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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Під час антропогенної 

трансформації довкілля відбуваються незворотні зміни якісного стану ґрунтів та 

зниження рівня їх родючості (змив, дефляція, засолення, дегуміфікація та ін.). У 

сучасних умовах реформування, необхідною складовою успішного розвитку 

ринкових відносин в аграрному секторі України є наявність об’єктивної та 

узагальненої інформації про якісний стан ґрунтів для їх ефективного використання 

та охорони. Це актуалізує розробку новітніх методичних підходів щодо оцінювання 

якісного стану орних ґрунтів, зокрема до їх бонітування, визначення цінності, а 

також вирішення проблеми підвищення їх агроінвестиційної привабливості з 

метою залучення інвестицій у розвиток аграрного сектору країни. 

Незважаючи на значний внесок таких видатних вчених, як С.С. Соболєв 

(1960; 1965), Н.А. Полянський (1965), В.І. Семенов (1970), В.П. Кузмичов (1969; 

1970), Р.А. Дерев’янко (1981;1983), А.І. Сірий (1974; 1995), Ф.Я. Гаврилюк (1970), 

Г.А. Мазур (1967), І.І. Вайтекунас та ін. (1962), І.І. Карманов (1976; 1989), 

Б.П. Варкентін (1995), А. Палосарві (2002) та ін., не можна вважати вирішеними 

питання, що пов’язані з бонітуванням та оцінюванням якісного стану ґрунтів. 

Суттєвими недоліками існуючих підходів є обмежена кількість критеріїв оцінки 

(характеристика лише потенційної родючості ґрунтів), фактичне ігнорування 

найважливіших чинників врожайності (волого та теплозабезпеченість, запаси 

доступних поживних елементів), штучний характер поділу критеріїв на основні і 

модифікаційні, необґрунтованість більшості поправних коефіцієнтів, некоректність 

опису складної системи «грунт-урожай» лише за парним кореляційним аналізом, 

відсутність виробничих перевірок методик, а також неврахування неоднорідності 

ґрунтового покриву (ҐП). Актуальність розробки удосконалених підходів до оцінки 

якості ґрунтів також обумовлено недоліками чинних в країні нормативних та 

законодавчих актів у сфері землекористування.  

На даний час в Україні відсутня просторово-диференційована система 

управління якістю ґрунтів, розробка якої дозволить об’єктивізувати оцінювання 

якісного стану орних ґрунтів на основі врахування оновлених даних щодо основних 

властивостей орних ґрунтів, новітніх методів прогнозування та моделювання, 

впровадження диференційованих агротехнологій з урахуванням зональних та 

регіональних особливостей неоднорідності ҐП.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  
Дисертаційну роботу виконано в лабораторії геоекофізики ґрунтів Національного 
наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» 
у 2001-2018 рр., в рамках виконання НТП УААН  «Родючість і охорона ґрунтів» на 
2001-2005 рр. за завданням 01.06 «Удосконалити методику бонітування і грошової 
оцінки ґрунтів України» (№ ДР 0101U006033); НТП УААН 43 «Напрями і 
механізми створення сталого землекористування і розвитку системи землеустрою в 
умовах трансформації земельних відносин» на 2006-2010 рр. за завданням 43.02-
009 «Удосконалити наукові основи оцінювання земель за властивостями з метою 
районування і використання в системі землеустрою» (№ ДР 0106U00477);  
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НТП УААН 01 «Родючість, охорона і екологія ґрунтів» на 2006-2010 рр. за 
завданнями 01.01.03-019 «Розробити аналітично-довідкові і картографічні 
матеріали, використовуючи базу даних “Ґрунти України» (№ ДР 0106U004796) та  
01.01.03-018 “Визначити просторові особливості ґрунтів з метою формалізації 
речовинних потоків і обґрунтування землеробських технологій”  
(№ ДР 0106U004797); ПНД НААН 01 «Родючість, охорона і раціональне 
використання ґрунтів» на 2011-2015 рр. за завданнями 01.00.02.01.Ф 
«Удосконалити методологічні і практичні основи оцінювання якості ґрунтів та 
агрономічно орієнтованого районування з використанням баз даних про 
властивості ґрунтів України» (№ ДР 0111U002970), 01.00.02.02.П «Розробити 
просторово-часову модель функціонування фізичних властивостей ґрунту з метою 
удосконалення ґрунтоохоронних землеробських технологій і технічних засобів 
обробітку» (№ ДР 0111U002971) та 01.00.02.03.П «Удосконалити технологію та 
агровимоги до технічних засобів передпосівного обробітку чорнозему типового на 
основі вивчення фізико-механічних властивостей посівного шару» (№ДР  
0114U003035); ПНД НААН 1 «Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване 
використання та управління» на 2016-2020 рр. за завданнями 01.01.02.01.Ф 
«Розробити методологічні та практичні підходи до просторово-диференційованої 
системи управління якістю ґрунтів з використанням картографо-аналітичної 
характеристики властивостей ґрунтів та педотрансферних моделей»  
(№ДР 0116U000574) та 01.01.02.02.Ф «Удосконалити критерії і параметри фізичної 
деградації орних ґрунтів, встановити закономірності, регіональні особливості її 
прояву і прогноз подальшого розвитку залежно від природних і господарських 
умов» (№ ДР 0116U000575) та проекту ДФФД України Ф76/102-2017 (№ ДР 
0117U003801) та Ф76/32-2018 (№ ДР 0118U001320) «Інноваційні інформаційні 
технології для забезпечення точного землеробства».   

Мета і завдання дослідження. Мета досліджень – розробити просторово-
диференційовану систему управління якістю ґрунтів на основі удосконалення 
методичних підходів до бонітування, визначення цінності та агроінвестиційної 
привабливості орних ґрунтів країни та з урахуванням неоднорідності ҐП.  

Для досягнення поставленої мети вирішувались наступні завдання: 
- удосконалити методику бонітування ґрунтів та здійснити прогноз змін 

бонітетів у різних екологічних умовах (окультурення або деградації); 
- розробити методику та визначити фундаментальну (базову) та поточну 

(ринкову) цінність орних ґрунтів на ґрунтово-екологічній основі; 
- апробувати удосконалену методику бонітування та оцінювання орних 

ґрунтів у виробничих умовах; 
- розробити концептуальні та методичні основи визначення інвестиційної 

привабливості сільськогосподарських (орних) земель України для вирощування 
сільськогосподарських культур; 

- оцінити фізичну якість найбільш поширених орних ґрунтів за ґрунтово-
кліматичними зонами та провінціями України; 

- провести порівняння оптимальних та модальних параметрів фізичних, 
фізико-хімічних та агрохімічних показників ґрунтів на прикладі чорноземів України; 
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- розробити методичні основи діагностики та параметризації показників 

особливо цінних ґрунтів; 

- визначити площі і розподіл особливо цінних, деградованих і 

малопродуктивних ґрунтів в Україні та розробити диференційовані заходи з їх 

охорони, раціонального використання та підвищення рівня родючості; 

- встановити особливості неоднорідності орних ґрунтів за фізичними, фізико-

хімічними та агрохімічними властивостями у різних регіонах країни; 

- обґрунтувати перехід від зональних до просторово-диференційованих 

систем землеробства і розробити відповідні нормативи агрофізичних та 

агрохімічних властивостей ґрунтів для з урахуванням неоднорідності ҐП; 

- розробити пропозиції щодо удосконалення методики агрохімічної 

паспортизації земель сільськогосподарського призначення. 

Об’єкт дослідження – якість орних ґрунтів. 

Предмет дослідження – система управління якості орних ґрунтів з 

урахуванням неоднорідності їх агрофізичних, агрохімічних та фізико-хімічних 

властивостей.  

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети та вирішення 

завдань використано методи: інформаційно-бібліографічний, аналітичний – для 

порівняння існуючих підходів до бонітування, оцінювання та інвестиційної 

привабливості орних ґрунтів; абстрактно-логічний – для теоретичного 

узагальнення та формування висновків; польовий – для визначення морфологічних, 

окремих агрофізичних показників ґрунтів та урожайних даних; лабораторно-

аналітичний – для визначення агрофізичних, фізико-механічних, агрохімічних та 

фізико-хімічних показників ґрунту; розрахунковий – для розрахунку загальних, 

часткових бонітетів, прогнозування їх змін, визначення фундаментальної, поточної 

цінності та інтегральної оцінки інвестиційної привабливості орних ґрунтів; 

картографічний – для створення картографічних матеріалів властивостей ґрунтів 

та синтетичних картосхем; статистичний – для виявлення достовірності здобутих 

результатів; математичний (дисперсійний, регресійний, кореляційний, факторний, 

геостатистичний аналізи) – для встановлення залежностей і зв’язків між 

властивостями ґрунту, побудови педотрансферних моделей та оцінювання 

неоднорідності ҐП. 

Наукова новизна одержаних результатів.  

У дисертаційній роботі уперше: 

- розроблено просторово-диференційовану систему управління якістю ґрунтів 

на основі удосконалення методичних підходів до бонітування, визначення цінності 

та агроінвестиційної привабливості, наукового обґрунтуванні та практичного 

впровадження диференційованих агротехнологій з урахуванням зональних та 

регіональних особливостей неоднорідності ҐП; 

- розроблено концептуальні та методичні основи визначення 

агроінвестиційної привабливості орних ґрунтів для вирощування 

сільськогосподарських культур на основі інтегральної оцінки якості ґрунтів, 

кліматичних та агровиробничих показників земельної ділянки; 
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- визначено фундаментальну (базову) цінність орних ґрунтів на основі індексів 
цінності «рухомого» гумусу, основних елементів живлення та біопродуктивності, яка 
відображає потенційні можливості ґрунту для виробництва продукції та дозволяє 
оцінити його екологічне значення; 

- розроблено методичні основи діагностики особливо цінних ґрунтів для різних 
природно-кліматичних зон країни, визначено їх параметри за інтегральним показником 
потенціалу їх агрегації.  

Удосконалено: 

- методику бонітування ґрунтів, яка передбачає комплексну оцінку показників, 

що характеризують систему «ґрунт-клімат-поле», визначають потенційну й ефективну 
родючість ґрунтів та дозволяє отримати бонітет ґрунту, бонітет клімату і узагальнений 
бонітет земельної ділянки;  

- методику агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського 
призначення шляхом деталізації ґрунтових обстежень для розробки систем точного 
землеробства та визначення еколого-агрохімічного балу земельної ділянки з 
урахуванням генетичних особливостей ґрунтів та ознак їх антропогенної 
трансформації. 

Дістало подальшого розвитку комплексне оцінювання показників фізичної якості 
ґрунтів як критеріїв діагностики оптимальних та модальних параметрів орних ґрунтів, 
визначення їх деградованих та малопродуктивних видів, встановлення їх поширення за 
природними зонами та провінціями України.  

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені автором підходи 
щодо створення просторово-диференційованої системи оцінки якості орних ґрунтів 
дозволяють отримати об’єктивну, узагальнену інформацію щодо характеристики і 
прогнозу змін показників родючості ґрунтів для ефективного впровадження точних 
агротехнологій та сприяють раціональному використанню та збереженню ґрунту як 
важливого компонента природного середовища.  

Наукові розробки автора використано для підготовки Національної доповіді 
«Про стан родючості ґрунтів України» (2010), а також для Національної програми 
охорони ґрунтів України (2015), основні положення якої реалізуються Міністерством 
екології та природних ресурсів України (лист від 17.09.2015 р. за  
№ 5/1-8/11438-15) при опрацюванні проекту Національного плану дій щодо боротьби з 
деградацією земель та опустелюванням. Результати досліджень складають основу 
Концепції розвитку точного землеробства в Україні (2010), яка обґрунтовує перехід від 
зональних технологій землеробства до систем точного землеробства.  

Відповідно до постанови Президії НААН (протокол № 2 від 18.02.2015 р.) 
розроблено методичні основи діагностики особливо цінних, деградованих і 
малопродуктивних ґрунтів, оцінено їх співвідношення у ріллі та рекомендовано 
диференційовані заходи з їх використання. Зокрема, автором запропоновано ряд 
заходів щодо охорони та раціонального використання особливо цінних ґрунтів: 
створення Червоної книги ґрунтів, надання їм спеціального статусу, уведення паспорта 
особливо цінного ґрунту (з фіксацією його параметрів, бонітету, категорії 
використання і переліком технологічних заходів та знарядь, які заборонені для 
використання), ініціювання персональної відповідальності за порушення особливого 
режиму їх використання та охорони.  
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Розроблені під час досліджень способи оцінювання якості ґрунтів, які 

захищено охоронними документами, рекомендовано для вирішення багатьох 

прикладних завдань: проведення земельно-оціночних робіт, визначення територій 

з найбільш сприятливими умовами для вирощування окремих 

сільськогосподарських культур, оцінювання фізичної якості орних ґрунтів, 

обґрунтування диференціації агрозаходів залежно від неоднорідності 

властивостей ґрунтів з метою економії ресурсів (добрив, агрохімікатів, паливо-

мастильних матеріалів та ін.), створення оптимальних умов для росту, розвитку 

сільськогосподарських культур для підвищення їх урожайності.  

Удосконалені методичні підходи до бонітування та визначення цінності 

орних ґрунтів на ґрунтово-екологічній основі пройшли виробничу перевірку в 

обласних філіях ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» та господарствах різних 

форм господарювання на загальній площі 2115 га, що підтверджено відповідними 

актами. Спосіб розмежування земельних ділянок у точному землеробстві 

використано в Харківській (100 га), Волинській (74 га) та Чернігівській (105 га) 

областях. Спосіб оцінки фізичної якості ґрунту апробовано в Харківській (100 га), 

Житомирській (100 га) та впроваджено Хмельницькій (180 га) філіях ДУ «Інститут 

охорони ґрунтів України». Розроблені за участі автора матеріали складають основу 

реєстру індексів фізичної якості ґрунтів Харківської області (1,9 млн га), що 

використано у діяльності ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» для 

впровадження агрозаходів, спрямованих на покращення фізичного стану ґрунтів та 

оптимізації структури посівних площ. Агрофізичне обстеження земельних ділянок 

для обґрунтування точного обробітку ґрунту впроваджено ДУ 

«Центрдержродючість» на орних ґрунтах Чернігівської та Волинської областей 

(загальна площа - 180 га).  

