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Мета. Аналіз науково-методологічного забезпечення заходів з охорони 
і раціонального використання земель сільськогосподарського призна-
чення. Методи. Системне обґрунтування науково-методологічних засад 
сутності ґрунтово-екологічних кризових явищ в землекористуванні та 
охорони земель сільськогосподарського призначення від деградаційних 
процесів. Результати. Обґрунтовано теоретико-методологічні та приклад-
ні аспекти заходів щодо еколого-економічної регламентації використання 
земельно-ресурсного потенціалу в умовах загострення екологічної кризи 
в аграрному секторі держави. Висновки. Визначено стратегічні пріоритети 
підвищення ефективності використання потенціалу земель сільськогоспо-
дарського призначення в системі євроінтеграційних пріоритетів держави 
на засадах підвищення конкурентоспроможності та інноваційності.
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охорона земель, управління земельними ресурсами.
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Конституцією України земельний ресурс 
визнано основним національним багат-
ством, що перебуває під особливою охо-
роною держави. це визнання зумовлене, 
в першу чергу, незамінністю землі як при-
родного ресурсу. У розвиток конституційних 

положень закон України «Про охорону зе-
мель» визначає правові, економічні та со-
ціальні основи державної політики у сфері 
охорони земель з метою їх раціонального 
використання, забезпечення охорони зе-
мель, як основного національного багатства 
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українського народу, пріоритетності вимог 
екологічної безпеки у використанні землі, як 
просторового базису, природного ресурсу 
і основного засобу виробництва. Однією 
з істотних вимог земельного законодавства 
є нормування та планомірне обмеження 
надмірного впливу на земельні ресурси 
сільськогосподарської діяльності [1, 2].

Отже, охорона земель, у тому числі сіль-
ськогосподарського призначення, є і має 
залишатися одним із пріоритетів державної 
політики в контексті обраного європейського 
вектора розвитку країни [3, 11, 12]. У Законі 
України «Про Основні засади (стратегію) дер-
жавної екологічної політики України на період 
до 2020 року» зазначено, що стан земельних 
ресурсів України є близьким до критичного. 
Проблеми у сфері охорони і раціонального 
використання земель значною мірою зумов-
лені незавершеністю процесу реформування 
земельних відносин, проведення інвентариза-
ції земель, удосконалення системи ведення 
державного земельного кадастру, недоско-
налістю землевпорядної документації та не-
достатністю вимог до нормативно-правового 
забезпечення ведення системи землеустрою, 
повною відсутністю заходів з освітньої та про-
світницької роботи, низькою інституційною 
спроможністю відповідних органів виконавчої 
влади та місцевого самоврядування [4].

Мета досліджень — аналіз сучасних 
наукових підходів до охорони земель сіль-
ськогосподарського призначення від дії 
деградаційних процесів за ринкових умов 
господарювання.

Методи досліджень. Теоретичною ос-
новою досліджень є основні положення 
економічної теорії економіки природоко-
ристування та охорони навколишнього 
природного середовища. Методологічною 
основою дослідження є фундаментальні 
положення та принципи сучасної концеп-
ції сталого й еколого-безпечного розвитку 
агропромислового комплексу.

Результати досліджень. В Україні проб-
лема охорони земель особливо загостри-
лася з початком реформування земельних 
відносин, яке було спрямоване, головним 
чином, на роздержавлення та перерозподіл 
земель. До 1990 р. питання охорони земель 
були пріоритетними, мали загальнодержав-
ну підтримку, а сільськогосподарські товаро-
виробники виконували практично весь комп-
лекс робіт щодо охорони родючості ґрунтів.

Починаючи з перших років незалежності 
України, ситуація у сфері охорони сільсько-
господарських земель кардинально змінила-
ся, особливо ця негативна тенденція відчутно 
спостерігається на прикладі впровадження 
у виробництво гідротехнічних споруд, які 
призначені для збору, затримання та від-
ведення поверхневого стоку атмосферних 
опадів з метою зменшення ризиків розвитку 
ерозійних процесів. Будівництво протиеро-
зійних валів-терас, валів-канав, валів-доріг 
у 1995 р. здійснили загальною протяжністю 
156,8 км, у 2005 р. — 11,3, у 2011 — 3,1 км. 
У 1995 р. здійснювали будівництво протиеро-
зійних ставків (накопичувачів твердого стоку) 
загальною площею — 177 га, у 2005 — 7,0 га,  

