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У статті розглянуто передовий досвід розвинутих країн-членів Європейського Союзу у питаннях за-
побігання деградації ґрунтів сільськогосподарського використання й збереження їх родючості. Визначено, 
що основними екологічно небезпечними проблемами у Європі є ерозія, зсуви, занедбаність і вилучення зе-
мель, наслідки застосування зрошування. Розглянуто ефективність застосування Загальної сільськогос-
подарської політики “Common Agricultural Policy”, яка базується на законодавчій базі та політиці підтримки 
сільського розвитку. Обґрунтовано необхідність поширення такого екологічного землекористування в 
Україні. Зроблено висновок, що серед підходів до збереження родючості ґрунтів сільськогосподарського 
призначення в Україні основними мають стати раціональне використання потенціалу земельних і при-
родних ресурсів, використання успішного досвіду європейських країн, які вже досягли значних успіхів в еко-
логізації сільськогосподарського виробництва, та запровадження системного контролю за екологічним 
станом орних ґрунтів.

Ключові слова: родючість ґрунту, деградація, ерозія, зсув, занедбаність, вилучення земель, зрошуван-
ня, контроль, охорона земельних ресурсів.

В статье рассмотрен передовой опыт развитых стран-членов Европейского Союза в вопросах 
предотвращения деградации почв сельскохозяйственного использования и сохранения их плодородия. 
Определено, что основными экологически опасными проблемами в Европе являются эрозия, оползни, 
заброшенность и изъятие земель, последствия применения орошения. Рассмотрена эффективность 
применения Общей сельскохозяйственной политики “Common Agricultural Policy”, которая базируется на 
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законодательной базе и политике поддержки сельского развития. Обоснована необходимость распро-
странения такого экологического землепользования в Украине. Сделан вывод, что среди подходов к со-
хранению плодородия почв сельскохозяйственного назначения в Украине основными должны стать раци-
ональное использование потенциала земельных и природных ресурсов, использование успешного опыта 
европейских стран, которые уже достигли значительных успехов в экологизации сельскохозяйственного 
производства, и внедрение системного контроля над экологическим состоянием пахотных почв.

Ключевые слова: плодородие почвы, деградация, эрозия, оползень, заброшенность, изъятие земель, 
орошение, контроль, охрана земельных ресурсов.

The article examines the best practices of developed European member states of the European Union in pre-
venting the degradation of agricultural soils and preserving their fertility. The European Union pays considerable 
attention to establishing the causes of soil degradation. Specialists have identified regions with predominant nega- 
tive processes, identified areas of land that need priority protection, developed systematic measures to combat 
the effects of soil degradation on a scientific basis to prevent the formation of irreversible negative phenomena. 
It has been studied that the main environmentally hazardous problems in Europe are erosion, landslides, neglect 
and withdrawal of land and the consequences of irrigation. Other important issues of environmental degradation 
and degradation are invasive species, the use of genetically modified crops (GMOs), climate change, salinization, 
and desertification and forest fires. The effectiveness of the Common Agricultural Policy, which is based on the 
legal framework and policy to support rural development, is considered. The necessity of spreading such eco-
logical land use in Ukraine is substantiated. All of these European problems of soil degradation also occur in our 
country. The current state of crisis in Ukraine’s land resources, declining soil fertility and the widespread spread of 
soil degradation processes necessitate significant changes in human economic activity and nature management. 
Ukraine has favorable climatic conditions for agricultural production, significant world reserves of chernozems and 
large areas of other soils with high potential fertility. Therefore, the preservation of natural resources in Ukraine, 
and especially land, should become a priority. It is concluded that among the approaches to preserving the fer-
tility of agricultural soils in Ukraine the main ones should be the rational use of the potential of land and natural 
resources, the use of the successful experience of European countries, which have already achieved significant 
success in the greening of agricultural production and the introduction of systematic control over the ecological 
condition of arable land.

Key words: soil fertility, degradation, erosion, landslide, neglect, land acquisition, irrigation, control, protection 
of land resources.

