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ВСТУП
Наразі вважається, що родючість є основною

якісною властивістю природного грунту, яка
відрізняє його від гірських порід. Але результати
багаторічних досліджень, проведених в умовах
техногенного середовища свідчать про те, що ро-
дючість відновленого грунту може бути високою
якщо ділянка містить в собі всі елементи живлен-
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Встановлено, що природна родючість притаманна лише цілинним землям. Природна і штучна родючість відрізняються
за характером виникнення, але діалектично вони взаємопов'язані і можуть розглядатися тільки в їх природноNісторичному
розвитку. Економічна родючість враховує природну родючість, науковоNтехнічний прогрес та соціальноNекономічні умови
виробництва і виступає як результат поєднання природної і штучної родючості. Така позиція є найбільш обгрунтованою, а
для її підтвердження і уточнення важливо детально вивчити процес створення і розвитку родючості грунту, її видів та споN
собів утворення.

Доведено, що під час визначення економічної родючості слід спиратися не тільки дійсну родючість, яка оцінюється
наявністю в грунті поживних речовин, а й враховувати фактори господарської діяльності людини. Не слід розглядати еконоN
мічну родючість лише як результат науковоNтехнічного прогресу, пов'язаного, скажімо, з удосконаленням технології видоN
бутку копалин та проведення рекультиваційних заходів, а також незалежно від виробничих відносин.

It is established that natural fertility is inherent only in virgin lands. Natural and artificial fertility differ in the nature of their
origin, but dialectically they are interconnected and can be considered only in their naturalNhistorical development. Economic
fertility takes into account natural fertility, scientific and technological progress and socioNeconomic conditions of production
and acts as a result of a combination of natural and artificial fertility. This position is the most reasonable, and to confirm and
clarify it is important to study in detail the process of creating and developing soil fertility, its types and methods of formation.

It is proved that in determining the economic fertility should be based not only on the actual fertility, which is estimated by
the presence of nutrients in the soil, but also take into account the factors of human economic activity. Economic fertility should
not be seen solely as the result of scientific and technological progress associated with, say, the improvement of mining technology
and reclamation measures, and regardless of production relations.

The degree of use of natural and artificial fertility of reclaimed land largely depends on the socioNeconomic situation in the
economy. In the conditions of technogenic landscapes, human production activity influences the development and change of
fertility of naturalNtechnogenic complexes, which is reflected in the value of crop yields.

Economic fertility of reclaimed land, as a set of natural and artificial fertility, is created primarily by human labor and does
not exist outside labor, as its level depends not only on natural fertility, but also largely on the level of agricultural culture on
lands that are not have analogues in nature. It should be noted that the concept of "soil fertility" in the literature is interpreted
ambiguously. Namely, from the factor that contains the supply of nutrients and ensures the productivity of vegetation to the
notion that fertility must be considered in the context of certain economic relations existing in society.

Ключові слова: родючість, економікоCекологічна родючість.
Key words: fertility, economic and environmental fertility.

ня, які потрібні певній культурі, має відповідну
якість грунту, привабливий рельєф поверхні, зруч-
не місце розташування відносно населених
пунктів, ринків збуту продукції тощо.

Вирішенню цієї загальнодержавної пробле-
ми приділяли увагу багато вчених-аграріїв та
економістів, саме: І.Х. Узбек [1], П.М. Макарен-
ко [2], О.І. Фурдичко [3] та інші.
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Але залишаються невирішеними питання
пристосування сільського господарства до тех-
ногенного навантаження.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Як показали наші дослідження [4], підви-

щення родючості природно-техногенних ком-
плексів, отже і продуктивності сільськогоспо-
дарських культур, може бути досягнута вироб-
ничою діяльністю людини. Його основна роль
полягає у внесенні розрахункових норм орга-
нічних і мінеральних добрив, у створенні зро-
шуваних масивів та у проведенні меліоративних
заходів. Хоча це і пов'язано із додатковими ви-
тратами, користь від цих витрат велика. З еко-
логічної та соціальної точок зору — це по-
ліпшення санітарно-гігієнічних умов середови-
ща проживання людей, а з економічної — отри-
мання високоякісної продукції та її реалізація.

