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ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ РЕФОРМУВАННЯ 
ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Обґрунтовано доцільність запровадження заходів в ході регулювання земельних від-
носин на засадах сталого розвитку, які дадуть можливість усунути прояви природо-руй-
нівного та еколого-деструктивного використання земельних ресурсів, оскільки сталий 
розвиток передбачає дотримання балансу між домінантами соціально-економічного під-
несення та вимогами збереження навколишнього природного середовища. Зважаючи, 
що надмірне антропогенне навантаження на земельні ресурси призвело до надмірного 
забруднення ґрунтового покриву внаслідок застосування мінеральних добрив і хіміч-
них засобів захисту сільськогосподарських культур, виникає необхідність формування 
системи регулювання земельних відносин на основі сучасного науково-обґрунтованого 
концепту їх розвитку, який враховуватиме зміни в адміністративно-територіальному 
устрої, наслідки децентралізації системи управління земельними ресурсами.

Відмічено, що надмірна розораність території, безгосподарність, безвідповідальність 
щодо використання продуктивних угідь призвели до порушення екологічно збалансова-
ного співвідношення сільськогосподарських угідь, лісів та водойм, що негативно впли-
нуло на стійкість агроландшафтів і зумовило значне техногенне навантаження на еко-
логічну сферу. Такі наслідки негативного впливу на природне середовище потребують 
контролю за дотриманням науково обґрунтованих норм і правил у процесі землекористу-
вання. Визначено альтернативи використання деградованих та малопродуктивних сіль-
ськогосподарських земель, серед яких перепрофілювання рослинницької галузі на інші 
види невиснажливої, екологічно обґрунтованої землеробської діяльності, а також запро-
вадження заходів, що мають відновлювальний характер та спрямовані на підтримання 
їхніх ґрунтоохоронних, водоохоронних, кліматорегулювальних та біоохоронних функцій.

Ключові слова: екологічні наслідки, земельні відносини, земельна політика, вико-
ристання та охорона земель, управління земельними ресурсами, децентралізація, землі 
сільськогосподарського призначення.

Постановка проблеми. Екологічна 
ситуація в Україні залишається вкрай 
складною, навантаження на довкілля зро-
стає. Забруднення і виснаження природ-
них ресурсів продовжують загрожувати 
здоров’ю населення, екологічній безпеці 
та економічній стабільності держави. 
Недостатньо уваги приділяється охороні 
земельних ресурсів, скорочуються площі 
зелених насаджень у населених пунк-
тах, не вживаються належні заходи щодо 
забезпечення науково обґрунтованого 
відтворення і невиснажливого викори-
стання тваринного світу, нераціонально 
використовуються вод ні ресурси, трива-
ють їх забруднення та виснаження.

Наслідки невдалої реалізації земель-
ної реформи та інтенсивне антропогенне 
навантаження на земельні ресурси при-
звели до низки еколого-економічних про-
блем процесу сільськогосподарського 
землекористування. Безсистемність 
перерозподілу та використання земель 
у сільському господарстві з кожним роком 
погіршує якісні показники ґрунтового 
покриву та знижує економічну ефектив-
ність сільськогосподарських угідь. Варто 
погодитись з одностайною думкою про-
відних вчених, що нинішні методи вико-
ристання земель сільськогосподарського 
призначення не зможуть забезпечити зба-
лансоване землекористування без вико-
ристання науково обґрунтованих методів 
реформування та використання земель-
них ресурсів.
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Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. Проблеми земельних від-
носин під час проведення земельної 
реформи розкривали у своїх працях такі 
вчені, як В.П. Галушко, Б.М. Данилишин, 
Д.С. Добряк, А.Г. Мартин, Л.Я. Нова-
ковський, М.Г. Ступень, А.М. Третяк, 
М.М. Федоров та ін. Дослідженню проблем 
землекористування з урахуванням еко-
лого-економічних критеріїв присвячено 
праці вітчизняних вчених І.К. Бистрякова, 
Д.І. Бабміндри, В.М. Будзяка. Г.Д. Гуцуляка, 
Й.М. Дороша, Т.О. Євсюкова, О.І. Кова-
ліва, А.М. Шворака, О.І. Шкуратова та ін. 
Визначаючи внесок науковців і практиків 
у розвиток земельних відносин, необхідно 
визнати відсутність системи раціонального 
сільськогосподарського землекористу-
вання. Оскільки подальша трансформація 
земельних ресурсів буде проходити крізь 
призму ринкових відносин, забезпечення 
екологічних пріоритетів при використанні 
продуктивних земель залишається одним 
із актуальних завдань сьогодення.

