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У статті представлено результати аналізу основних національних і міжнародних документів, які 
є свідоцтвом того, як глобальне погіршення якості і стану ґрунтових ресурсів каталізувало 
процес усвідомлення міжнародною спільнотою необхідності розроблення та впровадження 
механізмів збереження продуктивних та екологічних функцій ґрунтів агроценозів задля 
досягнення нейтрального рівня деградації земель. Одним із головних блоків сталого 
управління ґрунтовими ресурсами є сталий менеджмент добрив, використання яких суттєво 
підвищує продуктивність сільськогосподарських культур, впливає на якість ґрунту, але може 
мати певні екологічні ризики. Метою досліджень є визначення концептуальних підходів до 
сталого менеджменту добрив, які гармонізовані з вимогами міжнародного кодексу добрив та 
адаптовані до умов України. Дослідження проведено з використанням загальнонаукового, 
структурно-функціонального та абстрактно-логічного методів. Аналіз чинної вітчизняної бази 
нормативно-правових документів щодо управляння ґрунтовими ресурсами та добривами 
свідчить про її удосконалення, в тому числі й через ратифікацію та імплементацію міжнародних 
регуляторних документів. У межах міжнародної інтеграції країни запропоновано 
концептуальний підхід до сталого менеджменту добрив в Україні, що спрямований на 
переорієнтацію вектору дій від «контролювання впливу» до «запобігання впливу», де об’єктом 
дії виступає ґрунт, предметом дії — добрива. Суб’єкти забезпечення сталого менеджменту 
добрив — владні органи, виробники добрив, у тому числі зі вторинної сировини, наукові 
установи Національної академії аграрних наук та Державна установа «Держґрунтохорона», 
вищі навчальні заклади агрономічних та екологічних спеціальностей, організації та об’єднання 
різних форм власності, діяльність яких дотична добрив, агрохімічні лабораторії та господарства 
різних форм власності. Сталий менеджмент добрив, гармонізований з міжнародними 
керівними документами, ґрунтується на таких принципах як об’єктивність, репрезентативність, 
регуляторність, науковість, системність, причинність, екологічність, еталонність та 
інформативність. За результатами аналізу запропоновано комплекс заходів із забезпечення 
сталого менеджменту добрив в Україні, який складається із взаємопов’язаних і 
взаємодоповнювальних блоків – нормативно-регуляторного, організаційного, інформаційного 
та технологічного (виробництво і застосування добрив), що мають низку відповідних завдань, 
які спрямовані на забезпечення збалансованого та нормованого застосування добрив у 
землеробстві країни, збереження продуктивної та екологічних функцій ґрунтів, запобігання 
розвитку деградаційних процесів задля досягнення їх нейтрального рівня, гарантування 
продовольчої стабільності та екологічної безпеки країни. 
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The article presents the results of the analysis of the main national and international 
documents, which are evidence of how the global deterioration of the quality and state of 
soil resources catalyzed the process of awareness by the international community of the 
need to develop and implement mechanisms for preserving the productive and ecological 
functions of the soils of agrocenoses in order to achieve a neutral level of land degradation. 
One of the main blocks of sustainable management of soil resources is the sustainable 
management of fertilizers, the use of which significantly increases the productivity of 
agricultural crops, affects the quality of the soil, but may have certain environmental risks. 
