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З'ясовано, що вирішення таких стратегічно важливих проблем, як охорона земель, організація раціонального їх
використання, досягнення стійкої екологічної та продовольчої безпеки, можливо шляхом як удосконалення методів
управління — регулювання земельних відносин та землевпорядного проєктування, так і запровадження нового метоM
ду — адміністрування землекористування. Вони проявляються в прямому законодавчому або дозвільному впливі на
користувачів земельних ділянок з боку державних та самоврядних органів, так і формування ефективної системи
економічних важелів, які забезпечують охорону прав суб'єктів земельних відносин на землю, створення умов рівноM
правного розвитку різних форм господарювання на землі, формування і розвиток земельного ринку. Обгрунтовано,
що створення системи методів та інструментів управління в Україні призведе до розв'язання існуючих на сьогодні
проблем управління земельними ресурсами та землекористуванням.

Evidently, solution of such strategically important problems as land protection, organization of their rational use,
achieving sustainable environmental and food security, is possible by improving management methods — regulation of
land relations and land management design, and the introduction of a new method — land administration. They are
manifested in direct legislative or permitting influence on land users by state and selfMgoverning bodies, and the formation
of an effective system of economic levers that protect land rights of subjects of land relations, creating conditions for
equal development of various forms of land use, formation and development of the land market. It is proposed in the
article a method of state and selfMgovernment regulation of land relations that includes economic, land management and
legal, organizational and land management instruments, which are implemented through differentiation of land tax and
rent, compensation payments for withdrawal and conservation, payment for environmental damage and fines, legal regime
and restrictions on land use, permitted use, administration of the land market process, establishment of land management
regulations, distribution and redistribution of land, ecological optimization of land, as well as guarantee of property
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Визначення методів управління є централь&

ним питанням теорії і практики управління зе&
мельними ресурсами та землекористуванням.
Кожен з методів управління земельними ресур&
сами та землекористуванням формує сукуп&
ність заходів, систему інструментів, склад і
зміст яких формують специфічні для цього ме&
тоду завдання, а також визначають інструмен&
ти їх вирішення. Це дозволяє кожному окре&
мому методу управління бути відносно відок&
ремленим напрямком управлінської діяльності
у галузі використання та охорони земельних
ресурсів.

Цілі управління мають бути основополож&
ними при визначенні методів управління зе&
мельними ресурсами та землекористуванням.
Крім того, наявність двох взаємопов'язаних
форм екологічно раціонального використання
землі, таких як організація (опосередкована
форма) і здійснення її господарської експлуа&
тації (пряма форма) впливають на вибір мето&
ду управління.

Отже, найважливішим напрямом подальшо&
го розвитку систем управління земельними ре&
сурсами та землекористуванням в Україні має
бути створення системи методів та інструментів
управління на підставі використання світово&
го, особливо європейського, передового до&
свіду. До того ж Євроінтеграція України потре&
бує впровадження європейських стандартів
управління земельними ресурсами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у дослідження питань тео&
ретико&методологічних засад системи управ&
ління земельними ресурсами та землекористу&
вання, формування їх сутності й змісту здійсни&

rights. Important tools for land administration by the state are both economic and land management and legal,
organizational and land management instruments, for which the basis is territorial and spatial planning of land use and
land zoning by types (subtypes) of land use, land use planning and land management, maintaining the state land cadastre,
regulating ecologically safe and economically efficient land use. Land management projecting as a method in the system
of land resources and land use management, has tools for prognostication of land use development, planning, land
management, land surveying and state land cadastre. It is substantiated that that the creation of a system of management
methods and tools in Ukraine will lead to the solution of existing problems of land resources and land use management.

Ключові слова: управління земельними ресурсами та землекористуванням, регулювання зе$
мельних відносин, адміністрування землекористування, землевпорядне проєктування, тери$
торіально$просторове планування розвитку землекористування.

Key words: management of land resources and land use, regulation of land relations, land use
administration, land management, territorial and spatial planning of land use development.

