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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Управління земельно�ресурсним потенціалом

територій є адміністративно�управлінською
діяльністю уповноважених органів виконавчої
влади щодо забезпечення раціонального викори�
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У статті проведено аналіз методологічних основ дослідження управління земельно6ресурсним потенціалом те6
риторій. Досліджено функції, якими характеризується організація процесу управління земельно6ресурсним потен6
ціалом територій. Сформовано цикл регулювання діяльності щодо виконання і охорони земельних ресурсів, де од6
нією з центральних позицій посідає планування використання земель, яке забезпечує збалансованість сталого роз6
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стання і охорони земель усіма суб'єктами земель�
них відносин, на основі розроблених прогнозних,
планових, програмних, проектних та інших доку�
ментів, а також прийнятих на різних адміністра�
тивних рівнях нормативно�правових актів.



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 12, 2017

59

Організація процесів управління земельно�
ресурсним потенціалом територій характери�
зується певними взаємопов'язаними функція�
ми: прогнозуванням, плануванням та організа�
цією, проектуванням використання земель,
оперативним управлінням, обліком, реєстра�
цією, оподаткуванням, контролем та вирішен�
ням земельних спорів.

Залежно від того, яка функція управлін�
ня розглядається, управлінський вплив може
виявлятися через рекомендації, прогнози,
плани, схеми, проекти, розпорядження, по�
станови тощо. Виникає проблема щодо роз�
робки методологічних основ дослідження уп�
равління земельно�ресурсним потенціалом
територій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням визначення цінності земельних
ресурсів містобудівних систем займалися такі
зарубіжні та вітчизняні вчені, як Т.П. Аврамен�
ко, І.К. Бистряков, Т.В. Гоголь, Б.М. Данили�
шин, Д.С. Добряк, О.С. Дорош, А.Г. Мартин,
О.Ю. Мельничук, А.М. Третяк та інші, проте не
вирішеною залишається низка питань, пов'яза�
них з методологією дослідження управління
земельно�ресурсним потенціалом територій
потребує більш глибокого дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз методологічних основ

дослідження управління земельно�ресурсним
потенціалом територій, функції якими харак�
теризуються організація процесу управління
земельно�ресурсним потенціалом територій, а
також формування циклу регулювання діяль�

ності щодо виконання і охорони земельних ре�
сурсів, яке забезпечує збалансованість стало�
го розвитку землекористування.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Як відомо, планування відноситься до видів
управлінської діяльності, пов'язаних з розроб�
кою планів, що визначають майбутній стан еко�
номічної системи, шляхів, способів і засобів
його досягнення, вибір оптимальної альтерна�
тиви розвитку об'єкта управління, розрахова�
ної на певний часовий період.

Планування включає прийняття планових
рішень уповноваженими на те органами або
особами. Кінцевою метою планування є роз�
робка плану (схеми), що визначає склад,
структуру, порядок проведення заходів, необ�
хідних для виконання поставлених завдань, а
також включає якісний і кількісний опис об'єк�
та управління в справжній і розрахунковий пе�
ріоди.

Відповідно до Указу Президента України
"Про Стратегію сталого розвитку "Україна —
2020"" [1] є впровадження в Україні європейсь�
ких стандартів життя та вихід України на про�
відні позиції у світі. І відповідно до прийнято�
го цією стратегією вектору відповідальності,
територіальні громади самостійно мають вирі�
шувати питання місцевого значення, свого доб�
робуту і нести відповідальність за розвиток
всієї країни.

При цьому у відповідності до стратегіч�
них індикаторів реалізації стратегії сталого
розвитку Україна разом із Світовим банком
має розробити показник добробуту грома�
дян, визначитися з його цільовим значенням

Рис. 1. Цикл регулювання діяльності з використання та охорони земельних ресурсів
на основі аналізу рівня добробуту
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та провести моніторинг змін такого показ�
ника.

У системі управління земельно�ресурсним
потенціалом територій будь�якої країни плану�
вання використання земель та їх охорони є най�
важливішою функцією, яка визначає перспек�
тиви раціонального землекористування. Вона
є інструментом здійснення земельної політики
та розвитку землекористування в країні, а та�
кож узгодження федеральних, регіональних і
муніципальних пріоритетів і інтересів при уп�
равлінні земельними ресурсами та їх охорони,
територіальної організації виробництва і при�
родокористування.

Можна виділити цикл регулювання діяль�
ності щодо виконання і охорони земельних ре�
сурсів, де однією з центральних позицій посідає
планування використання земель, яке забезпе�
чить збалансованість сталого розвитку земле�
користування тільки за наявності попередньо�
го прогнозування і оцінки добробуту. Надалі
здійснюється реалізація розроблених планів і
оцінка їх результатів (рис. 1).

У процесі здійснення циклу регулювання
діяльності з використання та охорони земель�
них ресурсів проведення заходів з плануван�
ня передують такі дії в рамках прогнозуван�
ня:

— визначення меж планування;
— забезпечення органів влади, уповноваже�

них вести планування, вихідними показниками,
необхідними для складання плану;

— надання плановим органам можливість
вибору шляху для досягнення мети;

— попередження органів влади, уповнова�
жених вести планування, про можливі наслідки
розробки і реалізації плану.

