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ВСТУП

Аварія на Чорнобильській АЕС спричинила важкі соціально-економічні 
наслідки для України. Серед господарюючих суб’єктів її негативний вплив 
особливо проявився на діяльності підприємств аграрного сектору, адже 
радіаційного забруднення зазнав ключовий фактор сільськогосподарського 
виробництва - земля. Радіаційне забруднення великою мірою позначилося 
також на трудових ресурсах територій. Внаслідок переміщення та старіння 
населення скоротилася пропозиція праці на місцевому рівні, погіршилися її 
якісні характеристики. Ці процеси посилюються й проблемами сьогодення, що 
пов’язані з ресурсним забезпеченням аграрного виробництва, зокрема 
морально і фізично застарілими технічними засобами і технологіями, 
високими цінами на добрива, корми, засоби захисту рослин, ветеринарні 
препарати, відсутністю у підприємств власних земельних масивів тощо. 
Актуальними залишаються питанням незбалансованості структури ресурсного 
потенціалу та організації виробництва без шкоди для земельних ресурсів та 
споживачів сільськогосподарської продукції. В умовах, що склалися, нагальне 
вивчення особливостей формування та використання ресурсного потенціалу 
сільського господарства на радіаційно забруднених територіях для 
прогнозування подальшого розвитку функціонуючих аграрних підприємств 
регіону зумовило вибір теми дослідження.

Теоретико-методологічним проблемам дослідження процесів 
формування та використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських 
підприємств присвячені роботи відомих учених-економістів, зокрема: 
В. Андрійчука, О. Бородіної, О. Бугуцького, І. Поповича, В. Россохи, 
В. Трегобчука, М. Федорова, В. Юзефовича, В. Юрчишина, В. Якубів та ін. 
Вивчення економічних проблем ведення сільськогосподарського 
виробництва на радіаційно забруднених територіях знайшло відображення в 
роботах Н. Берлач, Л. Головко, Н. Зіновчук, А. Малиновського, В. Славова, 
Є. Ходаківського та ін. Водночас, процеси формування та використання 
ресурсного потенціалу аграрних підприємств на радіаційно забруднених 
територіях та їх вплив на ефективність діяльності підприємств- 
товаровиробників залишаються недостатньо вивченими. Це свідчить про 
актуальність проблеми формування та ефективного використання ресурсного 
потенціалу сільськогосподарських підприємств, розташованих в регіоні, який
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постраждав від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, що й визначило 
необхідність проведення даного наукового дослідження.

Мета даної монографії полягає в науковому обґрунтуванні теоретико- 
методологічних положень та розробці практичних рекомендацій щодо 
підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу
сільськогосподарських підприємств радіаційно забруднених територій. У 
відповідності до поставленої мети визначено такі завдання дослідження:

• виявити теоретико-методологічні підходи до оцінки ефективності 
використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств у 
радіаційно забруднених регіонах;

• удосконалити класифікацію складу ресурсного потенціалу
сільськогосподарських підприємств та встановити наявність 
специфічних його елементів, їх структурних та якісних характеристик 
на радіаційно забруднених територіях;

• встановити систему чинників, що визначають ефективність формування 
та використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських 
підприємств на радіаційно забруднених територіях;

• з’ясувати проблеми реалізації ресурсного потенціалу аграрних 
підприємств у радіаційно забруднених територіях на основі показників 
відносної забезпеченості факторами виробництва;

• провести діагностику чинників використання ресурсного потенціалу 
сільськогосподарських підприємств радіаційно забруднених територій;

• встановити рівень мобільності та організаційної доступності ресурсів 
для сільськогосподарських підприємств на територіях радіаційного 
забруднення та ідентифікувати вплив рівня такої мобільності на 
ефективність діяльності аграрних формувань;

• розробити імітаційну модель формування прибутку
сільськогосподарського підприємства в залежності від рівня 
радіаційного забруднення та ефективності використання ресурсного 
потенціалу;

• запропонувати напрями оптимізації використання ресурсного
потенціалу підприємств аграрного сектора радіаційно забруднених 
територій;

• обґрунтувати систему необхідних заходів, спрямованих на організацію 
землеохоронного фонду на територіях радіаційного забруднення.
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Об'єктом дослідження є процес формування і використання 
ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств, розташованих у 
зоні посиленого радіаційного забруднення.

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методологічних і 
практичних аспектів використання ресурсного потенціалу в 
сільськогосподарських підприємствах на радіаційно забруднених територіях.

Теоретико-методологічну основу монографії становить сучасна 
економічна теорія, комплекс інструментів та наукових підходів, які 
застосовувалися у відповідності до завдань окремих структурних розділів 
наукової роботи.

Інформаційну базу дослідження склали законодавчі та нормативні 
акти, пов’язані з розвитком аграрного виробництва в зоні радіаційного 
забруднення, статистична інформація Державного комітету статистики 
України, його обласного і районних управлінь в Житомирській області, 
Міністерства економіки України, Міністерства аграрної політики України, 
дані обласного і районних управлінь агропромислового розвитку, первинні 
дані окремих сільськогосподарських підприємств, розташованих в радіаційно 
забруднених районах Житомирської області, наукова література, результати 
особистих досліджень автора.

Практичне значення одержаних результатів полягає у формуванні 
пропозицій щодо розробки соціально-економічної політики, нормативно- 
правових документів, стратегії розвитку радіаційно забруднених регіонів, 
розміщених і функціонуючих в цих регіонах сільськогосподарських 
підприємств та їх об’єднань, визначенні впливу радіаційного забруднення на 
якісні і кількісні показники ресурсного потенціалу аграрних підприємств, 
особливостей організаційно-економічного механізму забезпечення суб’єктів 
господарювання технологіями захисту і відновлення їх ресурсного потенціалу 
в умовах підвищеної радіації, державного стимулювання ефективнішого 
використання наявного ресурсного потенціалу агроформувань.