Постановка проблеми. Питання збере-
ження родючості ґрунтів вже багато років є най-
головнішими як для сільськогосподарської біо-
логії, так і для агрономічної практики. Втрата 
родючості відбувається через різні види посту-
пової деградації та зменшення біорізноманіття 
ґрунтів. Такі тенденції є характерними як для 
окремих країн світу та Європи, так і для Євро-
пейського Союзу (ЄС) загалом. На сучасному 
етапі розвитку аграрного виробництва важли-
вими кроками є встановлення масштабів цих 
процесів, визначення поточних загроз та окрес-
лення шляхів вирішення наявних проблем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Українські вчені Д.І. Бабміндра, А.Г. Мартин [1], 
В.В. Горлачук [2], А.О. Бойко [3] досліджували 
питання охорони ґрунтів. Вони запропонували 
власні підходи до вирішення питань раціональ-
ного використання земельних ресурсів.

У країнах Західної Європи та країнах-членах 
ЄС уже розроблено, апробовано та впрова-
джено досить ефективні системи контролю за 
екологічним станом орних ґрунтів, сільськогос-
подарських і лісових угідь, малопродуктивних 
земель та інших природних ресурсів. У різних 
регіонах Європи визначено та вивчено про-
блеми, пов’язані з хімічною, фізичною та біо-
логічною деградацією ґрунтів, напрацьовано 
методи їх подолання.

Україні необхідно ще пройти цей етап, спря-
мований на екологізацію сільськогосподар-
ського виробництва загалом та землеробства 
зокрема. Успішне вирішення цього важливого 
питання в нашій державі є можливим через 
залучення досвіду європейських країн у систем-
них заходах збереження ґрунтів та раціональ-
ного й дбайливого їх використання.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Спираючись на резуль-
тати представлених досліджень, маємо розгля-
нути позитивний досвід європейських держав 
щодо екологічного підходу до сільськогосподар-
ського виробництва для подальшого застосу-
вання його в нашій державі.

Постановка завдання. Мета статті полягає 
у вивченні європейського досвіду щодо вста-
новлення причин та наслідків деградації орних і 
малопродуктивних ґрунтів, визначенні питань, які 
необхідно вирішити найближчою перспективою, 
задля впровадження цього досвіду в Україні.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Європейський Союз приділяє чималу 
увагу питанням установлення причин деграда-
ції ґрунтів. Фахівцями проведено виокремлення 
регіонів з переважаючими негативними проце-
сами, визначено площі земель, які потребують 
першочергового захисту, розроблено системні 
заходи боротьби з наслідками деградації ґрун-
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тів на науковій основі щодо запобігання утво-
ренню незворотних негативних явищ.

Ерозія ґрунту залишається тривалою й зна-
чною проблемою в багатьох країнах Європи. На 
неї впливають як природні фактори, так і наці-
ональні особливості землекористування, що 
супроводжуються помилками в управлінні [4]. 
Втім, значні зусилля європейських інститутів, а 
саме злагоджені дії та достовірні дані про фак-
тичні темпи ерозії для ґрунтів різного викорис-
тання та стану, дають змогу успішно вирішувати 
велику кількість питань щодо збереження перш 
за все ґрунтів сільськогосподарського призна-
чення [5; 6].

Докладені зусилля зі стандартизації наці-
ональних заходів, підпорядкованих загально-
європейській поліції в аграрній галузі, методів 
та оцінок ерозії показують розбіжності між кра-
їнами й моделями у тактичних діях щодо збе-
реження ґрунтів, які поступово та консолідовано 
усуваються для кращої оцінки стану ерозії та 
ризику її виникнення. Так, дослідниками відзна-
чено, що проблеми, пов’язані з ерозією, мають 
тенденцію до зменшення й навіть зникнення 
за ступенем зростання проєктивного покриття 
поверхні ґрунту різними видами рослин [7].

Серйозну природну небезпеку в багатьох 
регіонах Європи складають зсуви на схилах 
ландшафту. Особливо сильно вони впливають 
на стан ґрунтів у гірських районах Альп, Піре-
неїв, Апеннінів тощо. Загальної площі ураження 
зсувами в Європі не встановлено, але в наці-
ональній базі даних Італії зазначено, що ними 
порушено понад 400 000 га землі [6]. З точки 
зору загальних проблем деградації ґрунтів зсуви 
являють собою значні, але локальні проблеми.

Однією з невирішених проблем ЄС є вилу-
чення земель для використання несільсько-
господарськими секторами економіки. Такий 
процес навіть називають втратою сільськогос-
подарських земель. Проблема має загально-
європейський рівень і полягає у збільшенні 
площ населених пунктів та штучних поверхонь, 
як правило, за межами сільської місцевості 
[8]. Вилучення землі в країнах Європи значно 
збільшилося за останні кілька десятиліть. В ЄС 
близько 1 000 км2 землі щорічно відбирається 
для будівництва житла, промисловості, доріг 
або рекреаційних та туристичних об’єктів [5; 9].