У цьому проявляється єдність і взаємодія
планування і прогнозування.

У той же час між прогнозуванням і плану�
ванням існують принципові відмінності:

1. Прогнозна інформація носить орієнтов�
ний характер і проявляється в результаті спе�
цифічної прогностичної діяльності. Плануван�
ня засноване на більш строгих і точних розра�
хункових методах.

2. У прогнозі можуть розглядатися альтер�
нативні варіанти вирішення проблеми. План
завжди має конкретний характер, тобто досяг�
нення якого�небудь показника забезпечується
тільки за рахунок виконання певних дій.

3. Планування спрямоване на прийняття та
практичне здійснення управлінських рішень,
мета прогнозування — створення наукових
передумов для прийняття таких рішень [2, с.
13].

Законом України "Про землеустрій" від 22 трав�
ня 2003 року № 858�IV в статті 2 визначено, що
землеустрій забезпечує прогнозування, плану�
вання і організацію раціонального використан�
ня та охорони земель на національному, регіо�
нальному, локальному і господарському рів�
нях.

Відповідно сучасні умови ринкової еконо�
міки, характерні різноманіттям форм власності
і господарювання, вимагають застосування
більш широкого спектра організаційно�терито�
ріальних заходів по оптимізації і раціоналізації
землекористування на основі визначення рівня
добробуту.

Таким чином, з огляду на склад і структуру
поставлених при плануванні використання зе�
мель завдань, їх науково�обгрунтоване рішен�
ня може бути досягнуто шляхом попередньо�
го складання і розробки наступних прогнозів:
прогноз соціально�економічного розвитку
країни, її регіонів; прогноз зміни природно�
кліматичних умов регіону на перспективний
період; розвитку провідних галузей економіки,
містобудівної діяльності, потреби земельних
ресурсів для землеемкості галузей економіки;
прогноз розвитку земельно�ресурсного по�
тенціалу регіону; прогноз зміни якості земель,
техногенної та антропогенного навантаження
на територію і т.д.

На думку Т.П. Авраменко [3], поняття "зе�
мельно�ресурсного потенціалу", характери�
зується сукупністю ресурсів земельної тери�
торії, що визначають екологічні умови життя,
розселення людей, використовуються для роз�
міщення засобів виробництва і мають біологі�
чну продуктивність для господарської діяль�
ності, при цьому "раціональному його викори�
станню" надається триєдиність, в якій повинні
гармонійно поєднуватися екологічний, еконо�
мічний та соціальний напрями. Охорона зе�
мельно�ресурсного потенціалу зумовлюється
комплексом чинників, які запобігають нега�
тивним екологічним явищам і здійснюються на
загальнодержавному, регіональному і місце�
вому рівнях, а охорона грунтів — як система
організаційно�господарських, технологічних,
нормативно�правових та економічних заходів
щодо цілісності та еколандшафтних функцій
грунтового покриву для відновлення родю�
чості грунтів та їх захисту від забруднення і
деградації.

За визначенням О.Ю. Мельничука [4] важ�
ливою умовою досягнення сталого розвитку
землекористування є визначення напрямів оп�
тимізації використання та відтворення земель�
но�ресурсного потенціалу конкретної тери�
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торії. Ним було проведено моделювання опти�
мізації використання земельно�ресурсного по�
тенціалу в сільськогосподарському підпри�
ємстві ринкового типу. У загальному вигляді
результат сільськогосподарського виробницт�
ва було запропоновано представляти функцією
незалежних змінних величин ресурсів:

),....,α,αf(αy n21= (1),
де у — результат виробництва;  n,....,α,αα 21  —

ресурси виробництва.
Мають раціональну складову дум ки

В.М. Кислого та Г.М. Шевченка щодо управ�
ління природним потенціалом території в
умовах антропогенного впливу. Так, на їх
думку, проведення будь�якого господарсь�
кого заходу тією чи іншою мірою буде сто�
суватися стану природного середовища, вик�
ликаючи зміни екологічних систем. У свою
чергу, зміни екосистем через складні меха�
нізми зворотного зв'язку відображаються на
суспільстві. Тому оцінка впливу на природ�
не середовище повинна бути складовою ча�
стиною планування господарської діяль�
ності і проводитись одночасно з технічними,
економічними, соціально�політичними об�
грунтуваннями.

На думку А.М. Третяка [5], відміність землі
від будь�яких інших об'єктів нерухомості і за�
собів виробництва є те, що земля — це не ре�
зультат людської праці, вона унікальний про�
дукт природи. На відміну від таких об'єктів, як
житлові і виробничі приміщення, транспортні
системи, також необхідних людині, земля не
може бути відтворена знову, вона незамінна і
неповторна. Хоча грунтова родючість і є віднос�
но відновлювальною, але більшість просторо�
вих властивостей землі у разі їх утрати відтво�
рити неможливо, тому земельні угіддя можна
вважати невідтворними ресурсами.