РОЗДІЛ 2

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА 

ТЕРИТОРІЯХ РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ

2.1. Особливості економічної оцінки ресурсного потенціалу 

земельних угідь сільськогосподарських підприємств радіаційно 

забруднених територій та ефективності його використання

Як встановлено в першому розділі дослідження, під ресурсним 

потенціалом сільськогосподарського підприємства будемо розуміти 

сукупність земельних, матеріально-технічних, трудових, фінансових та 

інформаційних ресурсів суб’єкта господарювання, набутих ним в результаті 

господарської діяльності, залучених у формі внесків учасників чи 

запозичених (орендованих) і призначених для організації виробничої, 

комерційної та фінансової діяльності. Зважаючи на багатоелементність та 

багатоаспектність прояву ресурсного потенціалу, оцінку його складу та 

ефективності використання доцільно проводити шляхом співставлення 

абсолютних значень обсягів ресурсів сільськогосподарських підприємств в 

часі, дослідження співвідношень між складовими елементами потенціалу, а 

також через порівняння обсягів ресурсів та результатів їх використання в 

сільськогосподарських підприємствах радіаційно-забруднених територій з 

іншими господарськими формами та іншими («чистими») районами.

Головним завданням, що вирішується в процесі оцінки, є визначення 

проблеми реалізації ресурсного потенціалу на територіальному рівні на 

основі показників відносної забезпеченості факторами виробництва. За 

даними обласного управління статистики маємо порівняти показники 

відносної землезабезпеченості, трудозабезпечності, капіталозабезпеченості 

сільськогосподарських підприємств територій радіаційного забруднення з 

«чистими» районами; порівняти території за відносними показниками

53
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врожайності, продуктивності праці та фондовіддачі; встановити нормативний 

(середній) рівень трудомісткості, капіталомісткості та землемісткості 

основних видів сільськогосподарської продукції. Крім того, враховуючи 

здатність продукції накопичувати радіонукліди, необхідно зробити висновок 

про доцільну спеціалізацію радіаційно-забруднених територій за факторним 

критерієм та за критерієм радіаційного забруднення.

Житомирська область є одною з найбільш забруднених радіонуклідами 

областей України. Із загальної площі 1047,5 тис. га 84 % є забрудненими 

радіоактивним стронцієм і 63 % – цезієм. Найбільша щільність забруднення 

спостерігається у північних районах області. За Законом України «Про 

правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» від 1991 р. частини територій цих районів 

відносяться до зон посиленого радіоекологічного контролю та до зон 

гарантованого добровільного відселення і тому отримали статус територій 

радіоактивного забруднення.

З офіційних джерел обласної статистики доступними є такі дані:

- обсяги виробництва сільськогосподарської продукції в цілому по області в 

порівняних цінах;

- розподіл виробництва сільськогосподарської продукції в області за 

категоріями господарств (сільськогосподарські підприємства та 

господарства населення);

- розподіл виробництва сільськогосподарської продукції в області по 

районах (дозволяє виділити виробництво продукції на радіаційно 

забруднених територіях, але при цьому відсутня можливість встановити 

обсяги виробництва сільськогосподарської продукції в аграрних 

підприємствах по районах).

З метою забезпечення аналітичної частини роботи необхідною 

інформацією були проведені два спеціальних дослідження. Результати 

першого з них містять зведену інформацію про виробництво валової 

продукції сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах
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кожного району радіаційно забруднених територій, а також інформацію про 

чисельність працюючих, фонд заробітної плати, залучені угіддя, первісну 

вартість основних фондів, обсяги матеріальних витрат та чистий прибуток 

сільськогосподарських підприємств, що функціонували у районах радіаційно 

забруднених територій та звітували за формою № 50-сг у досліджуваний 

період. Період, охоплений спостереженнями –  2005–2008 рр.

Кількість підприємств, що звітували за формою № 50-сг, кожного року 

була різною, і не співпадала з кількістю діючих сільськогосподарських 

підприємств в районах радіаційно забруднених територій, про які повідомляє 

обласне управління статистики. Тому використання отриманої інформації у 

співставленнях з чистими районами та іншими категоріями господарств буде 

здійснюватися з відповідними обмеженнями та застереженнями.

Оцінку ресурсного потенціалу радіаційно забруднених територій 

Житомирської області та функціонуючих там сільськогосподарських 

підприємств почнемо з абсолютно немобільних ресурсів –  земельних угідь - 

у співвідношенні з відносно немобільною робочою силою. Земельні угіддя є 

необхідною умовою здійснення сільськогосподарського виробництва. 

Значимість вказаного ресурсу для господарської діяльності визначається у 

порівнянні з трудовими і матеріально-технічними ресурсами.

Оскільки тривалий час спостерігаються процеси скорочення машинно- 

тракторного парку та зменшення чисельності зайнятих у

сільськогосподарських підприємствах, важливість земельних ресурсів 

відповідно зростає, що обумовлює актуальність дослідження забезпеченості 

ними суб’єктів господарювання. Радіаційне забруднення територій внаслідок 

Чорнобильської катастрофи значною мірою вплинуло як на людські 

(трудові), так і на земельні ресурси і призвело до скорочення площ угідь, 

призначених для сільськогосподарського виробництва, погіршення якості 

придатних угідь та обмеження у спеціалізації сільськогосподарських 

підприємств.
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Таким чином, відбулися зміни не тільки показників забезпечення 

земельними ресурсами сільськогосподарського виробництва, але й 

землезабезпеченості працівників підприємств та їх продуктивності праці. 

Встановлення закономірностей формування та використання потенціалу 

земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств на радіаційно- 

забруднених територіях становить важливу наукову проблему.

Вихідними принципами даної частини дослідження є наступні 

положення. Обсяг, якість та структура земельних ресурсів, якими 

розпоряджається сільськогосподарське підприємство, мають забезпечувати 

високопродуктивне виробництво сільськогосподарської продукції, 

відповідати чисельності працівників та їх здатності обробляти угіддя. Разом з 

тим, спеціалізація сільськогосподарського виробництва та агротехнологія 

мають узгоджуватися з грунтовими умовами та характером радіаційного 

забруднення.

Ключовими показниками, що будуть розглядатися в рамках даної 

частини дослідження, є землезабезпеченість (навантаження ріллі та 

сільськогосподарських угідь на одного працівника) та продуктивність угідь. 

На основі порівняння відносної землезабезпеченості та відносної 

продуктивності угідь необхідно зробити висновок про ефективність 

поєднання трудових і земельних ресурсів у складі ресурсного потенціалу 

сільськогосподарських підприємств радіаційно-забруднених територій 

Житомирської області.