Виклад основного матеріалу. 
Земельна реформа в Україні привела до 
значних зрушень в системі землекорис-
тувань та сприяла диверсифікації органі-
заційно-правових форм господарського 
освоєння земельно-ресурсного потенці-
алу, а використання земельних активів 
зводиться до максимізації економічного 
ефекту, що інколи стає причиною нехту-
вання екологічних та соціальних пріори-
тетів при залученні земельних ресурсів 
у відтворювальний процес. Тому вини-
кла необхідність у формуванні механізмів 
регулювання земельних відносин на заса-
дах сталого розвитку, які дадуть можли-
вість усунути прояви природо-руйнівного 
та еколого-деструктивного використання 
земельних ресурсів, оскільки сталий роз-
виток передбачає дотримання балансу між 
домінантами соціально-економічного під-
несення та вимогами збереження навко-
лишнього природного середовища. 

За даними Держземагенства в Україні 
для господарського використання залу-
чено понад 92 відсотки території. Над-
звичайно високим є рівень розораності 
території і становить понад 54 відсотки 
(у розвинутих країнах Європи – не пере-
вищує 35 відсотків). Фактична лісистість 

території України становить лише 16 від-
сотків, що недостатньо для забезпечення 
екологічної рівноваги (середній показник 
європейських країн – 25-30 відсотків).  
Крім того, в Україні нараховується 
понад 1,1 млн. гектарів деградованих, 
малопродуктивних та техногенно забруд-
нених земель, які підлягають консер-
вації, 143,4 тис. гектарів порушених 
земель, які потребують рекультивації, та  
315,6 тис. гектарів малопродуктивних 
угідь, які потребують поліпшення [4].

Надмірна розораність земель, у тому 
числі на схилах, призвела до порушення 
екологічно збалансованого співвідно-
шення сільськогосподарських угідь, лісів 
та водойм, що негативно вплинуло на 
стійкість агроландшафтів і зумовило зна-
чне техногенне навантаження на еко-
логічну сферу. За таких умов особливої 
актуальності набуває врегулювання від-
носин та координація дій стосовно визна-
чення траєкторії поглиблення земельної 
реформи, впровадження перспективних 
напрямів інституціоналізації земельних 
відносин, вдосконалення їх економі-
ко-організаційного та фінансового забез-
печення [2]. Отже, наразі пріоритет-
ним є формування системи регулювання 
земельних відносин на основі сучас-
ного науково-обґрунтованого концепту 
їх розвитку, який враховуватиме зміни 
в адміністративно-територіальному устрої, 
наслідки децентралізації системи управ-
ління земельними ресурсами, урізноманіт-
нення форм капіталізації земельних акти-
вів, роль екологізації земельноресурсної 
сфери та розвиток ринку земель. 

Відсутність еколого-економічного 
обґрунтування перерозподілу земельних 
ресурсів призвела до подрібнення сіль-
ськогосподарських полів, у результаті 
чого 6,9 млн. громадян (46,4 відсотка 
сільського населення) набули право на 
земельну частку (пай), а 27 млн. гектарів 
сільськогосподарських земель передано 
у приватну власність, і, як наслідок, нее-
фективного використання значної кілько-
сті розпайованих земельних ділянок.

За відсутності заборони щодо вільного 
обігу земель сільськогосподарського при-
значення на сьогодні не здійснюються 
заходи з консолідації земель, а процеси 
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урбанізації призводять до подальшого 
подрібнення земельних ділянок та необ-
ґрунтованої зміни їх цільового призна-
чення. Концентрація земель сільсько-
господарського призначення в орендарів 
призведе до виснаження найближчим 
часом значної частини найбільш родючих 
земель, переданих в оренду.

Безвідповідальність та безгосподарська 
діяльність по відношенню до використання 
продуктивних земель спричинена відсут-
ністю Закону України “Про охорону родю-
чості ґрунтів”, яким повинні бути визна-
чені дієві механізми здійснення контролю 
за якістю ґрунтів, що використовуються, 
та заходів щодо збереження їх родючості, 
виникла негативна тенденція втрати 
гумусу. Так, за останні 20 років у серед-
ньому по Україні вміст гумусу зменшився на 
0,22 відсотка в абсолютних величинах, що 
є значним відхиленням, оскільки для його 
збільшення в ґрунті на 0,1 відсотка в при-
родних умовах необхідно 25—30 років. Під 
час передачі земельних ділянок в оренду 
на довгостроковий період втрачаються 
будь-які можливості здійснення контр-
олю за недобросовісними орендарями, що 
призводить до втрати цінності вітчизняних 
чорноземів.

Порушення науково обґрунтованих 
норм і правил у процесі землекористу-
вання стало причиною значної кількості 
деградаційних процесів земель сільсько-
господарського призначення. До найпо-
ширеніших процесів деградації сьогодні 
належить підкислення ґрунтів та посту-
пове зниження їх родючості. Така ситуа-
ція в майбутньому призведе до зниження 
показників урожайності та погір-
шення якості сільськогосподарської  
продукції, зумовленої підвищеним вміс-
том нітратів [7]. 

