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Стаття присвячена дослідженню сучасного 
стану, тенденцій та проблем сільськогоспо-
дарського землекористування в Україні. Роз-
глянуто зміни структури земельного фонду 
України та особливості його територіаль-
ної диференціації. З’ясовано вплив реформу-
вання земельних відноcин на перерозподіл 
земель за формами власності та катего-
ріями господарств. Проаналізовано рівень 
розораності сільськогосподарських угідь 
в Україні та зарубіжних країнах, наванта-
ження на сільськогосподарський ґрунтовий 
покрив та ймовірність виникнення загроз 
поширення ерозійних процесів і деградації 
земельного фонду країни. Встановлено, що 
ґрунтовий покрив втратив природні влас-
тивості саморегуляції внаслідок трансфор-
мації земель сільськогосподарського призна-
чення в іншу категорію, нераціонального та 
виснажливого використання. Визначено прі-
оритетні напрями щодо відтворення ґрун-
тів, підвищення їхньої родючості та забезпе-
чення ефективного екологоорієнтованого 
використання земельних ресурсів. 
Ключові слова: земельні ресурси, землеко-
ристування, земельний фонд, землі сільсько-
господарського призначення, раціональне 
використання.

Статья посвящена исследованию совре-
менного состояния, тенденций и проблем 

сельскохозяйственного землепользова-
ния в Украине. Рассмотрены изменения 
структуры земельного фонда Украины 
и особенности его территориальной 
дифференциации. Определено влияние 
реформирования земельных отношений 
на перераспределение земель по формам 
собственности и категориям хозяйств. 
Проведен анализ уровня распаханности 
сельскохозяйственных угодий в Украине 
и зарубежных странах, нагрузки на сель-
скохозяйственный почвенный покров и 
вероятности возникновения угроз рас-
пространения эрозионных процессов и 
деградации земельного фонда страны. 
Установлено, что почвенный покров 
потерял природные свойства саморе-
гуляции в результате трансформации 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния в другую категорию, нерациональ-
ного и изнурительного использования. 
Определены приоритетные направления 
по воссозданию почв, повышению их пло-
дородия и обеспечению эффективного 
экологоориентированного использования 
земельных ресурсов.
Ключевые слова: земельные ресурсы, 
землепользование, земельный фонд, земли 
сельскохозяйственного назначения, рацио-
нальное использование. 

The article considers the current state, trends and problems using agricultural land in Ukraine. It has been noted that the agricultural sector in the economy 
of Ukraine is one of the leading sectors, which actively involves natural resources in economic circulation to provide the population with food and raw materi-
als for industrial purposes. It has been emphasized that agriculture today significantly affects the current state of agricultural land use, and, conversely, the 
peculiarities of land use determine the level of agricultural development. The component structure of the land fund and features of territorial differentiation 
was researched. The influence of land reform on the redistribution of land by forms of ownership and categories of farms were clarified. The level of plowing 
of agricultural land in Ukraine and foreign countries, the burden on the agricultural soil cover and the probability of threats of erosion processes and land deg-
radation of the country was analyzed. The soil cover has lost natural properties of self-regulation due to the transformation of agricultural lands into another 
category, because of irrational and exhausting use, has been established. The main directions of ensuring the reproduction and increase of soil fertility and 
ensuring effective environmentally oriented use of land resources are formulated, namely: optimization of land structure and reduction of plowed land; con-
ducting agricultural land use in compliance with environmentally sound standards of land load; maximum realization of the land potential while maintaining 
the existing and ensuring the expanded reproduction of natural soil fertility; economic stimulation of ecological land use, introduction of mechanisms of eco-
nomic and administrative responsibility of land users for non-observance and violation of requirements of the ecological legislation; implementation of soil 
protection systems, biological and adaptive agriculture with the involvement of biological plant protection systems and the use of alternative mineral fertil-
izers; monitoring of land resources and development on its basis of state, regional and local programs for the protection and improvement of their condition.
Key words: land resources, land use, land fund, agricultural lands, rational use.