До радіаційно-забруднених в Житомирській області відносяться 

Володарськ-Волинський, Ємільчинський, Коростенський, Луганський, 

Малинський, Народицький, Новоград-Волинський, Овруцький та Олевський 

райони. Загальна площа вказаних районів становить 16107 км2. На їх 

території (на 1 січня 2009 р.) проживало 451,5 тис. осіб, в т.ч. 223,7 тис. осіб 

сільського населення [113, с. 29]. У відносних показниках до всієї області це 

складає 54 % території, 34,9 % всього населення та 40,7 % сільського 

населення. Таким чином, частка сільського населення на територіях



57

радіаційного забруднення є вищою, ніж в середньому по області та у 

порівнянні з районами, відносно радіаційно чистими (на 7 та на 10,8 п.п. 

відповідно). Разом з тим, щільність населення у досліджуваних регіонах є 

значно нижчою, ніж в середньому по області.

Серед земельних угідь, наявних в радіаційно забруднених районах, 

виділимо сільськогосподарські угіддя, ріллю та посівні площі і порівняємо з 

іншими районами області (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Структура земельних угідь Житомирської обл. станом на 1.01.2008 р.

№ Район

Загальна
площа1

Сільськогосподарські
угіддя1 Рілля1 Посівні площі2

тис. га тис. га % загальної 
площі тис. га % с.г. 

угідь тис. га %
ріллі

1 Вол.-Волинський 87 53,1 61,03 16,6 31,26 17,31 104,25
2 Ємільчинський 211,2 90,9 43,04 65,8 72,39 34,89 53,02
3 Коростенський 176,9 96 54,27 69,2 72,08 27,19 39,29
4 Лугинський 99,4 35,6 35,81 16,9 47,47 9,04 53,51
5 Малинський 148,5 64,2 43,23 46,8 72,90 17,61 37,64
6 Народицький 128,4 28 21,81 13,4 47,86 9,46 70,59
7 Нов.-Волинський 212,5 109,4 51,48 69,2 63,25 48,72 70,40
8 Овруцький 322,1 72,7 22,57 41,4 56,95 28,66 69,22
9 Олевський 224,7 47,4         21,09 22,1 46,62 13,14 59,45
10 Андрушівський 95,6 76,1 79,60 63,4 83,31 55,85 88,09
11 Баранівський 100 53,7 53,70 32,7 60,89 22,46 68,68
12 Бердичівсьий 90,1 64,8 71,92 52,8 81,48 43,24 81,89
13 Брусилівський 62,6 53 84,66 34,2 64,53 25,12 73,45
14 Житомирський 150,2 70,7 47,07 50,4 71,29 30,47 60,45
15 Коростишівський 97,4 50,8 52,16 41,5 81,69 20,10 48,42
16 Любарський 75,7 63,8 84,28 55,3 86,68 46,19 83,53
17 Попільнянський 103,7 80,2 77,34 73,3 91,40 64,19 87,58

 18 Радомишльський 129,7 73,2 56,44 52,6 71,86 23,36 44,41
 19 Романівський 92,8 52,9 57,00 36,7 69,38 23,33 63,57
 20 Ружинський 100,2 83 82,83 70 84,34 66,33 94,76
 21 Червоноармійський 85,3 57,7 67,64 42,1 72,96 27,18 64,57
22 Черняхівський 85 66,3 78,00 51,6 77,83 26,44 51,24

 23 Чуднівський 103,7 79,6 76,76 62,9 79,02 45,15 71,79
 24 По області 2982,7 1523,1 51,06 1080,9 70,97 725,42 67,11

25
По радіаційно-
забрудненій
території

1610,7 597,3 37,08 361,4 60,51 206,01 57,00

26 У відсотках до 
області, % 54,00 39,21 - 33,44 - 28,40 -

Джерело: [159, с. 54-55; 2113, с. 112]
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На території Житомирської області сільськогосподарськими угіддями 

вважаються 1523,6 тис. га. Частка радіаційно забруднених районів у 

загальній площі сільськогосподарських угідь складає 39,2 % або 597,3 тис. га. 

На даний час 33,4 % ріллі та 29,4 % посівних площ, наявних в області, 

розміщено на радіаційно забруднених територіях. Якщо порівняти ці 

показники з часткою сільського населення радіаційно забруднених територій 

у загальній чисельності сільського населення області (40,7 %), то можна 

зробити висновок про відносно нижчу забезпеченість сільсько

господарськими угіддями та ріллею сільських жителів радіаційно 

забруднених територій. Разом з тим, не все сільське населення радіаційно 

забруднених територій може розглядатися як частина трудового потенціалу 

сільськогосподарських підприємств вказаних територій.

Відобразимо розподіл районів за рівнем освоєння земель у вигляді 

гістограми (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Розподіл районів Житомирської області за рівнем освоєння землі 

станом на 1.01.2008 р.

Перші дев’ять стовпчиків відповідають радіаційно забрудненим 

районам. В більшості районів радіаційно забруднених територій частка 

сільськогосподарських угідь у загальній площі є меншою за середній



обласний рівень. Виняток становлять Новоград-Волинський (7), 

Коростенський (3) та Володарськ-Волинський (3) райони. Натомість, серед 

радіаційно чистих районів, лише один має рівень освоєння землі, менший за 

середній обласний - Житомирський район (14).

Середній рівень освоєння землі на території радіаційного забруднення 

в цілому складає 37,08 %, тоді як в «чистих» районах –  60,78 %

Важливими показниками структури угідь є коефіцієнти розораності 

сільськогосподарських угідь, що визначається як відношення ріллі до 

сільськогосподарських угідь, та використання ріллі - відношення площі, 

зайнятої під сільськогосподарські культури до загальної площі ріллі. 

Розподіл районів за рівнем розораності угідь відобразимо у вигляді 

гістограми на рис. 2.2.
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Рис. 2.2. Розподіл районів Житомирської області за рівнем розораності угідь

станом на 1.01.2008 р.

В середньому по радіаційно забрудненим територіям рівень 

розораності сільськогосподарських угідь становить 60,51 %, тоді як по 

області в цілому –  70,97 %. Лише 3 райони з радіаційно забруднених 

територій мають рівень розораності, вищий за середній по області –  

Ємільчинський (2), Коростенський (3) та Малинський (5). Решта районів
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радіаційно забруднених територій мають значно нижчі показники 

розораності.