Надмірне антропогенне навантаження 
на земельні ресурси призвело до над-
мірного забруднення ґрунтового покриву 
внаслідок застосування мінеральних 
добрив і хімічних засобів захисту сіль-
ськогосподарських культур. Масштаб 
забруднень є доволі значним, зокрема 
на територіях, де були порушені агротех-
нічні вимоги щодо застосування отрутохі-
мікатів, добрив і засобів захисту рослин. 
Використання та обсяги внесення хімічних 

добрив у сільському господарстві потребує 
додаткового контролю для забезпечення 
збалансованого ведення систем земле-
робства [5]. В іншому випадку необґрун-
товане використання засобів хімічного 
виробництва спричинить забруднення 
ґрунтового покриву, довкілля і в першу 
чергу – продукції сільськогосподарського 
виробництва. 

Збільшення обсягів сільськогоспо-
дарського виробництва завдяки вико-
ристанню засобів хімізації, проведенню 
меліоративних робіт, інтенсифікації агро-
технологій, розширенню комплексної 
механізації обробітку культур призвело до 
появи низки нових проблем: засолення, 
закислення, переущільнення та підто-
плення ґрунтів; посилення водної та вітро-
вої ерозії; накопичення в ґрунтах та при-
леглих водоймах хімікатів, порушення 
функціонування природних екосистем, 
скорочення біорізноманіття. 

Наукові дослідження ННЦ «Інститут 
ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соко-
ловського НААН» показали результати 
[9], відповідно до яких найпоширеніші 
та одночасно найнебезпечнішими дегра-
даційними процесами земель сільсько-
господарського призначення є водна 
і вітрова ерозія, підкислення ґрунтів 
та забруднення ґрунтів.

Стан ґрунтового покриву у великій мірі 
залежить від здійснення заходів з охорони 
земель, які складаються з правових, орга-
нізаційних, економічних, технологічних 
та інших заходів, спрямованих на раціо-
нальне використання земель, запобігання 
необґрунтованому вилученню земель 
сільськогосподарського призначення для 
несільськогосподарських потреб, захист 
від шкідливого антропогенного впливу, 
відтворення і підвищення родючості ґрун-
тів, підвищення продуктивності земель 
лісового фонду, забезпечення особливого 
режиму використання земель природо-
охоронного, оздоровчого, рекреаційного 
та історико-культурного призначення [3]. 
Але нині в системі земельних відносин 
основна увага зосереджена на технічно 
простих роботах, таких як видача держав-
них актів, а роботи, які стосуються збере-
ження та відновлення родючості ґрунтів, 
виконуються в дуже малих обсягах. 
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Актуальність питання реалізації дер-
жавної земельної політики, її ефективності, 
професійності, належного управління 
земельними ресурсами зумовлено також 
здійсненням в процесі децентралізації 
передачі земель державної власності до 
комунальної, а відтак зміни розпорядника 
цими землями з державних виконавчих 
органів влади на органи місцевого само-
врядування. Виконання завдань земельної 
політики передбачає провадження орга-
нами державної влади та органами місце-
вого самоврядування діяльності у сфері 
земельних відносин, спрямованої на раці-
ональне використання та охорону землі, 
забезпечення продовольчої безпеки кра-
їни і створення екологічно безпечних умов 
для провадження господарської діяльно-
сті та проживання громадян. 

На сьогодні в Україні виникла нагальна 
потреба запровадження комплексних під-
ходів до визначення та узгодження цілей 
і пріоритетів під час управління землями 
сільськогосподарського призначення 
та побудови технологічного ланцюга 
здійснення взаємопов’язаних заходів для 
запровадження процесів формування 
та реалізації політики у відповідній галузі. 
В цьому руслі слід обґрунтувати рішення 
щодо оптимального використання 
та охорони земель, зокрема деградова-
них та малопродуктивних, враховуючи 
та ранжуючи пріоритетність соціальних, 
економічних, демографічних, культурних 
та інших проблем окремих територій. 

Пошуку найбільш оптимального в еко-
логічному та економічному розумінні варі-
анта землекористування присвячено 
багато праць вітчизняних вчених. Погляди 
на цю проблему об’єднує думка про недо-
цільність інтенсивного використання 
деградованих та малопродуктивних 
земель, оскільки вони не забезпечують 
необхідного рівня врожайності сільсько-
господарських культур та потребують сут-
тєвих матеріальних і трудових затрат на 
вирощування цієї продукції.

Альтернативи використання дегра-
дованих та малопродуктивних сіль-
ськогосподарських земель сформовано, 
ґрунтуючись на твердженні про те, що 
агроландшафт являє собою виробниче, 
природне та суспільно-культурне середо-

вище. Звідси випливає, що використання 
деградованих та малопродуктивних сіль-
ськогосподарських земель має створю-
вати умови для багатофункціонального 
розвитку агроландшафтів, зокрема вико-
нання ними ресурсної, екологічної, есте-
тичної, освітньої та інших функцій [1].

