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ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
У статті висвітлено проблеми щодо погіршення якісного стану земель сільськогосподар-

ського призначення та забезпечення їх ефективного використання і охорони. Обґрунтовано
необхідність розробки державних заходів ефективного використання продуктивних земель
та збереження якості природного середовища.
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І. Вступ0

Здійснення земельної реформи в Україні
не змогло розв’язати надзвичайно важливої
проблеми забезпечення ефективного вико-
ристання і охорони земельних ресурсів
України. Сучасний етап розвитку сільського
господарства України, запровадження при-
ватної власності на землю та нових форм
господарювання характеризується значним
погіршенням якісного стану земель. Транс-
формація земельних відносин, яка відбува-
ється без здійснення адекватних державних
заходів щодо охорони земель, ще більше
загострила проблеми землекористування.

Поточний стан справ щодо використання
земель сільськогосподарського призначення
потребує рішучого перегляду земельної по-
літики та розробки концепції новітньої наці-
ональної стратегії у сфері землекористу-
вання, в якій роль держави має істотно по-
силитися. Державні органи влади повинні
створити умови й активно сприяти процесу
формування соціально та екологічно зорієн-
тованих регіональних моделей землекорис-
тування. Вирішення перелічених проблем,
на наш погляд, можливе лише за умови
вдосконалення системи державного управ-
ління земельних відносин.

Реформуванню земельних відносин, за-
хисту земель від деградаційних процесів,
розвитку сталого землекористування при-
свячено наукові праці таких учених: І.К. Бист-
рякова, П.П. Борщевського, С.Ю. Булигіна,
Б.М. Данилишина, Д.С. Добряка, О.П. Кана-
ша, Я.В. Коваля, О.Я. Лазор, С. Лисецького,
М.І. Лопирєва, І.І. Лукінова, В.В. Медведєва,
В.М. Месель-Веселяка, Л.Я. Новаковського,
О.М. Онищенка, Л.Т. Саблука, О.Г. Тара-
рика, А.Г. Тихонова, В.М. Трегобчука, А.М. Тре-
тяка, М.М. Федорова, М.А. Хвесика, О.І. Ша-
поренко та ін.
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Але багато аспектів досліджуваної про-
блеми щодо державного регулювання якіс-
ного стану земель сільськогосподарського
призначення залишаються невирішеними як
у теоретичному, так і в практичному аспекті
або є дискусійними й зумовлюють необхід-
ність більш глибоких наукових обґрунтувань
під час реформування земельних відносин,
формування і розвитку сталого екологобез-
печного землекористування.

ІІ. Постановка завдання
Мета статті – висвітлити проблеми щодо

погіршення якісного стану земель сільсько-
господарського призначення, забезпечити їх
ефективне використання й охорону; обґрун-
тувати необхідність розробки державних
заходів ефективного використання продук-
тивних земель і збереження якості природ-
ного середовища.

ІІІ. Результати
Сучасна земельна реформа України є ва-

жливою складовою аграрної реформи й
спрямована на ліквідацію державної монопо-
лії земельної власності, відновлення приват-
ної власності на землю, а в селян – почуття
власника і господаря на землі й створення на
цій основі умов для реструктуризації за влас-
ним розсудом селян існуючих сільськогоспо-
дарських підприємств у нові агроформування,
які базуються на приватній власності.

Потреба в здійсненні земельної реформи
була зумовлена проведенням широкомасш-
табної економічної реформи, бо земля у сіль-
ському господарстві є основним засобом ви-
робництва. За роки реформування в Україні
відбулися суттєві зміни в земельних відноси-
нах. На сьогодні сформовано новий земель-
ний устрій: ліквідовано державну монополію
на землю, проведено безоплатний перероз-
поділ землі на користь громадян, здійснено
перехід до різних форм власності на землю і
господарювання на ній, введено платне зем-
лекористування, створено об’єктивні переду-
мови для обороту земельних ділянок.
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Зазначимо, що в сільському господарстві
створено правові й економічні умови щодо
трансформації існуючих сільськогосподарсь-
ких підприємств у нові агроформування, які
здатні адаптуватися до нових ринкових умов.
Разом із тим здійснення земельної реформи
не могло розв’язати надзвичайно важливої
проблеми забезпечення ефективного викори-
стання і охорони земельних ресурсів України.