Основні положення дисертаційної роботи використано в освітніх програмах 

аграрних навчальних закладів України, зокрема за участі здобувача розроблено цикл 

лекцій «Бонітування ґрунтів» (2013), який використовується для студентів, 

спеціалістів, магістрів і викладачів з агрономічної та екологічної спеціалізації в 

ХНАУ ім.В.В. Докучаєва. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є особистою науковою працею, 

яку виконано протягом 2001-2018 років. Здобувач безпосередньо брав участь в 

обґрунтуванні проблеми, визначенні мети, формулюванні завдань й методології 

досліджень, розробці методик, математичній обробці та інтерпретації отриманих 

даних, формулюванні висновків, а також у пропагуванні та впровадженні 

результатів досліджень у виробництво. Здобувачем самостійно проведено польові 

та камеральні роботи з бонітування ґрунтів, визначення фундаментальної та 

поточної цінності орних ґрунтів, дослідження неоднорідності ґрунтового покриву. 

Особисто автором проаналізовано і систематизовано здобуті літературні та 

експериментальні дані, створено окремі бази даних, здійснено оцінку якості орних 

ґрунтів.  

Публікації за темою дисертації підготовлено самостійно та у співавторстві. Зі 

спільних наукових праць у дисертаційній роботі автором використано власні ідеї та 

результати досліджень.  
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Апробація результатів дисертації. Результати науково-дослідної роботи за 

темою дисертації оприлюднені та схвалені на міжнародних симпозіумах, 

конференціях, семінарах з проблем ґрунтознавства, землеробства, використані в 

науковій і навчальній літературі, лекціях на курсах підвищення кваліфікації 

керівників та фахівців АПК. Результати досліджень доповідались на з’їздах УТГА 

(м. Умань, 1-5 липня 2002 р.; м. Київ,  24-27 липня 2006 р.; м. Миколаїв, 30 травня- 

4 липня 2014 р.). 

Основні положення дисертації оприлюднені і обговорені на Міжнародному 

семінарі «Стратегія захисту ґрунту – потреби і підхід для підтримки політики» 

(Польща, м. Пулави, 9-11 березня 2006 р.); Міжнародній науковій конференції 

«Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні» (м. Київ,13-14 квітня 

2006 р.); на V з’їзді Всеросійського товариства ґрунтознавців ім. В.В. Докучаєва 

(Росія, м. Ростов-на-Дону, 18-23 серпня 2008 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції і IV з’їзді ґрунтознавців Білорусі «Родючість ґрунту – основа сталого 

розвитку сільського господарства» (Білорусь, м. Мінськ, 26-30 липня 2010 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми і тенденції 

розвитку ґрунтознавства» (м. Чернівці, 19-21 квітня 2012 р.); 8-го симпозіуму 

вчених та агроекологів «Агрохімспівтовариство» «Удосконалення програми і 

методів агрохімічних досліджень» (Росія, м. Бєлгород, 25-27 червня 2013 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Структура і морфогенез ґрунтового 

покриву в умовах антропогенного навантаження» (Білорусь, м. Мінськ,  

17-20 вересня 2013 р.); Міждународній науковій конференції «Сучасний стан 

чорноземів» (Росія, м. Ростов-на-Дону, 24-26 вересня 2013 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції з нагоди 50-річчя заснування агрохімічної служби 

України (м. Київ, 22-24 липня 2014 р.); Міжнародній науково-практичній Інтернет-

конференції «Наукові пріоритети розвитку аграрної сфери в умовах глобальних 

змін» (м. Тернопіль, 4-5 грудня 2014 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції та V з’їзді ґрунтознавців та агрохіміків Білорусі (Білорусь, м. Мінськ, 

22-26 червня 2015 р.); Міжнародній науковій конференції «Наукові засади 

підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва» (м. Харків,  

23-24 жовтня 2017 р.); Міжнародному науковому семінарі «Ґрунти в сучасному 

світі» (м. Львів, 27-29 вересня 2018 р.).  

Публікації. Основні наукові результати дисертації опубліковано у  

75 наукових працях, із них: у фахових виданнях всього – 29, з них у фахових 

виданнях України – 25, у міжнародних фахових виданнях – 4; наукових праць, які  

засвідчують апробацію матеріалів дисертації всього – 14; наукових праць, які 

додатково відображають результати дисертації всього – 32, з них книг – 5, розділів 

у книгах – 7, концепцій – 1, науково-методичних рекомендацій – 4, патентів – 4, 

статей в інших виданнях – 11.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу, 

семи розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел, який налічує 

384 найменування, з яких 41 латиницею. Загальний обсяг дисертації становить 

469 сторінок, у тому числі 270 сторінок основного тексту. Робота містить 

81 таблицю, 82 рисунка. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ  

АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ ДО БОНІТУВАННЯ, ЯКІСНОЇ, 

АГРОЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ОРНИХ ҐРУНТІВ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ 

ЦІННОСТІ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 

(огляд літератури) 

На основі критичного аналізу методичних підходів встановлено, що 

бонітування здійснюється для існуючою класифікацією ґрунтів на основі 

агропотенціалів сільськогосподарських культур з метою їх раціонального 

використання (М.І. Полупан та ін., 2005; В.А. Величко, 2009). Чисельність 

показників, які залучаються для оцінювання (І.І. Гантімуров, 1963; М.І. Смеян та 

ін., 1998), в тому числі й багаторічної урожайності провідних 

сільськогосподарських культур (В.П. Кузьмичов, 1969, 1970), недостатня 

обґрунтованість поправних коефіцієнтів (Ф.Я. Гаврилюк, 1974), спрощені підходи 

до узагальнення даних і об'єднання оцінок (А.Д. Семенов, 1970) та використання 

агрогруп в якості первинної територіальної одиниці оцінювання 

(Л.Я. Новаковський та ін., 1993) актуалізують необхідність розробки 

удосконалених підходів до бонітування та оцінки якості орних ґрунтів. 

Практичне використання чинних бонітетів не дозволяє об’єктивно оцінити 

їх сучасний якісний стан (В.В. Медведєв, 2013; 2017), у зв’язку з чим виникає 

потреба у  розробці новітніх методів визначення цінності орних ґрунтів на 

ґрунтово-екологічній основі, які дозволять оцінити не тільки потенційну 

родючість ґрунту, але й його екологічне значення незалежно від соціально-

економічних умов розвитку країни для вирішення довгострокових цілей 

планування, прогнозування, раціонального використання та охорони земельних 

ресурсів.  

Не дивлячись на існування багатьох методів до визначення бонітетної,  

якісної (Р.Е. Масто та ін., 2008; М.С. Амахер та ін., 2007) та вартісної оцінок 

ґрунтів (І.І. Карманов, Д.С. Булгаков, 2003), які мають як переваги, так і недоліки, 

розробка сучасних, удосконалених методичних підходів щодо об’єктивного 

оцінювання якості земельної ділянки набуває актуальності, особливо в умовах 

коли земельні відносини потребують нового, більш ефективного розвитку для 

створення цивілізованого ринку землі в Україні. 

Аналіз основ екологобезпечного землекористування (Д.С. Добряк, 

Д.І. Бабміндра, 2006; А.М. Третяк та ін, 2007; О.Г. Тараріко та ін., 2012; 

Р.І. Беспалько та ін., 2013) доводить необхідність визначення агроінвестиційної 

привабливості орних ґрунтів для вдосконалення механізмів функціонування 

агропромислового комплексу країни в сучасних складних економічних умовах.  

Аналізування літературних джерел дає змогу зробити висновок про 

необхідність розробки просторово-диференційованої системи управління якістю 

орних ґрунтів, заснованої на удосконаленні методичних підходів до бонітування, 

визначення цінності та агроінвестиційної привабливості, науковому обґрунтуванні 

та практичному впровадженні диференційованих агротехнологій з урахуванням 

зональних та регіональних особливостей неоднорідності ҐП.  
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ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Розробку наукових основ просторово-диференційованої системи управління 

якістю ґрунтів здійснено під час експериментальних досліджень на територіальних 

об’єктах, що розташовані в різних природно-кліматичних зонах країни. У зоні 

Полісся досліджено три поля: «Романів» (Волинська область, площа 63 га), «Колкі» 

(Волинська область, площа 11 га), «Ведильці» (Чернігівська область, площа 105 га). 

У зоні Лісостепу – два об’єкти в Харківській області «Коротич» (площа 31,15 га) і 

«Комунар» (площа 30 га), у зоні Степу – «Донецьк» (Донецька область, площа 50 га).  

У межах цих полів досліджено: у зоні Полісся – комплекс дерново-

підзолистих глеюватих та дернових глєйових ґрунтів, а також чорноземів 

опідзолених, ясно-сірих, сірих та темно-сірих опідзолених ґрунтів, лучно-болотних 

та болотних ґрунтів різного ступеню оглеєння легкого гранскладу (супіщаного, 

глинисто-піщаного та легкосуглинкового); у зоні Лісостепу – темно-сірі опідзолені 

ґрунти та чорноземи типові важкосуглинкові; у зоні Степу - чорноземи звичайні 

важкосуглинкові. 

Під час польових досліджень, на дослідних полях було проведено натурне 

обстеження ҐП, закладено регулярну сітку елементарних ділянок із розрахунку 

одна ділянка на 0,5 га (у Поліссі) та на 1 га (у Лісостепу і Степу), в межах яких 

відібрано проби ґрунту згідно з ДСТУ 4287:2004 та визначено щільність будови 

ґрунту за ДСТУ ISO 11272:2001, прямим виміром – глибину кореневмісного шару 

та оглеєння у кореневмісному шарі (у разі присутності). Досліджено основні 

морфологічні (глибину гумусованого профілю та орного шару, просторову 

конфігурацію підорної підошви) та фізичні (щільність будови, твердість – згідно з 

ДСТУ 5096:2008, питомий опір під час оранки) показники ґрунту, а також ступінь 

покриття ґрунту рослинністю, проведено облік урожаю вирощуваних культур.  

На лабораторно-аналітичному етапі досліджень у відібраних пробах ґрунту 

визначено: гранулометричний склад методом піпетки в модифікації 

Н.А. Качинського за ДСТУ 4730:2007; загальний вміст гумусу за ДСТУ 4289:2004; 

рухомих сполук фосфору і калію за модифікованими методами Чирикова за  

ДСТУ 4115-2002 та Мачигіна за ДСТУ 4114-2001, за методом Кірсанова за  

ДСТУ 4405:2005; показник рН водного та сольового за ДСТУ ISO 10390:2007. Для 

оцінювання якості орних ґрунтів визначено структурно-агрегатний склад ситовим 

методом в модифікації Н.І. Саввінова за ДСТУ 4744:2007 та водно-фізичні 

показники за загальновідомими методами (Агрофізичні дослідження у дослідах з 

обробітку та удобрення ґрунтів, 1977): найменшу вологоємність (НВ), вологість 

в’янення (ВВ), діапазон активної вологи (ДАВ).  

Для розробки методичних основ діагностики особливо цінних ґрунтів для 

різних природно-кліматичних зон країни розрахунковим способом додатково 

визначено загальну пористість, співвідношення між- і внутрішньо агрегатних пор 

та резерв нейтралізації забрудників (за коефіцієнтом стійкості). 

Роботи з бонітування, визначення цінності та інвестиційної привабливості 

орних ґрунтів проведено на 40 типах орних ґрунтів України, узагальнення зроблено 

згідно з легендою до карти ґрунтів України масштабу 1:1500000. На камеральному 

етапі проведено узагальнення експериментальних даних та розраховано бонітети 
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ґрунтів, клімату та земельних ділянок, спрогнозовано їх зміни, визначено 

фундаментальну та поточну цінність орних ґрунтів на ґрунтово-екологічній основі, 

інтегральні оцінки інвестиційної привабливості орних земель. Опрацьовано 

вибірки з бази даних (БД) «Властивості ґрунтів України», яка вміщує інформацію 

щодо 2020 ґрунтових розрізів, розташованих у різних природно–кліматичних зонах 

України, використано методи педотрансферного моделювання для створення 

узагальнених, в тому числі інтегральних, картографічних матеріалів для території всієї 

країни.  

В ході досліджень проведено статистичний (середнє арифметичне, його 

похибку, коефіцієнт варіації (Кv), дисперсію, середнє квадратичне відхилення, 

асиметрію, ексцес та інші) та геостатистичний (поріг дисперсії, радіус кореляції, 

нагет–ефект, автокореляційна функція і достовірність її відхилення від нуля, 

спектральна щільність дисперсії та ін.) аналіз даних за допомогою програмного 

пакету Statistica та програми Surfer. Розрахунок загальних та часткових бонітетів, а 

також прогнозування їх змін здійснено у середовищі програми Excel. Для 

створення комплексу картографічних матеріалів та визначення площ використано 

програму Mapinfo. 

Під час досліджень, для збору, обробки та аналізу даних, використано 

матеріали: великомасштабного обстеження ґрунтів України, агрохімічної 

паспортизації, архівні дані, карти ґрунтів для областей, районів, господарств  

(у масштабах 1: 1500000;  1:200000, 1:50000, 1:25000, 1:10000 ), а також карти 

глибини залягання і мінералізації підґрунтових вод. Джерелами інформації щодо 

кліматичних показників слугували дані метеопунктів та метеостанцій, які 

найближче розташовані до об’єктів оцінювання та середньобагаторічні кліматичні 

дані з літературних джерел. Технологічні показники поля визначено за планами 

внутрішньо–господарського землекористування, даними технологічної 

паспортизації полів та топографічними картами. Джерелами додаткової інформації 

слугували матеріали ґрунтово-меліоративних, ґрунтово-ерозійних обстежень та 

земельно-оціночних робіт. 