Необхідно зазначити, що екологічно обґрунтованими є рівні 

розораності сільськогосподарських угідь зони Полісся –  40 %, Перехідної 

зони –  51 % і зони Лісостепу –  72 %. В середньому по області екологічно 

обґрунтованим є рівень розораності, що складає 52 % [59, с. 58]. Переважна 

більшість районів радіаційно забруднених територій (вісім з дев’яти, крім 

Новоград-Волинського) відносяться до зони Полісся і об’єктивно повинні 

мати нижчий рівень розораності. Натомість, лише Володарськ-Волинський 

район задовольняє даному нормативу, а розораність в Малинському, 

Ємільчинському та Коростенському районах більш як у півтора рази 

перевищує екологічно обґрунтований рівень.

Відношення посівних площ сільськогосподарських культур до ріллі 

характеризує рівень її використання. Високими значеннями використання 

ріллі характеризуються переважно райони області, що відносяться до зони 

Лісостепу (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Розподіл районів Житомирської області за рівнем використання ріллі 

станом на 1.01.2008 р.
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Найвище значення за рівнем використання ріллі належить Володарськ- 

Волинському району. Зважаючи на те, що рівень використання ріллі тут 

перевищує 100 %, це можна вважати помилкою в розрахунках. Але 

насправді, така патологія виникла внаслідок статистичних розбіжностей між 

різними джерелами інформації, що обумовлені хибною класифікацією угідь. 

Посівні площі у Володарськ-Волинському районі у 2008 р. становили 17,31 

тис. га, а до ріллі в цьому районі було віднесено лише 16,6 тис. га. Натомість, 

саме в цьому районі найбільшу площу у 2008 р. займали перелоги –  23,9 тис. 

га, що практично удвічі вище за площі перелогів у Брусиловському районі, 

який є наступним у цьому впорядкованому списку.

Таким чином, неправомірно високий показник використання ріллі у 

Володарськ-Волинському районі можна вважати свідченням низького 

якісного рівня роботи організацій, що здійснюють класифікацію та 

статистичну оцінку угідь. Разом з тим, навіть це завищене значення не 

порушує загальної картини –  рівень використання ріллі в районах радіаційно 

забруднених територій є на 10 п.п. нижчим, ніж в середньому по області. 

Зважаючи на перевищення фактичного рівня розораності над екологічно 

обґрунтованим показником, доречним є питання про скорочення площ ріллі 

до обґрунтованого рівня та підвищення показника використання ріллі.

Нескладні розрахунки показують, що підвищення рівня використання ріллі 

на територіях радіаційно забруднених територій до 82 % дозволить зберегти 

існуючі посівні площі і при цьому зменшити рівень розораності до екологічно 

обґрунтованого показника. Те, що таке підвищення рівня використання ріллі 

можливе, демонструють, принаймні, 6 районів Житомирської області.

Аналіз обсягів і структури залучених у сільськогосподарське 

виробництво угідь необхідно доповнити даними про результативність цього 

виробництва та чисельність зайнятих працівників. Інформацію про 

чисельність зайнятих в аграрному виробництві по області в цілому у 

господарствах різних організаційно-правових форм можна отримати з 

офіційного статистичного довідника. Також у відкритому доступі наявна
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статистична інформація про сільськогосподарські угіддя, задіяні в 

господарствах різних організаційно-правових форм. Натомість, виділити таку 

інформацію окремо по районах і підбити підсумки по радіаційно забрудненій 

території з офіційних джерел є неможливим.

Таблиця 2.2

Результативність використання земельних та трудових ресурсів в

аграрному виробництві Житомирської області
Показник 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р.

Всі категорії господарств Житомирській обл.
Продукція сільського господарства в 
порівняних цінах 2005 р., млн. грн.1 3170,9 3216,1 2983,4 3205,5
Зайняті в сільському господарстві, тис. осіб2 164,9 95,7 84,8 75,1
Сільськогосподарські угіддя, тис. га3 1375,8 1346,6 1330,4 1324,1
Землезабезпеченість, га/ос. 8,34 14,07 15,69 17,63
Продуктивність праці, тис. грн./ос. 19,23 33,61 35,18 42,68
Валова продукція на 1 га угідь, тис. грн. /га 2,30 2,39 2,24 2,42

Сільськогосподарські підприємства Житомирської обл.
Продукція сільського господарства в 
порівняних цінах 2005 р., млн. грн.1 736,5 808,9 741,1 870,1

Середньорічна кількість найманих працівників 
с.-г. підприємств, тис. осіб2 54,5 46,2 38,2 32,5
Сільськогосподарські угіддя, тис. га3 672,9 626,9 557,6 563,2
Землезабезпеченість, га/ос. 12,35 13,57 14,60 17,33
Продуктивність праці, тис. грн./ос. 13,51 17,51 19,40 26,77
Валова продукція на 1 га угідь, тис. грн. /га 1,09 1,29 1,33 1,54

Сільськогосподарські підприємства радіаційно забруднених територій 4

Продукція сільського господарства в 
порівняних цінах 2005 р., млн. грн. 187,3 186,2 175,5 145,2
Наймані працівники с.-г. підприємств, тис. осіб 12,93 9,97 7,87 6,77
Сільськогосподарські угіддя, тис. га 227,6 158 122,7 126,6
Землезабезпеченість, га/ос. 17,60 15,85 15,59 18,69
Продуктивність праці, тис. грн./ос. 14,49 18,68 22,30 21,43
Валова продукція на 1 га угідь, тис. грн. /га 0,82 1,18 1,43 1,15

Джерело: [1 113, с. 96-97; 2113, с. 297; 359, с. 30; 4власні дослідження]

За результатами проведеного власного дослідження були виявлені та 

зафіксовані показники статистичної звітності сільськогосподарських 

підприємств, що функціонують в районах радіаційного забруднення. За
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офіційними даними, на території радіаційного забруднення у 2008 р. 

функціонувало 398 сільськогосподарських підприємств різних організаційно- 

правових форм, що становить майже 27,9 % від загальної кількості активних 

сільськогосподарських підприємств області [113, с. 101]. Звіти за формою 

№ 50-сг здавало лише 163 з них.

