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ринкового типу. Разом з тим, дрібні господарства найбільш готові до 
поглиблення спеціалізації щодо виробництва високоякісної, екологічно 
чистої продукції, і тому заслуговують на посилення гарантованої 
економічної і правової підтримки з боку держави.  
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВОДОКОРИСТУВАННЯ В 
ПРОЦЕСІ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА (НА 
МАТЕРІАЛАХ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

На сучасному етапі розвитку АПК водні ресурси є одним з 
найважливіших факторів, які впливають на ефективність 
функціонування сільського господарства та галузей переробки його 
продукції. Найбільш актуальним це твердження є для південних 
областей України, зокрема Херсонської області. Інтенсивний розвиток 
продуктивних сил, недосконалість організаційно-економічного й 
екологічного механізмів управління та регулювання водокористуванням 
призвели до різкого виснаження водно-ресурсного потенціалу країни та її 
регіонів. 

Із загального обсягу водокористування ефективно споживається, 
згідно економічних оцінок, лише 60-70% забраних з природних джерел 
прісних вод. Решта прісної води втрачається через недосконалість 
системи водоспоживання і транспортування, недоліки в системі 
економічного механізму, організації та управління водозабезпеченням. 
Значні економічні збитки викликає складна екологічна ситуація у 
водозабезпеченні сільського господарства регіону. 

Про теоретичну та практичну значущість проблем 
водокористуваня в сільськогосподарському виробництві та необхідність 
їх вирішення свідчать наукові розробки видатних українських 
економістів В.М Трегобчука, М.А. Хвесика, Р.А. Івануха, В Л. Шевчука, 
I.I. Лукінова, О.М. Онищенка, С.І. Дорогунцова, П.Т. Саблука, 
В.Я. Мерсель-Веселяка. Сучасні економічні дослідження, які містять 
комплексний аналіз та економічну оцінку впливу водозабезпечення та 
водокористування на ефективність сільського господарства Херсонської 
області практично відсутні. Між тим, саме аграрне виробництво 
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Херсонщини значною мірою завдячує інтенсивним розвитком водним 
ресурсам. На область припадає 7.4% загальнодержавного обсягу забору 
води у сільськогосподарському водопостачанні та 23.9% - у зрошенні, за 
запасами ж місцевих поверхневих вод регіон займає одне з останніх 
місць в Україні. 

Споживчі властивості водних ресурсів зумовлюють можливість їх 
комплексного та багатоцільового використання багатьма галузями 
господарства. Саме це визначає стихійне або планомірне формування 
різних водогосподарських комплексів, які охоплюють як власне 
водогосподарські об'єкти, так і водокористувачів та водоспоживачів. 
Хоча після використання вода повертається до природних та штучних 
джерел, у процесі сільськогосподарського виробництва її якість та 
споживчі властивості можуть настільки змінюватися, що повторне її 
використання часто стає шкідливим, а то й неможливим. Використана у 
господарській діяльності вода, яка повертається у водойми, часто є 
причиною зміни якості водних ресурсів та інших компонентів біосфери, 
погіршення властивостей продукції, є загрозливою для здоров'я людей. 

Особливості управління та організації ВГК сільського господарства 
регіону, його структури, зв'язків визначаються насамперед якісною 
відмінністю води як природного ресурсу, важливого засобу виробництва та 
предмету праці. їх необхідно враховувати при управлінні, плануванні та 
прогнозуванні розвитку сільського господарства. 

Оскільки аграрний сектор економіки України є одним з головних 
еколого-небезпечних факторів, де зрошення земель відіграє провідну 
роль, весь блок природо-ресурсозберігаючих заходів законодавчого, 
управлінського, соціального та економічного напрямів, повинен 
всебічно охоплювати проблему еколого-безпечного, економічно 
ефективного та соціально виправданого сільськогосподарського 
виробництва на зрошуваних землях в умовах розвитку ринкових 
відносин. 

Основними рисами та методологічними підходами до ринкового 
механізму в користуванні природними ресурсами зрошуваного 
агробіогеоценозу, є: різноманітність форм власності на об'єкти 
природно-ресурсного потенціалу. Вирішення питання про 
різноманітність форм власності на об'єкти природно-ресурсного 
потенціалу України передбачає розвиток ринкових відносин в сфері 
природокористування: куплю - продаж та створення ринку об'єктів 
природно-ресурсного потенціалу, визначення їх ціни, вдосконалення 
плати за ресурси, створення банку природних ресурсів та інших 
складових ринку. 