1. динаміка здійснення заходів з охорони земель*

Будівництво протиерозійних гідротехнічних споруд
Рік

1995 2000 2005 2010 2011

Вали, вали-канави, км 135,2 9,3 3,6 4,1 2,9
Вали-тераси, км 5,4 10,9 6,6 0 0
Вали-дороги, км 16,2 2,2 1,1 0,1 0,2
Протиерозійні ставки (накопичувачі твердого стоку), га 177,0 24,0 7,0 6,6 6,7
Водоскидні споруди, шт. 51,0 18,0 2,0 12 8,0
Берегоукріплення, км 1,0 4,7 3,9 4,3 7,1
Залуження сильно деградованої і забрудненої 
шкідливими речовинами ріллі, га

12785,0 14974,0 6341,5 1015,2 1383,0

Рекультивація порушених земель, тис. га 8,4 3,7 2,1 0,5 0,6

* За даними Державної служби з геодезії, картографії та кадастру України.
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а в 2011 — 6,7 га. Рекультивацію пору-
шених земель у 1990 р. провели на площі 
19,2 тис. га, у 1995 — 8,4 тис. га, у 2005 — 
2,1, а у 2011 — 0,6 тис. га (табл. 1) [5].

Упродовж останніх років недостатньо 
задіяним для розв’язання проблем раціо-
нального використання та охорони земель 
залишається механізм поєднання заходів 
економічного стимулювання та юридичної 
відповідальності в галузі охорони земель, 
за урахування здійснення системи ефек-
тивного землеустрою (рис. 1).

Значні перетворення, що відбулися 
впродовж проведення земельної рефор-
ми, призвели до порушення структури сіль-
ськогосподарських угідь та спеціалізації 
сільськогосподарського виробництва, не-
дотримання сівозмін і, як наслідок, знизи-
лась ефективність використання земельних 
ресурсів.

Одним із найбільш негативних наслідків 
реформування земельних відносин вия-
вилося розпаювання значних площ дегра-
дованих і малопродуктивних земель без 
урахування екологічної складової їх вико-
ристання з метою призупинення процесів 
втрати родючості ґрунтів, уповільнення 
дефляції та водної ерозії. Останнє серед за-
значених є найістотнішим чинником знижен-
ня продуктивності земель і зростання де-
градації ґрунтів агроландшафтів. Загальна 
площа сільськогосподарських угідь, які 
зазнали згубного впливу водної ерозії 

в сільськогосподарському землекористу-
ванні, становить 13,3 млн га (32%), у тому 
числі, 10,6 млн га орних земель. У скла-
ді еродованих земель понад 4,5 млн га  
із середньо- та сильнозмитими ґрунтами, 
зокрема 68 тис. га, які повністю втратили 
гумусовий горизонт.

У світі найбільше значення серед про-
цесів деградації мають процеси водної 
та вітрової ерозій: 56 та 28% відповідно. 
В Україні щороку від ерозії втрачається 
від 300 до 600 млн т ґрунту. З продукта-
ми ерозії виноситься до 10 – 15 млн т гу-
мусу, 0,3 – 0,9 — азоту, 6 – 12 млн т калію, 
700 – 900 тис. т фосфору, що значно біль-
ше, ніж вноситься з добривами. інтенсивно 
розвиваються процеси лінійного розмиву та 
яроутворення. Площа ярів становить понад 
140 тис. га, їхня кількість перевищує межу 
500 тис. Вітровій ерозії систематично підда-
ється понад 6 млн га земель, пиловим бу-
рям — близько 20 млн га. Сумарні щорічні 
втрати чистого прибутку від деградаційних 
процесів становлять 25 – 30 млрд грн.

Докорінні перетворення в системі зе-
мельних відносин, що відбуваються 
в Україні в умовах децентралізації управ-
ління територіальним розвитком і розши-
ренням сучасних повноважень органів міс-
цевого самоврядування, а також прийняття 
загальноєвропейських орієнтирів в органі-
зації використання земельно-ресурсного 
потенціалу країни, потребують формування 
дієвої системи підвищення ефективності 
державного управління землекористуван-
ням, удосконалення інструментів подаль-
шого регулювання земельних відносин між 
державою, регіональними та місцевими 
територіальними громадами та науковими 
установами, які здійснюють науково-мето-
дичне забезпечення заходів з охорони та 
раціонального використання земель з ме-
тою створення сприятливих умов для ста-
лого розвитку сільськогосподарського зем-
лекористування.