В табл. 2.2 акумульовані показники обсягів залучених ресурсів та 

результативності їх використання в господарствах Житомирської області (за 

даними офіційної статистики) та у сільськогосподарських підприємствах 

радіаційно забруднених територій (за даними власних досліджень).

На рис. 2.4 відображено динаміку рівня землезабезпеченості зайнятих у 

сільськогосподарському виробництві (за показником сільськогосподарських 

угідь) Житомирської області у порівнянні між різними групуваннями 

господарств.

2005 2006 2007 2008

Роки

Рис. 2.4. Динаміка рівня землезабезпеченості працівників господарств 

Житомирської області

Сільськогосподарські підприємства територій радіаційного забруднення 

характеризуються вищим рівнем землезабезпеченості працівників. Очевидно, 

що висока землезабезпеченість обумовила відносно високі показники
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продуктивності праці у сільськогосподарських підприємствах радіаційно 

забруднених територій       у       порівнянні      з     продуктивністю    праці     в

сільськогосподарських підприємствах в області в цілому. Землезабезпеченість 

виступає екстенсивним чинником виробництва продукції в розрахунку на 

одного працюючого. Подальші дослідження впливу землезабезпеченості 

працівників на рівень продуктивності праці наведемо у наступному пункті.

Раніше було виявлено певну строкатість у показниках освоєння, 

розораності та використання угідь в окремих районах радіаційно 

забруднених територій, тому доцільним буде здійснення аналізу

забезпечення земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств та 

ефективності їх використання окремо по районах. Відповідно, порівняння 

будемо здійснювати з іншими організаційними формами сільсько

господарського виробництва. В табл. 2.3 зведемо інформацію про площі 

сільськогосподарських угідь по районах радіаційно забруднених територій в 

цілому у порівнянні з площами угідь, що використовуються у 

сільськогосподарських підприємствах цих районів.

Таблиця 2.3

Площі сільськогосподарських угідь районів радіаційно забруднених 

територій, що знаходяться у використанні с.-г. підприємств, тис. га
Райони 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2008 р. до 2005 р., %

Вол.-Волинський 14,1 10,2 4,9 5,8 41,13
Ємільчинський 35,5 26,4 20,1 18,5 52,11
Коростенський 28,4 22 16 13,1 46,13
Лугинський 8 5,9 4,5 5 62,50
Малинський 29,1 16,2 7 12,1 41,58
Народицький 9,2 3,8 4,9 7,6 82,61
Нов.-Волинський 57,4 30,9 34,5 35 60,98
Овруцький 31 32,4 25 24 77,42
Олевський 14,9 10,2 5,8 5,5 36,91

Джерело: власні дослідження, по сукупності підприємств, що подають форму № 50-сг

Очевидним є скорочення ресурсного потенціалу земельних угідь, які 

використовують сільськогосподарські підприємства. Найменше скорочення
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відбулося у Народницькому, Овруцькому, Луганському та Новоград- 

Волинському районах. Зважаючи на те, що власниками цих угідь є приватні 

особи, які мають право самостійно визначати спосіб їх використання, можна 

припустити, що вищезазначене скорочення відбулося внаслідок низької 

ефективності використання угідь саме в сільськогосподарських 

підприємствах. Таким чином, сільськогосподарські угіддя переважно стали 

використовуватися в особистих селянських господарствах.

З метою підтвердження чи спростування цього припущення 

проаналізуємо відносні показники залучення і ефективності використання 

сільськогосподарських угідь в різних категоріях господарств (табл. 2.4.)

Таблиця 2.4

Відносні показники залучення і ефективності використання 

сільськогосподарських угідь в районах радіаційного забруднення

Житомирської області

Райони 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2008 р. до 2005 р., +/-
Частка с.-г. підприємств у використанні сільськогосподарських угідь районів 

радіаційно-забруднених територій, %
Вол.-Волинський 26,55 19,21 9,23 10,92 -15,63
Ємільчинський 39,05 29,04 22,11 20,35 -18,70
Коростенський 29,58 22,92 16,67 13,65 -15,94
Лугинський 22,47 16,57 12,64 14,04 -8,43
Малинський 45,33 25,23 10,90 18,85 -26,48
Народицький 32,86 13,57 17,50 27,14 -5,71
Нов. -Волинський 52,47 28,24 31,54 31,99 -20,48
Овруцький 42,64 44,57 34,39 33,01 -9,63
Олевський 31,43 21,52 12,24 11,60 -19,83

Частка с.-г. підприємств у виробництві валової продукції сільського господарства, %
Вол.-Волинський 10,15 8,72 7,46 5,07 -5,08
Ємільчинський 14,13 12,77 11,21 10,19 -3,94
Коростенський 10,44 11,94 13,59 14,07 3,63
Лугинський 7,91 6,46 6,99 7,71 -0,21
Малинський 8,96 9,07 10,39 11,59 2,63
Народицький 16,01 14,48 17,51 14,07 -1,94
Нов.-Волинський 32,57 35,40 36,47 27,80 -4,77
Овруцький 20,21 19,20 16,60 16,41 -3,80
Олевський 8,29 7,33 6,58 5,89 -2,39

Джерело: власні дослідження, по сукупності підприємств, що подають форму № 50-сг
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В табл. 2.4. наведені дані про відносну частку сільськогосподарських 

підприємств у використанні наявних в районах сільськогосподарських угідь 

та внесок сільськогосподарських підприємств уобництво валової 

продукції сільського господарства. Аналіз першої частини табл. 2.4 показує, 

що чим більша частка сільськогосподарських угідь використовувалася 

сільськогосподарськими підприємствами у 2005 р., тим більшим виявилося 

скорочення цієї частки за підсумками 2008 р. Дані другої частини табл. 2.4 

демонструють відносно незначний внесок сільськогосподарських 

підприємств у виробництво сільськогосподарської продукції у Володарськ- 

Волинському, Луганському та Олевському районах. Зважаючи на те, що 

внесок сільськогосподарських підприємств по області в цілому у 

виробництво валової продукції сільського господарства за період 2005-2008 

рр. коливався в межах 23-27 % і в середньому становив 25,1 %, такі 

показники по радіаційно забрудненим територіям є більш ніж скромними. 

