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Анотація. У роботі розглядаються проблеми забезпечення сталого 

використання земельних ресурсів у процесі постановки цілей сталого розвитку 

на наступні 15 років, зокрема, цілі 15 ”Життя на Землі”. Показано, що 

концепція нейтрального балансу деградації земель (LDN) є ефективним 

механізмом вирішення одного із ключових завдань сталого розвитку - 

відновлення здоров'я і продуктивності земель. 
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Abstract. In this paper we describe the problems of sustainable land use in the 

setting process of sustainable development goals for the next 15 years, including  

Goal 15, "Life on Earth". It is shown that the concept of Land Degradation Neutrality 

(LDN) is an effective mechanism for solving one of the key objectives of sustainable 

development - the restoration of health and productivity of the land. 
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У вересні 2015 року на сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку 

світові лідери погодили 17 глобальних цілей сталого розвитку (ЦСР), які 

повинні стати віхами нашого шляху на наступні 15 років [1]. У них визначено, 

до чого повинні прагнути всі країни для відновлення балансу за трьома 

напрямками сталого розвитку: в області економіки, соціального розвитку та 

екології.  

ЦСР 15 ”Життя на Землі” закликають країни до захисту, відновлення і 

впровадження сталого використання наземних екосистем, сталого управління 

лісами, боротьбі з опустелюванням, призупиненню деградації та відновленню 

земельних ресурсів, а також до припинення втрат біорізноманіття. 

Ціль 15.3 спрямована на ”боротьбу з опустелюванням і відновлення 

деградованих земельних ресурсів та ґрунтів, включаючи землі, що постраждали 

від опустелювання, посух та повеней, а також створення світу, в якому 

деградація земельних ресурсів буде нейтралізована” [2]. Для визначення 

результатів за ціллю 15.3 був прийнятий показник ”Відношення площі 

деградованих земельних ресурсів до загальної площі земельних ресурсів”. 

Успішна реалізація завдання 15.3 щодо досягнення нейтрального балансу 

деградації земель дозволить відновити здоров'я і продуктивність земель - 

природний спосіб вирішення безлічі актуальних проблем, до яких належить 

продовольча і водна безпека, тобто, захищаючи життєздатність земель, ми 

зберігаємо життя на планеті. 

У жовтні 2015 р. дванадцята сесія Конференції Сторін Конвенції ООН про 

боротьбу з опустелюванням (КБО ООН) підтримала ЦСР 15.3 і концепцію 

нейтральної деградації земельних ресурсів (Land Degradation Neutrality − LDN) 

як важливого інструменту реалізації Конвенції. 

На цій сесії LDN було визначено як ”стан, при якому кількість і якість 

земельних ресурсів, необхідних для підтримки екосистемних функцій і послуг 



та посилення продовольчої безпеки залишаються стабільними або 

збільшуються в заданих часових і просторових рамках”.  

LDN є простою ідеєю і потужним інструментом і означає забезпечення 

достатньої кількості здорових і продуктивних ресурсів шляхом запобігання 

деградації, коли це можливо, кращого управління землею, і відновлення земель, 

які вже деградували в процесі господарського використання. Тобто, йдеться 

про досягнення балансу між трьома процесами: використанням/деградацією, 

реабілітацією/відновленням і сталим управлінням земельними ресурсами. 

По суті, концепцію LDN можна представити як впровадження кращих 

методів управління земельними ресурсами та більш ефективне планування 

землекористуванням, що, в свою чергу, сприятиме забезпеченню економічної, 

соціальної і політичної стійкості. 

Стале управління і відновлення ландшафтів (нейтральний баланс 

деградації земель) надає також безліч супутніх переваг: від збереження 

біологічного різноманіття та боротьби з змінами клімату до забезпечення 

економічного зростання і підвищення добробуту населення. Від ефективності 

управління землями залежить, скільки поставлених завдань ми зможемо 

виконати: це стосується продовольчої і водної безпеки, міграції та урбанізації, 

пом’якшення кліматичних змін і адаптації, а також відповідального споживання 

і усунення конфліктів через ресурси. Здоров’я наземних екосистем є важливою 

умовою досягнення багатьох цілей сталого розвитку. 

У центрі концепції LDN лежить необхідність підтримки природного 

капіталу та пов’язаних з землями екосистемних послуг. 

У результаті прийнятих рішень в рамках Глобального механізму (GM) 

КБО ООН була створена Програма постановки цілей нейтральної деградації 

земельних ресурсів [3] для підтримки країн при прийнятті національних цілей 

та пов’язаних з ними практичних заходів.  

Для України, яка приєдналася до зазначеної програми у червні 2016 р., на 

першому етапі надзвичайно важливим є встановлення базового рівня деградації 

земель, завдяки чому можливим буде подальший моніторинг стану земель і 



ґрунтів та прийняття відповідних рішень по забезпеченню сталого 

використання земельних ресурсів. 

У якості базових показників LDN мають бути використані стан земельного 

покриву, продуктивність земель та запаси органічного вуглецю над і під 

землею (органічні сполуки вуглецю у ґрунті) [3]. Ці три показники 

представляють досить повне охоплення земельних екосистем та послуг, що 

лежать в основі LDN, і у сукупності можуть використовуватися для 

моніторингу кількості та якості природного земельного капіталу, а також 

послуг, які надаються на базі цих земельних ресурсів. Важливо відмітити, що 

запропоновані індикатори можуть бути доповнені та розширені індикаторами 

на національному рівні для отримання більш повної картини про пов’язані з 

земельними ресурсами послугами екосистем. 

Постановка цілей нейтральної деградації земельних ресурсів (цілей LDN) 

не є відособленим процесом, вона має бути інтегрована до комплексних 

процесів розвитку національної політики. Для того, щоб процес постановки 

цілей LDN забезпечив досягнення нейтральної деградації земельних ресурсів до 

2030 року, а також досягнення цілей сталого розвитку, необхідно забезпечити 

організоване землекористування і активну участь усіх зацікавлених груп і 

галузей, пов’язаних з природним земельним капіталом. 

У багатьох країнах, у тому числі, в Україні, досягнення нейтральної 

деградації земель потребує зміни підходу в землекористуванні: від ”деградації-

занедбаності-міграції” до ”захисту-підтримки-відновлення” [4]. Для цього 

необхідно налагодити співпрацю між різними секторами і розробити 

національні плани управління сталим розвитком, що повинні включати такі 

додаткові напрямки: 1) реалізацію політики і методів сталого управління 

землею, щоб мінімізувати деградацію сьогодні і запобігти її в майбутньому; і 2) 

відновлення деградованих і занедбаних продуктивних земель, а також 

деградованих природних і напівприродних екосистем, які надають життєво 

важливі для людей послуги. 
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