Залучення деградованих та малопро-
дуктивних сільськогосподарських земель 
до виробничого напряму використання 
передбачає перепрофілювання рос-
линницької галузі на інші види невис-
нажливої, екологічно обґрунтованої зем-
леробської діяльності. Освоєння нових 
видів виробництва дасть можливість, 
з одного боку, ефективніше використо-
вувати наявні ресурси, знизити рівень 
ризику виробничої діяльності, підвищити 
конкурентоспроможність підприємства, а 
з іншого — сприятиме підвищенню еколо-
гічної безпеки виробництва, зменшивши 
антропогенний вплив господарської 
діяльності на земельні ресурси. Тобто 
йдеться про зміну існуючого виробни-
чого напряму господарювання через його 
перепрофілювання на вирощування нових 
сільськогосподарських культур, однорічні 
та багаторічні трави, енергетичні куль-
тури, лікарські рослини, малопоширені 
й декоративні, плодові, ягідні та горіхо-
плідні культури тощо.

Зважаючи, що напрями земельної 
політики щодо використання та охорони 
земель сільськогосподарського призна-
чення мають відновлювальний характер 
щодо деградованих та малопродуктив-
них угідь, доцільним є запровадження 
природоохоронних заходів, спрямованих 
на розвиток процесів природного віднов-
лення цих земель та екосистем у цілому, 
на підтримання їхніх ґрунтоохоронних, 
водоохоронних, кліматорегулювальних 
та біоохоронних функцій. Таким чином, зі 
сторони органів влади, вважаємо за необ-
хідне заборонити будь-яку діяльність, 
що порушує природний перебіг проце-
сів в агроландшафтах та може негативно 
вплинути на стан земельних ресурсів. 
Заготівля сіна, випасання худоби та деякі 
види рекреаційної діяльності, збирання 
лікарських та інших цінних рослин, мис-
ливство, рибальство можуть здійснюва-
тися лише за умови, що така діяльність не 
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суперечитиме вимогам охорони усіх скла-
дових ландшафту.

Висновки і пропозиції. На разі кра-
їна переживає активну фазу трансфор-
маційних процесів у земельних відноси-
нах, однак тривалий період земельного 
реформування так і не забезпечив еколо-
гічно-збалансовану систему землекорис-
тування. Незавершений процес реформи 
не сприяє подальшій практиці інтенсив-
ного землеробства без внесення науково 
обґрунтованої кількості добрив та чер-
гування сільськогосподарських культур. 
Можна зазначити, що сучасні методи зем-
лекористування призводять до екологіч-
ної незбалансованості земельного фонду, 
з огляду на те, спостерігається низь-
кий рівень здійснення заходів з охорони 
земель, що є однією з причин зниження 
родючості ґрунтів. Екологічна ситуація 
у сфері земельних відносин, землекорис-
тування, землеустрою та охорони земель 
залишається складною і потребує невід-
кладних заходів з її поліпшення. Надмірна 
розораність, негативний баланс поживних 
речовин, недостатнє використання орга-
нічних речовин, загальна забрудненість 
ґрунтів можуть спричинити повну втрату 
потенціалу родючого шару.
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Boklag V. ECOLOGICAL CONSEQUENCES OF LAND RELATIONS REFORM  
IN UKRAINE

The expediency of introducing measures in the regulation of land relations on the 
basis of sustainable development, which will eliminate the manifestations of destructive 
and ecologically destructive use of land resources, as sustainable development involves 
maintaining a balance between the dominants of socio-economic prosperity and environmental 
protection. Given that excessive anthropogenic pressure on land resources has led to 
excessive soil pollution due to the use of fertilizers and chemicals to protect crops, there is a 
need to form a system of land regulation based on a modern science-based concept of their 
development, which will take into account changes in administrative-territorial devices, 
consequences of decentralization of land management system.

It is noted that excessive plowing of the territory, mismanagement, irresponsibility in 
the use of productive lands have led to a violation of the ecologically balanced ratio of 
agricultural lands, forests and reservoirs, which negatively affected the sustainability of 
agricultural landscapes and caused significant man-made load on the ecological sphere. 
Such consequences of the negative impact on the natural environment require control over 
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the observance of scientifically substantiated norms and rules in the process of land use. 
Alternatives to the use of degraded and unproductive agricultural lands have been identified, 
including the conversion of the crop sector to other types of inexhaustible, environmentally 
sound agricultural activities, as well as the introduction of restorative measures aimed at 
maintaining their soil protection, water protection, climate protection and climate control.

Key words: ecological consequences, land relations, land policy, land use and protection, 
land resources management, decentralization, agricultural lands.


