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моральних, інтелектуальних якостей землекористувачів. 

Конкретними заходами по недопущенню поглиблення тінізації ринку земель 

сільськогосподарсього призначення повинні стати: система чіткого зонування земель, створення 

мережі інформаційного забезпечення учасників земельного ринку, всановлення належного порядку в 

системі реєстрації земельної власності та операцій з землею, створення системи обмежень для 

недопущення надмірної концентрації земель окремими суб‘єктами земельних відносин та протидії 

застосуванню екологічно небезпечних технологій. 

Першочергових заходів слід ужити по проведенню інвентаризації та обліку земель 

сільськогосподарського призначення не лише щодо їх стану, але й приналежності власнику, а також 

формування системи правил та нормативів надання земельних ділянок у власність, оренду.  

Оперативним чином слід забезпечити прийняття спеціального законодавства, що регламентує 

права, обов‘язки та відповідальність у сфері власності на землю сільськогосподарського призначення. 

 

 

Филипенко В.С., к.э.н.,  

доцент кафедры экономики предприятий  

Учреждение образования «Полесский государственный университет» 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЛИОРИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

 

В составе Республики Беларусь Полесье занимает особое место благодаря выгодному 

географическому положению, значительным природным и трудовым ресурсам, более развитой по 

сравнению с другими регионами инфраструктуре, что создает благоприятные предпосылки для 

интенсивного развития сельского хозяйства в этом регионе. Полесье, занимая 6,1 млн га, (30% 

территории республики) обеспечивает почти половину валовой продукции сельского хозяйства 

республики, в том числе зерна – 40 %, картофеля и овощей – до 50, сахарной свеклы – 15, молока и 

мяса – 45 %.  

Сельскохозяйственное производство региона до 1960 г. носило исключительно экстенсивный 

характер, что делало его стихийным и непредсказуемым. С целью коренного изменения условий 

труда и жизни населения Полесского региона на протяжении 1964–1990 гг. выделялись крупные 

государственные инвестиции в сельское хозяйство для проведения мелиорации заболоченных и 

переувлажненных земель. Реализация программы мелиорации позволила ввести в 

сельскохозяйственный оборот около 1,8 млн га обновленных земель. Мелиорированные земли, в 

которые вложены значительные финансовые средства и труд нескольких поколений сельских 

тружеников, являются важным природно-техническим ресурсом и национальным богатством 

Беларуси, от эффективности использования и охраны которого во многом зависят экономическая, 

социальная и экологическая ситуации в стране, благополучие ее населения. При средней 

продуктивности в зерновом эквиваленте сельскохозяйственных угодий 33 ц к.ед./га, в том числе на 

пашне – 45 ц к.ед./га, передовые хозяйства достигали продуктивности до 80 ц к.ед./га. 

Потенциальные возможности мелиорированных земель, современный уровень мелиоративного 

земледелия позволяют повысить их продуктивность по меньшей мере в 1,5 раза и превратить в 

гарантированный источник получения растениеводческой и животноводческой продукции 

независимо от погодных условий. В то же время адаптация аграрной сферы происходит в 

изменяющейся экономической среде на фоне имеющих место перестроечных явлений в экономике 

республики, результатом которых явилось снижение доходности аграрного производства в целом.  

В этой связи при переходе к рыночной экономике, наряду с государственной поддержкой 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, первоочередными и наиболее важными в аграрной 

науке являются проблемы экономического обоснования оптимального функционирования 

мелиоративных систем Белорусского Полесья с учетом обеспечения недостающих объемов 

сельскохозяйственной продукции и поддержания экологического равновесия в регионе. Разработка 

теоретических и прикладных основ рационального использования и воспроизводства природных 

ресурсов как материальной основы социально-экономического развития региона является 

существенным вкладом в решение продовольственной безопасности республики. 

В качестве возможных стратегий развития мелиорации следует рассматривать варианты 

различной интенсивности реконструкции мелиоративных систем (включая полное ее отсутствие, 

единовременное и поэтапное восстановление всех систем), варианты вывода низкопродуктивных 

мелиорированных земель из сельскохозяйственного оборота с возможным перераспределением 
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освобождающихся ресурсов на более плодородные земли.  
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Рис. Прогноз состояния мелиорированных земель в Пинском районе при различных размерах 

инвестиций на реконструкцию мелиоративных систем 

 

Анализ графика свидетельствует о необходимости проведения ежегодной реконструкции 

мелиоративных систем на площади, соответствующей 5 % (α =0,05) от мелиорированных земель и 

вывода из сельскохозяйственного оборота 2,5 % низкопродуктивных земель. 

 

 
Хлопецький Р.А., аспірант 

Луцький національний технічний університет 

 

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЗАСОБИ ДЛЯ ДОБУВАННЯ ОЗЕРНОГО САПРОПЕЛЮ  

З-ПІД ШАРУ ВОДИ 

 

На сучасному етапі розвитку Україна перебуває у стані перехідних умов господарювання. За 

таких умов агропромисловий комплекс вимагає дешевих і якісних органічних добрив та добрив на 

основі органічної речовини. Одним із таких добрив є озерні сапропелі, запаси на території нашої 

держави яких дозволяють забезпечити агропромисловий комплекс органічними добривами на багато 

років. Необхідність добування озерних сапропелів обумовлюється також природньо-екологічним 

фактором, оскільки більшість озер Західного регіону України перебувають у стані деградації. 

Внаслідок евтотрофності втрачається здатність озера до самоочищення і, як результат, воно 

замулюється. Такі озера потребують негайного відновлення із збереженням ресурсного потенціалу 

водойми і, в подальшому, їх раціонального використання.  

Основною проблемою очищення озер є відсутність сучасних недорогих засобів для добування 

сапропелю, особливо з-під шару води. Існуючі засоби для добування сапропелів закордонного 

виробництва вирізняються високою ефективністю і продуктивністю виконання робіт, але є надто 

вартісні. Проведений аналіз серед існуючих машин і механізмів для добування сапропелю з-під шару 

води дозволив виявити слабкі та сильні сторони цих механізмів, та з врахуванням цього 

запропонувати новий добувний модуль озерних сапропелів. Для розробки середнього шару 

сапропелю з мінімальними енергозатратами і впливом на екосистему водойми, а також частковим 
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