The purpose of the research is to define conceptual approaches to sustainable fertilizer 
management that are harmonized with the requirements of the International Fertilizer Code 
and adapted to the conditions of Ukraine. The research was conducted using general 
scientific, structural-functional and abstract-logical methods. The analysis of the current 
national base of regulatory documents regarding the management of soil resources and 
fertilizers indicates its improvement, including through the ratification and implementation of 
international regulatory documents. Within the framework of the international integration of 
the country, a conceptual approach to the sustainable management of fertilizers in Ukraine 
is proposed, which is aimed at reorienting the vector of actions from "controlling the impact" 
to "preventing the impact", where the object of action is the soil, and the subject of action is 
fertilizers. Subjects of ensuring sustainable management of fertilizers - authorities, 
manufacturers of fertilizers, including from secondary raw materials, scientific institutions of 
the National Academy of Agrarian Sciences and the State Institution "Soil Protection Institute 
of Ukraine", higher educational institutions of agronomic and environmental specialties, 
organizations and associations of various forms of ownership , whose activities concern 
fertilizers, agrochemical laboratories and farms of various forms of ownership. Sustainable 
fertilizers management, harmonized with international guidelines, is based on such 
principles as objectivity, representativeness, regulation, scientificity, systematicity, causality, 
environmental friendliness, benchmarking and informativeness. Based on the results of the 
analysis, a set of measures to ensure the sustainable management of fertilizers in Ukraine 
is proposed, which consists of interconnected and complementary blocks – regulatory, 
organizational, informational and technological (fertilizer production and application), which 
have a number of relevant tasks aimed at ensuring a balanced and standardized application 
of fertilizers in the country's agriculture, preservation of productive and ecological functions 
of soils, prevention of the development of degradation processes in order to achieve their 
neutral level, guarantee of food stability and ecological security of the country. 
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В статье представлены результаты анализа основных национальных и международных документов, которые 
свидетельствуют о том, что глобальное ухудшение качества и состояния почвенных ресурсов катализировало 
процесс осознания международным сообществом необходимости разработки и внедрения механизмов 
сохранения продуктивных и экологических функций почв агроценозов для достижения нейтрального уровня 
деградации земель. Одним из главных блоков устойчивого управления почвенными ресурсами является 
устойчивый менеджмент удобрений, что существенно повышает продуктивность сельскохозяйственных культур, 
влияет на качество почвы, но может иметь при этом определенные экологические риски. Целью исследований 
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является определение концептуальных подходов к устойчивому менеджменту удобрений, гармонизированных с 
требованиями международного кодекса удобрений и адаптированных к условиям Украины. Исследования 
проведены с использованием общенаучного, структурно-функционального и абстрактно-логического методов. 
Анализ действующей отечественной базы нормативно-правовых документов по управлению почвенными 
ресурсами и удобрениями свидетельствует о ее усовершенствовании, в том числе путем ратификации и 
имплементации международных регуляторных документов. В рамках международной интеграции страны 
предложен концептуальный подход к устойчивому менеджменту удобрений в Украине, направленный на 
переориентацию вектора действий от «контролирования влияния» до «предотвращения влияния», где объектом 
действия выступает почва, предметом действия – удобрения. Субъекты обеспечения устойчивого менеджмента 
удобрений – органы власти, производители удобрений, в том числе из вторичного сырья, научные учреждения 
Национальной академии аграрных наук и Государственное учреждение «Институт охраны почв Украины», высшие 
учебные заведения агрономических и экологических специальностей, организации и объединения различных 
форм собственности, деятельность которых касается удобрений, агрохимические лаборатории и хозяйства 
разных форм собственности. Устойчивый менеджмент удобрений, гармонизированный с международными 
руководящими документами, основывается на таких принципах как объективность, репрезентативность, 
регуляторность, научность, системность, причинность, экологичность, эталонность и информативность. По 
результатам анализа предложен комплекс мер по обеспечению устойчивого менеджмента удобрений в Украине, 
состоящий из взаимосвязанных и взаимодополняющих блоков – нормативно-регуляторного, организационного, 
информационного и технологического (производство и применение удобрений), имеющих ряд соответствующих 
задач, направленных на обеспечение сбалансированного и нормированного применения удобрений в 
земледелии страны, сохранение продуктивной и экологических функций почв, предотвращение развития 
деградационных процессов для достижения их нейтрального уровня, обеспечение продовольственной 
стабильности и экологической безопасности страны. 
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