Упродовж більше ніж сторічного функціо-
нування Національного наукового центру 
«інститут землеробства НААН» (ННц «іЗ 
НААН») дослідження науковців були зосе-
реджені на розв’язанні проблем з охорони 
і раціонального використання земель сіль-
ськогосподарського призначення. Зокрема, 

92%

5%3%

Співвідношення документації із земле-
устрою за напрямами проведення заходів із 
землеустрою, за даними державної служби 
України з питань геодезії, картографії та 
кадастру:  — землеохоронні;  — прогноз-
но-планувальні;  — документація щодо 
посвідчення прав на землю
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інститутом землеробства НААН у співдруж-
ності з іншими науковими установами 
Національної академії аграрних наук було 
розроблено ґрунтозахисну контурно-меліо-
ративну систему землеробства, основні по-
ложення якої були прийняті за базові і реко-
мендовані Урядом України (Постанова Ради 
Міністрів УРСР від 08.05.1990 р. № 107)  
до впровадження у виробництво. На вико-
нання постанови було зпроектовано і впро-
ваджено основні складові ґрунтозахисної 
контурно-меліоративної системи землероб-
ства на площі понад 8,2 млн га сільсько-
господарських угідь.

Науковцями ННц «іЗ НААН» накопиче-
но значний науково-дослідницький потен-
ціал щодо визначення ефективності ґрун-
тозахисних технологій обробітку ґрунту, 
а саме — виявлення механізмів формуван-
ня протиерозійної стійкості та встановлен-
ня шляхів оптимізації показників родючості 
чорноземних змитих ґрунтів за тривалого 
ведення ґрунтозахисних технологій виро-
щування сільськогосподарських культур 
у схилових агроландшафтах.

Невід’ємною частиною комплексу про-
тиерозійних заходів, спрямованих на вре-
гулювання поверхневого стоку (затри-
мання або безпечне його відведення), є 
гідротехнічні протиерозійні споруди — одні 
з найскладніших ланок у системі контур-
но-меліоративного землеробства за проек-
туванням, будівництвом та експлуатацією. 
Даний блок ґрунтоводоохоронних заходів 
був і залишається найбільш матеріало- та 
капіталоємним.

У подальшому проведеними тривалими 
дослідженнями науковці ННц «іЗ НААН» 
установили, що альтернативою створенню 
на оброблюваних схилових землях склад-
них капіталозатратних водозатримуваль-
них і водоскидних споруд може виступати 
тільки комплекс агротехнічних, фіто- та лі-
сомеліоративних заходів, який передбачає 
застосування ґрунтозахисних протиерозій-
них технологій вирощування сільськогоспо-
дарських культур, залуження та заліснення 
схилових земель крутизною понад 3 – 5о, 
створення на них природних кормових 
угідь, рекреаційних і заповідних зон. Нині 
розширено та поглиблено наукові дослі-
дження щодо розроблення основних ланок 

ґрунтоводоохоронних ландшафтних сис-
тем землеробства та землекористування 
шляхом коригування і уточнення основних 
методологічних положень та підходів до ор-
ганізації територій сільськогосподарських 
підприємств з метою системної оптиміза-
ції використання природних і матеріаль-
но-технічних ресурсів, диференційованого 
адаптування землекористування до ґрунто-
во-ландшафтно-кліматичних факторів, до-
сягнення нейтрального рівня деградаційних 
процесів.

Проведеними розрахунками встановле-
но, що за впровадження ґрунтозахисної 
адаптивно-ландшафтної системи землероб-
ства істотно зростають показники ґрунтоза-
хисної ефективності в межах землекорис-
тувань сільськогосподарських підприємств. 
При цьому, втрати родючого шару ґрунту 
в цілому з території землекористування гос-
подарств зменшуються в 1,8 – 2,0 раза, що 
сприяє підвищенню економічної ефектив-
ності й екологічної безпеки використання 
аграрних ландшафтів.

Науковцями ННц «іЗ НААН» опрацьова-
но також концептуальні положення щодо 
основних критеріїв і показників, які визна-
чають необхідність вилучення з інтенсив-
ного обробітку на консервацію деградова-
них, малопродуктивних та інших земель. 
ці положення включають правові підстави, 
регіональні особливості використання де-
градованих земель, економічне стимулю-
вання проведення заходів з їх консервації 
[6 – 9, 13].