Сучасний етап розвитку сільського госпо-
дарства України характеризується значним
ускладненням екологічного стану: збільшу-
ються площі еродованої ріллі, яка становить
близько 11 млн га, а еродованих сільського-
сподарських угідь – понад 13 млн га, або
31,8% їх загальної площі. Дефляційно не-
безпечні сільськогосподарські угіддя стано-
влять понад 19 млн га (46,3% усієї площі).
Основні масиви цих угідь розташовані в Пі-
вденному (41,7%), Північному і Централь-
ному Степу (33,1%). Ерозійні процеси за-
вдають великої шкоди сільському господар-
ству. За відсутності протиерозійних заходів
щорічно від водної та вітрової ерозій втра-
чається родючого верхнього шару ґрунту
15–20 т/га на всіх еродованих землях [5].

Трансформація земельних відносин, яка
відбувається без здійснення адекватних
державних заходів щодо охорони земель,
ще більше загострила проблеми землеко-
ристування. З одного боку, біокліматичні
можливості сільського господарства викори-
стовуються на 40–53% генетичних можли-
востей сортів, гібридів, порід – на 30–35%.
Витрати енергії на одиницю продукції у 2–
3 рази більші, ніж у розвинутих країнах
світу. З іншого – у період переходу до
ринкових умов, коли відбувається стихійне
створення нових агроформувань без
достатнього науково-методичного, організа-
ційного і фінансового забезпечення, пору-
шуються практично всі сівозміни. Як нас-
лідок, майже в 2 рази зростають площі під
культурами, які посилюють дію ерозійних
процесів, що призводить до значного збіль-
шення деградації земель та еродованої
ріллі. У такому стані реструктуризація зем-
лекористування в ринкових умовах, ство-
рення нових агроформувань на екологічних
засадах, охорона земель і сталий розвиток
землекористування набувають особливої
актуальності.Введена сьогодні приватна власність на
землю нагально ставить питання її охорони
та забезпечення екологічного благополуччя.
Інколи головний предмет дискусій про фор-
ми використання земель та види власності
на неї роблять другорядними питання збе-
реження якості ґрунтів, родючості сільсько-
господарських угідь, їх рекультивації, а та-
кож охорони довкілля.

Таким чином, розвиток різних форм вла-
сності та господарювання на землі без су-
ворого і надійного державного екологічного

контролю, брак відповідної законодавчої
бази призвели до споживацького ставлення
до землі, а в сільському господарстві ігно-
руються екологічні вимоги в угоду економіч-
ним інтересам. Агропромисловий комплекс
у сучасних умовах продовжує бути основ-
ним забруднювачем земель. Мінеральні до-
брива, пестициди та інші хімічні препарати
використовуються необґрунтовано й разом
із промисловим і радіаційним забрудненням
це може ще більше ускладнити екологічну
ситуацію в Україні, знизити відтворювальну
здатність біосфери й екологічну стійкість
агроландшафтів.

У результаті здійснення земельної ре-
форми держава втратила монопольне пра-
во на землю. Особливо відчутні зміни відбу-
лися у перерозподілі сільськогосподарських
угідь. Зберегти наявний ресурсний потенці-
ал, у першу чергу земельний, та налагодити
його використання на інноваційній основі з
урахуванням технологій, які використовують
у сільському господарстві більшість країн
світу, – це важливі завдання аграрної науки.

Наявність родючих земель в Україні
спричинила їх надмірну розораність. На сьо-
годні вона досягла близько 80%. Такого рів-
ня немає в жодній країні світу з розвинутим
сільським господарством. Так, у Білорусії
цей показник становить 61,8%; Румунії –
63,1%; Франції – 62,7%; Болгарії – 60,3%;
Італії – 51,6%; Австрії – 42,7%; Великобри-
танії – 34,5%. Надмірна розораність угідь та
майже цілковите припинення виконання
комплексу робіт із захисту ґрунтів призво-
дить до розвитку ерозійних і деградаційно-
руйнівних процесів, якими в Україні охопле-
но майже 15 млн га земель. За інформацією
Дерземагентства України, 30,7% площі сіль-
ськогосподарських угідь зазнали згубного
впливу водної та вітрової ерозії, 19,1% − це
вже дефляційно-небезпечні ґрунти. Погір-
шується екологічний стан сільськогосподар-
ських угідь. Так, 10,4 млн га (26,3%) з них –
це кислі ґрунти. Солонцюваті (середньо і
сильно) та засолені ґрунти займають
4,7 млн га (14,3%).