Основним інструментом використання й управління водними 
ресурсами в сільському господарстві є меліорація. Вона стала важливим 
напрямом поліпшення якості землі, підвищення її родючості.  

Розвиток зрошувальної меліорації сприяв збільшенню 
виробництва продукції землеробства. Так, за період 1995 – 2003 рр. на 
зрошуваних землях, які займають 12,5% сільськогосподарських 
вироблялося 12,3% зерна, 8,6% цукрових буряків, 72% сої, 7,8% картоплі 
45,7 % овочів, 26,1 % кормових коренеплодів, 15,6 % кукурудзи на зерно, 
30 % сіна багаторічних трав, 32 % плодів та ягід.  

Водокористування можна змінювати, не порушуючи рівновагу в 
екосистемі регіону. Для цього необхідно розробити методику врахування 
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та оцінки сучасних і перспективних вимог до водних ресурсів 
різноманітних галузей. Іншими словами, необхідна стабілізація та 
оптимізація водовикористання на основі створення та впровадження 
безвідходних технологій, систем замкненого оборотного 
водоспоживання, установлення та дотримання оптимальних норм 
водоспоживання на одиницю готової продукції тощо. 

Водоресурсний потенціал (ВРП) території Херсонської області 
досить своєрідний, різноманітний і одночасно - досить специфічний. 
Велика питома вага штучних джерел у структурі водозабезпечення 
(каналів, водосховищ, ставів, дренажу), їх цільове призначення 
зумовлюють особливості водозабезпечення та принципи 
водокористування. Штучну річкову мережу у Херсонській області 
створюють магістральні та водорозподільні канали у складі найбільших 
зрошувальних систем України - Каховської, Північно - Рогачицької, 
Краснознаменської, Сірогозької, частини Інгулецької 

Дані таблиці 1 показують, що в динаміці площа поливних 
сільськогосподарських угідь значно зросла. Якщо середньорічну площу 
за 1966-1970 рр. прийняти за 100 відсотків, то в 1971-1975 рр. вона 
становила 161,7 %, 1976-1980 рр. - 242,3, в 1981-1985 рр. - 300 % і в 1986-
1990 рр. - 343,4 %. Виробництво валової продукції збільшилось 
відповідно за роками на 159,6,206,8,248,5 і 397,6 %, а додаткової 
продукції на 151,5, 175,1, 21 її 386,9 % відповідно. Вихід валової 
продукції з 1 га зрошуваних угідь зі п'ятирічками знижувався, за 
винятком 1986 -1990 рр. Це пояснювалось тим що господарства не 
встигали освоїти нововведені масиви зрошуваних земель, а також 
зниженням в структурі посівних площ питомої ваги таких 
високопродуктивних культур, як овочеві та рис.  

Таблиця 1 
Середньорічні площі і валова продукція рослинництва на 

поливних землях України 
Роки Показник 

1966–
1970 

1971–
1975 

1976–
1980 

1981–
1985 

1986–
1990 

1991–
1995 

1996–
2000 

2001–
2004 

Площа 
зрошуваних 
угідь, тис.га 

756,4 1223,2 1832,6 2273,5 2597,2 2585,0 2463,5 2200,1

Валова продукція 
рослинництва на 
зрошенні, млн.. 
крб.. 

917,4 1464,1 1897,7 2279,7 3647,5 2041,3 1838,6 1522,4

В т. ч. на 
суходолі, млн.. 
крб.. 

251,3 454,7 731,4 874,8 1070,0 676,4 935,5 1013,2

на зрошенні, 
млн.. крб.. 

666,1 1009,4 1166,3 1404,9 2577,5 1364,9 903,1 509,2 

Питома вага 
продукції на 
зрошенні в 
продукції 
рослинництва, % 

72,6 68,9 61,4 61,6 70,7 66,9 49,1 33,4 

   Складено автором за даними  Херсонського обласного управління сільським 
господарством. 
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Загалом у Херсонській області зрошується 471,6 тис. га 
сільськогосподарських угідь. Як і зрошувані площі, так і обсяги подачі 
води для зрошення мають значні відмінності у розрізі адміністративних 
районів (табл. 2). 