Постановка проблеми. Головним стратегіч-
ним завданням сучасного технічно розвиненого 
суспільства має бути створення необхідних умов 
для раціонального та екологобезпечного вико-
ристання природних ресурсів, а також для запо-
бігання забрудненню довкілля та відтворенню 
природних багатств, зокрема важливої складо-
вої частини – земельних ресурсів. Місце і роль 
земельних ресурсів у соціально-економічному 
розвитку суспільства важко переоцінити, оскільки 
їх можна розглядати як місце існування людини, 
як засіб виробництва, як джерело задоволення 
потреб людини. У результаті вони є основою для 
формування потужного економічного потенціалу 
країн через створення багатогалузевої промисло-
вості, розвинутого сільського господарства, розга-

луженої транспортної мережі тощо. Але сучасна 
практика вітчизняного землекористування не 
відповідає екологічним і економічним вимогам. 
На жаль, сьогодні в Україні спостерігається спо-
живацьке ставлення до землі, бо немає відпо-
відної законодавчої бази і, як результат, відсутній 
суворий та надійний контроль за використанням 
земельних ресурсів. Тому питання щодо стану 
використання земель та розроблення конкретних 
напрямів їх поліпшення є надзвичайно актуаль-
ними, особливо на сучасному етапі земельного 
реформування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Науково-теоретичні положення вказаної про-
блематики ґрунтовно розкриті у працях вітчизня-
них учених, таких як Д.І. Бабміндра, Д.С. Добряк 
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[1], Й.М Дорош, О.С. Дорош [2], В.М. Другак [3], 
Т.М. Недашківська, О.І. Ступень [4], Н.В. Попро-
зман, А.О. Коробська [5], А.Я. Сохнич [6], А.М. Тре-
тяк, В.М. Третяк [7] та інші. Однак кардинальні 
зміни у земельних відносинах спонукають до 
подальшого дослідження питань раціонального, 
екологоорієнтованого використання земель.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є аналіз сучасного стану, тенденцій та проблем 
землекористування в Україні як основи для 
подальшого ефективного розвитку сільського 
господарства. Для досягнення поставленої мети 
встановлено такі завдання: дослідити структуру 
земельного фонду України та особливості його 
територіальної диференціації; з’ясувати вплив 
реформування земельних відноcин на перерозпо-
діл земель за формами власності та категоріями 
господарств; визначити напрями щодо забезпе-
чення ефективного екологоорієнтованого викорис-
тання земельних ресурсів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Безперечно, сільськогосподарська галузь в еконо-
міці України є однією із провідних галузей народ-
ного господарства, яка виробляє 10,14% ВВП, 
в ній зайнято 18,2% населення [8]. Ця галузь 
активно залучає природні ресурси в економічний 
обіг, щоб забезпечувати населення продоволь-
ством та одержувати сировину для сфер промис-
ловості. А земля як природний ресурс виступає 
основним фактором розвитку сільського господар-
ства, оскільки земля є головним засобом виробни-
цтва, тобто одночасно і предметом праці, і засо-
бом праці.

Варто зазначити, що сільське господарство 
сьогодні суттєво впливає на сучасний стан сіль-
ськогосподарського землекористування, і навпаки, 
особливості використання земель визначають 

рівень розвитку сільського господарства. У своїх 
працях В.М. Другак розглядає землекористування 
не лише як природно-організаційне утворення, але 
й як основу життєдіяльності людей. На її погляд, 
землекористування – це середовище реального 
природного та суспільного життя, що належить до 
універсальної категорії, яка виражає певну сукуп-
ність властивостей природних і соціальних об’єктів 
[3]. Серед усіх категорій земель особливий статус 
мають землі сільськогосподарського призначення 
(рис. 1). Це найцінніша категорія, до складу якої 
входять найродючіші землі, що дають змогу голо-
вним чином виробляти сільськогосподарську про-
дукцію, тому становлять цінне надбання нашої 
країни. Площа найбільш родючих ґрунтів-чорнозе-
мів в Україні, за різними оцінками, коливається від 
15,6 до 17,4 млн га.

За даними Державної служби України з питань 
геодезії, картографії та кадастру, станом на 2019 рік 
загальна площа земельного фонду України стано-
вила 60,3 млн га. [9], із них сільськогосподарські землі 
займають 41,5 млн га., ліси та інші лісовкриті 
площі – 9,4 млн га, забудовані землі – 3,6 млн га, 
води – 2,4 млн га, інші – 3,4 млн га. Варто акценту-
вати увагу на тому, що за період незалежності Укра-
їни структура її земельного фонду значно змінилася. 
Зокрема, площа сільськогосподарських земель змен-
шилася на 2,1 млн га., скоротилася площа лісів та 
лісовкритих територій на 0,8 млн га, а от забудованих 
земель стало на 3 млн га більше (рис. 2). 