Серед проблем деградації ґрунтів європей-
ські дослідники також визначають відчуження 
сільськогосподарських земель. Цей процес 
переважно торкнувся сільгоспугідь на маргі-
нальних (околичних) землях, особливо у холод-
них, вологих та гірських районах [10]. Так, у 
Франції через маргінальний процес на площах, 
виділених під виноградники, у 1990–2000 роки 
втрачено 11% площ.

Екологічні наслідки занедбаності земель 
ще не зовсім з’ясовані. На рівень занедбаності 
земель часто впливають форс-мажорні обста-
вини, а саме лісові пожежі та різні види ерозії 

[11]. Крім того, рослинність колонізує орні землі, 
які спочатку стають староорними після того, як 
вони залишаються покинутими. Надалі вини-
кає можливість відновлення природного місця 
існування для різних груп живих організмів та 
поступового створення біоекосистем на заміну 
агроекосистемам.

Згідно з опрацьованими літературними дже- 
релами [12–14], за загальної позитивної соці-
ально-економічної значимості іригації а Європі 
існують окремі випадки погіршення землеко-
ристування, які спостерігаються на сільсько-
господарських землях після застосування 
зрошування. У Франції, Греції та Іспанії разом 
загальна площа зрошуваних земель у 2000 році 
становила 7,4 млн. га, що на 28,8% більше, ніж 
за 1990–2000 роки [15]. На європейському кон-
тиненті на 2003 рік площа зрошуваних земель 
збільшилася з 14,5 до 25,2 млн. га [16]. Згідно 
з наявними даними Євростату, у Європі спо-
стерігається тенденція до стабілізації площі 
зрошуваних земель. У Середземноморському 
регіоні наявні іригаційні проєкти спрямовані на 
поліпшення водокористування, ефективність і 
збереження ґрунтів [14]. Однак вплив зрошення 
на навколишнє середовище не досить ретельно 
задокументований у багатьох європейських кра-
їнах, що вказує на проблеми із засоленням та 
ерозією.

Іншими важливими питаннями погіршення 
екологічного стану та деградації територій є 
інвазивні види, використання генетично моди-
фікованих культур (ГМО), зміна клімату, засо-
лення, опустелювання та лісові пожежі.

Ступінь та інтенсивність цих факторів дає 
змогу визначити площі, схильні до найбільшого 
ризику. Сільськогосподарські площі з високим, 
дуже високим і надзвичайно високим ризиком 
зосереджені у Великобританії, Нідерландах і 
Бельгії, де майже 100% території віддзеркалю-
ється в різних категоріях [17; 18].

Велика частина центральної і північної Фран-
ції, Данії та Німеччини також потрапляють до 
цих категорій. Фахівці пов’язують комбінований 
ефект від інтенсивного сільського господарства 
з відносно великою кількістю інвазивних видів 
і підвищеним ризиком втрати органічного вуг-
лецю ґрунту. Водночас середземноморські кра-
їни й райони Південної Європи схильні до мен-
шого ризику.

Для вирішення питань боротьби з наслід-
ками деградації ґрунтів у державах-членах ЄС 
застосовується “Common Agricultural Policy”, або 
CAP (Загальна сільськогосподарська політика). 
Вона базується на двох основних групах заходів. 
Першу складає законодавча база щодо сільсько-
господарського виробництва, а другу – політика 
підтримки сільського розвитку в ЄС. З 1999 року 
в межах Кардифського процесу, який стосується 
соціальної політики Європейського Союзу, до 
CAP були інтегровані заходи з охорони довкілля. 
Серед них слід назвати заходи з охорони ґрун-
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тів, а саме захист від ерозії, підтримку органічної 
речовини ґрунту та його структури.

Усі з названих європейських проблем погір-
шення екологічного стану ґрунтів мають місце в 
нашій державі. Сучасний кризовий стан земель-
них ресурсів України, падіння родючості ґрунтів 
та масштабне поширення ґрунтових деграда-
ційних процесів обумовлюють негайну потребу 
значних змін у господарській діяльності людини 
та природокористуванні.