УДОСКОНАЛЕНА МЕТОДИКА БОНІТУВАННЯ ПРОДУКТИВНИХ ТА 

ЕКОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ ГРУНТІВ 

Розроблено удосконалену методику бонітування ґрунтів, яка дозволяє 

оцінювати продуктивні та екологічні функції ґрунтів, має переваги порівняно з 

існуючими аналогами за рахунок використання: 

- розширеної кількості критеріїв, що визначають потенційну й ефективну 

родючість ґрунтів (середні дані вмісту в ґрунті доступної вологи в момент появи 

сходів і під час формування генеративних органів, а також збагаченість ґрунту 

поживними речовинами); 

- додаткових ґрунтово-кліматичних та технологічних характеристик 

земельної ділянки (конфігурація поля, експозиція та ухил поверхні тощо); 

- розподіл ґрунтового різновиду в якості елементарної просторової одиниці 

замість ґрунтової агрогрупи;  

- нового еталону бонітету – бонітету земельної ділянки з оптимальними 

параметрами ґрунту, клімату, яка має 1-й клас за технологічною паспортизацією;  
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- єдиної 100 бальної шкали бонітетів для всієї країни замість бонітетних 

шкал для кожного природно-сільськогосподарського району; 

- нового способу розрахунку часткового бонітету – як середнього 

геометричного значення від співвідношення реальних і оптимальних параметрів. 

Результатом бонітування є загальна і часткова бонітетна оцінка ґрунту і 

клімату, а також узагальнена (синтезована) оцінка земельної ділянки.  

На основі багаторічних досліджень встановлено оптимальні значення 

параметрів, на основі яких проводиться бонітування – ґрунтових, ґрунтово-

кліматичних показників та показників поля (табл. 1), запропоновано використання 

їх бальних оцінок для визначення загального бонітету орних земель країни 

(табл. 2).  

Таблиця 1 

Оптимальні параметри критеріїв бонітування для розрахунку загальних та 

часткових бонітетів 

 Назва критерію  
Пшениця 

озима  

Жито 

озиме 

Ячмінь 

ярий 

Кукурудз

а на зерно 

Буряк 

цукровий  

Соняш-

ник 

Ґрунтові критерії 

Глибина кореневмісного 

(гумусованого) шару, см  
>65 >60 >65 >65 >70 >65 

Уміст гумусу в орному шарі, % >3,5 >3,0 >3,5 >3,5 >3,5 >3,5 

Рівноважна щільність будови у 

шарі 0-50 см, г/ см3 
1,10-1,35 1,10-1,45 1,05-1,35 1,05-1,30 1,00-1,30 1,10-1,35 

Уміст рухомого фосфору у шарі 

0-25 см, мг/100 г ґрунту 
17,5 17,5 17,5 20,0 20,0 20,0 

Уміст рухомого калію у шарі 

0-25 см, мг/100 г ґрунту 
15 15 15 15 18 18 

Уміст фізичної глини в орному 

шарі, % 
30-45 30-45 30-45 45-60 30-45 45-60 

рН в орному шарі 6,8 6,4 6,7 6,8 6,8 6,7 

Оглеєння у кореневмісному 

шарі 
відсутнє 

Ґрунтово - кліматичні критерії 

Запаси продуктивної вологи 

(мм) у шарі 0-20 см в період 

сходів ранніх ярих культур 

>30 >30 >30 >40 >30 >40 

Запаси продуктивної вологи 

(мм) у шарі 0-100 см в період 

цвітіння та формування 

генеративних органів ярих 

культур 

>120 >120 >120 >120 >140 >120 

Гідротермічний коефіцієнт за 

період з температурою повітря 

вище 10°С 

1,05 1,25 0,95 1,10 1,35 0,90 

Критерії поля 

Питомий опір ґрунту під час 

оранки, кгс/ см2 
<0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 

Параметри паспортизації поля, 

клас 
1 1 1 1 1 1 
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Таблиця 2 

Оцінка критеріїв для розрахунку загального бонітету 

Критерій, одиниця 

виміру 

Якісна оцінка та оцінка у балах 

опти-

мальна 

сприят- 

лива 
середня несприятлива 

дуже  

несприят- 

лива 

від 80 

до100 

від 60 до 

<80 

від 40 до 

<60 
від 20 до <40 <20 

Ґрунтові критерії 

Глибина кореневмісного 

шару, см 
>65 65-51 50-36 35-20 <20 

Уміст гумусу в орному 

шарі, % 
>3,5 3,5-3,1 3,0-2,6 2,5-2,1 <2,1 

Рівноважна щільність 

будови у шарі 0-50 см, 

г/см3 

1,1-1,3 
1,1-1,0 

1,3-1,4 

1,0-0,9 

1,4-1,5 

0,9-0,8 

1,5-1,6 

<0,8 

>1,6 

Уміст рухомого фосфору 

у шарі 0-25 см, мг/100 г 

ґрунту 

>15,0 10,0-15,0 7,6-10,0 5,0-7,5 <5,0 

Уміст рухомого калію у 

шарі 0-25 см, мг/100 г 

ґрунту 

>17,0 14,5-17,0 12,0-14,4 8,0-11,9 <8,0 

Уміст фізичної глини  

в орному шарі, % 
45-30 

46-50 

29-26 

51-55 

25-20 

56-60 

19-15 

>60 

<15 

рН в орному шарі 6,1-7,2 
6,0-5,6 

7,3-7,5 

5,5-5,1 

7,6-7,8 

5,0-4,5 

7,9-8,5 

<4,5 

>8,5 

Оглеєння у 

кореневмісному шарі, 

умовне позначення 

відсутнє 

просте- 

жується у 

нижньому 

перехідному 

шарі 

просте- 

жується у 

верхньому 

перехідному 

шарі або з 

поверхні 

просте- 

жується у 

нижній 

частині 

орного шару 

оглеєний 

увесь 

профіль 

Ґрунтово – кліматичні критерії 

Запаси продуктивної 

вологи у шарі 0-20 см під 

час сходів культур, мм 

>40 40-30 29-20 19-10 <10 

Запаси продуктивної 

вологи у шарі 0-100 см 

під час формування 

генеративних органів 

культур, мм 

>160 160-130 129-100 99-70 <70 

ГТК з температурою 

повітря вище 100 С 
1,10-1,20 

1,09-1,00 

1,21-1,30 

0,99-0,90 

1,31-1,40 

0,89-0,70 

1,41-1,60 

<0,70 

>1,60 

Критерії поля 

Питомий опір ґрунту, 

кгс/см2 
<0,30 0,30-0,45 0,46-0,60 0,61-0,75 >0,75 
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Методикою передбачено використання вагових коефіцієнтів для кожного з 

показників бонітування, значення яких визначено експертним шляхом: 1,0 – для 

глибини кореневмісного шару, умісту гумусу та фізичної глини в орному шару 

ґрунту; 1,4 – для запасів продуктивної вологи у найбільш критичні періоди 

розвитку ярих зернових культур у шарах 0-20 та 0-100 см; 1,2 – для решти 

показників бонітування. 

Загальний бонітет розраховують за окремими групами показників за 

формулою 1: 
 






 

n)+п(1,2,3к,г,

n)+п(1,2,3к,г,..n)п(1,2,3к,г,

Kв

KвБ
=п)к,Бз(г,

,                                       (1) 

 

де Бз (г, к, п) – бал загального бонітету за окремими групами показників 

(г – ґрунту; к-клімату; п – поля);  

Б (г, к, п) – оціночні бали за показниками ґрунту, клімату, поля;  

Кв (г, к, п) – значення вагових коефіцієнтів для показників ґрунту, ґрунтово-

кліматичних показників і показників поля. 

Результуючий загальний бонітет (Б) розраховують за формулою 2: 
 

п)к,Кв(г,

БзпБзкБзг
=Б




,                                                                       (2) 

 

де ∑ Кв (г, к, п) – сума вагових коефіцієнтів для ґрунтових, ґрунтово-

кліматичних показників та показників поля. 

Крім цього, удосконалена методика передбачає визначення часткових 

бонітетів, які визначають міру (відсоток) реалізації потенційної продуктивності 

сільськогосподарських культур у конкретних ґрунтово-кліматичних та 

технологічних умовах і можуть виступати важливими критеріями для уточнення 

спеціалізації землеробської діяльності, структури сільгоспугідь і сівозмін. 

Частковий бонітет розраховують за співвідношенням параметрів досліджуваного 

ґрунту до їх оптимальних значень за формулою 3: 
 

n в...nба100Бч  ,                                        (3) 
 

де Бч – бал часткового бонітету;  

а, б, в....n – співвідношення фактичних значень показників бонітування до їх 

оптимальних значень. 

Бали часткового бонітету визначають: для зони Полісся для жита озимого, 

картоплі, льону; для зони Лісостепу – пшениці озимої, ячменю, вівса, буряку 

цукрового, кукурудзи; для зони Степу – пшениці озимої, кукурудзи, соняшнику. 

Використання методики дозволяє отримати сучасну оцінку якості конкретної 

земельної ділянки, що сприяє створенню оптимальної структури 

сільськогосподарських угідь та сівозмін, об’єктивному оцінюванню 

агроінвестиційної привабливості орних ґрунтів.  
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Удосконаленою методикою передбачається коригування бонітету 

поправними коефіцієнтами двох типів: перший − за умов прояву нетипових 

властивостей ґрунтів (як окультурених, так і деградованих); другий − за умов 

прояву технологічних особливостей земельної ділянки (поля) шляхом визначення 

класу поля за табл. 3, що значно уточнює результати бонітування. Встановлено, що 

вплив чинників, які знижують родючість ґрунтів, на бонітет є сильнішим, ніж 

факторів, що підвищують родючість. Це можна пояснити значною тривалістю або 

постійним негативним впливом агрозаходів та недостатньою ефективністю на орні 

ґрунти. 

В результаті досліджень розраховано бонітети ґрунтів, клімату та синтезовані 

бонітети земель для всієї території України. Так, діапазон коливань бонітетів, 

розрахованих лише за показниками ґрунту, складає від 28 до 78 балів. Однак для 

адміністративних областей він був суттєво звуженим: від 37 балів у Херсонській, 

Івано-Франківській та Чернівецькій областях, до 61 балу – у Дніпропетровській 

області. Найвищий бонітет мають ґрунти Лісостепу та Північного Степу України. 

Підсилення прояву ознак опідзолення, осолонцювання й оглеєння, зменшення 

глибини гумусованого профілю значно знижувало бонітети ґрунтів. 

Таблиця 3 

Зведена характеристика технологічних параметрів поля і узагальнені 

поправні коефіцієнти до бонітетів залежно від його класу 

Клас поля 

Робо

чий 

ухил 

Експо-

зиція 

(пів-

денна/ 

північ-

на) 

Дов- 

жина 

гону 

Конфі-

гурація 

(скоше-

ність/ 

викрив-

лення) 

Стро-

катість 

Каменя- 

стість 

Наяв-

ність 

пере-

шкод 

Ви-

сота 

над 

рів-

нем 

моря 

Середньо-

багаторічна 

вологість у 

момент 

обробітку  

Узага-

льнений 

поправ-

ний 

коефі-

цієнт 

1 найбільш 

сприят-

ливий 

1,00 
1,00/ 

1,00 
1,00 1,00/1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

II сприят-

ливий 
1,02 

1,05/ 

0,95 
1,05 1,02/1,03 1,05 1,09 1,08 1,01 1,08 1,01-1,06 

III задовіль-

ний 
1,04 

1,08/ 

0,92 
1,14 1,06/1,10 1,14 1,18 1,16 1,04 1,15 1,07-1,16 

IV неспри-

ятливий 
1,05 

1,12/ 

1,88 
1,26 1,10/1,22 1,18 1,27 1,27 1,08 1,35 1,17-1,28 

V дуже 

неспри-

ятливий 

1,14 
1,20/ 

0,80 
1,43 1,14/1,37 1,40 

оброблю-

вати не 

рекомен-

дується 

(кількість 

каміння 

>70 %) 

1,34 1,14 

оброблю-

вати не 

рекомен-

дується 

(вологість 

<0,55ФС) 

1,29-1,40 

 

Найвищі бали бонітету за показниками клімату мають більшість областей 

країни, розташованих у зоні Полісся – від 55 до 65 балів, тоді як у зоні Лісостепу – 

від 45 до 50 балів. Найнижчі бонітети (менше 40 балів) характерні для степових 

ґрунтів Херсонської, Миколаївської областей і АР Крим.  
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Для синтезованих бонітетів, які враховують бонітети ґрунтів і клімату, 

встановлено наступну закономірність: у західних і північно-західних регіонах 

бонітет земель відносно бонітету ґрунтів підвищується, тоді як у центральних, 

південних і південно-східних – стає нижчим. 

Аналіз балів синтезованого бонітету доводить, що зони з найбільшими його 

величинами (від 57 до 62 балів) порівняно з бонітетами ґрунтів суттєво 

зменшуються, залишаючи лише обмежені невеликі території у межах Лісостепу і 

північного Степу. Відмічено зростання площ з бонітетом від 45 до 56 балів. 

Найнижчі значення відзначено для півночі Полісся, а також для півдня, у сухо-

степовій зоні, і на сході – у межах Луганської області.  