Отже, територія нашої держави характери-
зується високим показником сільськогосподар-
ського освоєння, оскільки сільськогосподарські 
угіддя розташовані на 2/3 території України, і це 
становить 19% загальної площі земель Європи. 
Важливе значення під час аналізу сільськогоспо-
дарського природокористування має дослідження 

Рис. 1. Категорії земель України за основним цільовим призначенням

Джерело: побудовано автором
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наявної структури сільськогосподарських угідь. 
Станом на 01.10.2019 року рілля посідала основне 
місце з площею 32 698 тис. га, або 79,1% загаль-
ної площі сільськогосподарських угідь (або 54,2% 
до загальної території України, або 27% території 
Європи), перелоги займали 190 тис. га території, 
багаторічні насадження – 864 тис. га, сіножаті – 
2294 тис. га, пасовища – 5283 тис. га. Наведені 
дані свідчать про високий рівень розораності укра-
їнських земель загалом, а от за регіонами можемо 
спостерігати різний рівень освоєності земель. 
Найбільші масиви орних земель сконцентровані 
у центральних та південних областях, зокрема у 
Херсонській області – 90,2%, Черкаській – 87,6%, 
Кіровоградській – 86,6%, Вінницькій – 85,6%, 
Запорізькій – 84,6% та Миколаївській – 83,7%. 
Найнижчий показник сільськогосподарської освоє-
ності у західних областях, а саме в Закарпатській 
області – 36,9%, Івано-Франківській – 46,4% та 
Рівненській – 48,1% [11]. 

Отже, у структурі сільськогосподарських угідь 
України рілля займає значно більше, ніж у євро-
пейських країнах і США. Все це є свідченням 
високого рівня освоєння і навантаження на сіль-
ськогосподарський ґрунтовий покрив та підвищує 
ймовірність виникнення загроз поширення ерозій-
них процесів і деградації земельного фонду країни 
(табл. 1).

Варто також зазначити, що український показ-
ник площі сільськогосподарських угідь у розра-
хунку на душу населення є найвищим серед країн 
Європи. Він становить 0,9 га, в тому числі 0,7 га 
ріллі, тоді як середньоєвропейські показники – 
0,44 і 0,25 га відповідно [9]. При цьому в Україні 
спостерігається нижча ефективність використання 
земель сільськогосподарського призначення, ніж у 
середньому в Європі, оскільки обсяг виробленої 
продукції сільського господарства на 1 га орних 
земель у нашій державі менший порівняно з про-
відними європейськими країнами.

сільськогосподарські 
землі; 41,5

інші; 3,4води; 2,4забудовані 
землі; 3,6

ліси та 
лісовкриті 
площі; 9,4

2019 рік; 

сільськогосподарські 
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землі; 0,6

ліси та 
лісовкриті 
площі; 10,2

1991 рік; 

Рис. 2. Структура земельного фонду України, млн га (1991 р., 2019 р.)

Джерело: побудовано автором на основі [9; 10; 11]

Таблиця 1 
Структура сільськогосподарських угідь в окремих країнах та в Україні

Країни
Усього  

с.-г угідь,  
млн га

У тому числі
Країни

Усього  
с.-г угідь, 

млн га

У тому числі
рілля,  
млн га

% у складі 
с.-г. угідь

рілля,  
млн га

% у складі 
с.-г. угідь

Австрія 3,5 1,4 40 Польща 18,7 12,6 67,4
Білосусь 9,4 5,6 59,6 Німеччина 17,4 11,8 69
Велика Британія 17,6 5,7 32,4 Румунія 14,8 9,4 63,5
Італія 16,8 9,0 53,6 США 426,9 173,5 40,6
Іспанія 30,2 13,7 45,4 Франція 30,3 18,5 61,1
Канада 73,4 45,7 62,3 Швейцарія 1,6 0,4 25

Джерело: [12]
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Найбільш разючі зміни відбулиcя у розпо-
ділі сільськогосподарських угідь за формами 
влаcноcті, що є прямим наcлідком проведеної 
земельної реформи. Так, із 41,4 млн га сільсько-
господарських угідь 31 млн га знаходиться у 
приватній власності, 8,7 млн га – у державній, а 
1,7 млн га – у комунальній [9].

Реформування земельних відноcин зумовило 
перерозподіл земель не лише за формами влаcноcті, 
а й за категоріями гоcподарcтв. У влаcноcті й 
ко-риcтуванні 45,3 тиc. фермерcьких гоcподарcтв 
перебуває 3,8 млн га угідь, або 10% їхньої загаль-
ної площі (риc. 3), а 15% вcіх cільcькогоcподарcьких 
земель в Україні обробляєтьcя публічними агро-
компаніями, які мають у cвоїй cтруктурі іноземний 
капітал. Cеред них найбільші агрохолдинги: «Кер-
нел», «Укрлєндфармінг», «Агропроcпериc», «Конті-
ненталь Фармаз груп», «Укропромінвеcт-агро», ІМК 
та інші.