Важливо підкреслити, що Україна має спри-
ятливі кліматичні умови для сільськогосподар-
ського виробництва, значні світові запаси чор-
ноземів та великі площі інших ґрунтів з високою 
потенційною родючістю, а саме каштанових 
і сірих лісових, тому збереження природних 
ресурсів в Україні, особливо земельних, має 
стати пріоритетним напрямом, що в подаль-
шому обов’язково приведе до економічного 
зростання.

Недотримання основних законів землероб-
ства в останні 20–25 років, поділ земельних діля-
нок на паї, надмірна розораність угідь (більше 
80%), недодержання науково обґрунтованих 
сівозмін, відсутність системи машин загалом 
та сільськогосподарської техніки для роботи на 
дрібних ділянках зокрема, катастрофічне скоро-
чення обсягів внесення органічних і мінераль-
них добрив призвели до низки негативних явищ, 
серед яких найголовнішими є деградація ґрун-
тового покриву та зниження його агробіологіч-
них ресурсних можливостей.

Трансформація технологій землекорис-
тування, що відбулася в процесі земельної 
реформи, привела до певної структуризації 
земельних угідь в Україні. Однак ці зміни не 
поліпшили, а погіршили екологічний стан зем-
лекористування.

Весь світовий досвід переконує в тому, що 
екстенсивне ведення землеробства без засто-
сування добрив обов’язково веде до поступо-
вого виснаження родючості ґрунтів та зниження 
урожайності культур, які вирощуються. За такого 
ведення врожаї формуються за рахунок висна-
ження природної родючості ґрунтів, землероб-
ство здійснюється в умовах прогресуючої дегра-
дації за жорсткого дефіциту поживних речовин.

В Україні питання захисту ґрунтів забезпечу-
ються низкою законів, а саме Законами «Про 
охорону земель» [19], «Про державний контр-
оль за використанням та охороною земель» 
[20], «Про ґрунти та їх родючість» [21]. Ці доку-
менти, крім правових, соціальних та економіч-
них, визначають екологічні питання викорис-
тання земельних ресурсів та охорони ґрунтів. 

Однак ситуація щодо екологічного стану ґрунтів 
сільськогосподарського призначення в Україні 
вказує на недостатність таких підходів.

На жаль, сьогодні в Україні в питаннях збе-
реження ґрунтів та інших природних ресурсів на 
перший план виходять обставини, не пов’язані з 
ґрунтом або навколишнім середовищем, а такі, 
як наявність субсидій, технічні проблеми, недо-
сконале законодавство, несприятливі ринкові 
умови та соціально-економічні аспекти, тому 
для збереження стану та якості ґрунтів, захисту 
їх від деградаційних процесів, спричинених 
негативними природними явищами та антро-
погенним впливом, необхідно ширше запрова-
джувати позитивний досвід європейських країн 
щодо системи контролю за екологічним станом 
ґрунтів сільськогосподарського призначення.

На нашу думку, в Україні необхідно ввести 
низку агроекологічних показників, обов’язкових 
для визначення, які будуть слугувати індикато-
рами екологічного стану ґрунту. Ці показники необ-
хідно застосовувати для моніторингу стану ґрунту 
як основного природного ресурсу у сільськогоспо-
дарських підприємствах різних форм власності, 
землевласників та фермерських господарствах.

Важливими технологічними елементами, не 
ухильними до використання земельних ресур-
сів, є такі:

1) запобігання втрати родючості, збідненню 
та деградації ґрунту;

2) застосування зональних прийомів агро-
техніки, які поєднують мінімальний обробіток, 
строки сівби, норми висіву тощо;

3) застосування сівалок точного висіву, ком-
бінованих агрегатів з обробітку ґрунту, плоско-
різів, культиваторів, роторних борон тощо;

4) забезпечення достатньої кількості пожив-
них речовин у ґрунті (NPK).

Висновки. Збереження родючості ґрунтів 
сільськогосподарського призначення, захист 
їх від деградаційних процесів, спричинених 
різними негативними явищами забезпечать 
сталий розвиток аграрного сектору та високий 
рівень продовольчої безпеки в нашій державі. 
На цьому шляху Україні необхідно:

– використовувати позитивний досвід євро-
пейських країн, які вже досягли значних успі- 
хів в екологізації сільськогосподарського вироб-
ництва;

– запровадити обов’язковий контроль за 
екологічним станом ґрунтів сільськогосподар-
ського призначення;

– системно підвищувати родючість ґрунтів  
з урахуванням зональних особливостей та ін- 
новацій.
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