Лише у Новоград-Волинському районі сільськогосподарські підприємства 

відіграють помітну роль у виробництві валової продукції сільського 

господарства.

Перевірка припущення про залежність ресурсного потенціалу 

земельних угідь сільськогосподарських підприємств від ефективності їх 

використання потребує подальших розрахунків. В табл. 2.5 наведемо 

результати від ділення показників з нижньої частини табл. 2.4 на відповідне 

число у верхній частині і помножимо на 100 %. Отримані показники 

характеризують наскільки продуктивно використовуються угіддя у 

сільськогосподарських підприємствах району порівняно з середнім рівнем 

продуктивності угідь у всіх господарствах відповідного району. Отримане 

число в табл. 2.5 показує, скільки відсотків від середньої продуктивності 

сільськогосподарських угідь показують сільськогосподарські підприємства. 

Використання саме відносних показників дозволяє вилучити з аналізу такий 

чинник як різниця в якості угідь.
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Таблиця 2.5

Відносні показники ефективності використання сільськогосподарських

угідь у сільгосппідприємствах радіаційно забруднених територій 

Житомирської області, %
Райони 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2008 р. до 2005 р., +/-

Вол.-Волинський 38,22 45,38 80,87 46,44 8,22
Ємільчинський 36,19 43,98 50,70 50,06 13,88
Коростенський 35,31 52,09 81,52 103,13 67,83
Лугинський 35,21 38,99 55,27 54,87 19,66
Малинський 19,76 35,94 95,29 61,48 41,72
Народицький 48,73 106,70 100,04 51,83 3,10
Нов.-Волинський 62,08 125,34 115,64 86,89 24,81
Овруцький 47,40 43,09 48,27 49,70 2,30
Олевський 26,36 34,05 53,81 50,80 24,44

Джерело: Власні дослідження, по сукупності підприємств, що подають форму № 50-сг

Лише в 5 випадках з 36 рівень продуктивності угідь у 

сільськогосподарських підприємствах виявився вищим, порівняно з середніми 

показниками по району.

Для перевірки припущення розрахуємо коефіцієнти кореляції між 

площами сільськогосподарських угідь, залучених сільськогосподарськими 

підприємствами, і відносними показниками ефективності їх використання. 

При цьому врахуємо лаг тривалістю в рік, який означає, що рішення про 

надання угідь у використання сільськогосподарським підприємствам власник 

угідь приймає за результатами господарювання у попередньому році.

Розраховані коефіцієнти кореляції між площами сільськогосподарських 

угідь, залучених сільськогосподарськими підприємствами, і відносними 

показниками ефективності використання цих угідь наведені в табл. 2.6. 

Логічним має виглядати позитивний зв'язок між досліджуваними 

показниками. Саме такий зв'язок спостерігається у Народицькому, Новоград- 

Волинському та Овруцькому районах. Позитивним є також значення 

кореляції по підприємствах радіаційно забруднених територій в цілому, хоча 

велична кореляції є досить невисокою.
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Таблиця 2.6

Характер та сила кореляційного зв’язку між відносними показниками 

площ залучених угідь та відносною ефективністю їх використання в с.-г.

підприємствах районів Житомирської області
Район Коефіцієнт кореляції

Володарськ-Волинський -0,4983
Ємільчинський -0,9588
Коростенський -0,9376
Лугинський -0,3354
Малинський -0,1418
Народицький 0,64696
Новоград-Волинський 0,9677
Овруцький 0,25407
Олевський -0,7548
Радіаційно забруднені території 0,22537

Джерело: власні дослідження, по сукупності підприємств, що подають форму № 50-сг

Від’ємні і достатньо великі значення кореляції між площами 

сільськогосподарських угідь, залучених сільськогосподарськими 

підприємствами та відносним рівнем ефективності їх використання, 
спостерігаються в Ємільчинському, Коростенському та Олевському районах. 

Такий характер зв’язку можна вважати патологією, оскільки це суперечить 

здоровому глузду і може свідчити не стільки про абсолютну 
безальтернативність рішень земельних власників, скільки про неправдивість 

статистичних даних, що подають підприємства у звітах.

Можливість альтернативного використання сільськогосподарських 
угідь, на нашу думку, має характеризуватися показником їх мобільності. 

Мобільність земельних ресурсів в цілому дорівнює нулю, але розподіл 
земельних угідь між різними користувачами є свідченням відносної 
мобільності цих ресурсів. По аналогії з показником мобільності персоналу, 

який визначають шляхом ділення чисельності співробітників, що змінили 
посади на середню чисельність співробітників організації за звітний період, 
розрахуємо показники мобільності сільськогосподарських угідь (табл. 2.7).

Щоб розрахувати представлені в таблиці дані, показники зміни площ 
сільськогосподарських угідь, що використовуються у сільгосппідприємствах
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радіаційно забруднених територій, розділили на загальну площу 

сільськогосподарських угідь відповідного району та помножили на 100 %. 
Від’ємні значення показника мобільності земельних ресурсів свідчать про 
зменшення площ використовуваних угідь внаслідок розірвання орендних 

відносин з власниками цих угідь. Позитивні значення показника мобільності 

характеризують розширення потенціалу земельних ресурсів 
сільськогосподарських підприємств районів радіаційного забруднення 

Житомирської області.

Таблиця 2.7

Мобільність земельних ресурсів у с.-г. підприємствах забруднених
територій Житомирської області, %

Район 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р.
Середнє значення за 

2005-2008 рр.
Вол.-Волинський -4,52 -7,34 -9,98 1,69 -5,04
Ємільчинський -1,65 -10,01 -6,93 -1,76 -5,09
Коростенський -3,33 -6,67 -6,25 -3,02 -4,82
Лугинський -0,56 -5,90 -3,93 1,40 -2,25
Малинський 3,43 -20,09 -14,33 7,94 -5,76
Народицький -4,29 -19,29 3,93 9,64 -2,50
Нов.-Волинський -0,18 -24,22 3,29 0,46 -5,16
Овруцький -3,58 1,93 -10,18 -1,38 -3,30
Олевський -6,12 -9,92 -9,28 -0,63 -6,49
РЗТ -2,01 -11,65 -5,91 0,65 -5,04

Джерело: Власні дослідження, по сукупності підприємств, що подають форму № 50-сг

Найбільша мобільність у розподілі сільськогосподарських угідь між 

користувачами спостерігалася у 2006 р. у Малинському, Народицькому та 

Новоград-Волинському районах. В цілому найбільші від’ємні значення 
мобільності земельних ресурсів для сільськогосподарських підприємств 

спостерігалися у 2006 р. та подекуди –  у 2007 р. На нашу думку, це пов’язано 
з впливом суб’єктивних чинників, що виникли на фоні політичного рішення 
про можливе запровадження ринку земель сільськогосподарського 
призначення. Це могло стати підставою для розірвання договорів на 
використання угідь між землевласниками та сільгосппідприємствами.

