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АНОТАЦІЯ. У статті описано резерви виробництва вітчизняної орга-
нічної продукції у великих аграрних компаніях, а саме наявності в об-
робітку достатньої кількості земель. Перехід на органічне виробницт-
во може здійснюватися під впливом зростання цін на матеріальні
ресурси, зокрема мінеральні добрива та засоби захисту рослин.
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ANNOTATION. This article describes the provisions of the domestic
production of organic products in large agricultural companies, namely
the presence in the processing of a sufficient amount of land. The
transition to organic production can be carried out under the influence
of rising prices for material resources, particularly mineral fertilizers
and plant protection products.

KEYWORDS: agricultural holdings, organic products, green manure
fertilizers.

Постановка проблеми у загальному вигляді. В Україні з ко-
жним роком збільшуються площі земель сільськогосподарського
призначення, що знаходяться в обробітку великих аграрних ком-
паній. Вони виробляють понад третину валової сільськогосподар-
ської продукції та здійснюють значний вклад в економіку держави.
Разом з тим за минулий рік суттєво подорожчали матеріально-
технічні ресурси, що приведе до економії видатків у сільськогос-
подарській діяльності. Одним із напрямів економії матеріальних
ресурсів є мінімізація застосування засобів захисту рослин і пере-
хід на органічне виробництво сільськогосподарських культур.

Україна має потенціал для збільшення площ під органічним
сільським господарством. Родючі ґрунти та великі масиви сільсь-
когосподарських угідь є основою для переходу на органічне ви-
робництво. У свою чергу переваги органічного сільського госпо-
дарства є надзвичайно великими — для економічного зростання,
захисту навколишнього середовища, якості та безпеки харчових
продуктів, запобігання зміні клімату та соціальної справедливості.

Аналіз існуючих досліджень за даною проблемою. Стан,
проблеми та перспективи вирощування органічної сільськогос-
подарської продукції в Україні розглядалися такими науковцями,
як: Артиш В.І., Зайчук Т.О., Милованов Є.В., Чайка Т.О., Шлапак
В.О. та ін. Однак вирощування органічних сільськогосподарсь-
ких культур в агрохолдингах України та економії витрат на міне-
ральні добрива та пестициди, розглянуті ще недостатньо, що зу-
мовило актуальність і вибір теми дослідження.

Формулювання цілей статті. Метою статті є визначення ре-
зервів виробництва вітчизняної органічної продукції у великих
аграрних компаніях та впливу подорожчання матеріально-техніч-
них ресурсів на процес переходу на органічне виробництво.

Виклад основного матеріалу. Посівна площа сільськогоспо-
дарських культур у всіх категоріях господарств під урожай 2015
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року прогнозується в межах 27,2 млн га або на рівні минулого
року. При цьому зерновий клин становитиме на рівні 15,6 млн га,
що на 614,1 тис. га перевищить цей показник минулого року та
досягне 57 % у структурі посівних площ.

Озимі культури на зерно під урожай 2015 року посіяні на
площі 8 млн га. Зокрема площі під озимою пшениці становлять
6,8 млн га, озимим ячменем — 1,1 млн га, житом — 149,6 тис га.
Озимий ріпак на зерно посіяний на площі 891,6 тис. га. Площі
посівів ярих культур становитимуть 7,6 млн га і за структурою
суттєво не відрізнятимуться від минулорічних. При цьому струк-
тура ярого зернового клину під урожай 2015 року корегувати-
меться залежно від умов перезимівлі озимих культур, зокрема
площами кукурудзи на зерно, пізніх круп’яних культур та сої [1].

Значні обсяги земель знаходяться в користування великих аг-
рарних компаній. На початку 2014 року в Україні функціонувало
78 агрохолдингів, площа обробітку земель, у яких перевищила 10
тис. га. Загалом у їх землекористуванні знаходилося 5,85 млн га,
або майже 28 % загальної площі угідь, що перебувають у викори-
станні сільськогосподарських підприємств [2].

Особливість цьогорічної весняної посівної кампанії буде еко-
номія матеріально-технічних ресурсів через їх подорожчання.
Мінагрополітики прогнозує проведення весняно-польових робіт
у звичному режимі та у визначені терміни. Разом з тим, виника-
ють проблеми щодо їх фінансуванням. Так власними коштами
аграрії забезпечені на 48 млрд грн, що становить 82 %, решту пе-
редбачається залучити через комерційні банки. Найбільший де-
фіцит коштів і потреба у кредитах спостерігається у Запорізькій,
Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівнен-
ській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій,
Черкаській і Чернігівській областях [1].