Вилучати із сільськогосподарського обігу
і відводити на консервацію передусім потрі-
бно деградовані, радіаційно забруднені та
малопродуктивні схилові землі. Це дасть
змогу спрямувати матеріально-технічні ре-
сурси, які витрачалися для використання
цих земель, на інтенсифікацію сільськогос-
подарського виробництва на рівнинних те-
риторіях. Одночасно зможе розвиватися
природна кормова база тваринництва, буде
знижуватись замулення і забруднення вод-
них об’єктів.

Особливо страждають від неправильного
ведення землеробства ґрунти – верхній ро-
дючий шар земель, які дедалі більше втра-
чають свою самовідновлювальну та само-
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очищувальну здатність. Неконтрольований
сільськогосподарський тиск на ґрунтовий
покрив спричинив глибокі зміни природних
властивостей земель, призвів до трансфор-
мації внутрішньоґрунтових процесів. Звич-
ними явищами стали деградація, ерозія та
техногенне забруднення ґрунтів. Так, водна
і вітрова ерозії руйнують понад 13,9 млн га
сільськогосподарських угідь, або третину
їхньої загальної площі. Еродовані площі
щорічно збільшуються на 80–90 тис. га, що
призводить до втрати коштів, вкладених у
підготовку ґрунтів до сівби, внесення доб-
рив, насіння, сівбу та вирощування сільсько-
господарських культур. Крім того, змив ґру-
нтів завдає значних економічних втрат че-
рез замулення річок і водойм.

Сьогодні деградацію родючості ґрунтів,
внаслідок погіршення їх гумусного шару,
можна назвати найсерйознішою сучасною
екологічною проблемою. Так, згідно з роз-
рахунками Української академії аграрних
наук, у нашій країні щороку втрачається від
0,6 до 1 т землі з 1 га. Також погіршується її
мінеральний склад й агрофізичні властивос-
ті. Значними є і показники забрудненості
ґрунтів унаслідок господарської діяльності.
Шкідливі викиди промисловості в повітря
зосереджувались і нагромаджувалися на
землях, що безпосередньо прилягали до
об’єктів будівництва, розповсюджувались
через воду та повітря на сотні кілометрів від
джерел викиду, випадали на поверхню зем-
лі з атмосферними опадами. Вміст важких
металів у ґрунтах поблизу міст, автотрас,
промислових об’єктів перевищує гранично
допустимі концентрації у 5–10 разів. Унаслі-
док аварії на Чорнобильській АЕС загальна
площа сільськогосподарських угідь, забруд-
нених радіонуклідами, становить 6,7 млн га.

У результаті нераціонального викорис-
тання орних земель поширюються процеси
деградації ґрунтів, поверхня яких порушу-
ється внаслідок зсувів, повеней, піддається
ерозії, перезволоженню, підвищується кис-
лотність або засоленість тощо. Важливим
завданням державного регулювання у сфері
оптимізації земельного фонду України ма-
ють стати заходи щодо вилучення з інтен-
сивного обробітку деградованих і малопро-
дуктивних сільськогосподарських угідь, ґру-
нти яких характеризуються негативними
природними властивостями, низькою родю-
чістю, а їх господарське використання є
економічно неефективним.

Особливої актуальності на сучасному
етапі набула проблема зниження ефектив-
ності використання продуктивних земель,
про що свідчать такі факти:
– якщо в 1997 р. засівали 97% орних зе-

мель, то на сьогодні менше ніж 90%;
– починаючи з 2003 р. не обробляється

більше ніж 10% орних земель;

– на відносно стабільних площах значної
частини ріллі (46,2%) висівають зернові
та зернобобові культури, необґрунтова-
но зростають посівні площі соняшника,
що виснажує ґрунти, призводить до їх
деградації;

– значні площі займають просапні культу-
ри, які за недотримання умов контурно-
меліоративної організації території спри-
чинюють розвиток ерозійних процесів;

– близько 1,5 млн га сільськогосподарсь-
ких земель безпідставно змінили своє
цільове призначення тощо.
Разом усі ці проблеми призвели до ката-

строфічного зниження родючості ґрунтів, що
створює загрозу продовольчій та екологічній
безпеці держави. Головною причиною, що
дестабілізує екологічну ситуацію, є водна і
вітрова ерозія та деградація. Щорічно згуб-
ної дії ерозії зазнає близько 36% земель,
деградації – до 60% чорноземів [4].