Довгострокове використання рекультиво-
ваних земель свідчить про те, що внесення доб-
рив сприяє зростанню рослин, ліквідує ерозію,
створює сприятливе середовище для впровад-
ження сільськогосподарського виробництва,
тобто для подальшого використання ресурсів
природно-техногенних комплексів на благо
людям. До того ж цей прийом впливає на всі
компоненти екосистеми, що характеризують
рівень родючості рекультивованої ділянки.

Конвенція ООН про боротьбу з опустелю-
ванням набула чинності у грудні 1996 року і
спрямована на вирішення проблеми деградації
земель на глобальному рівні. Одним із заходів
реалізації цієї конвенції в Україні на правово-
му рівні було Розпорядження Кабінету Мініст-

рів України від 22 жовтня 2014 р. №
1024-р "Про схвалення Концепції бо-
ротьби з деградацією земель та опу-
стелюванням".

У контексті цього твердження
вкрай потрібно організувати й акти-
візувати природоохоронну діяльність
громадськості. Цьому питанню слід
приділяти особливу увагу, оскільки з
виділенням у системі суспільного роз-
поділу праці природоохоронної
діяльності у самостійний вид, з'явить-
ся об'єктивна необхідність керування
коштами, які виділяються на охорону
природи в цілому і на рекультивацію
порушених земель — зокрема.

У системі поглядів на процес
відновлення порушених територій
виділяють сукупність результатів
основних трьох груп факторів. Всі
вони щільно пов'язані між собою.

Сумарний ефект цих факторів має тенденцію
до прогресивного зростання (рис. 1).

Соціальні та економічні інститути (юри-
дичні норми, постанови, відносини між суб'єк-
тами господарювання) визначають і регламен-
тують юридичне підгрунтя як самого процесу
відновлення порушеної території, так і взаємо-
відносин між гірничорудним підприємством,
яке проводить рекультиваційні роботи, та аг-
рарним підприємством, яке веде господарську
діяльність на відновлених землях.

Послідовне практичне виконання гірничо-
технічних та біологічних робіт, керування кош-
тами на їх проведення, забезпечують якість ста-
ну техногенного регіону.

У світовій практиці використовують так зва-
ну стратегію адаптації (пристосування) до
кліматичних впливів. Ця стратегія передбачає
заходи, що забезпечать якнайшвидшу та мак-
симально безпечну трансформацію всіх вироб-
ничих процесів, у тому числі сільськогоспо-
дарських, а також пристосування населення до
нових кліматичних умов.

Визначаючи сфери економіки для подальшо-
го використання рекультивованих земель, тре-
ба обов'язково мати на увазі зміни клімату, що
простежуються останнім часом. На рекультиво-
ваних землях, де порушена природна структура
грунтів, ці зміни спрямовані у бік посушливості,
що зумовлює збільшення витрат для впровад-
ження зрошуваних масивів. Через це на рекуль-
тивованих землях серед стратегічних заходів,
що сприятимуть забезпеченню збалансованого
землекористування, основними мають бути оп-
тимізація структури посівних площ, покращене
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Рис. 1. Модель синергетичного впливу
на техногенний регіон
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управління орними землями, штучними косови-
цями та лісовими насадженнями.

До стратегічних адаптивних заходів в умо-
вах техногенного середовища треба віднести і
розроблення специфічних систем землеробства
з підвищеними грунтозахисними функціями,
використання ресурсоощадливих технологій та
механізмів, використання нових сортів сіль-
ськогосподарських культур, стійких до умов
навколишнього середовища, визначення діля-
нок, придатних для вирощування найбільш про-
дуктивних і високоякісних культур, впровад-
ження меліоративних заходів, спрямованих на
підвищення продуктивності рекультивованих
земель. Все це сприятиме самому швидкому
відшкодуванню вкладених коштів.