У всіх районах середня мобільність характеризується від’ємним 
значенням. Лише в 10 випадках з 45 спостерігаються позитивні значення



мобільності земельних ресурсів на користь сільськогосподарських 
підприємств. Виходячи з попередніх розрахунків, припущення про наявність 
залежності між площами сільськогосподарських угідь, використовуваними 

сільськогосподарськими підприємствами та рівнем ефективності їх 
використання разом із ступенем їх мобільності, навряд чи виявиться 

виправданим. Щоб переконатися в цьому, побудуємо регресійну модель 

типу: y=а1х1+a2х2+b, де у – частка сільськогосподарських угідь району, якими 

розпоряджаються підприємства, х1 – відносна ефективність використання 

сільськогосподарських угідь (табл. 2.5), х2 – мобільність цих угідь для 

сільгосппідприємств (табл. 2.7) –  та оцінимо її реалістичність.

Таблиця 2.8
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Статистика, яку повертає функція ЛИНЕЙН() для регресійної моделі
Величини Хі Х2 Х0

Параметри аі 0,47855 0,08 19,34

Стандартні похибки параметрів aі 0,25077 0,06 3,81

Коефіцієнт детермінації та похибка Y 0,15266 8,57 #н/д

F-статистика та ступені свободи 2,16196 24 #н/д

Регресійна та залишкова сума квадратів 317,853 1764,25 #н/д

В третьому рядку першого стовпчика табл. 2.8. подано значення 

коефіцієнту детермінації –  0,15. Це означає, що відхилення змінної у 
(потенціал   земельних   ресурсів     сільгосппідприємств)     лише    на    15 %

пояснюється відхиленнями змінних х1 та х2. F-статистика (четвертий рядок 

першого стовпчика) у порівнянні з критичним (довідковим) її значенням 
переконує, що будь-яка залежність між змінними є випадковою. Крім того, 

регресійна сума квадратів (317,8) майже в 5,5 рази менша за залишкову 

(1764,25). Таким чином встановлено, що між обсягами земельних ресурсів, 

які використовують підприємства, їх мобільністю та ефективністю 
використання статистично значимого зв’язку немає. Потенціал земельних 
ресурсів сільськогосподарських підприємств визначається іншими 

чинниками, в т. ч. суб’єктивними.
До цього часу в якості критерію ефективності використання 

сільськогосподарських угідь використовувався показник валової продукції на 
1 га угідь, оскільки його значення у підприємствах можна було порівнювати з



71

подібним показником особистих селянських господарств і робити висновки 

про відносну ефективність господарської діяльності сільськогосподарських 

підприємств. Іншим показником ефективності використання сільсько
господарських угідь є чистий прибуток, віднесений до площ угідь. Але в 

цьому випадку порівняльний аналіз може здійснюватися лише з 

сільськогосподарськими підприємствами інших районів Житомирської 
області або в часі.

На нашу думку, порівняння з підприємствами інших районів 
Житомирської області є не зовсім доречним через різну якість ґрунтів, тому 

проаналізуємо динаміку показника чистого прибутку сільськогосподарських 

підприємств радіаційно забруднених територій по відношенню до площ 

використовуваних угідь. В табл. 2.9 наведемо розраховані за результатами 

власних досліджень показники чистого прибутку на 1 га 
сільськогосподарських угідь, використовуваних сільськогосподарськими 
підприємствами радіаційно забруднених територій Житомирської області.

Таблиця 2.9

Динаміка чистого прибутку на 1 га сільськогосподарських угідь в

сільгосппідприємствах радіаційно забруднених територій, грн.

Райони 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р.

2008 р. до 
2004 р., 

+/-
Вол.-Волинський -71,4 -41,7 -63,0 -196,4 -135,5 -64,1
Ємільчинський 50,5 45,0 33,1 -55,4 -93,6 -144,2
Коростенський -7,8 4,9 -12,6 -158,6 -505,0 -497,1
Лугинський -97,4 -0,9 132,3 -137,8 -409,2 -311,9
Малинський -43,9 70,2 -132,5 -238,8 -169,9 -126,0
Народицький -28,5 -13,6 -39,5 -117,5 -138,0 -109,6
Нов.-Волинський 62,1 200,3 177,2 131,2 121,7 59,6
Овруцький 58,5 115,1 1,5 117,4 -158,2 -216,6
Олевський -15,7 96,6 69,3 266,7 -197,9 -182,3
Разом по с.-г. підприємствах 
радіаційно забруднених 
територій

1,5 14,2 3,5 1,1 -11,3 -12,8

Джерело: власні дослідження по сукупності підприємств, що подають форму № 50-сг;

Як показують дані табл. 2.9, з 45 спостережень (5 років * 9 районів) 
лише у 18 випадках (у 40 %) маємо позитивні значення показника



72

ефективності використання сільськогосподарських угідь. Стабільно
позитивні значення чистого прибутку демонструють сільськогосподарські 
підприємства лише Новоград-Волинського району. Саме в цьому районі за 5 
досліджуваних років мала місце позитивна динаміка чистого прибутку на 1 
га сільськогосподарських угідь. Варто зауважити, що серед районів 
радіаційного забруднення 8 відносяться до природної зони Полісся і лише 
один –  Новоград-Волинський –  до перехідної зони. Цей факт міг би стати 
гарним поясненням відносної успішності функціонування сільсько
господарських підприємств Новоград-Волинського району. Але для 
перевірки цього припущення проаналізуємо структуру сільсько
господарських угідь районів за типами ґрунтів (табл. 2.10). З даних таблиці 
можна зробити висновок про певну подібність ґрунтів Новоград-Волинського 
та Овруцького районів. Якість орних земель в цих районах має бути дещо 
вищою, оскільки в їх структурі наявні те тільки відносно малородючі дерево- 
підзолисті ґрунти, але і сірі та опідзолені чорноземи.