Один з основних факторів впливу на збільшення витрат на ви-
рощування сільськогосподарських культур мають мінеральні до-
брива. У структурі собівартості сільськогосподарських культур
такі витрати становлять від 15 до 25 %. Наразі імпортні мінера-
льні добрива подорожчали через знецінення вітчизняної грошо-
вої одиниці, а добрива вітчизняного виробництва — через зрос-
тання цін на природній газ і під впливом попиту на ринку. Тож
станом на 23 лютого 2015 року середні ціни вітчизняного ринку
за 1 т аміачної селітри становили від 9,6 до 10,3 тис. грн, карба-
міду 11-11,6 тис. грн, карбамідно-аміачної суміші — 9,7—10,5
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тис. грн, нітроамофорки російського виробництва — 10,3—12
тис. грн, вітчизняного — 10,1—10,2 тис. грн [3]. Загалом, для
проведення комплексу весняно-польових робіт аграріями перед-
бачається використати 976 тис. т діючої речовини мінеральних
добрив. Зокрема азотних 697 тис. т, фосфорних — 159 тис. т, ка-
лійних — 119 тис. т [1].

Для захисту рослин від бур’янів, хвороб і шкідників сільсько-
господарських культур аграрії планують використати 27,7 тис. т
пестицидів, проти 29,1 тис. т роком раніше, в тому числі гербіци-
дів — 17,9 тис. т, проти 18,5 тис. т у 2014 році. Для забезпечення
потреб аграріїв у пестицидах на ринку України діють багато уча-
сників: як виробників, так і дистриб’юторів. Вітчизняні торгові
фірми, які працюють в Україні, переважно закуповують засоби
захисту рослин у провідних світових виробників (оскільки власне
виробництво не є доцільним через моральну і технічну відсталість),
а потім реалізують їх на внутрішньому ринку.

На український ринок свою продукцію постачають близько 20
провідних світових компаній зі Швейцарії, Німеччини, Сполучених
Штатів Америки, Франції, Іспанії, Японії, Угорщини та інших країн.
Загалом понад 50 % українського ринку засобів захисту рослин на-
лежать трьом компаніям: німецьким виробникам Bayer і BASF, а
також шведській компанії Syngenta. До 20 % ринку засобів захисту
рослин займають вітчизняні виробники, які працюють з китайською
сировиною, а саме Агросфера, Хімагромаркетинг та інші. Амери-
канські компанії DuPont і DowAgrosciences займають близько 12–
15 % українського ринку засобів захисту рослин. Решта ринку нале-
жать дрібним компаніям. Проте враховуючи інфляційні процеси,
що відбуваються в країні структура постачальників на ринку засобів
захисту рослин може суттєво змінитися.

Вартість засобів захисту рослин зросла відповідно знеціненню
вітчизняної грошової одиниці. Оскільки більшість пестицидів,
що пропонуються на внутрішньому ринку мають у своїй основі
ціни в євро, то й вартість препаратів упродовж минулого року
зросла в середньому в 2–2,5 разу. Виходячи з цього, сільськогос-
подарські виробники почали віддавати перевагу не оригінальній
продукції європейських виробників а її аналогам, здебільшого
китайського виробництва.

Однією із можливостей економії мінеральних добрив при ви-
рощуванні сільськогосподарських культур є запровадження посі-
вів сидеральних культур. Сидеральні посіви є важливим джере-
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лом поживних речовин, адже мають великий запас азоту, значну
кількість фосфору і сірки, а також калій, кальцій, магній та інші
елементи живлення рослин. Використання зеленого добрива зна-
чно поліпшує родючість ґрунту, його фізичні властивості. Сиде-
рати пригнічують ріст бур’янів, переростаючи їх, зменшують
змив ґрунту на полях, підвищують рівень технології окремих
культур та сівозмін у цілому. Вони сприяють нагромадженню во-
логи в ґрунті, використовуючи вологу опадів на 70–80 % ефекти-
вніше порівняно з полями не зайнятими такими посівами.

Цінність сидератів залежить насамперед від виду культури і
кількості приорюваної зеленої маси. Вирощування сільськогос-
подарських культур на зелене добриво особливо корисне у зоні
достатнього зволоження. Ці культури згладжують вплив неспри-
ятливих попередників і покращують фітосанітарний стан ґрунту.
Зелена маса сидеральних добрив приорюється соковитою з висо-
ким вмістом води, тому вона швидко розкладається і виділяє
азот. Сидерати збагачують грунт біологічно поживними речови-
нами, а головне органічною масою, яка при гемофікації віднов-
лює вміст гумусу. Отже, сидерати є дешевими та ефективними
замінниками мінеральних добрив. Особливо важливо їх застосо-
вувати при відсутності мінеральних добрив і пестицидів.

Ефективнішою сидеральною культурою є еспарцет. При про-
веденні необхідних агротехнологічних заходів з підпокривного ви-
рощування еспарцету виробничі витрати становлять 1,5 грн/га. За
урожайності 300 ц/га у грунт надходить у середньому 260 кг по-
живних речовин, у тому числі: азоту — 140 кг, фосфору — 40 кг,
калію — 80 кг. При цьому собівартість 1 кг поживних речовин
становить 6,6 грн. Еспарцет ефективніший за аміачну селітру у
4,5 разу, нітроамофоску — у 4,1 разу.