Стосовно землі як об'єкта управління мож�
на натрапити на недоречне вживання термінів
"земельно�ресурсний потенціал" або "земельні
ресурси", тоді як у переважній більшості мова
іде про земельну ділянку як об'єкт земельно�
майнових відносин (власності чи володіння) і
т. ін.

Для характеристики землі — території як
інтегрального ресурсу природи, по суті,
відсутнє адекватне визначення. З високою
ймовірністю тут можна використати термін
"земельно�ресурсний" потенціал або його
модифікації — "природно�ресурсний потен�
ціал території", "природноекономічннй по�
тенціал території та ін., хоч у ресурсооцін�
ному значенні цілком очевидна їх орієнтов�
на здатність. Так, зокрема, значення слова

"потенціал" однозначно детермінує можли�
вості використання земельної території і до�
помагає розглядати їх як явище майбутньо�
го (потенціал — від лат. potentis сила, тобто
властивості землі чи притаманні їй якості,
засоби, які можуть бути використані з ме�
тою досягнення певної мети або вирішення
якоїсь проблеми, зокрема, продовольчої або
більш широкої економічної).

Основу методологічних підходів до оцінки
природно�ресурсного потенціалу повинен ста�
новити принцип комплексності, що дозволить
максимально повно і об'єктивно аналізувати
кількісний, якісний і видовий склад природних
ресурсів конкретної території.

За позицією Т.В. Гоголя [6] у соціальній зна�
чимості землі як ресурсу природи багатоці�
льового використання найвагомішим є її фун�
кціонування як просторово�територіального
базису розвитку продуктивних сил і розселен�
ня як головного засобу виробництва та пред�
мета праці в лісовому, сільському господар�
ствах і джерела продовольства.

А унікальний статус земельних ресурсів на
сільських територіях зумовлює необхідність
проведення довгострокової політики для за�
безпечення ефективного їх використання та
охорони, зокрема з метою створення оптималь�
ного життєвого середовища сільського насе�
лення.

Забезпечення високоефективного і охорон�
ного використання земельних ресурсів у роз�
винених країнах базується на різноманітних
землеохоронних стимулах. У разі порушення
норм користування угіддями замість стимулів
вступають у силу заходи відповідальності. На
мікрорівні вдосконалення менеджменту на�
правлено, перш за все, на пошук шляхів опти�
мізації структури посівних площ, підвищення
якості та своєчасності проведення технологіч�
них операцій, від яких багато в чому визнача�
ються кінцеві показники землекористування, а
також дбайливого ставлення до земельних ре�
сурсів.

У загальноекономічному сенсі земельний
потенціал є сукупністю всіх наявних в її межах
ресурсів земель, як залучених у процеси су�
спільного виробництва, так і тих, які можуть
бути в перспективі використані для зростання
економіки і підвищення якості життя населен�
ня даної території.

У створенні матеріальних благ землі з її
грунтовим покривом, надрами, лісами і водами
відіграють особливу роль, так як вона є природ�
ною основою будь�якого виробництва, і перш
за все сільськогосподарського.
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Досвід розвинених країн показує, що в ос�
нову земельної політики державних і регіо�
нальних органів покладена необхідність залу�
чення земельних ресурсів в активний госпо�
дарський оборот.

Динамічність, можливість управління, ви�
значення та оцінки земельного потенціалу в
різних варіантах диктують доцільність поділя�
ти його на кілька видів: фактичний земельний
потенціал і розрахунковий земельний потен�
ціал.

ВИСНОВКИ
Таким чином, будемо розрізняти три

види агроресурсного потенціалу: фактич�
ний, ефективний (розрахунковий) та перс�
пективний, або потенційний. Перший фік�
сується за фактом господарської діяльності,
два інших визначаються розрахунковим
шляхом. Порівняльна оцінка фактичного і
ефективного земельного потенціалу буде ха�
рактеризувати ефективність рослинницької
галузі.

Основними пріоритетами завдань у сфері
земельних відносин виступають: розробка
місцевими органами влади плану заходів
щодо подальшого розвитку земельних відно�
син на території регіону; встановлення меж
районів; виконання робіт із землеустрою;
ефективне інформаційне забезпечення гро�
мадськості про стан справ щодо сприяння
індивідуальному житловому будівництву;
комерційної реалізації земель, з метою забез�
печення раціонального використання тери�
торії регіону тощо.

Напрямів удосконалення системи управ�
ління земельними ресурсами населених пунктів
є ефективне використання цих земель при їх
оцінці в залежності від місця розташування,
формування справедливого ціноутворення в
послідовності: цінність — рента — вартість —
ціна.

Необхідно відзначити, що нині існуючий
стан використання земель населених пунктів не
відповідає вимогам раціонального землекори�
стування, а держава в процесі регулювання зе�
мельних відносин не в повній мірі застосовує
правові, організаційні та економічні заходи на
місцевому рівні.
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