У процесі реформування земельних 
відноcин важливо не нехтувати питаннями щодо 
викориcтання та охорони земель, адже ці питання 
належать до пріоритетів державної політики у cфері 
природокориcтування, охорони навколишнього при-
родного cередовища, екологічної та продовольчої 
безпеки. На жаль, проведений аналіз стану земель-
них ресурсів України показав, що за роки незалеж-
ності він значно погіршився. Особливо це стосується 
сільськогосподарських земель та їхнього ґрунтового 
покриву, який помітно втратив природні властивості 
саморегуляції. І це відбувалося внаслідок трансфор-
мації земель сільськогосподарського призначення 
в іншу категорію через переважно нераціональне 

та виснажливе їх використання, що призвело до 
погіршення їхніх якісних характеристик. Так, нині 
площі деградованих земель коливаються від 8 до 
10–15 млн га. Понад 1,1 млн га земель підлягають 
консервації, 143,4 тис га потребують рекультивації, 
315,6 тис га відносять до малопродуктивних угідь. 
Ще однією проблемою є зменшення гумусу в ґрун-
тах: на території лісостепу на 22%, степу – 20%, 
полісся – 19%. Тому подальше сільськогосподар-
ське використання таких земель стає неефектив-
ним. У зв’язку з цим виникає необхідність здійснення 
ґрунтоохоронних заходів, що забезпечать не лише 
збереження, але й поліпшення якісних властивос-
тей сільськогосподарських земель, які є запорукою 
вирощування високих і сталих урожаїв сільськогос-
подарських культур. 

В умовах кардинальних змін у вітчизняних 
земельних відносинах раціональне викорис-
тання та охорона земельних ресурсів є важливою 
науково-технічною, організаційною, сільськогос-
подарською та правовою проблемою. Для уник-
нення незбалансованого та нераціонального 
використання земельного фонду в сучасному 
сільськогосподарському виробництві насамперед 
варто зосередитися на підвищенні продуктивності 
земель через впровадження науково обґрунтова-
ної організації території. Тобто проведення всіх 
організаційно-господарських, агротехнічних, гід-
ромеліоративних заходів у сільськогосподарських 
підприємствах мають спрямовуватись на запобі-
гання несприятливим фізико-географічним проце-
сам (засолення, ерозія, перезволоженість, солон-
цюватість, посушливість тощо) [14, с. 83]. 

Риc. 3. Фермерcькі гоcподарcтва України cтаном на 2019 р.

Джерело: [9]
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Важливо також систематично здійснювати 
агрохімічне обстеження ґрунтів з метою визна-
чення потенційної родючості ґрунтів, оптиміза-
ції витрат на використання добрив, збільшення 
ефективності вирощування сільськогоспо-дар-
ських культур. Сьогодні в Україні є багато приват-
них фірм, що надають такі послуги, а безкоштовне 
агрохімічне обстеження за бюджетні кошти зали-
шилося у минулому. Тому важливим завданням є 
розроблення заходів для здешевлення цих послуг 
через надання державної підтримки. Тоді моніто-
ринг стану ґрунтів для землекористувачів буде 
необтяжливим, контроль за станом ґрунтів можна 
буде здійснювати на постійній основі, що спри-
ятиме обмеженню подальшої необґрунтованої 
інтенсифікації сільського господарства. 

Таким чином, можна виділити пріоритетні 
напрями щодо відтворення ґрунтів, підвищення їх 
родючості та забезпечення ефективного еколого-
орієнтованого використання земельних ресурсів:

– оптимізувати структуру земельних угідь, 
зокрема через зменшення розораності угідь; 

– дотримуватись еколого-обґрунтованих нор-
мативів навантаження на земельні ресурси під час 
використання земель у сільському господарстві; 

– забезпечувати відтворення природної родю-
чості ґрунтів;

– впроваджувати заходи економічного стимулю-
вання для ведення екологічного землекористування;

– застосувати механізми економічної та адміні-
стративної відповідальності землекористувачів за 
недотримання вимог екологічного законодавства; 

– широко використовувати системи ґрунтоза-
хисного та адаптивного землеробства; 

– здійснювати моніторинг земельних ресурсів 
на постійній основі.

Висновки з проведеного дослідження. Про-
ведене дослідження дає змогу стверджувати, що 
в Україні потужний земельно-ресурсний потен-
ціал. Прoте незавершенicть земельної рефoрми, 
вiдcутнicть пocлiдoвнoї державнoї пoлiтики щoдo 
землекoриcтування, рoзпoрядження та вoлoдiння 
викликає негативнi coцiальнo-екoнoмiчнi наcлiдки 
рoзвитку ciльcькoї екoнoмiки. Зміни у земельних 
відносинах впливають на структуру земельного 
фонду України, способи й методи землекористу-
вання. У результаті спостерігається необґрунтована 
інтенсифікація сільського господарства задля одер-
жання максимальних прибутків у землеробстві, що 
спричинило масштабну деградацію ґрунтів.
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