Як показують дані таблиці 2, у структурі сільськогосподарських 
угідь зрошувані землі займають від 40 - 44% у Чаплинському, 
Скадовському, Каховському та Новотроїцькому районах, до 4 - 10% - у 
Великолепетиському, Верхньорогачицькому, Високопільському, 
Нижньосірогозькому районах. Таким чином, можна впевнено виділити 
чітку тенденцію менш значного зрошення північних районів області по 
відношенню до центральних та південних. Саме ці райони є 
перспективними для будівництва майбутніх зрошувальних систем. Слід 
зазначити, що обсяг водоподачі на зрошення не завжди пропорційний 
величині площ зрошуваних масивів. Так, при середній водоподачі в 2,2 
тис. мЗ/га, у Чаплинському і Каланчацькому районах її обсяги дещо 
більші - відповідно 2,7 і 3,8 тис. м3/га, що пояснюється наявністю в 
структурі використання зрошуваних земель виробництва рису, яке 
потребує додаткового вологозабезпечення. 

Таблиця 2 
Виробничі показники водозабезпечення зрошення у Херсонський 

області,2005 р. 

№ Адміністративні райони

П
ло
щ
а 

зр
ош
ув
ан
их

 
зе
ме
ль

, г
а 

О
бс
яг

 в
од
и 

дл
я 
зр
ош
ен
ня

, 
мл
н.

 м
 

Рі
ве
нь

 
зр
ош
ен
ня

, %
 

О
бс
яг

 
зр
ош
ув
ал
ьн
ої

 
во
ди

 н
а 

1 
га

, м
 

%
ві
д 
за
га
ль
но
ї 

во
до
по
да
чі

 

1 Білозерський 32560 76.91 27.0 2362.1 83.02 
2 Бериславський 32.17 39.32 12.1 1672.0 83.92 
3 В.Олександрівський 4426 2.603 2.9 588.1 45.56 
4 В.Лепетиський 8165 5.79 6.9 709.1 68.51 
5 В.Рогачицький 3789 4.181 4.3 1103.5 72.36 
6 Високопільський 143 0.368 0.2 2573.4 18.69 
7 Генічеський 31678 60.97 17.6 1924.7 81.26 
8 Голопристанський 35360 53.76 27.3 1520.4 69.13 
9 Горностаївський 20015 49.78 4.7 2487.1 94.17 
10 Іванівський 20717 39.81 21.5 1921.6 90.21 
11 Каланчацький 20895 80.42 27.8 3848.8 85.79 
12 Каховський 62336 133.7 44.2 2144.8 93.49 
13 Н.Сірогозький 5437 8.714 1.4 1602.7 71.07 
14 Н.Воронцовський 6990 6.578 10.3 941.1 58.47 
15 Новотроїцький 72730 172.4 41.5 2370.4 94.98 
16 Садовський 39708 98.2 44.0 2373.1 93.61 
17 Цюрупинський 19693 23.1 19.0 1173.0 57.18 
18 Чаплинський 54161 146.6 40.0 2706.7 92.31 
19 м. Херсон 6975 16.52     - 2368.5 23.63 
20 м. Каховка 2352 4.838     - 2057.0 24.98 
 Всього по області: 471647 1025 25.0 2172.3 81.93 

Загалом перелічені економічні та виробничі проблеми зрошення 
посилюються складністю взаємовідносин водозабезпечуючих 
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підприємств із підприємствами - водокористувачами, які мають різні 
форми власності, господарювання, рівень платоспроможності, товарну 
спеціалізацію виробництва і, отже, різні обсяги водокористування. 
З'явилися нові водокористувачі - роздержавлені та акціонерні 
підприємства, сільськогосподарські кооперативи, фермерські (селянські) 
господарства, приватні, орендні підприємства. Так, на початок 1998р. у 
Херсонській області зареєстровано 2859 фермерських господарств. Це 
один з найбільших показників в Україні. У власності та користуванні 
фермерських господарств знаходиться 95,9 тис. га сільськогосподарських 
угідь, з них 84,8 тис. га або 88,5 % становить рілля. У загальній площі 
сільськогосподарських угідь на фермерів припадає 5,0 %. По 
відношенню до площі зрошуваних земель їхня вага більш значна, і при 
умові повсюдного зрошення могла б скласти 20,3%.Маючи такі 
сільськогосподарські угіддя, фермерські господарства зібрали 49,1 тис. т 
зерна (1,9% від загального виробництва), 1,2 тис. т цукрових буряків ( 0,2 
%), 6,1 тис. т соняшнику (4,8 %). 

