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Агроекологічні дослідження в УкрАїні 
з УрАхУвАнням її АгроінтегрАційних спрямУвАнь

Сучасні тенденції якісних зрушень в україн
ському суспільстві, європейська інтеграція 
та розвиток міжнародних напрямів співпраці 
у сфері гарантії якості життя і здоров’я людини 
зумовлюють пріоритетне значення екологіч
них досліджень. Для України особливої уваги 
і важливості набувають агроекологічні дослі
дження з урахуванням вимог Європейського 
Союзу з огляду на конкурентоспроможність 
нашої держави на міжнародній арені щодо 
збалансованого використання природних 
ресурсів, якості і безпечності продукції АПК, 
розвитку сільських територій. Саме ці основні 
аспекти комплексно висвітлено в монографії 
академіка НААН О.І. Фурдичка «Екологічні 
основи  збалансованого  розвитку  агро-
сфери в контексті європейської інтеграції 
України» (К.: ДІА, 2014. — 432 с.).

Зважаючи на те, що агросфера України 
займає понад 2/3 території нашої держави і є 
важливим соціальноекономічним чинником, 
а також з урахуванням основних природо
охоронних конвенцій, міжнародних документів 
у сфері якості життя і довкілля автором об
ґрунтовано потребу у формуванні нової пара
дигми розвитку агросфери як ключової ланки 
практичного розв’язання проблеми зростання 
добробуту населення та формуванні сприят
ливого для життя довкілля і перспектив іс
нування нації. 

Монографія є узагальненням і синтезом на
укових праць автора з розвитку і становлення 
науки агроекології в Україні, розкриває сутність 
цієї міждисциплінарної науки та визначає пріо
ритетні напрями. Вона об’єднує низку фунда
ментальних і прикладних досліджень автора, 
а також широкого кола дослідників з проблем 

забезпечення збалансованого розвитку агро
сфери, екологічно безпечного використання 
природних ресурсів у сільськогосподарському 
і лісогосподарському виробництві, екологічної 
безпеки аграрного виробництва та ін. 

Монографія є фундаментальною науковою 
працею, здатною привернути увагу до еколо
гічних проблем вітчизняної аграрної галузі, 
розкрити пріоритетні напрями подальших до
сліджень у науці, глибше зрозуміти проблеми 
деградації і забруднення агроландшафтів, 
водних і лісових екосистем та ін. 

Структура монографії — послідовна, об
ґрунтована, стиль викладу матеріалу — на
уковологічний, виважений і чіткий, мова — 
доступна, зрозуміла. Загалом, наукова робота 
академіка НААН О.І. Фурдичка — вагомий 
внесок у розвиток вітчизняної агроекологіч
ної науки, а видання монографії «Екологічні 
основи збалансованого розвитку агросфери 
в контексті європейської інтеграції України» 
є своєчасним і доцільним, оскільки допомо
же студентам вищих навчальних закладів 
отримати фундаментальні й якісні знання, 
що сприятиме підготовці науковців, а також 
популяризації наукових здобутків проведено
го дослідження серед представників органів 
державної влади та місцевого самоврядуван
ня, громадських організацій. 
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досвід вивчення охорони 
ґрУнтів від ерозії в УкрАїні

Напередодні проголошення Всесвітнього 
року ґрунту вийшла друком колективна мо
нографія М.Д.  Волощука,  Н.І.  Петренко,  
С.В. Яценко «Ерозія ґрунтів України: еволю-
ція теорії та практики» (за заг. ред. В.А. Вер  
гунова та передмовою Я.М. Гадзала). — К.: ТОВ 
«НіландлТД», 2014. — 325 с.

У монографії вперше в Україні зібрано 

й систематизовано багатовіковий досвід охо
рони ґрунтів від ерозійних процесів. Ерозія 
ґрунтів здавна привертала увагу багатьох по
колінь ученихпрактиків.

Книга містить 5 розділів. У першому розді-
лі висвітлено історичні етапи розвитку екзо
генних процесів і методи захисту земель від 
ерозійної деградації.