Прогноз змін бонітетів здійснено на основі розрахунку сучасних і 

перспективних загальних та часткових бонітетів ґрунтів у змінних екологічних 

умовах (окультурення або деградації), що розраховані за відомою методикою 

І.І. Карманова (2003) та запропонованою методикою бонітування, яка враховує ряд 

динамічних ґрунтових показників, а саме, щільність будови ґрунту та вміст 

рухомих форм поживних речовин. Встановлено, що моделювання рівнів 

ущільнення та забезпеченості ґрунту рухомими сполуками P2O5 та K2O призводило 

до зміни бальної оцінки ґрунтів. Так, для дерново-слабопідзолистого глинисто-

піщаного ґрунту збільшення щільності на 0,11 г/см3 (порівняно з початковим 

рівнем –1,52 г/см3 ) призводить до зниження бонітету на 9 балів, зниження 

щільності на 0,28 г/см3 – до підвищення бонітету на 25 балів; для темно-сірого 

опідзоленого легкосуглинкового ґрунту зі щільністю будови 1,27 г/см3, збільшення 

показника до 1,41 г/см3 знижувало бонітет на 3 бали. Загальний бонітет дернового 

опідзоленого глейового легкосуглинкового ґрунту (вихідні параметри: щільність 

будови – 1,58 г/см3; уміст Р2О5 – 5,5 і К2О – 5,4 мг/100 г ґрунту) відповідно до 

методики оцінено у 59 балів. Встановлено, що зміна значень тільки одного з 

параметрів ґрунту при фіксованих значеннях іншого не тягне за собою значної 

зміни оціночного балу ґрунту, в межах від 1 до 3 балів. При одночасному 

погіршенні або поліпшенні значень досліджуваних ґрунтових показників 

відзначено значну динамічність бальної оцінки ґрунту – від 6 балів і більше. 
Значення часткового бонітету відображають диференційовану реакцію 

окремих сільськогосподарських культур на зміну ґрунтових показників, 
обумовлених біологічними особливостями їх росту та розвитку. Встановлено, що 
варіювання значень досліджуваних ґрунтових показників практично не впливало на 
формування часткового бонітету озимого жита. Деякі культури (кукурудза, 
соняшник, цукрові буряки) були чутливішими до змін параметрів ґрунту: для 
чорнозему типового важкосуглинкового діапазон варіювання значень часткового 
бонітету для цукрових буряків становив від 58 до 75 балів; для чорнозему 
південного − від 51 до 75 балів, для чорнозему звичайного − від 48 до 55 балів, для 
дерново-підзолистого ґрунту − від 40 до 58 балів залежно від вихідних і заданих 
рівнів щільності будови та рівня забезпеченості поживними речовинами. 
Встановлено, що в умовах розвитку деградаційних процесів (переущільнення, 
зниження вмісту рухомих елементів живлення та ін.) слід очікувати суттєвого 
погіршення якості ґрунтів. З цієї причини моніторинг якісного стану ґрунтів і 
періодичний розрахунок бонітету повинен стати обов'язковим у землекористуванні. 
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Крім цього удосконалена методика дозволяє провести бонітування 

екологічних функцій ґрунтів за рахунок використання параметрів ґрунтів, які 

знаходяться у заповідних умовах та відображають особливості та інтенсивність 

природного ґрунтоутворення. Об'єктивну оцінку екологічних функцій ґрунту 

здобуто шляхом зіставлення значної кількості показників заповідної цілини та 

орного ґрунту. Приклад розрахунку екологічного бонітету наведено для чорнозему 

типового середньосуглинкового, для якого він складав 64 бали (100 балів – бонітет 

для цілини). Встановлено, що зниження екологічного бонітету спричинили 

показники структури і щільності будови орного ґрунту. Таким чином, 

використання екологічного бонітету дозволяє оцінити ступінь негативного впливу 

сільськогосподарської діяльності (від окремих заходів – до системи 

землекористування) на якісний стан ґрунтів.  

ВИЗНАЧЕННЯ ІНДЕКСІВ ЦІННОСТІ ОРНИХ ҐРУНТІВ НА  

ҐРУНТОВО-ЕКОЛОГІЧНІЙ ОСНОВІ  

На підставі аналізу існуючих нормативів окреслено основні проблеми 

земельних відносин та обґрунтовано необхідність розробки методичних підходів 

щодо оцінювання орних ґрунтів. Запропоновано використання фундаментальної 

(базової) та поточної (ринкової) оцінок для визначення цінності орних ґрунтів на 

ґрунтово-екологічній основі. Базова відображає потенційні можливості ґрунту для 

виробництва продукції та дозволяє оцінити його екологічне значення, є вищою за 

ринкову і не залежить від соціально-економічних умов розвитку країни та може 

використовуватися для вирішення довгострокових цілей планування, 

прогнозування раціонального використання та захисту земельних ресурсів. 

Поточна відображає динаміку ринкових відносин, співвідношення попиту та 

пропозиції і визначає поточну цінність ґрунту в межах окремої земельної ділянки. 

Визначення базової цінності орних ґрунтів здійснено на підставі врахування 

індексів цінності «рухомого» гумусу, доступних сполук поживних елементів, що 

знаходяться у ґрунті, а також природного біологічного потенціалу. Індекси цінності 

запасів «рухомого» гумусу (у розрахунку на 1 га) розраховано поетапно, через 

визначення загальних запасів гумусу, а також частки, запасів та оцінювання 

«рухомого» гумусу. Встановлено, що цінність запасів «рухомого» гумусу 

змінювалася від 784 до 4856 умовних грошових одиниць (у.о.). В межах країни 

максимальне значення показника визначено для ґрунтів Лісостепової зони, 

мінімальне – для ґрунтів Степу та гірських областей Карпат і АР Крим. 

Проаналізовано зв'язок між гранскладом ґрунту та цінністю «рухомого» гумусу та 

встановлено, що максимальну цінність мають важкосуглинкові ґрунти. Найменша 

цінність «рухомого» гумусу характерна для темно-каштанового важкосуглинкового 

ґрунту, дернових та підзолистих піщаних, глинисто-піщаних та супіщаних ґрунтів. 

За результатами IX туру агрохімічної паспортизації розраховано індекси 

цінності доступних форм елементів живлення рослин (N, Р2О5, К2О – у розрахунку 

на гектар) у ґрунтах України. Встановлено, що цінність доступних запасів 

елементів живлення у ґрунтах змінюється від 661 до 3312 у.о. При цьому 7 % орних 

ґрунтів мають низьку цінність (<1500), 56 % – від 1500 до 2000 у.о.; 22 % – від 2000 
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до 2500 у.о., 1 % має цінність вище 2500 у.о. Низькими індексами цінності 

характеризуються ґрунти західних областей країни, гірських територій (підзолисто-

буроземні поверхнево-глеюваті ґрунти різного гранскладу Закарпаття, буроземи 

кислі середньопотужні легко- та середньосуглинкові зони Карпат, а також темно-

каштанові залишково солонцюваті, солонці чорноземно-лучні глибокі 

солончакуваті, коричневі карбонатні ґрунти АР Крим).  

За результатами визначення цінності біопродуктивності ґрунтів встановлено, 

що майже 2,8 млн га орних ґрунтів, зокрема опідзолені ґрунти Лісостепу України та 

чорноземи типові мало- та середньогумусні легкосуглинкові та середньосуглинкові 

мають найвищу цінність – понад 2700 у.о. Низьку цінність (менше 1200 у.о.) мають 

8,5 млн га орних ґрунтів, зокрема дернові слабо та середньопідзолисті ґрунти та їх 

оглеєні різновиди легкого гранскладу в зоні Полісся. До малоцінних ґрунтів також 

віднесені темно-каштанові слабосолонцюваті та чорноземи переважно солонцюваті 

важкого гранскладу, що сформувалися в умовах Сухого Степу. 

Встановлено, що складові фундаментальної цінності орних ґрунтів 

змінюються від 3454 до 8380 у.о. Найменшу цінність (менше 4000 у.о) мають як 

дерново-слабопідзолисті та дернові оглеєні піщані, глинисто-піщані та супіщані 

ґрунти, так і чорноземі південні та темно-каштанові та каштанові солонцюваті 

важкосуглинкові та глинисті ґрунти, які займають 4,8 % від загальної площі ріллі. 

Цінність 24,1 % орних ґрунтів України становить від 4000 до 5000 у.о., 29,4 % − від 

5500 до 7000 у.о. Найвищу цінність (понад 7000 у.о.) мають 22,3 % ґрунтів − 

чорноземи типові, чорноземи реградовані та дернові ґрунти, темно-сірі та 

чорноземи опідзолені легко-та-середньосуглинкові.  

Запропоновано визначати поточну (ринкову) цінності ґрунтів з урахуванням 

бонітетів, розрахованих за удосконаленою методикою, за формулою 3: 
 

Пц = Цб·Тк·Вз·Бз,                                                         (3) 
 

де Пц – поточна (ринкова) цінність земельної ділянки, у.о.;  

Цб – ціна 1 бала бонітету, виражена в центнерах зернових одиниць або 

прирівняної до неї продукції, отриманої за один вегетаційний період;  

Тк – термін капіталізації (33 роки) в Україні. рік;  

Вз – вартість 1 ц зерна (12 у.о.), у.о.;  

Бз – загальний бонітет земельної ділянки за удосконаленим методичним 

підходом.  

В ході досліджень визначено середню поточну цінність 1 га ріллі в розрізі 

адміністративних областей країни: найвищу цінність мають орні ґрунти 

Чернівецької, Сумської, Полтавської та Тернопільської областей: найнижчу – орні 

ґрунти АР Крим, Волинської, Рівненської, Запорізької та Миколаївської областей. 

Середня поточна вартість ріллі складає 5980 у.о.  

АГРОІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ОРНИХ ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ 

Уперше розроблено концептуальні та методичні основи визначення 
агроінвестиційної привабливості орних ґрунтів для вирощування 
сільськогосподарських культур. З використанням розроблених методичних 
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підходів, матеріалів про індивідуальну та інтегральну оцінку властивостей ґрунтів 
(глибина кореневмісного шару, рівноважна щільність будови у шарі 0-50 см, вміст 
Р2О5, К2О, рН), грунтово-кліматичних (вміст продуктивної вологи у шарі 0-20 та  
0-100 см,  і технологічних особливостей земельної ділянки та сформованих вибірок 
з БД «Властивості грунтів України» визначено інтегральні оцінки 
агроінвестиційної привабливості орних земель для вирощування 
сільськогосподарських культур.  

Доведено, що показники, які характеризують найкращі (еталонні) земельні 
ділянки, мають параметри ґрунтів і клімату, дозволяють повністю реалізувати 
потенціал ґрунту і технологій. Це ділянки з оптимальними параметрами, які 
відповідають вимогам культур. Зіставлення оптимальних і фактичних параметрів 
дозволило оцінити придатність земельної ділянки до вирощування 
сільськогосподарських культур за класами: (1) – найкращий (при незначних 
розходженнях між оптимальними та реальними параметрами показників), зі 
збільшенням розходжень – відповідно до середнього (2) та найгіршого (3) класів.  

Розроблено методику інтегрування (синтезування) індивідуальної 
картографічної інформації, згідно якої обрані критерії позначено відповідно 
номерами від 1 до 7, а класи придатності земельної ділянки кодами 1, 2 і 3, шляхом 
їх перемноження та витягання кореню того ступеню, що відповідає кількості 
чинників, залучених для аналізування. Внесення кодів у кожний контур 
дігіталізованої ґрунтової карти, перемноження кодів та побудова інтегральних 
картосхем здійснено в автоматичному режимі за допомогою програми MapInfo. 
Використовуючи поле «Інтегрований бал інвестиційної привабливості земель», 
побудовано картосхеми інвестиційної привабливості орних земель України для 
вирощування маловимогливих (рис. 1) та вимогливих (рис. 2) сільськогоспо-
дарських культур, на яких найвищий клас позначено балом – 1, середній – від 2 до 
256, найгірший – від 257 до 6561. 

Для вимогливих культур (цукрові буряки, соняшник і кукурудза на зерно) 
використано ґрунтово-кліматичні чинники, що характеризують довгий 
вегетаційний період, для менш вимогливих культур (ярі зернові колосові культури) 
– короткий вегетаційний період, зокрема, вміст вологи у шарі 0-20 та 0-100 см у 
критичні періоди розвитку рослин, температура повітря під час появи сходів та 
формування генеративних органів, сума активних температур вище 10 0С. 

Встановлено, що значно більшу площу в Україні займають орні землі, які за 
властивостями ґрунтів і клімату можуть вважатися привабливими для інвестування 
та вирощування як маловимогливих, так і вимогливих зернових культур: 69,8 % 
(21,0 млн га) від загальної площі ріллі оцінено як найкращий та середній клас для 
вирощування маловимогливих культур і тільки 12,4 % (3,7 млн га) – як гірший 
клас. Стосовно вимогливих культур виявлено: найкращий і середній клас мають 
тільки 51,9 % (15,6 млн га), гірший – біля 32,2 % (9,6 млн га) орних ґрунтів країни. 
Оцінка агроінвестиційної привабливості земель надає можливість оптимізувати 
вибір земельних угідь для вирощування сільськогосподарських культур, що в 
цілому сприятиме підвищенню ефективності агровиробництва в країні, 
забезпечення сталого землекористування та мінімізації можливих ризиків 
інвесторів. 
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Рис. 1 Інтегральна карта придатності ріллі України для вирощування 

маловимогливих до ґрунтово-кліматичних умов культур 

 

 
Рис. 2 Інтегральна карта придатності ріллі України для вирощування 

вимогливих до ґрунтово-кліматичних умов 

 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОРНИХ ҐРУНТІВ 

Оцінювання фізичної якості орних ґрунтів здійснено шляхом аналізування 

вибірок з БД «Властивості ґрунтів України» щодо основних фізичних властивостей 

орних ґрунтів. Результати узагальнення даних за природними зонами та 

провінціями України наведено у табл. 4. Коефіцієнти варіації досліджених 

показників переважно є помірними або близькими до них, за виключенням ВВ.  