Ступінь використання природної та штучної
родючості рекультивованих земель значною
мірою залежить від соціально-економічної си-
туації у господарстві. В умовах техногенних лан-
дшафтів виробнича діяльність людини впливає
на розвиток і зміну родючості природно-техно-
генних комплексів, що відбивається у величині
урожаю сільськогосподарських культур.

Економічна родючість рекультивованих зе-
мель, як сукупність природної і штучної родю-
чості, створюється, передусім працею людини
і не існує поза працею, оскільки її рівень зале-
жить не тільки від природної родючості, але і в
значній мірі від рівня культури землеробства на
землях, які не мають аналогів у природі. Вод-
ночас слід зазначити, що поняття "родючість
грунту" в літературі трактується неоднознач-
но. А саме — від фактора, який містить у собі
запас поживних речовин і забезпечує продук-
тивність рослинності до поняття, що родючість
необхідно розглядати в контексті певних еко-
номічних відносин, існуючих у суспільстві.

Всі засоби виробництва з часом зношують-
ся і втрачають свої корисні властивості. Грун-
ти ж, за дотримання всіх агротехнічних за-
ходів і досягнень науки, не зношуються, не по-
гіршуються, а напроти, постійно поліпшують-
ся, якщо раціонально їх використовувати, ба-
зуючись на сучасних технологіях у земле-
робстві. Ця особливість грунтів пов'язана з їх
характерною властивістю — родючістю і прак-
тично зберігає їх від фізичного зносу і робить
вічним засобом виробництва у сільському або
лісовому господарствах. Саме властивістю ро-
дючості, тобто здатністю забезпечувати уро-
жай, грунт докорінно відрізняється від інших
засобів виробництва. Підтвердженням цього
слугують рекультивовані природно-техно-
генні комплекси, де застосування меліоратив-
них заходів, впровадження досягнень науки і

техніки сприяє підвищенню родючості, а отже,
і продуктивності рослин.

Щодо техногенних ландшафтів вкрай важ-
ливо розуміти, що з моменту залучення рекуль-
тивованих земель у виробничий процес людсь-
ка праця поряд з природними факторами та-
кож впливає на формування їх родючості. За-
галом їх родючість необхідно розглядати як
природну потенціальну здатність грунтів різної
якості формувати урожай. Водночас кожний
конкретний шар природно-техногенних комп-
лексів характеризується деякими потенціаль-
ними запасами елементів живлення, хай незнач-
ним, але деяким вмістом гумусу, особливостя-
ми теплового, водного, повітряного та інших
режимів. Загальне визначення та зіставлення
цих та інших показників свідчить про потен-
ціальну родючість рекультивованих земель.

У процесі використання людиною потен-
ціальних можливостей природно-техногенних
комплексів, їх природна родючість набуває но-
вого змісту і проявляється в певній кількості
споживних вартостей. Отже, на рекультивова-
них землях реально існує поняття економічна
родючість, яка є результатом еволюційного про-
цесу, господарської діяльності людини, продук-
том розвитку суспільних продуктивних сил та
виробничих відносин і реалізується лише у про-
цесі виробництва. Причому для кожної рекуль-
тивованої ділянки рівень її економічної родю-
чості свідчить про певні вкладення і можливості
людини в реалізації природної потенціальної
родючості грунту. Але продуктивність посівної
площі не пропорційна валовим запасам еле-
ментів живлення в рекультивованій ділянці.

Родючість рекультивованих земель це дуже
складний процес, який випливає з природних
умов і зумовлений суспільно-економічними зако-
номірностями розвитку науки і техніки. В залеж-
ності від рівня застосування хімізації та механі-
зації на відновлених земельних ділянках рівень
їхньої родючості може зростати до рівня непо-
рушених земель. З цього випливає, що родючість
не лише природна властивість, що відроджуєть-
ся в товщі рекультивованих земель, а й продукт
розвитку суспільних виробничих відносин, тоб-
то є їх наслідком. Причому саме родючість ре-
культивованих земель сприяє поліпшенню еко-
логічного благополуччя довкілля, забезпечує
його санітарно-гігієнічний стан на належному
високому рівні. Це наочно проявляється у місцях
видобутку корисних копалин відкритим спосо-
бом, де природно сформовані землі порушують-
ся у глибину, іноді на сотні метрів.