Розширення посівів сидеральних культур є необхідним елеме-
нтом екологізації, підвищення врожайності сільськогосподарсь-
ких культур, економії витрат на мінеральні добрива. Прибавка
врожаю від сидерації може становити: пшениці 1,7—4,3 ц/га, ку-
курудзи на зерно — 9—13 ц/га, кукурудзи на зелену масу — 70—
130 ц/га, цукрових буряків — 50—140 ц/га. Застосування сидера-
тів у сівозміні стимулює збільшення чисельності ґрунтових орга-
нізмів, збагачує кількісний і якісний склад ґрунту, сприяє підви-
щенню його біологічної активності. Відтак сидеральні посіви
мають стати невід’ємною складовою сівозмін і надійно увійти в
господарську діяльність аграрних підприємств [4].
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Відмова від застосування мінеральних добрив і засобів захис-
ту рослин може стати основою до переходу на органічне вироб-
ництво. Увага світової громадськості до органічної продукції не-
ухильно зростає. Таке відношення продиктовано не лише турбо-
тою про навколишнє середовище, а й ставленням до власного
здоров’я. В Україні також зростає популярність органічної про-
дукції. Вітчизняний споживач стає обережнішим і вимогливішим
при виборі продуктів харчування. Як наслідок, зростає чисель-
ність виробників продуктів органічного походження, проте зде-
більшого це невеликі фермерські господарства.

Органічне виробництва в Україні характеризується незначни-
ми обсягами та асортиментом виробництва продукції. Проте, віт-
чизняні споживачі зацікавлені в екологічно чистих овочах, фрук-
тах, продуктах м’ясо-молочної та зернової групи. Їх виробництву
сприяє належна ресурсна база та природнокліматичні умови.
Експертні оцінки вітчизняних земель свідчать про наявність ве-
ликої кількості сільськогосподарських угідь придатних для ве-
дення органічного господарства.

Однак запровадження здорового харчування стримується не-
значною часткою органічної продукції в загальній пропозиції
внутрішнього ринку та суттєво вищими цінами на неї. Якщо у
світі органічні продукти дорожче звичайних на 20—30 %, то в
Україні різниця в цінах може становити у два та навіть більше
разів [5]. При цьому, витратна частина при вирощуванні органіч-
ної продукції порівняно з традиційною менша, адже виключає
такі складові собівартості, як засоби захисту рослин і добрива.
Більшу частину ціни органічної продукції на полицях магазинів
становлять витрати на доставку до кінцевого споживача. Такі
продукти іноді мають обмежений термін зберігання, потребують
спеціальної обробки та транспортування. Незважаючи на це, од-
ними з пріоритетних напрямів подальшого розвитку аграрного
сектору України є: цілеспрямована розбудова і функціонування
органічного аграрного виробництва; упровадження в переробну
промисловість таких технологій, які не завдавали б шкоди навко-
лишньому середовищу, зокрема за рахунок глибокої переробки
вторинних ресурсів; розвитку ринку продуктів для дитячого хар-
чування в тісному зв’язку з екологічним виробництвом, де
пред’являються особливо жорсткі вимоги до якості.

Висновки. Валове виробництво зернових і зернобобових куль-
тур в Україні у 2015 році прогнозується меншим порівняно з ми-
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нулим роком. Основною причиною цього буде суттєве подорож-
чання матеріально-технічних ресурсів. Навіть зростання цін на зе-
рно та олійне насіння не в повній мірі компенсуватимуть таке по-
дорожчання. Якщо порівняно з 2013 роком ціни матеріально-
технічних ресурсів наразі зросли в тричі, то на продукцію рослин-
ництва в 2–2,5 разу. Тому економія на ресурсному забезпеченні
вирощування сільськогосподарських культур безумовно позна-
читься на урожайності та як наслідок на валовому зборі 2015 року.

Одним із подальших напрямів вирощування сільськогоспо-
дарських культур у великих аграрних компаніях є перехід на ор-
ганічне виробництво. Запровадження в агротехнології посівів си-
деральних культур як альтернативу мінеральним добривам і
засобам захисту рослин зменшуватиме собівартість сільськогос-
подарських культур, покращить екологічний стан земель і зага-
лом сільських територій. До того ж, такі зміни в технологічних
процесах позитивно відзначаться на економіці господарювання,
оскільки зменшують виробничі витрати та через підвищенні ціни
на органічну продукцію збільшують доходи господарюючих су-
б’єктів.
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АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто особливості функціонування агро-
промислових формувань в Україні та їх вплив на соціально-
економічний розвиток села. Показано негативний вплив укрупнен-
ня аграрного виробництва на можливості зайнятості сільського
населення. Запропоновано заходи щодо підвищення соціальної
спрямованості діяльності агрохолдингів та їх залучення до вирі-
шення проблеми сільського безробіття.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: агрохолдинги, зайнятість сільського населення,
сільський розвиток, сільські території.
ANNOTATION. The article describes the features of the agricultural
groups in Ukraine and their impact on the socio-economic development of
the village. The negative impact on the consolidation of agriculture
employment opportunities in rural areas is shown. The measures of
improve the social orientation of agricultural holdings and their involve-
ment in solving the problem of rural unemployment are offered.
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