Класи придатності: 

1 

2 

3 

Класи придатності: 

1 

2 

3 



 

Таблиця 4 

Фізичні властивості найбільш поширених орних ґрунтів провінцій (орний шар) 

Ґрунто-
во-кліма-

тична 
зона 

Ґрунтова 
провінція 

Ґрунти та їх грансклад 

Частка у 
структурі 

ґрунтового 
покриву 

провінції, % 

Щільність 
будови, г/см3 

ВВ, % НВ, % ДАВ, % 

Макро-
агрегати 

10-0,25 мм, 
% 

Водостійкі 
агрегати 

>0,25 мм, % 

X V n X V n X V n X V n X V n X V n 

Полісся 

Західна Дерново-підзолисті слабо-

оглеєні піщані та супіщані 

ґрунти 

48,9 1,5 9 17 1,7 40 17 15 26 9 13 29 9 - - - - - - 

Правобережна 82,5 1,5 7 17 2,0 43 16 16 21 14 15 21 14 - - - - - - 

Лівобережна 52,7 1,5 7 13 1,9 23 10 16 15 10 14 18 8 - - - - - - 

Лісостеп 

Західна Чорноземи типові, опід-

золені, темно-сірі середньо- 

та важкосуглинкові ґрунти 

29,6 1,3 6 14 9 23 13 24 12 28 17 11 11 64 12 8 53 12 8 

Правобережна 49,7 1,3 9 23 10 20 23 27 13 21 17 26 21 73 8 4 34 26 4 

Лівобережна 41,5 1,2 11 107 11 25 81 28 17 77 18 26 77 69 14 66 52 31 66 

Степ 

Придунайська Чорноземи звичайні 

важкосуглинкові та 

глинисті 

94,6 1,2 8 12 13 12 12 29 16 14 16 29 12 72 15 5 54 41 5 

Правобережна 85,2 1,1 12 25 14 11 25 32 20 25 19 32 25 78 13 17 55 30 16 

Лівобережна 71,8 1,1 10 134 14 18 118 31 14 116 17 24 114 67 27 144 46 36 144 

Степ  

посуш-

ливий 

Придунайська 

Чорноземи звичайні, 

південні важкосуглинкові 

та глинисті 

69,3 1,2 9 21 11 8 20 26 8 21 15 16 20 74 12 18 28 55 
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Правобережна 

Чорноземи звичайні, 

південні, темно-каштанові 

важкосуглинкові та 

глинисті ґрунти 

74,8 1,2 9 15 11 15 15 26 14 15 15 21 15 62 32 15 30 53 15 

Лівобережна 

Чорноземи звичайні, 

південні важкосуглинкові 

та глинисті 

82,9 1,2 10 10 12 15 10 28 14 10 16 26 10 66 32 7 37 85 7 

Північно-

Кримська 

Чорноземи південні, темно-

каштанові глинисті ґрунти 
24,4 1,2 6 21 13 13 21 32 24 21 19 37 21 58 38 13 44 26 13 

Степ 

сухий 
Присиваська 

Чорноземи південні, темно-

каштанові, каштанові важ-

косуглинкові та глинисті 

ґрунти 

66,0 1,2 10 44 12 26 42 28 17 42 17 27 38 65 27 23 40 34 23 

Примітка: X – середнє значення вибірки; V – коефіцієнт варіації; n – число дат у вибірці. 

 

1
9
 



20 

 

 

Встановлено еталонні (оптимальні) показники фізичних властивостей 

природно-кліматичних зон України.  

Фізичні властивості, визначені у рівноважному стані, свідчать про їхню 

сприятливість для вирощування основних польових культур, за винятком 

територій, приуроченими до провінцій Полісся (підвищена щільність будови), 

Лісостепу і Степу (понижені параметри ємності доступної вологи – ДАВ і 

водостійкості, підвищене рівноважне ущільнення порівняно з природними 

ґрунтами-аналогами). У разі відсутності даних щодо фізичних властивостей деяких 

ґрунтів застосовано методи педотрансферного моделювання, за допомогою яких 

розрахунки проведено за гранулометричним складом і умістом гумусу (табл. 5).  

Таблиця 5 

Педотрансферні моделі лінійного і квадратичного виду та їх  

статистичні оцінки 

Функціональні показники 
Коефіцієнт 

детермінації 
Стандартна похибка Критерій Фішера 

Лінійна модель 

Рівноважна щільність 

будови, г/см3 

Z = 1,5606-0,0011∙x-0,0664∙y 

0,58 0,14 (2,662)=464,57 

Агрономічно корисні 

агрегати розміром  

0,25-10 мм, % 

Z = 35,8572+0,3937∙x+3,4445∙y 

0,17 18,10 (2,246)=25,024 

Водостійкі агрегати 

 >0,25 мм, % 

Z = 43,151+0,0262∙x+3,4798∙y 

0,15 15,79 (2,245)=21,437 

ВВ, % 
Z =1,257+0,2362∙x-0,0698∙y 

0,65 3,41 (2,177)=166,54 

НВ, % 
Z = 8,1692+0,3347∙x+1,1114∙y 

0,78 3,89 (2,64)=111,38 

ДАВ, % 
Z = 12,5779-0,0054∙x+1,5942∙y 

0,43 2,58 (2,13)=4,8319 

Квадратична модель 

Рівноважна щільність 

будови, г/см3 

Z = 1,6929-0,0103∙x-0,0645∙y+0,0001∙x2- 0,0001∙x∙y+0,0006∙y2 

0,63 0,13 (5,659)=223,62 

Агрономічно корисні 

агрегати розміром  

0,25-10 мм, % 

Z = -0,7335+1,5621∙x+9,5318y-0,0113∙x2- 0,0478∙x∙y-0,391∙y2 

0,20 17,86 (5,243)=12,234 

Водостійкі агрегати  

>0,25 мм, % 

Z = 72,8434-0,1096∙x-7,1738y-0,0077∙x2+ 0,1619∙x∙y+0,3427∙y2 

0,22 15,23 (5,242)=13,474 

ВВ, % 
Z = 0,0945+0,2192∙x+1,2117y+0,0011∙x2- 0,0323xy+0,0566∙y2 

0,67 3,35 (5,174)=71,181 

НВ, % 
Z = 3,8882+0,8719∙x-0,2831∙y-0,0103∙x2+0,0724∙x∙y-0,2917∙y2 

0,84 3,36 (5,61)=64,669 

ДАВ, % 
Z = -1,3202+0,9216∙x+5,4379∙y-0,0126∙x2--0,0581∙x∙y-0,1768∙y2 

0,64 2,33 (5,10)=3,5269 

Примітка. х – уміст фізичної глини, %; у – уміст гумусу, %. 
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Досліджено водостійкість структурно-агрегатного складу орних ґрунтів, як 

фундаментальної характеристики ґрунту, від якої залежать екологічні й 

продуктивні функції ґрунтів. За різними оцінками С.І. Долгова і ін. (1966), 

І.В. Кузнецової (1979), В.В. Медведєва (2008), якщо орний ґрунт містить 50 % і 

більше водостійких агрегатів розміром більше 0,25 мм (за методикою 

М.І. Саввінова), його слід вважати ґрунтом з найкращою та середньою 

водостійкістю. 

На основі оцінювання водостійкості структури орних ґрунтів встановлено, 

що площа таких ґрунтів складає відповідно 4,2 та 9,7 млн га, низьку водостійкість 

мають 8,4 млн га від загальної площі ріллі України.  

З метою проведення максимально точної оцінки сучасного рівня родючості 

орних ґрунтів було розглянуто агрономічно важливі агрофізичні, фізико-хімічні та 

агрохімічні властивості (модальні параметри) чорноземів України (як основних 

орних ґрунтів) та співставленні з їх оптимальними параметрами (табл. 6).  

Таблиця 6 

Оптимальні і модальні значення властивостей орних чорноземів 

Показники 

Одиниці 

вимірю-

вання 

Опти-

мальні 

значення 

Чорно-

земи 

опідзо-

лені 

Чорноземи 

типові та 

реградовані 

Чорно-

земи 

зви-

чайні 

Чорно-

земи 

пів-

денні 

Глибина кореневмісного 

шару (горизонти H і h) 
см 65 104/19 116/81 88/64 83/29 

Вміст продуктивної вологи 

під час посіву у шарі 0-20 см 
мм 30-40 44/2 39/6 34/11 34/2 

Уміст продуктивної вологи 

під час формування 

генеративних органів у шарі 

0-100 см 

мм 150-160 93/3 76/2 67/12 62/2 

Рівноважна щільність 

будови у шарі  0-30 см 
г/см3 1,10-1,35 1,24/15 1,21/41 1,13/77 1,17/24 

Кількість агрегатів розміром 

10-0,25 мм 
% 60-80 75/4 66/13 62/60 68/20 

Водостійкість 

макроагрегатів 
% 55-70 45/4 47/13 40/60 31/20 

Кількість глиб % <10 20/4 23/13 30/60 21/20 

Кількість пилу % 10-15 6/4 11/13 8/60 11/20 

Питомий опір кгс/см2 0,4-0,5 0,58/11 0,57/32 0,58/45 0,63/21 

Уміст загального гумусу % 3,5 3,5/19 4,0/41 3,4/29 3,4/2 

рН - 6,0-6,8 6,9/2 6,8/6 6,9/21 6,6/6 

Вміст рухомого фосфору 
мг/100 г 

ґрунту 
17-20 13,5/7 11,9/19 12,6/22 12,3/2 

Вміст рухомого калію 
мг/100 г 

ґрунту 
15 12,1/7 10,3/19 14,0/22 21,3/2 

Технологічний клас 

земельної ділянки  
- 1 1 1 1 1 

Примітка. До риски – середнє значення; після риски – кількість дат. 
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В результаті порівняння цих параметрів встановлено, що більшість 

досліджених ґрунтів характеризуються несприятливими для конкретних 

сільськогосподарських культур властивостями, що є результатом антропогенного 

впливу, зокрема, схильністю до переущільнення і утворення брил під час 

основного обробітку, суттєво зниженою порівняно з природними аналогами 

водостійкість ґрунтової структури. Доведено, що основними проблемами, які 

стримують отримання високих врожаїв на цих ґрунтах є просторово-часовий 

дефіцит продуктивної вологи, який зростає від північно-західних провінцій на схід 

і південь і протягом вегетації культур, помірний (щодо доступного фосфору – 

недостатній) запас і негативний баланс поживних елементів, а також, прояв ознак 

фізичної деградації внаслідок незбалансованого і неякісного землекористування.  

Розроблено діагностичні критерії і параметри особливо цінних ґрунтів, які 

диференціюються залежно від природної зони: Лісостепу і Степу (табл. 7) та 

Полісся (табл. 8). 

Замість прямої оцінки сприятливості фізичних і фізико-механічних 

властивостей оцінено потенціал їхньої агрегації. Для порівняльної оцінки орних 

ґрунтів України відносно потенціалу оптимізації їхніх фізичних властивостей 

використано: грансклад (за вмістом фізичної глини), фактор дисперсності, що 

оцінює потенційні можливості утворення мікро- і макроструктури, уміст 

агрономічно цінної макроструктури, рівноважну щільність будови й вологість у 

момент обробітку ґрунту.  

Таблиця 7 

Діагностичні показники і параметри особливо цінних ґрунтів  

Лісостепу і Степу 

Показники 
Одиниці 

виміру 
Параметри 

Орієнтовні 

площі,  

млн га 

Глибина шару, доступна для коренів см >65 13,0 

Рівноважна щільність будови г/см3 1,10-1,35 16,9 

Уміст агрономічно корисних агрегатів розміром 

10-0,25 мм 
% 60-80 17,2 

Водостійкість макроагрегатів >0,25 мм % 55-70 9,6 

Загальна пористість % 50-60 13,5 

Співвідношення між- і внутрішньо агрегатних пор - 0,8-1,2 5,6 

Уміст загального гумусу % >3,5 16,0 

Уміст рухомого фосфору 
мг/100 г 

ґрунту 
≥8 17,3 

Уміст рухомого калію так само ≥8 17,3 

Показник рН - 6,0-6,8 15,9 

Резерв нейтралізації забрудників (за коефіцієнтом 

стійкості) 
- >1,0 10,4 
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Таблиця 8 

Діагностичні показники і параметри особливо цінних ґрунтів Полісся 

Показники Параметри 
Орієнтовні 

площі, млн га 

Глибина шару, доступна для коренів, см >30 4,6 

Уміст рухомого фосфору, мг/100 г ґрунту 5-8 1,6 

Уміст рухомого калію, мг/100 г ґрунту 5-8 2,1 

рН 5,5-6,5 2,7 

Темно- і ясно-сірі, дерново-підзолисті, дерново-карбонатні 
суглинкові, супіщані і глинисто-піщані неоглеєні та глеюваті 

- 3,6 

Орієнтовна площа цінних орних ґрунтів Полісся - 1,1 
 

Найкращим визнано ґрунт середньосуглинкового гранскладу, який має 

фактор дисперсності нижче 3, уміст агрономічно корисної макроструктури – понад 

70 %, рівноважну щільність будови в оброблюваному шарі – не вище 1,25 г/см3, 

вологість, що відповідає оптимальному кришенню, і найбільший період 

перебування ґрунту в стані фізичної спілості – більше 20-ти днів.  

З погіршенням зазначених показників потенціал оптимізації поступово 

знижувався. Максимальний потенціал оптимізації встановлено для території, що 

відповідає чорноземам типовим частини Лісостепу (біля 2,8 млн га).  

Використовуючи критерії несприятливих властивостей ґрунтів стосовно 

зернових культур, узагальнені В.В. Медведєвим (2008) та дигіталізовані (цифрові) 

карти властивостей, створених за допомогою спеціальних вибірок з БД, 

встановлено площі орних ґрунтів з несприятливими фізичними, фізико-

механічними і технологічними властивостями. За нашої участі розроблено проект 

нормативів для оцінювання фізичної деградації ґрунтів середнього і важкого 

гранскладу,  в якому враховано також пропозиції провідних науковців ННЦ «ІГА 

імені О.Н. Соколовського». Визначено площі і географічну приуроченість 

деградованих та малопродуктивних ґрунтів. Встановлено, що із загальної площі 

рілля 0,2 млн га мають уміст піщаної фракції гранскладу (більше 0,25 мм) більше 

35 %; 7,2 млн га – рівноважну щільність будови більше 1,55 г/см3; 22,6 млн га – 

питомий опір ґрунту за основного обробітку більше 0,60 кгс/см2; 3,71 млн га – 

середньозважений ухил земель більше 3 градусів та ін. 

Кількісними критеріями фізичної деградації орних ґрунтів визнано: часткову 

втрату агрономічно корисної структури, водостійкості  і механічної міцності, 

розпилення – гальмування процесів агрегації; зростання рівноважної щільності і 

твердості; скорочення потужності кореневмісного шару, погіршення проникності 

коренів рослин; погіршення діяльності біоти.  