Таблиця 2.10
Структура сільськогосподарських угідь районів радіаційно

забруднених територій Житомирської обл. за типами ґрунтів, %

Райони
Дерново-

підзо
листі

Сірі та 
опідзо

лені

Чорно
земи

типові
Лучні Дерново-

глейові Болотні Всього
орнопридатних

Вол.-Волинський 84,56 1,13 0,94 11,68 1,69 86,63
Ємільчинський 85,37 0,66 10,45 3,52 86,03
Коростенський 79,58 0,21 15,73 4,48 79,79
Лугинський 73,03 1,12 16,57 9,27 74,16
Малинський 75,39 0,78 6,85 13,86 3,12 83,02
Народицький 96,43 3,57 100,00

Нов. -Волинський 31,63 23,40 5,85 2,93 30,26 5,94 63,80
Овруцький 48,69 21,18 14,58 15,13 69,88
Олевський 41,98 31,43 26,58 41,98

Джерело: складено автором за [59, с. 56]

Сільськогосподарські підприємства Овруцького району, як і 
підприємства Новоград-Волинського, в більшості випадків (в 4 випадках з 5)

демонстрували позитивні показники чистого прибутку. Натомість, під це 
пояснення не підходять сільськогосподарські підприємства Ємільчинського 
та Олевського районів, у складі орних земель яких домінують дерново- 
підзолисті ґрунти. Таким чином, лише відмінностями в якості ґрунтів
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неможливо пояснити відмінності у ефективності використання угідь 
сільськогосподарськими підприємствами забруднених територій.

Важливим чинником ефективності використання угідь може бути 
розмір підприємства. Зокрема, за даними офіційної обласної статистики було 
встановлено, що у 2008 р. середньостатистичне сільськогосподарське 
підприємство області мало у використанні 927,2 га сільськогосподарських 
угідь. За результатами власних досліджень встановлено, що з 2006 р. 
середній розмір сільськогосподарського підприємства забруднених територій 
не перевищував 836 га; протягом періоду досліджень мав постійну тенденцію 
до зменшення, а у 2008 р. становив 776,7 га. Варто порівняти цю інформацію 
з показниками табл. 2.2, де зазначається, що ефективність використання 
сільськогосподарських угідь, виміряна валовою продукцією на 1 га, на 
підприємствах області в цілому була в середньому вищою за показники 
підприємств забруднених територій. Таким чином, припущення про 
залежність ефективності використання сільськогосподарських угідь від 
розміру підприємства видається вартим уваги. Зважаючи на те, що радіаційно 
забруднені райони характеризуються неоднорідністю в показниках земле- 
використання, проаналізуємо значення розмірів підприємств окремо по 
кожному району (табл. 2.11).

Таблиця 2.11
Середній розмір сільськогосподарських підприємств районів

забруднених територій Житомирської області, га
Райони 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. Середнє значення

Вол.-Волинський 569,0 542,3 536,8 544,4 341,2 506,8
Ємільчинський 1088,2 1109,4 880,0 913,6 804,4 959,1
Коростенський 877,8 788,9 758,6 695,7 545,8 733,4
Лугинський 630,8 615,4 737,5 750,0 555,6 657,8
Малинський 996,3 1077,8 900,0 700,0 930,8 921,0
Народицький 800,0 707,7 633,3 700,0 760,0 720,2
Нов.-Волинський 1309,1 1334,9 772,5 1189,7 1206,9 1162,6
Овруцький 1400,0 1291,7 1408,7 1136,4 1090,9 1265,5
Олевський 890,0 784,2 637,5 527,3 343,8 636,6

Джерело: власні дослідження по сукупності підприємств, що подають форму № 50-сг 

Застосувавши метод професіограми (наклавши клітинки табл. 2.9 на 
клітинки табл. 2.11) можемо побачити, що з 18 клітинок, які характеризували
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позитивні значення чистого прибутку сільгосппідприємств забруднених 
територій 12 припадають на підприємства з розміром більшим за 1 тис. га, а з 
13 клітинок, які відповідають значенням розміру підприємства більше 1 тис. 
га –  12 співпадають з позитивними показниками чистого прибутку.

Таким чином, можна зробити висновок, що з ймовірністю 92,3 % 
сільськогосподарське підприємство забруднених територій розміром угідь 
більше 1 тис. га буде прибутковим. З ймовірністю 66,7 % можна 
стверджувати, що прибуткове підприємство цих регіонів виявиться 
підприємством великого розміру. Виняток складають підприємства 
Олевського району - з відносно невеликими площами угідь, але прибуткові.

В результаті проведеного дослідження були виявлені наступні 
закономірності. Райони Житомирської області, що відносяться до територій 
радіаційного забруднення, є неоднорідними за показниками освоєння та 
розораності земель, що обумовлюється природними та іншими об’єктивними 
(зокрема, екологічними) чинниками. Середній рівень використання ріллі є 
нижчим, ніж в середньому по області, що обумовлюється суб’єктивним 

чинником. Наближення площ ріллі до розмірів посівних площ дозволило б 
зменшити рівень розораності при збереженні валового збору продукції.

Середній розмір сільськогосподарського підприємства забруднених 
територій є меншим за розмір аналогічного підприємства Житомирської 
області в цілому. Емпіричний аналіз показав, що площа 
сільськогосподарських угідь, використовуваних підприємствами, виступає 
важливим чинником їх прибутковості. Разом з тим, віддача від 
сільськогосподарських угідь є найнижчою у порівнянні с.-г. підприємств з 
іншими категоріями господарств в області.

Низькі природні характеристики якості сільськогосподарських угідь 
північних районів Житомирської області у поєднанні з радіаційним їх 
забрудненням ставлять проблему ефективного використання угідь в площину 
вибору оптимальної спеціалізації господарств та агротехнологій. 
Необхідність збільшення віддачі від угідь без збільшення рівня їх 
розораності (наприклад, за рахунок розвитку хмелярства чи тваринництва і 
розширення пасовищ) обумовлює напрямки подальших досліджень.
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