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Стаття містить роздуми автора щодо формування й обґрунтування багатьох 
аспектів у ґрунтознавстві, що стосуються його зв’язків із соціальними науками. 
Знайдено аргументи щодо виняткової важливості ґрунтових ресурсів у сучасному 
світі та значущості наукових досліджень у ґрунтознавстві, які можуть стати 
важливим засобом  розв’язання соціальних проблем. Показано, що ґрунтові 
ресурси, будучи основою сільськогосподарського розвитку, є тим 
"довготерміновим" капіталом, за допомогою якого існують і розвиваються різні 
нації. Для підтримання нормальних умов життя населення та їх поліпшення 
необхідно розумно користуватися цим глобальним ресурсом. Ставлення людей 
до ґрунтів визнано основоположним для сталого розвитку нації, до того ж, 
тривалість життя цивілізації може залежати від ставлення людей до своїх ґрунтів. 
Для підтримання колективного благополуччя людей потрібна переорієнтація 
довготермінової зацікавленості суспільства в охороні ґрунтів – це має стати 
пріоритетним завданням для нашої цивілізації. Сучасний стан ґрунтів може 
слугувати не лише характеристикою розвиненості суспільства, а й критерієм 
оцінювання діяльності влади та соціальної стабільності країни. 
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 The article contains the author's reflections on the formation and substantiation of many 
aspects in soil science, concerning its connections with social sciences. Arguments 
about the exceptional importance of soil resources in the modern world and the 
importance of scientific research in soil science, which can become an important 
instrument of solving social problems, are found. It is shown that soil resources, being 
the basis of agricultural development, are the "long-term" capital through which 
different nations exist and develop. In order to maintain the population normal living 
conditions and to its improving, it is important to use this global resource wisely. The 
attitude of people to the soil is recognized as fundamental for nation’s sustainable 
development and, moreover, the life expectancy of a civilization may depend on the 
people attitude to soils. In order to maintain collective well-being of people, a long-term 
interest of the society in soil protection needs to be reoriented - this should become a 
priority task for our civilization. The current state of soils can be a characteristic of the 
development of society as well as a criterion for assessing the activity of government 
and social stability in the country. 
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Статья содержит размышления автора относительно формирования и обоснования многих аспектов в 
почвоведении, касающихся его связей с социальными науками. Найдены аргументы исключительной важности 
почвенных ресурсов в современном мире и значения научных исследований в почвоведении,  которые могут 
стать эффективным инструментом решения социальных проблем. Показано, что почвенные ресурсы, будучи 
основой развития сельского хозяйства, являются тем «долгосрочным» капиталом, с помощью которого 
существуют и развиваются разные нации. Для поддержания нормальных условий жизни населения и их 
улучшения необходимо разумно пользоваться этим глобальным ресурсом. Отношение людей к почве признано 
основополагающим для устойчивого развития нации, к тому же, продолжительность жизни цивилизации может 
зависеть от отношения людей к своим почвам. 
 
Ключевые слова: социальное почвоведение; почвенные ресурсы; охрана почв; роль почвы; плодородие почв; 
почвосберегающие технологии. 
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