Запропоновано заходи щодо раціонального використання й охорони ґрунтів, 

першочерговими з яких забезпечення продуктивного та екологічного 

функціонування ґрунту за рахунок створення бездефіцитного балансу гумусу, 

недопущення погіршення фізичних властивостей і зниження вмісту доступних 

поживних речовин, мінімізація механічного впливу, дотримання правил 

висококультурного господарювання, удосконалювання структури сівозмін, 

використання ґрунтозахисної ґрунтообробної техніки тощо.  
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ПРОСТОРОВО-ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 

ҐРУНТІВ (НА ПРИКЛАДІ РІЛЛІ УКРАЇНИ) 

Розроблено просторово-диференційовану систему управління якістю орних 

ґрунтів, яка представляє комплекс взаємопов’язаних методів та методик, 

принципів, процесів цілеспрямованого впливу на орні ґрунти з метою їх 

раціонального використання, охорони та підвищення рівня їх родючості на основі 

детального врахування неоднорідності ГП. Схему системи управління якістю орних 

ґрунтів представлено на рис. 3. Складовими частинами системи є інформаційний 

блок, блок аналітичного оцінювання та блок управління.  

Інформаційний блок представляє собою сукупність інформаційних даних щодо 

властивостей орних ґрунтів із різних джерел, використання яких дозволяє проводити 

аналітично-оцінювальні роботи на основі оновлених даних щодо якісного стану 

ґрунтів. Перш за все, основним інформаційним джерелом слугувала БД «Властивості 

ґрунтів України», доповнена даними щодо деяких агрохімічних показників орних 

ґрунтів з обласних філій ДУ «Інститут охорони ґрунтів України», низкою 

кліматичних показників за адміністративними областями, урожайними даними за 

основними сільськогосподарськими культурами. Окремим джерелом слугували дані, 

здобуті в ході проведених власних польових та аналітичних досліджень. За 

відсутності деяких агрофізичних показників використано методи педотрансферного 

моделювання.  

Блок аналітичного оцінювання включає проведення оцінювання якості орних 

ґрунтів на підставі аналізування новітніх інформаційних даних, що дозволило 

встановити параметри та критерії особливо цінних ґрунтів, визначити площі 

деградованих та малопродуктивних ґрунтів. Блок включає проведення розрахунків 

оціночних балів за удосконаленою методикою бонітування, оцінювання ґрунтів з 

низьким рівнем родючості та високоокультурених ґрунтів та їх екологічних функцій, 

прогнозування змін бонітету в умовах окультурення або деградації. Останнє дозволяє 

оцінити зональні та регіональні особливості неоднорідності ґрунтового покриву за 

комплексом фізичних, фізико-хімічних та агрохімічних властивостей з метою 

наукового обґрунтування переходу від зональних до просторово-

диференційованих агротехнологій. 

Блок управління включає впровадження просторово-інноваційних 

диференційованих у просторі агротехнологій з урахуванням дрібномасштабної 

неоднорідності ГП, визначення ряду економічних показників оцінювання, зокрема, 

цінності орних ґрунтів на ґрунтово-екологічній основі та їх агроінвестиційної 

привабливості з метою зниження ризиків від залучення інвестицій у розвиток 

аграрного сектору країни. Цей блок передбачає також нормативно-правове 

забезпечення функціонування розробленої системи для можливості її 

впровадження у сфері земельних відносин. Блок управління включає також 

розробку заходів з підвищення рівня родючості, раціонального використання та 

охорони орних ґрунтів країни. Організаційно-координаційна діяльність передбачає 

обов’язкове проведення фонового (еталонного) і виробничого моніторингу за 

широкою програмою індикаторних показників для здійснення контролю за якісним 

станом орних ґрунтів країни.  
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Рис. 3 Схема просторово-диференційованої системи управління якістю орних 

ґрунтів 
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Систему опрацьовано з урахуванням неоднорідності основних властивостей 

орних ґрунтів різних природно-кліматичних зон України. Оцінювання зональних та 

регіональних особливостей неоднорідності ҐП проведено на основі визначення 

агрофізичних (структурний склад, щільність будови і твердість) та агрохімічних 

показників орних ґрунтів. Встановлено, що серед досліджених агрофізичних 

показників найбільшою неоднорідністю характеризується брилистість посівного 

шару ґрунту, потім щільність будови і твердість посівного шару, надалі кількість 

агрономічно-цінних агрегатів, при цьому їх неоднорідність є сильніше вираженою 

у посівному шарі, що доводить необхідність диференціації способів і глибини 

основного механічного обробітку ґрунту.  

На всіх досліджених територіальних об’єктах встановлено значний розмах 

коливань врожаїв зерна (у перерахунку на зернові одиниці), розраховано від’ємний 

кореляційний взаємозв’язок агрофізичних показників з урожаями: за щільністю 

будови у шарі 0-5 см коефіцієнт кореляції (R) становить (-0,68); за твердістю у шарі 

0-10 см – R=- 0,79. Це може бути пояснено не тільки строкатістю фізичних 

властивостей ґрунтів, а й строкатістю інших факторів природного та господарського 

походження.  

За результатами обробки даних досліджені поля поділені на три 

агротехнологічні групи відповідно до якісної характеристики їх фізичних 

властивостей. Для кожної з груп сформульовано рекомендації для застосування 

різних за інтенсивністю прийомів передпосівного та основного обробітку: 1 – без 

обробітку (параметри є близькими до вимог вирощуваної культури); 2 – з помірним 

обробітком зонального типу (параметри близькі до модальних величин); 3 – з 

обробітком підвищеної інтенсивності (параметри є незадовільними, і потрібно 

більш інтенсивне передпосівне розпушування). Неоднорідність фізичних 

властивостей ґрунтів на всіх досліджених об’єктах свідчить на користь 

перспективності впровадження точного обробітку ґрунтів в Україні.  

Просторову неоднорідність індикаторів агрохімічного стану ґрунтів визначено 

за статистичними та геостатистичними показниками. Встановлено, що найбільшою 

неоднорідністю характеризувалися поліські та лісостепові об’єкти (середні Kv 

складали відповідно 0,42 і 0,49), найменшою (0,30) – об’єкт, який досліджено у зоні 

Степу, що опосередковано свідчить про перспективність впровадження точного 

землеробства у всіх природних зонах. Зіставлення параметрів неоднорідності 

окремих агрохімічних показників вказало на відносну важливість планування 

просторово-диференційованого (точного) внесення мінеральних добрив або точної 

хімічної меліорації. У зв'язку з цим перевагу на досліджених об’єктах віддано 

точному внесенню мінеральних добрив (особливо фосфорних). Доведено, що точні 

способи хімічної меліорації і внесення органічних добрив мають підпорядковане 

значення, виключаючи Полісся. Аналізування 2-D-діаграм дозволило зробити 

висновок про існування значних площ з параметрами індикаторів, близькими до 

оптимальних, які не потребують проведення додаткових агрозаходів. 

Використано систему розпізнавання, оцінювання та використання просторової 

неоднорідності в фундаментальному та прикладному аспектах. Доведено 

ефективність розпізнавання неоднорідності за автокореляційною функцією та 

варіограмою, оцінювання − із залученням Kv, варіограм, специфічних 
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геостатистичних параметрів і спектральної щільності дисперсії. Прикладні 

пропозиції розроблено за використання багатовимірних (2-D, 3-D) діаграм, оцінки 

конфігурації і площ контурів з різними параметрами родючості. Встановлено, що 

чим вище варіабельність властивості ґрунту, тим ретельніше необхідно її 

досліджувати та виявляти просторові закономірності, що дозволяє обґрунтувати 

межи між ділянками з різним рівнем родючості та отримати економічно виправдані 

результати при впровадженні просторово-диференційованих агрозаходів. 

Обґрунтування переходу від зональних до просторово-диференційованих 

систем землеробства здійснено за аналізом особливостей традиційних систем 

землеробства різних природно-кліматичних зон країни та дослідженням 

неоднорідності ГП територіальних об’єктів. Доведено, що неоднорідність ґрунтів є 

важливою виробничою проблемою, яка зумовлює неоднаковість у просторі поля 

властивостей ґрунтів, рівнів забезпеченості рослин елементами живлення, режимів 

вологи та тепла. Як наслідок, неоднорідність врожаю (у зернових одиницях) 

простежено на досліджених територіальних об'єктах, зокрема, середнє значення Кv 

у Поліссі – 0,29, у Лісостепу – 0,19, у Степу – 0,18.  

Отримані геостатистичні оцінки дозволили зробити висновок про те, що 

просторова варіабельність властивостей ґрунтів була присутньою лише на середніх 

і великих відстанях і, майже відсутньою, на малих відстанях. Просторову 

неоднорідність властивостей ґрунтів було візуалізовано на 2-D- і 3-D-діаграмах, не 

залежно від значень Kv. Прикладом варіабельності може слугувати неоднорідність 

за вмістом рухомого фосфору (табл. 9). 

На основі аналізування отриманих даних розроблено техніко-економічне 

обґрунтування виконання просторово-диференційованих агроприйомів (табл. 10). 

Виявлення неоднорідності властивостей ґрунтів досліджених територіальних 

об’єктів дозволило розробити методи з її подолання і запропонувати шляхи 

покращення господарських результатів: 

1. Подрібнення поля на окремі ділянки з метою виправлення помилок, 

допущених землевпорядниками під час нарізки полів, коли несумісні за 

властивостями ґрунти попали в одне поле сівозміни; 

2. Адаптація технологій до особливостей поля з врахуванням варіабельності його 

виробничих характеристик у технологіях вирощування культур (точне землеробство); 

3. Усунення неоднорідностей поля шляхом інтенсифікації технологій на 

ділянках зі зниженою родючістю з метою її поступового вирівнювання, що стає 

реальним за умови достатнього забезпечення ресурсами і багаторічного 

застосування. 

Доведено значну строкатість у співвідношенні площ 1-ої, 2-ої та 3-ої 

агротехнологічних груп у територіальних об’єктах різних природних зон, які 

суттєво розрізняються за рівнем природної родючості досліджених ґрунтів. 

Виявлено значні площі із сприятливими властивостями на поліських об’єктах 

«Романів» і «Ведильці», що є істотним резервом мінімалізації (аж до повної 

відмови) передпосівних і багатьох інших операцій з обробітку ґрунту, а також 

економії доз добрив. Встановлено, що у полях з чорноземними ґрунтами майже 

немає ділянок, які б відносилися до 3-ої технологічної групи, які потребують 

поліпшеної (більш насиченої агрозаходами) технології вирощування культур. 
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Таблиця 9 

Показники просторової неоднорідності орного шару дерново-підзолистого 

ґрунту за вмістом рухомого фосфору («Ведильці», Чернігівська область)  

Основні статистичні та геостатистичні оцінки 

Мінімальне значення, мг/кг                51 Нижній квартиль, мг/кг                         116 

Максимальне значення, мг/кг         1093 Верхній квартиль, мг/кг                        220 

Медіана, мг/кг                                    155 Коефіцієнт асиметрії                              2,2 

Середнє значення, мг/кг                    177 Нагет-ефект                                          3732 

Стандартне відхилення                       89 Поріг дисперсії                                    8000 

Коефіцієнт варіації                           0,50 Радіус кореляції, м                                 500 

Представлення просторового розподілу 

3-D діаграма 
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Однак досить великими є площі ґрунтів у полях, які віднесено до 1-ої та 2-ої 
агротехнологічних груп. Доведено існування сприятливих передумов для розвитку 
точного землеробства в Лісостепу і Степу України, при цьому зміст і спрямованість 
агротехнологій мають бути різними, що підтверджується співвідношенням площ 
агротехнологічних груп на досліджених об’єктах. 

Таблиця 10 

Вихідні дані для техніко-економічного обґрунтування деяких агротехнологій 

точного землеробства 

Об’єкт 

Індикатор 
просторової 

неоднорідності 
поля 

Агротехнологічна 
операція 

Загальна 
площа 

поля, га 

Площа поля с різним 
рівнем родючості, га* 

1 2 3 

«Романів» 

P2O5 
K2O 
рН 

Вміст глиб у 
посівному шарі 

Основне внесення 
Те ж 

Вапнування 
Передпосівний 

обробіток 

63 13 
23 
50 
24 

50 
40 
8 
12 

0 
0 
5 
27 

«Колкі» 

P2O5 

K2O 
рН 

Вміст глиб у 
посівному шарі 

Основне внесення 
Те ж  

Вапнування 
Передпосівний 

обробіток 

11 0 
0 
0 

2,8 

2,4 
4,6 
0 

4,4 

8,6 
6,4 
11 
3,8 

«Ведильці» 

P2O5 
K2O 
рН 

Вміст глиб у 
посівному шарі 

Основне внесення 
Те ж 

Вапнування 
Передпосівний 

обробіток 

105 74 
25 
36 
10 

27 
77 
29 
55 

4 
3 
40 
40 

«Коротич» 

P2O5 
K2O 
рН 

Вміст глиб у 
посівному шарі 

Основне внесення 
Те ж 

Вапнування 
Передпосівний 

обробіток 

31 9 
28 
14 
15 

22 
3 
11 
11 

0 
0 
6 
5 

«Комунар» 

P2O5 
K2O 
рН 

Вміст глиб у 
посівному шарі 

Основне внесення 
Те ж 

Вапнування 
Передпосівний 

обробіток 

30 30 
30 
12 
15 

0 
0 
18 
12 

0 
0 
0 
3 

«Донецьк» 

P2O5 
K2O 
рН 

Вміст глиб у 
посівному шарі 

Основне внесення 
Те ж 

Вапнування 
Передпосівний 

обробіток 

50 5 
 
8 
38 
 

45 
 

42 
12 
 

0 
 
0 
0 
 

Примітка. 1 – площа з оптимальними властивостями ґрунтів, на якій можна відмовитися 
від виконання будь-яких агротехнологічних прийомів; 2 – площа зі звичайною зональною 

агротехнологією; 3 – площа для впровадження покращеної агротехнології. 
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Контури майбутніх агротехнологічних ділянок визначають після об’єднання 

контурів на кригінг-карті. Остання передається механізатору як план-завдання за 

наявності спеціалізованої техніки. У разі відсутності такої техніки, карти-діаграми 

піддаються подальшій обробці – контури на 2-D-діаграмі спрямляють до 

максималь-но виправданої прямокутної форми, що полегшує виконання операцій 

за допомогою звичайної техніки. Послідовність трансформації 2-D-діаграм 

показано на рис. 4. 