У володінні приватних господарств населення загальна посівна 
площа зросла за період незалежності України на 78,7 тис. га (майже 
втричі) і досягла 121,9 тис. га ( 7,8% до загальної посівної площі області). 
У 1997 р. в господарствах населення було вироблено 183,7 тис. т зерна 
або 7,2% загального виробництва; 6,7 тис. т соняшнику ( 5,3%); 108,4 
тис. т овочевої продукції або 58,4 % загальнообласного обсягу.  

Крім зрошення, у сільському господарстві найбільші потреби у 
воді мають тваринницькі комплекси та підприємства по переробці 
сільськогосподарської сировини на місцях. Так, у Херсонський області 
функціонує 18 спеціалізованих тваринницьких комплексів потужністю 
від 2,5 тис місць у Чаплинському до 10 тис місць у Бериславському 
районах. Вони забезпечують виробництво від 10 – 30 % загального 
обсягу тваринницької продукції. Разом з тим наповнюваність цих 
підприємств в останні роки різко знизилася, і складає 40 – 60 % 
проектних потужностей. Проте і реальні, і потенційні забруднювачі 
води серед них є - як і підприємства, які нераціонально використовують 
водні ресурси. 

Серед промислових підприємств або підсобних цехів по переробці 
сільськогосподарської сировини, у селах та районних центрах 
переважають плодоовочеконсервні, виноробні, м'ясо-молочні, 
мукомольно – круп’яні, олійно - жирові підприємства. Згідно 
розрахунків, на переробну сферу агропромислового комплексу припадає 
1/6 частина утворення твердих відходів, яка негативно позначається на 
стані водних екосистем 1/7 частина газоподібних сполук в атмосферу та 
майже ¼ скидів забруднених стоків у водні джерела. При цьому 
водокористування на підприємствах різних галузей переробної 
промисловості АПК має свою специфіку. Так, норми витрат води у 
плодоовочевій промисловості встановлені на рівні 3, м3 на 1т продукції. 
При цьому 1/2 їх спрямовується у вигляді стоків у каналізацію. Вони 
забруднені землею після миття сільськогосподарської сировини, а також 
розчинами кислот, соди і дезінфікуючих речовин. Останні 
застосовуються для миття різних резервуарів, технологічних 
трубопроводів. Це дає підставу зробити висновок про те, що переробні 
підприємства АПК використовують порівняно невеликі обсяги води для 
виробничих потреб, але є відчутними забруднювачами довкілля, 
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особливо в сільській місцевості, де вони невеликі, мають недосконалі 
технології переробки сировини і часто виступають, по суті, єдиними 
промисловими водокористувачами. 

Безумовно, така низька забезпеченість не сприяє економії водних 
ресурсів, їх раціональному використанню. 

Відзначимо специфіку у цьому відношенні Херсонської області. 
Якщо найбільшими забруднювачами водних об'єктів в Україні є 
комунальне господарство, чорна і кольорова металургія, коксохімія, 
важке, енергетичне, транспортне машинобудування і сільське 
господарство, то на Херсонщині найбільшим забруднювачем водного 
середовища є зрошуване землеробство, комунальне господарство і 
тільки на 3-му місці - галузі промисловості. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В АПК 
ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ. 

Нині при формуванні та визначенні темпів, масштабів і напрямів 
розвитку АПК, раціональної структури матеріальних потреб, 
ефективних засобів, методів і технологій, для якнайповнішого 
задоволення потреб людини, вже неможливо не брати до уваги інтереси 
екології. Тому необхідно йти шляхом інтеграції інтересів екології та 
економіки в усіх галузях народного господарства, і насамперед – в АПК. 
Це дуже складне завдання. Дві взаємозв’язані проблеми – “задоволення 
потреб суспільства” та “можливості біосфери” – слід розглядати та 
вирішувати одночасно з розробкою оптимальних, екологобезпечних 
варіантів взаємодії природи, суспільства і агропромислового 
виробництва, управління процесами агроприродокористування.  

Розвиток агропромислового комплексу в умовах економічного 
реформування та переходу до ринкових відносин ставить нові вимоги та 
завдання суспільно-географічних досліджень АПК в цілому, та 
функціонування різноманітних форм організації 
сільськогосподарського виробництва. 

Враховуючи зниження показників ефективності функціонування 
АПК практично у всіх сферах діяльності, особливо актуальним, на нашу 
думку стає обґрунтування методики суспільно-географічного 
дослідження сільського господарства, а саме малих форм 
господарювання, зокрема їх територіальної організації, оскільки саме у 