Учені підкреслюють, що на сучасному
етапі розвитку аграрного виробництва вини-
кає потреба в “екологізації суспільства”,
тобто розробки державних заходів ефекти-
вного використання сільськогосподарських
угідь при збереженні якості природного се-
редовища. Усе це зумовлює необхідність
вжиття невідкладних ефективних заходів,
спрямованих на охорону земельних ресур-
сів, у тому числі й за допомогою правових
методів. Так, ст. 36 Закону України “Про
охорону земель” від 19.06.2003 р. визначає,
що охорона земель сільськогосподарського
призначення забезпечується на основі реа-
лізації комплексу заходів щодо збереження
продуктивності сільськогосподарських угідь,
підвищення їх екологічної стійкості та родю-
чості ґрунтів [3].

Загальнодержавною програмою форму-
вання Національної екологічної мережі
України на 2000–2015 рр., затвердженою
Законом України від 21.09.2000 р., для збі-
льшення площі національної екологічної
мережі передбачено створення лісових на-
саджень та полезахисних лісових смуг, за-
луження земель, проведення консервації
деградованих і забруднених земель із на-
ступним їх частковим залісненням. У свою
чергу залуження є одним із заходів культур-
технічної меліорації земель, яка передбачає
проведення впорядкування поверхні землі
та її підготовку до використання для сільсь-
когосподарських потреб. Що стосується за-
ліснення, то це один із заходів агролісотех-
нічної меліорації, яка передбачає здійснен-
ня комплексу прийомів, спрямованих на за-
безпечення докорінного поліпшення земель
шляхом використання ґрунтозахисних та
інших корисних властивостей лісових наса-
джень [5].

За даними Державного центру охорони
ґрунтів, за останні два десятиліття до міні-
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муму скоротилися здійснення заходів із до-
корінного поліпшення ґрунтів, а окремі ро-
боти взагалі не проводилися вже кілька ро-
ків поспіль. Як наслідок, спостерігається
стійка тенденція погіршення якісного стану
ґрунтів. Зменшуються запаси гумуси, безпо-
воротно виносяться поживні речовини, йде
підкислення засолювання, деструктуризація
ґрунтів.

За таких умов створюється реальна за-
гроза подальшої інтенсивної деградації
ґрунтового покриву – основного засобу аг-
рарного виробництва. Через надмірну роз-
ораність, дефіцитний баланс біогенних еле-
ментів, недостатнє внесення органічних ре-
човин, мінеральних добрив, меліорантів,
забруднення тощо ґрунти України в сучас-
них умовах продовжують деградувати.

Широкого розповсюдження в Україні набув
також такий процес, як переущільнення, який
супроводжується несприятливими економіч-
ними наслідками і значними економічними зби-
тками. Реальні втрати сільсьогосподарської
продукції від переущільнення ґрунтів в Україні
можуть становити 160–500 млн дол. США що-
річно.

Наявне також локальне забруднення
ґрунтів важкими металами й іншими токсич-
ними речовинами. Насамперед, це прилеглі
території до промислових об’єктів, атомних
електростанцій, інфраструктури, сміттєзва-
лищ, складів агрохімікатів тощо. Зазначені
негативні процеси впливають на якісні влас-
тивості ґрунтів, суттєво знижують продукти-
вність орних земель та екологічну стійкість
природних екосистем, що в подальшому
призведе до незворотної втрати сільського-
сподарських угідь.

На нашу думку, головною проблемою у
сфері земельних ресурсів і землекористу-
вання в Україні є неефективний розподіл
наявного земельного фонду за цільовим
призначенням. Як показує статистика, у
структурі сільськогосподарських угідь за
останні п’ять років площа ріллі збільшилася
на 64,8 тис. га, тобто на 0,3% від загальної
площі. Надмірне розширення площі ріллі, у
тому числі на схилах, недотримання науко-
во обґрунтованих сівозмін при використанні
земель, у частині попередників відповідних
культур, призвело до порушення екологічно
збалансованого співвідношення сільського-
сподарських угідь, лісів та водойм, що нега-
тивно позначилося на стійкості агроланд-
шафтів і зумовило значне техногенне нава-
нтаження на екосферу.

Одним із механізмів вирішення проблем
є землеустрій – сукупність соціально-еконо-
мічних та екологічних заходів, спрямованих
на регулювання земельних відносин і раціо-
нальну організацію території адміністратив-
но-територіальних утворень, суб’єктів гос-
подарювання, що здійснюють під впливом

суспільно-виробничих відносин і розвитку
продуктивних сил.