Тому на рекультивованих землях родючість
формується як результат взаємодії фізико-
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хімічних властивостей гірських порід, продук-
тивних сил та виробничих відносин. Саме че-
рез це вона і є економіко-екологічною катего-
рією. Отже, економіко-екологічна родючість
рекультивованих земель — це суспільно-еко-
лого-економічне явище. Воно зумовлене роз-
витком суспільного виробництва та рівнем су-
спільного відношення до рекультивованої землі
як важливого засобу сільськогосподарського
або лісового виробництва.

Отже, родючість рекультивованих земель —
це об'єктивна природно-економічна і соціаль-
но-екологічна категорія, яка на сучасному
етапі розвитку економічних відносин вимагає
досконалого вивчення. Насамперед тому, що
рекультивовані землі — це грунти, які не ма-
ють аналогів у природі. Їх найважливішою які-
стю (як і у природних грунтах) є родючість, яка
в умовах техногенного середовища потребує
спеціальних досліджень науковців.

Тільки в цьому випадку можна досягти ви-
значення родючості грунту за вимогами ДСТУ:
"Родючість — це здатність грунту задовольня-
ти потреби рослин у елементах живлення, во-
лозі, повітрі, а також забезпечувати умови
їхньої нормальної життєдіяльності для ство-
рення ними відповідної біомаси (врожаю)".

Загалом ми погоджуємося з точкою зору,
відповідно до якої рівень ефективності викорис-
тання землі, в тому числі і рекультивованої, виз-
начається виходом валової продукції (врожаю)
або валовим доходом з гектару сільськогоспо-
дарських угідь. Однак це положення потребує
істотного доповнення. Особливо в місцях, де при-
родно-техногенні комплекси рекультивовані і
передані для подальшого використання у
сільськогосподарському або лісовому виробниц-
твах. По-перше, треба враховувати якість рекуль-
тивованої землі, тобто рівень її родючості. По-
друге, з огляду на неминуче зниження родючості
природно-техногенних комплексів, потрібно
чітко визначити, хто буде відшкодовувати витра-
ти на її відтворення (гірничорудне підприємство
чи власник рекультивованої землі, якому вона
передана на подальше використання). В цьому
випадку мова йде про вартість впровадження за-
ходів підвищення рівня родючості земель, тобто
про окультурення орного шару шляхом здійснен-
ня хімічних меліорацій; внесення органічних і
мінеральних добрив; впровадження фітоме-
ліоративних сівозмін; спеціальної системи обро-
бітку грунту тощо. Це додаткові витрати на
відтворення родючості рекультивованих земель.

На наше глибоке переконання, в умовах тех-
ногенних ландшафтів існує тільки економіко-
екологічна родючість. Це вона, як показник влас-

тивості грунту, забезпечує формування та зрос-
тання рослинності на гірських породах із різною
еволюційною направленістю у далекому минуло-
му. Тільки з часом до економіко-екологічної ро-
дючості приєднується і природна, яка формуєть-
ся під впливом конкретних факторів грунтоутво-
рення в товщі природно-техногенних комплексів.

ВИСНОВОК
Попри те, що і досі в Україні не існує загаль-

ноприйнятих підходів до розроблення національ-
ної та регіональної політики пристосування
сільського господарства до техногенного наван-
таження, визнається необхідність якнайшвидшо-
го обгрунтування та реалізації відповідних прак-
тичних заходів, які мають бути комплексними, а
головне, пристосованими до конкретних умов по-
рушеної гірничими розробками місцевості. Зрозу-
міло, що головну роль у цьому процесі мають
відігравати економіко-екологічні дослідження.
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