Аналіз методики агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського 

призначення дозволяє зробити висновок, що довготривалою практикою її 

проведення підтримується відбір не індивідуальних, а змішаних зразків та 

усереднення просторових даних. Тривале ігнорування просторової неоднорідності 

призвело до відсутності чіткого уявлення про розміри й особливості строкатості 

основних агрохімічних показників на земельній ділянці. Численними 

дослідженнями (В.П. Самсонова та ін., 2001; В.А. Романенков і ін., 2006; 

В.В. Медведєв і ін., 2008) та отриманими в ході досліджень даними доведено 

існування неоднорідності агрохімічних показників, навіть в межах поля. 

Встановлено, що на досліджених об'єктах висока варіабельність за вмістом 

основних елементів живлення в орних ґрунтах різних природно-кліматичних зон є 

наслідком природної строкатості ґрунтоутворюючих факторів та недосконалої 

технології внесення мінеральних і органічних добрив.  

На прикладі поля площею близько 40 га (Харківський район, Харківська 

область) проведено порівняння результатів агрохімічного обстеження, здійсненого 

за традиційною методикою агрохімічної паспортизації та за регулярною сіткою та 

виявлено значні розбіжності: при застосуванні регулярної сітки виділено контури з 

підвищеними і зниженими агрохімічними показниками, які практично втрачено 

при проведенні традиційної агрохімічної паспортизації.  

Детальний аналіз 2-D-діаграм підтвердив доцільність закладання регулярної 

мережі точок випробування замість традиційного маршрутного відбору зразків. 

Розроблено пропозиції щодо удосконалення методики агрохімічної паспортизації 

земель сільськогосподарського призначення шляхом удосконалення процедури 

проведення ґрунтово-агрохімічного обстеження сільськогосподарських земель з 

урахуванням неоднорідності ґрунтів (за регулярною сіткою і за зменшеним 

розміром елементарної ділянки). 

Для коректного визначення та оцінки неоднорідності ҐП запропоновано 

орієнтовний розмір елементарної ділянки для відбирання індивідуальних ґрунтових 

зразків: 0,5 га (для зони Полісся) та 1,0 га – для зони Лісостепу та Степу. 

Проведення ґрунтово-агрохімічного дослідження за регулярною сіткою та 

обробка інформації із застосуванням геостатистичної методології дозволяють 

довести наявність чи відсутність неоднорідності ґрунтів, що може бути ефективно 

використано при впровадженні сучасних просторово-диференційованих систем 

землеробства. 

Еколого-агрохімічний бал земельної ділянки запропоновано визначати з 

урахуванням генетичних особливостей ґрунтів та ознак їх антропогенної 

трансформації шляхом введення поправок, що сприятиме об’єктивному 

відображенню сучасного рівня якості орних ґрунтів.  
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а) діаграма, яку побудовано із застосуванням блок-кригінгу 

 
 

 

б) діаграма, яку побудовано після поєднання контурів відповідно до нормативів 

  
 

 

в) діаграма, яку побудовано після спрямлення контурів 

 
 

1 – ділянка, яка не потребує попереднього передпосівного обробітку;  

2 – ділянка, яка потребує щонайменше 1-кратної передпосівної культивації;  

3 – ділянка, яка потребує ретельної, щонайменше 2-кратної, передпосівної культивації. 

 

Рис. 4 Послідовність трансформації 2-D-діаграм щільності будови ґрунту в 

посівному шарі (об’єкт «Романів», Волинська область)  
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі вирішено важливу наукову проблему сучасного 

ґрунтознавства, яка полягає у розробці просторово-диференційованої системи 

управління якістю орних ґрунтів на основі удосконалення методичних підходів до 

бонітування, визначення цінності та агроінвестиційної привабливості, наукового 

обґрунтування та практичного впровадження диференційованих агротехнологій з 

врахуванням неоднорідності властивостей орних ґрунтів. Впровадження системи 

дозволить об’єктивізувати аналітичне оцінювання якісного стану орних ґрунтів на 

основі врахування оновлених даних щодо основних властивостей орних ґрунтів, 

використання новітніх методів прогнозування та моделювання з метою розробки 

ефективних заходів з підвищення родючості, раціонального використання та 

охорони орних ґрунтів та здійснення моніторингу їх якісного стану.  

1. На підставі критичного огляду найбільш розповсюджених методик 

бонітування ґрунтів удосконалено методику бонітування ґрунтів шляхом 

проведення комплексної оцінки показників, що характеризують систему «ґрунт-

клімат-поле», визначає потенційну й ефективну родючість ґрунтів та дозволяє 

отримати бонітет ґрунту, бонітет клімату і узагальнений бонітет земельної ділянки. 

Встановлено, що найвищими балами узагальненого бонітету характеризуються 

ґрунти лісостепових і північно-степових областей країни. Серед досліджених 

ґрунтів найвищі бонітети мають чорноземи типові, опідзолені і звичайні. Діапазон 

коливань поправних коефіцієнтів на окультурення є значно вузьким порівняно з 

поправними коефіцієнтами на деградованість, тобто, вплив чинників, що знижують 

родючість ґрунтів, є незрівнянно сильнішим, що пов’язано з тривалою та 

постійною дією негативних факторів.  

2. На основі розрахунку сучасних і перспективних загальних та часткових 

бонітетів ґрунтів здійснено прогноз змін бонітетів у змінних екологічних умовах 

(окультурення або деградації). Встановлено, що зміна значень тільки одного з 

параметрів ґрунту при фіксованих значеннях іншого не тягне за собою значної 

зміни оціночного балу ґрунту, який змінюється в межах від 1 до 3 балів. При 

одночасному погіршенні або поліпшенні значень щільності будови та вмісту 

доступних поживних речовин (Р2О5 та К2О) відзначено значну динамічність 

бальної оцінки ґрунту – від 6 балів і більше. 

3. Особливістю удосконаленої методики бонітування є здійснення 

об'єктивного оцінювання екологічних функцій ґрунтів у вигляді балів екологічного 

бонітету, який здобуто на підставі порівняння 19-ти параметрів ґрунту заповідної 

цілини та орного ґрунту (чорнозему типового середньосуглинкового). Зниження 

бальної оцінки орного ґрунту (на 36 балів) порівняно з цілиною є свідоцтвом 

численних недоліків у використанні ґрунтів та необхідності вживання 

невідкладних заходів щодо їхньої охорони. Використання екологічного бонітету 

дозволяє оцінити ступінь негативного впливу сільськогосподарської діяльності (від 

окремих заходів – до системи землекористування) на якісний стан ґрунтів.  

4. На підставі аналізу існуючих нормативів окреслено основні проблеми 

земельних відносин та уперше визначено базову (фундаментальну) та поточну 

(ринкову) цінність орних ґрунтів України на ґрунтово-екологічній основі. 
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Встановлено, що найменшу базову цінність (за врахування індексів цінності 

«рухомого» гумусу, рухомих форм поживних елементів в орному шарі та 

біопродуктивності ґрунтів) менше 4000 у.о. мають як дерново-слабопідзолисті та 

дернові оглеєні піщані, глинисто-піщані та супіщані ґрунти, так і чорноземи 

південні та темно-каштанові та каштанові солонцюваті важкосуглинкові та 

глинисті ґрунти, які займають 4,8 % від загальної площі ріллі. Цінність 24,1 % 

орних ґрунтів України становить від 4000 до 5000 у.о., 29,4 % − від 5500 до 

7000 у.о. Найвищу базову цінність (понад 7000 у.о.) мають 22,3 % ґрунтів − чорноземи 

типові, чорноземи реградовані та дернові ґрунти, темно-сірі та чорноземи опідзолені 

легко- та середньосуглинкові.  

Визначення поточної цінності орних ґрунтів, що відображає динаміку 

ринкових відносин, співвідношення попиту та пропозиції, здійснено на основі 

урахування ціни 1 балу бонітету, терміну капіталізації, вартості 1 ц зерна та 

загального бонітету земельної ділянки. Встановлено середню поточну цінність 1 га 

ріллі у розрізі адміністративних областей країни та середню поточну цінність ріллі 

в Україні, яка складає 5980 у.о.  

5. Удосконалені методичні підходи до бонітування та визначення цінності 

орних ґрунтів на ґрунтово-екологічній основі пройшли виробничу перевірку в 

Миколаївській, Чернігівській та Харківській обласних філіях ДУ «Інститут 

охорони ґрунтів України» та господарствах різних форм господарювання на 

загальній площі 2115 га, що підтверджено відповідними актами.  

6. Уперше розроблено концептуальні та методичні основи визначення 

агроінвестиційної привабливості орних ґрунтів для вирощування 

сільськогосподарських культур на основі інтегральної оцінки якості ґрунтів, 

кліматичних та агровиробничих показників земельної ділянки. Встановлено, що 

69,8 % (21,0 млн га) оцінено як найкращий та середній клас: 12,4 % (3,7 млн га) – як 

гірший клас; для вимогливих культур – 51,9 % (15,6 млн га) як найкращий і 

середній клас, 32,2 % (9,6 млн га) – як гірший клас від загальної площі рілля. 

Оцінено вплив чинників, які підвищують і понижують інвестиційну привабливість. 

Доведено, що інвестиційні оцінки земель повинні стати складовою частиною 

агроґрунтових, ландшафтних, кадастрових досліджень.  

7. Проведено комплексне оцінювання фізичної якості орних ґрунтів як 

критеріїв діагностики оптимальних та модальних параметрів орних ґрунтів, 

визначено їх деградовані та малопродуктивні види, визначено їх поширення за 

природними зонами та провінціями України. Встановлено, що фізичні властивості, 

визначені у рівноважному стані, свідчать про їхню сприятливість для вирощування 

основних польових культур в Україні, за деякими винятками, приуроченими до 

провінцій Полісся (підвищена щільність будови), Лісостепу і Степу (понижені 

параметри ємності доступної вологи – ДАВ і водостійкості, підвищене рівноважне 

ущільнення порівняно з природними ґрунтами-аналогами).  

8. В результаті порівняння модальних і оптимальних параметрів агрономічно 

важливих агрофізичних та агрохімічних властивостей орних чорноземів  

встановлено, що більшість досліджених ґрунтів характеризуються несприятливими 

для вирощування конкретних сільськогосподарських культур властивостями, що є 

результатом антропогенного впливу, зокрема, є схильними до переущільнення, 
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утворення брил під час основного обробітку, мають суттєво знижену порівняно з 

природними аналогами водостійкість ґрунтової структури та ін. Встановлено 

основні причини стримування одержання високих врожаїв: просторово-часової 

дефіцит продуктивної вологи (особливо легко продуктивної вологи в інтервалі  

НВ-ВРК, який зростає від північно-західних провінцій на схід і південь і протягом 

вегетації культур, помірний (щодо доступного фосфору - недостатній) запас і 

негативний баланс поживних елементів, деградаційні процеси переважно фізичного 

змісту як наслідок незбалансованого і неякісного землекористування.  

9. Уперше розроблено методичні основи діагностики особливо цінних ґрунтів 

для різних природно-кліматичних зон країни та визначено їх параметри за оцінками 

сприятливості фізичних, хімічних і фізико-хімічних властивостей ґрунтів для 

вирощування сільськогосподарських культур. Обґрунтовано методику визначення 

особливо цінних ґрунтів та інтегральним показником потенціалу їх агрегації.  

10. Визначено площі і географічну приуроченість особливо цінних, 

деградованих та малопродуктивних ґрунтів та запропоновано комплекс заходів з 

раціонального використання й охорони цих ґрунтів, що передбачає наукове 

обґрунтування проведення скорочення площ під ріллею, дотримання стандарту 

припустимого тиску на ґрунт при використанні сільськогосподарської техніки, 

проведення заходів, спрямованих на підвищення родючості орних ґрунтів, 

використання ґрунтозахисних знарядь, удосконалення структури сівозмін та ін.  

11. Встановлено особливості просторової неоднорідності за індикаторними 

показниками властивостей орних ґрунтів Полісся, Лісостепу і Степу України (на 

прикладі шести полів). Серед досліджених фізичних показників найбільшою 

неоднорідністю характеризувалася брилистість посівного шару ґрунту, потім 

щільність будови і твердість посівного шару, надалі кількість агрономічно-цінних 

агрегатів. Найбільш вираженою неоднорідність була у посівному шарі порівняно з 

нижче розташованими шарами. За фізико-хімічними та агрохімічними показниками 

встановлено, що найбільшу неоднорідність мають поліські та лісостепові земельні 

ділянки (середні значення Кv відповідно складають 0,42 і 0,49), найменшою –

об’єкт степової зони (Кv=0,30), що свідчить про перспективність розвитку та 

впровадження елементів точного землеробства у всіх природних зонах країни, 

зокрема, диференційованого внесення добрив або проведення заходів з хімічної 

меліорації. Уперше на основі дослідження зональних та регіональних особливостей 

неоднорідності фізичних та агрохімічних властивостей орних ґрунтів різних 

природно-кліматичних зон країни обґрунтовано та розроблено теоретичні та 

практичні основи створення просторово-диференційованих систем землеробства.  

12. В ході досліджень використано систему розпізнавання, оцінювання та 

використання просторової неоднорідності в фундаментальному і прикладному 

напрямках. Розпізнавання (присутність неоднорідності, її діагностика) можливо 

здійснювати на підставі автокореляційної функції, оцінювання − із залученням 

коефіцієнта варіації, варіограм, специфічних геостатистичних параметрів і 

спектральної щільності дисперсії, прикладні пропозиції − з використанням 

багатовимірних діаграм, оцінки конфігурації і площ контурів з різними 

параметрами родючості. Встановлено: чим вище варіабельність властивості, тим 

ретельніше необхідно її досліджувати і віднайти її просторові закономірності.  
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Їх реалізація у вигляді обґрунтованих меж між ділянками з різним рівнем 

родючості (management units) обов'язково буде супроводжуватися економічно 

сприятливими результатами при впровадженні агротехнологій точного 

землеробства. 

