчої і нижчої якості, бо ріст урожайності забезпечується, в
першу чергу, внесенням у грунт високих доз мінеральних добрив.
Але рослини з урожаєм виносять з грунту не тільки NPK, але й
десятки мікроелементів, амінокислот і т.п., які фермери практично
не компенсують. Їх у грунті та в сільськогосподарській продукції з
кожним роком стає все менше і менше, про що свідчать зарубіжні
публікації.

В той же час, людині для здоров’я потрібно 90 елементів, у
т.ч. 60 мінералів, 15 вітамінів, 12 амінокислот, 3 жирних кислоти.
При цьому мінерали бувають двох типів: металічні (їх добувають
з кам’яних порід і вони засвоюються тільки на 3—10 %) і колоїд-
ні, у яких 98 % абсорбції. Рослини в своїх тканинах перетворю-
ють металічні мінерали в колоїдні. І нам дуже повезло, що рос-
лини здані виробляти і накопичувати необхідні нам амінокислоти,
вітаміни. мікроелементи, жирні кислоти. Тому нам слід вживати
щоденно з їжею 15—20 рослинних компонентів у правильних про-
порціях для того, щоб одержати ці необхідні 90 елементів.

Про роль мікроелементів у здоров’ї людини свідчать дані лі-
карів. що наведені в табл. 1. Афористично це звучить у східній
мудрості: «Бог (життя) спить у мінералах, просипається в росли-
нах, рухається в тваринах і думає в людині».

Таблиця 1
ДЕФІЦИТ МІКРОЕЛЕМЕНТІ

В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ ЗАХВОРЮВАННЯ

Дефіцит мікроелементі Захворювання

Кальцій Остеопороз, підвищений тиск, каміння в нир-
ках, судоми (147 різних захворювань)

Мідь Аневризми, передчасна сивина
Колоїдні мінерали Варикозне розширення вен
Селен Кардіоамепатія
Цинк Втрата нюху і відчуття смаку
Хром і ванадій Низький цукор у крові, а потім діабет
Бізмар Виразка шлунку
Олово Лисина в чоловіків
Бор Остеопороз, болі в жінок під час менопауз, пе-

редчасна імпотенція у чоловіків
Вітамін Е Хвороба Альцгеймера (втрата пам’яті)
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Закінчення табл. 1

Дефіцит мікроелементі Захворювання

Вітамін С, вітамін Е, бета-
каротин, цинк, селен, мо-
лібден

Попередження та лікування раку

Курячий чи яловий хрящ
(протеїн)

Артрит

х) Доктор Уотлок «Ушедшие доктора не лгут», 2001.

Тому з кожним роком у розвинутих країнах світу зростає ви-
робництво і споживання біопродукції. Зокрема, у Франції така
продукція вирощується на 2 % площі сільськогосподарських
угідь. У першу чергу вона іде на харчування дітей. Зокрема, за
рішенням мерій в усіх школах введено обов’язкове харчування
дітей екологічно чистою продукцією 2—3 дні, а в окремих — і
всі дні тижня. У Данії біля 10 % молочних ферм екологічно чисті.
На цих фермах корови повинні одержувати органічний корм, ма-
ти достатньо простору для руху і у літній період утримуватись на
пасовищах. Корови на екологічно чистих фермах дають приблиз-
но на 1500 л молока менше ніж на звичайних фермах через більш
високу питому вагу грубого корму, що вимагає закон [1].

Про ефективність виробництва екологічно чистої продукції
переконливо свідчать порівняння цін на звичайні і екологічно чи-
сті продукти харчування в магазинах Франції (табл. 2): різниця
складає майже два рази. Звичайно, собівартість цієї продукції за
рахунок нижчої урожайності і продуктивності худоби дещо ви-
ща, але темпи її росту значно менші, ніж ріст цін.

Таблиця 2
ЦІНИ НА ПРОДУКЦІЮ РІЗНОЇ ЯКОСТІ

У МАГАЗИНАХ ФРАНЦІЇ, СІЧЕНЬ 2009 Р. [5]

Супермаркети

торгівля через
дистиб’ютерів великі

Види продуктів

звичайна продукція

бі
оп
ро
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кт
и
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ів

Ц
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и 
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ду
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ів

,
у 

%
 д
о 
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йн
иж

чи
х

ці
н

1. Олія рослинна оливкова
чиста, екстра 0,75 л 3,7 5,68 5,83 7,47 202

2. Йогурти натуральні вагою
по 125 г 0,65 0,86 1,31 1,6 2,46
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Закінчення табл. 2