У 2009 році Верховною Радою України
прийнято Закон України “Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо
збереження родючості ґрунтів”, який набув
чинності 09.08.2010 р. Законом передбаче-
но, що земельні ділянки сільськогосподар-
ського призначення для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва вико-
ристовуються відповідно до розроблених та
затверджених у встановленому порядку
проектів землеустрою, що забезпечують
еколого-економічне обґрунтування сівозміни
та впорядкування угідь і передбачають за-
ходи з охорони земель.

Використання таких земель без проектів
землеустрою тягне за собою накладення
штрафу на громадян від 50 до 100 неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян
(на сьогодні це від 850 до 1700 грн) та на
посадових осіб – від 300 до 500 неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян (від
5100 до 8500 грн) [2].

До 01.01.2015 р. вимоги щодо викорис-
тання земельних ділянок сільськогосподар-
ського призначення сівозміни та впорядку-
вання угідь для ведення товарного сільсько-
господарського виробництва згідно з розро-
бленими та затвердженими в установлено-
му порядку проектами землеустрою, що за-
безпечують еколого-економічне обґрунту-
вання сівозміни та впорядкування угідь, по-
ширюються лише на тих землевласників і
землекористувачів, які використовують зе-
мельні ділянки сільськогосподарського при-
значення для ведення товарного сільсько-
господарського виробництва площею біль-
ше ніж 100 га.

Збереження та підвищення родючості
ґрунтів у процесі господарського викорис-
тання земель, а також державне регулю-
вання та контроль за сільськогосподарсь-
кою діяльністю всіх суб’єктів незалежно від
форм власності, встановлення відповідаль-
ності за порушення у цій сфері на законода-
вчому рівні – одне з найактуальніших за-
вдань для відповідних державних органів
України, у тому числі й відповідальних за
забезпечення продовольчої безпеки країни.

IV. Висновки
Сьогодні землі України підлягають охороні

від нераціонального господарського викорис-
тання, необґрунтованого вилучення із сільсь-
когосподарського обігу, деградації, водної та
вітрової ерозії, селів, підтоплення, заболочу-
вання, зсувів вторинного засолення, осушен-
ня, ущільнення, забруднення відходами виро-
бництва, хімічними і радіоактивними речови-
нами, заростання бур’янами, виснаження, де-
гуміфікації, нераціональної механічної оброб-
ки ґрунтів, опустелювання та впливу інших
негативних чинників. Із цією метою на держа-
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вному рівні необхідно вжити комплекс заходів,
спрямованих на раціональне використання й
охорону земель від негативних наслідків, роз-
роблення економіко-екологічного механізму
землекористування.

Для досягнення екологічної оптимізації
потрібно вивести з інтенсивного обробітку
непридатні для сільськогосподарського ви-
користання землі, запровадити нормативи і
стандарти землекористування, розробити
регіональні програми підвищення родючості
ґрунтів та контролювати їх виконання. Для
забезпечення економічної оптимізації треба
передбачити штрафні санкції за неефектив-
не користування землею, а особам, які здій-
снюють землеохоронні заходи – встановити
податкові, кредитні та інші пільги.

Дисбаланс між площами окремих катего-
рій земель зумовлює надмірне антропоген-
не та техногенне навантаження на землю,
що призводить до порушення якісного й
екологічного стану ґрунтів.

У цих умовах важливого значення набуває
обґрунтування напрямів природоохоронно-
відтворювальної діяльності і визначення шля-
хів удосконалення державного управління у
сфері використання й охорони земель. До
основних напрямів охорони та відтворення
природних сільськогосподарських ресурсів
належать: оптимізація структури землекорис-
тування, поширення ґрунтозахисної системи
землеробства з контурно-меліоративною ор-
ганізацією території, зниження порушення і
забруднення агроекосистем.
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кохозяйственного назначения

В статье освещены проблемы ухудшения качественного состояния земель сельскохозяй-
ственного назначении, а также обеспечения их эффективного использования и охраны. Обо-
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Makeeva L. State regulation of the quality of agricultural land
The paper deals with the problem of deterioration of quality of agricultural land and ensure their

efficient use and conservation. The necessity of the development of government measures effective
use of productive land and preserve the quality of the environment.
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