З метою раціонального використання 
та охорони земель, створення сприятли-
вого економічного середовища, підвищен-
ня продуктивності сільськогосподарських 
культур, забезпечення екологічної і продо-
вольчої безпеки держави виникає необ-
хідність подальшого розвитку ефективних 
форм управління земельними ресурсами, 
розв’язання існуючих проблем у землеко-
ристуванні на основі планування правового 
режиму землекористування шляхом при-
йняття відповідних нормативно-правових 
документів, у тому числі, Закону України 
«Про сівозміни», як складової системи пла-
нування, використання і охорони сільсько-
господарських земель та їх землеустрою 
(науковці ННц «іЗ НААН» є розробниками 
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проекту даного законодавчого акта) [10, 11].
З метою мінімізації негативного впливу 

та досягнення нейтрального рівня деграда-
ційних процесів, підвищення ефективності 
використання потенціалу земель сільсько-
господарського призначення, розвитку ви-
сокоефективного конкурентоспроможно-
го сільськогосподарського виробництва 
у Київській обл., збалансованого розвитку 
сільських територій, забезпечення еко-
логічної та продовольчої безпек регіону, 
ННц «іЗ НААН», як Науково-методичний 
центр «Землеробство» в Україні і центр 

наукового забезпечення агропромислового 
виробництва Київської області, забезпе-
чує також науковий супровід та виконання 
основних положень «Комплексної програ-
ми раціонального використання і охорони 
земель Київської області», розроблених 
у контексті Національного плану дій щодо 
боротьби з деградацією земель та опусте-
люванням (Розпорядження Кабінету Міні-
стрів України від 30.03.2016 р. № 271-р) 
у векторі переходу до територіально-са-
моврядної системи управління розвитком 
сільських територій.

У сучасних соціально-економічних умо-
вах за реформування земельних відносин, 
охорона земель та їх раціональне викори-
стання набувають все більшого значення, 
насамперед, як з огляду на необхідність 
підвищення продуктивності та конкурен-
тоспроможності сільськогосподарського 
сектору народного господарства держави, 
а також вимог Рамкової ґрунтової дирек-
тиви Європарламенту та Ради Європи.

Питання опрацювання наукових основ 
організації території сучасних земле - 

користувань, проектування і освоєння но-
вітніх ґрунтозахисних адаптивно-ланд-
шафтних систем землеробства та зем-
лекористування, впровадження заходів 
з еколого-економічної регламентації ви-
користання земельно-ресурсного потен-
ціалу в умовах загострення екологічної 
кризи в аграрному секторі мають стати 
одним із найважливіших напрямів держав-
ної політики у сфері охорони та викори-
стання земель сільськогосподарського 
призначення. 
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Научно-методическое обеспечение охраны 
земель сельскохозяйственного назначения 
как предусловие устойчивого развития 
агропромышленного комплекса Украины

цель. Анализ научно-методологического 
обеспечения мероприятий по охране и рацио-
нальному использованию земель сельскохозяй-
ственного назначения. Методы. Системное 
обоснование научно-методологических основ 
сущности почвенно-экологических кризисных 
явлений в землепользовании и охране земель 
сельскохозяйственного назначения от деграда-
ционных процессов. Результаты. Обоснованы 
теоретико-методологические и прикладные ас-
пекты мероприятий по эколого-экономической 
регламентации использования земельно-ре-
сурсного потенциала в условиях обострения 
экологического кризиса в аграрном секторе 
страны. Выводы. Определены стратегические 

приоритеты повышения эффективности исполь-
зования потенциала земель сельскохозяйствен-
ного назначения в системе евроинтеграционных 
приоритетов государства на основе повышения 
конкурентоспособности и инновационности.

Ключевые слова: деградация земель, земли 
сельскохозяйственного назначения, земель-
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Scientific-and-methodical maintenance of pro-
tection of lands of agricultural assignment as 
a precondition for sustainable development of 
agribusiness industry of Ukraine

The purpose. Analysis of scientific-and-methodolog-
ical maintenance of measures on protection and intelli-
gent use of lands of agricultural assignment. Methods. 
System justification of scientific-and-methodological 
bases of nature of soil-ecological crisis phenome-
na in land-use and protection of lands of agricultural 
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