13. Обґрунтовано перехід від зональних до просторово-диференційованих 

систем землеробства з урахуванням неоднорідності ГП. Розроблено попередні 

нормативи індикаторних властивостей ґрунту, на підставі яких простір поля 

поділяють на агротехнологічні групи для впровадження елементів точного 

землеробства (внесення добрив, вапнування і механічного обробітку) на 

досліджених об’єктах. Запропоновано метод трансформації ділянок для 

впровадження точних агротехнологій – безпосередньо після блок-кригінгу за умови 

забезпеченості господарства технічними засобами і після їхнього спрощення – за 

умови відсутності спеціальної техніки. 

14. Удосконалено методику агрохімічної паспортизації земель 

сільськогосподарського призначення шляхом деталізації ґрунтово-агрохімічних 

обстежень сільськогосподарських земель з урахуванням просторової 

неоднорідності (за регулярною сіткою і за зменшеним розміром елементарної 

ділянки) для розробки систем точного землеробства та введення поправок на 

генетичні особливості ґрунтів та ознаки їх антропогенної трансформації при 

визначенні еколого-агрохімічного балу земельної ділянки. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

Сформовано пропозиції до владних структур щодо доопрацювання 

Земельного кодексу України з введенням додаткової статті щодо статусу особливо 

цінних ґрунтів, що передбачатиме, зокрема, затвердження методики їх визначення 

за діагностичними критеріями, параметрами та зональними нормативами, введення 

паспорту особливо цінного ґрунту та режиму заповідання для цієї категорії ґрунтів, 

що знаходяться у природних умовах і не використовуються, формування Червоної 

Книги ґрунтів та включення до неї особливо цінних ґрунтів, введення  

відповідальності за порушення особливого режиму використання і охорони цінних 

ґрунтів, затвердження переліку заходів, що шкодять особливо цінним ґрунтам, які 

знаходяться у сільськогосподарському використанні та обов’язкового проведення 

фонового (еталонного) і виробничого моніторингу за широкою програмою 

індикаторних показників. 

Установам, які здійснюють контроль за якістю ґрунтів (Державній установі 

«Інститут охорони ґрунтів України», регіональним службам мережі 

Держгеокадастру, Департаментам агропромислового розвитку облдержадміні-

страцій) з метою об’єктивного оцінювання сучасного якісного стану орних ґрунтів 

України, реалізації програм у сфері оцінки, охорони, моніторингу та раціонального 

використання ґрунтів пропонується використовувати: сучасні удосконалені 

методичні підходи до визначення бонітетів, засновані на комплексній оцінці 

системи «ґрунт-клімат-поле»; базову цінність орних ґрунтів, які базуються на 

врахуванні індексів цінності «рухомого» гумусу, поживних речовин та 

біопродуктивності, використовувати при відшкодуванні втрат при виведенні 
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ґрунтів із ріллі; поточну цінність орних ґрунтів здійснювати з урахуванням 

сучасних бонітетів орних ґрунтів; диференційовані заходи для деградованих та 

малопродуктивних ґрунтів; заходи з упередження та подолання проявів фізичної 

деградації орних ґрунтів, дотримання стандарту припустимого тиску на ґрунт при 

використанні сільськогосподарської техніки, використання ґрунтозахисних 

знарядь, удосконалення структури сівозмін як заходів з раціонального 

використання і охорони орних ґрунтів.  

Сучасним землекористувачам, сільгоспвиробникам різних форм власності у 

складних ринкових умовах розвитку агропромислового сектора економіки України 

рекомендовано впроваджувати елементи просторово-диференційованих систем 

землеробства, заснованих на врахуванні неоднорідності ҐП земельних ділянок з 

метою економії ресурсів (добрив, засобів хімізації, мастильно-паливних матеріалів 

та ін). 
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АНОТАЦІЯ  

Пліско І.В. Просторово-диференційована система управління якістю 

ґрунтів (на прикладі ріллі України). – На правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських 

наук за спеціальністю 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика. – Національний 

науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», 

Харків, 2019.  

Дисертаційну роботу присвячено вирішенню важливої наукової проблеми 

сучасного агроґрунтознавства, яка полягає у розробці просторово-

диференційованої системи управління якістю орних ґрунтів на основі 

удосконалення методичних підходів до бонітування, визначення цінності та агро 

інвестиційної привабливості, науковому обґрунтуванні та практичному 

впровадженні диференційованих агротехнологій з урахуванням неоднорідності 

властивостей орних ґрунтів. 

Удосконалено методику бонітування ґрунтів шляхом проведення 

комплексної оцінки показників, що характеризують систему «ґрунт-клімат-поле» та 

визначають потенційну й ефективну родючість орних ґрунтів. Здійснено об'єктивне 

оцінювання екологічних функцій ґрунтів у вигляді балів екологічного бонітету. На 

основі розрахунку сучасних і перспективних загальних та часткових бонітетів 

ґрунтів здійснено прогноз змін бонітетів у змінних екологічних умовах. 

Уперше визначено базову (на основі врахування індексів цінності 

«рухомого» гумусу, рухомих сполук поживних елементів в орному шарі та 

біопродуктивності ґрунтів) та поточну (на основі врахування ціни 1 балу бонітету, 

терміну капіталізації, вартості 1 ц зерна та загального бонітету земельної ділянки) 

цінність орних ґрунтів України. 

Уперше розроблено концептуальні та методичні основи визначення 

агроінвестиційної привабливості орних ґрунтів для вирощування 

сільськогосподарських культур на основі інтегральної оцінки якості ґрунтів, 

кліматичних та агровиробничих показників земельної ділянки.  

Проведено комплексне оцінювання фізичної якості орних ґрунтів як критеріїв 

діагностики оптимальних і модальних параметрів орних ґрунтів, визначено їх 

деградовані та малопродуктивні види, поширення за природними зонами та 

провінціями України. Уперше розроблено методичні основи діагностики особливо 

цінних ґрунтів для різних природно-кліматичних зон країни та визначено їх 

параметри за оцінками сприятливості фізичних і фізико-механічних властивостей 

та інтегральним показником потенціалу їх агрегації. У дисертації обґрунтовано та 

розроблено теоретичні та практичні основи створення просторово-

диференційованих систем землеробства на основі дослідження зональних та 

регіональних особливостей неоднорідності властивостей орних ґрунтів України. 

Розроблено пропозиції щодо удосконалення методики агрохімічної паспортизації 

земель сільськогосподарського призначення.  

Ключові слова: агроінвестиційна привабливість, бонітування ґрунтів, 

властивості, ґрунт, неоднорідність, оцінювання, просторово-диференційована 

система, управління, якість.  
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АННОТАЦИЯ 

Плиско И.В. Пространственно-дифференцированная система 

управления качеством почв (на примере пашни Украины). – На правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных 

наук по специальности 06.01.03 – агропочвоведение и агрофизика. – Национальный 

научный центр «Институт почвоведения и агрохимии имени А.Н. Соколовского», 

Харьков, 2019. 

Диссертационная работа посвящена решению важной научной проблемы 

современного агорпочвоведения, которая заключается в разработке 

пространственно-дифференцированной системы управления качеством пахотных 

почв на основе совершенствования методических подходов к бонитировке, 

определения ценности и агроинвестиционной привлекательности, научного 

обоснования и практического внедрения дифференцированных агротехнологий с 

учетом неоднородности свойств пахотных почв. 

На основании критического обзора наиболее распространенных методик 

бонитировки и оценки качества почв разработана усовершенствованная методика 

бонитировки почв, которая позволяет оценивать продуктивные и экологические 

функции почв и имеет преимущества по сравнению с существующими аналогами 

за счет расширения количества почвенных, почвенно-климатических критериев и 

технологических характеристик земельного участка (поля), использования 

почвенной разновидности в качестве элементарной пространственной единицы 

вместо агрогруппы почв; единой 100 бальной шкалы бонитета для всей страны 

вместо бонитетных шкал для каждого природно-сельскохозяйственного района; 

нового способа расчета частичного бонитета – как среднего геометрического 

значения от соотношения реальных и оптимальных параметров. Результатом 

бонитировки является общая и частичная бонитетная оценка почвы и климата, а 

также обобщенная (синтезированная) оценка земельного участка. 

Усовершенствована методика позволяет провести объективное оценивание 

экологических функций почв в виде баллов экологического бонитета за счет 

использования параметров почв, находящихся в заповедных условиях и 

отражающих особенности и интенсивность естественного почвообразования.  На 

основе расчета современных и перспективных баллов общего и частных бонитетов 

осуществлен прогноз изменений бонитета в изменяющихся экологических 

условиях.  

На основании анализа существующих нормативных документов обозначены 

основные проблемы земельной сферы страны и впервые определены базовая (на 

основе учета индексов ценности «подвижного» гумуса, подвижных форм 

питательных элементов в пахотном слое и биопродуктивности почв) и текущая (на 

основе учета цены 1 балла бонитета, срока капитализации, стоимости 1 ц зерна и 

общего бонитета земельного участка) ценность пахотных почв Украины.  
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Впервые разработаны концептуальные и методические основы определения 

агроинвестиционной привлекательности пахотных почв для выращивания 

сельскохозяйственных культур на основе интегральной оценки качества почв, 

климатических и технологических показателей земельного участка.  

Оценено влияние факторов, которые повышают и понижают 

инвестиционную привлекательность. Разработано рекомендации по 

почвозащитному землепользованию.  

Проведено комплексную оценку физического качества пахотных почв как 

критериев диагностики их оптимальных и модальных параметров. Впервые 

разработаны методические основы диагностики особо ценных почв для различных 

природно-климатических зон страны и определены их параметры с помощью 

оценок благоприятности физических и физико-механических свойств и 

интегральному показателю потенциала их агрегации. Определены площади и 

географическая приуроченность деградированных и малопродуктивных пахотных 

почв и предложены меры по рациональному использованию и охране почв.  

На основании сравнения модальных и оптимальных параметров выявлено 

агрономически важные недостатки пахотных черноземов Украины, сдерживающих 

получения высоких урожаев. Установлено, что большинство этих почв являются 

склонными к переуплотнению, образованию глыб во время основной обработки, 

имеют существенно сниженную по сравнению с природными аналогами 

водостойкость почвенной структуры. 

Впервые обоснованы и разработаны теоретические и практические основы 

создания пространственно-дифференцированных систем оценки качества почв на 

основе исследования зональных и региональных особенностей неоднородности 

физических и агрохимических свойств пахотных почв Украины. Предложен метод 

трансформации участков для внедрения точных агротехнологий - непосредственно 

после блок-кригинга при обеспеченности хозяйства техническими средствами и 

после их упрощения – при отсутствии специальной техники. 

Усовершенствована методика агрохимической паспортизации земель 

сельскохозяйственного назначения для разработки систем точного земледелия 

путем: детализации почвенно-агрохимических исследований сельскохозяй-

ственных почв с учетом пространственной неоднородности (по регулярной сетке и 

при уменьшении размера элементарного участка) и введения поправок на 

генетические особенности почв и признаки их антропогенной трансформации при 

определении эколого-агрохимического балла земельного участка. 

Ключевые слова: агроинвестиционная привлекательность, бонитировка 

почв, свойства, почва, неоднородность, оценивание, пространственно-

дифференцированная система, управление, качество. 
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SUMMARY 

Plisko І.V. Spatially-differentiated system of soil quality management (for 

example, arable land of Ukraine) – Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. 

Thesis for a Doctor of Science degree in specialty 06.01.03 «Agrarian Sciences and 

Agrophysics» (Agricultural Sciences) – National Scientific Center «Institute for Soil 

Science and Agrochemistry Research named after O.N. Sokolovsky», Kharkiv, 2019. 

The dissertation is devoted to solving an important scientific problem of modern 

soil science, which is in the development of a spatially-differentiated system of quality 

management of arable soils on the basis of improving methodological approaches to 

bonitation, determining the value and agro-investment attractiveness, scientific 

substantiation and the practical implementation of differentiated agrotechnologies taking 

into account the heterogeneity of the properties of arable soils. The technique of soil 

bonitation is improved by carrying out a comprehensive assessment of the indicators 

characterizing the soil-climate-field system and determining the potential and effective 

fertility of arable soils. An objective assessment of the ecological functions of soils in the 

form of points of the environmental bonitet is carried out. On the basis of calculation of 

modern and perspective general and partial soil bonitets it is made the forecast of changes 

of bonitets in changing ecological conditions (cultivation or degradation)  

For the first time, it is determined the basic (based on the inclusion of the values of 

«moving humus», available forms of nutrients in the arable layer and the bioproductivity 

of the soils) and current (based on the price of 1 point of bonitet, the term of 

capitalization, the cost of 1 c of grain and the total land plot bonitet) value of arable soils 

of Ukraine. 

For the first time, conceptual and methodical bases of determination of agricultural 

investment attractiveness of arable soils for cultivating agricultural crops are developed 

on the basis of an integrated assessment of soil quality, climatic and agroindustrial 

indicators of the land plot. A complex evaluation of the physical quality of arable soils as 

criteria for diagnosing the optimal and modal parameters of arable soils is carried out, 

there are determined their degraded and unproductive kinds and distribution by natural 

zones and provinces of Ukraine. For the first time, the methodological foundations for the 

diagnostics of especially valuable soils for various natural-climatic zones of the country 

are developed and their parameters are determined on the basis of the estimations of the 

favorable physical and physical-mechanical properties and the integral index of the 

potential of their aggregation. In the dissertation there are substantiated and developed the 

theoretical and practical bases of creation of spatially differentiated agricultural systems 

based on the study of zonal and regional features of the heterogeneity of the properties of 

arable soils of Ukraine. The proposals for the improvement of the methodology of 

agrochemical certification of agricultural land are developed. 

Key words: agroinvestment attractiveness, land estimation, properties, soil, 

heterogeneity, evaluation (assessment), space-differentiated system, control, quality. 