Супермаркети

торгівля через
дистиб’ютерів великі

Види продуктів

звичайна продукція

бі
оп
ро
ду
кт
и

М
аг
аз
ин

 б
іо
пр
о-

бі
оп
ро
ду
кт
ів

Ц
ін
и 
бі
оп
ро
ду
кт
ів

,
у 

%
 д
о 
на
йн
иж

чи
х

ці
н

3. 6 яєць великого розміру 1,19 2,02 2,20 2,27 191

4. Сир «Емменталь» 100 г (45 %
жирності 0,9 1,1 1,35 1,82 202

5. Сир «Камамбер»250 г, 45 %
жиру 1,8 2,03 2.03 2,95 164

6. 2 стейки порізані прохоло-
дні,200 г з вмістом 5 % жиру 2,17 2,17 3,00 3,95 182

7. Джус помаранчевий,1 л,
100 % джусу 1,75 2,35 2,27 3,28 187

Всього 12,16 16,21 17,99 23,34 192

% 100,0 133 148 192 х

Яким із вказаних двох шляхів іти Україні? Обома. Перший за-
безпечуватиме експорт продукції традиційної якості у безмежний
ринок країн, що розвиваються, а другий — у високорозвинені
країни світу і для заможних верств населення. При чому на пер-
ших порах перевага буде за першим шляхом, а з накопиченням
досвіду органічного сільського господарства — за другим. Фор-
мування системи органічного сільського господарства повинно
стати для України пріоритетним у середньостроковій перспективі.

Ми просто зобов’язані використати одну із переваг України в
процесі інтеграції — так званий ефект затриманого розвитку: не
потрібно повторювати весь шлях проб і помилок інших країн. І
наші недоліки (низька урожайність і пов’язаних з цим низький
винос з урожаєм поживних речовин з ґрунту) можуть і повинні
стати нашими перевагами. Про можливість і реальність дру-
гого шляху переконливо свідчать результати дослідження проф.
М. К. Шикули: «...практично у всіх областях України є досить
великі площі орних земель (і пасовищ та луків), на яких можна
отримувати екологічно чисті продукти харчування конкуренто-
спроможні на світовому ринку» [4].
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При цьому головною конкурентною перевагою сільськогоспо-
дарської продукції України у перспективі буде не тільки її еколо-
гічність, а повноцінність вмісту в ній указаних вище 90 елементів
харчування, потрібних для здоров’я людині. Для цього терміново
потрібно провести серйозні науково-експериментальні досліджен-
ня, які мають включати такі послідовні етапи щодо порівняльної
оцінки вмісту мікроелементів, вітамінів, амінокислот і жирних
кислот у:

— типових ґрунтах України, США і країн ЄС;
— їх рослинницькій продукції;
— тваринницькій продукції.
Ми почали такі дослідження. Це надзвичайно важливе, хоч і

дуже складне завдання. Зокрема, якщо по Україні є досить сис-
тематизовані дані щодо вмісту, зокрема, мікроелементів (табл. 3),
то по країнах ЄС і США їх узагальнити складно.

Таблиця 3
ВМІСТ МІКРОЕЛЕМЕНТІ
У ГРУНТАХ УКРАЇНИ*

Елементи мг/кг грунту Елементи мг/кг грунту

Fe-залізо 30260 Cu-мідь 20

Ti-тітан 2474 Co-кобальт 13

Pl-олово 15 S-сірка 199

Zn-цинк 54 Cr-хром 62

Mn-марганець 1017 Ni-нікель 34

* Чорнозем типовий середньогумусний потужний [3].

Але складне не є синонімом неможливого. І хочеться побажа-
ти молодим ученим у вирішенні завдання доказати, що наші ґрун-
ти, при наведенні на них елементарного порядку, більш якісні, і
продукція рослинництва і тваринництва, що на цій землі виро-
щують теж більш якісна. І нехай їх надихає Беранже:

Господа! Если к правде святой
Мир дорогу найти не сумеет,
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой.
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ЗМІНИ АКЦЕНТІВ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Висвітлено головні аспекти сучасної аграрної політики України, а
також показано можливі шляхи та напрями зміни їх акцентів і, крім
того, наголошується на важливості запровадження дисципліни
«Аграрна політика» в навчальний процес аграрних університетів.
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Процес ринкової трансформації економічної системи передба-
чає радикальні зміни у взаємовідносинах держави та суб’єктів гос-
подарювання, формування адекватної ринковим умовам аграрної
політики. Однак лише у 2005 р. на рівні держави був прийнятий
закон України «Про основні засади державної аграрної політики
на період до 2015 року».
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