ли Третяк А.М., Добряк Д.С., Сохнич А.Я.,
Горлачук В.В., Дорош О.С., Третяк В.М., Мар&
тин А.Г., Курильців Р.М., Гаража О.П., Тре&
тяк Н.А. та ін. Однак в умовах децентралізації
влади гостро постає питання удосконалення як
існуючих методів управління, так і запрова&
дження нових, що дадуть змогу підвищити
ефективність використання земельно&ресурс&
ного потенціалу країни та сприятиме сталому
розвитку землекористування.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є дослідження та визначення

основних методів та інструментів управління
земельними ресурсами і землекористуванням в
Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Управління володінням і користуванням
земельними ресурсами є ключовим елементом
у визначенні того, чи можуть люди, громади та
інші користувачі отримати права і пов'язані з
ними обов'язки використовувати і контролю&
вати земельні та інші природні ресурси, і якщо
так, то яким чином. Багато проблем володіння
і користування землею та іншими природними
ресурсами виникають через неефективне регу&
лювання, а успіх спроб розв'язати ці проблеми
залежить від якості регулювання. Неефектив&
не регулювання негативно впливає на соціаль&
ну стабільність, стале використання землі та
інших природних ресурсів, інвестиції та еконо&
мічне зростання.

Враховуючи важливість земельних відно&
син, Комітетом з всесвітньої продовольчої без&
пеки (КВПБ) розроблені добровільні керівні
принципи відповідального регулювання питань
володіння і користування земельними, рибно&
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го і лісового ресурсами в контексті
національної продовольчої безпе&
ки. Зазначені керівні принципи
спрямовані на такі напрями [1]:

1) поліпшення управління во&
лодінням і користуванням (у на&
шому дослідженні земельними
відносинами) шляхом надання на&
прямних вказівок та інформації з
міжнародно визнаною практиці
щодо систем, що відповідають за
права користування, управління і
контролю над земельними, рибни&
ми і лісовими ресурсами;

2) сприяння вдосконаленню і розробці полі&
тичних, правових і організаційних механізмів,
що регулюють весь діапазон прав володіння та
користування цими ресурсами;

3) підвищення прозорості та покращення
функціонування систем володіння і користу&
вання;

4) зміцнення потенціалу та вдосконалення
діяльності закладів і виконавців, судових орга&
нів, місцевих органів влади, організацій фер&
мерів і дрібних виробників, рибалок та лісоко&
ристувачів, скотарів&кочівників, громад корін&
них народів та інших громад, громадянського
суспільства, приватного сектора, наукових кіл
і всіх осіб, зайнятих у сфері регулювання пи&
тань володіння і користування (земельних
відносин), а також на сприяння співробітницт&
ву між зазначеними суб'єктами.

Розділ, що присвячений регулюванню пи&
тань земельних відносин розглядає їх у кон&
тексті обліку прав володіння та користування,
оцінки, оподаткування, регульованого терито&
ріального планування, вирішення спорів щодо
володіння і користування і транскордонних
питань. Для України найбільш гострими та не
врегульованими питаннями є облік прав воло&
діння і користування та регулювання терито&
ріального планування [2; 3].

Особливий вид у практиці організації зе&
мельних відносин є регулювання, яке спрямо&
ване на те, щоб незалежно від форми власності
враховувалися інтереси, наприклад, сільсько&
господарських працівників колективних, чи
фермерських господарств.

Таким чином, регулювання земельних від&
носин необхідно розглядати як складну бага&
тогранну проблему, що зачіпає широке коло
питань, які потребують вирішення: форми влас&
ності і господарювання, ринок землі, рента,
податок на землю, управління земельними ре&
сурсами, завершення розмежування земель
державної та комунальної власності, а також

коштів, що надходять від плати за землю, в т.ч.
оренди та обороту земельних ділянок.

Власність на землю та інші природні ресур&
си загалом є багатоплановою, а через це і склад&
ною соціально&економічною категорією, в якій
виокремлюють економічний, екологічний, пол&
ітичний, правовий, соціальний, сільськогоспо&
дарський, містобудівний та інші аспекти [4].
Відносини власності на землю — це санкціоно&
вана суспільством сукупність економічних,
екологічних, правових, сільськогосподарських,
містобудівних та інших відносин, які регулю&
ють порядок отримання фізичними та юридич&
ними особами корисності із земельних благ че&
рез систему часткової правомочності. На жаль,
сьогодні (станом на 2021 р.) визначальними є
саме економічні відносини власності, які детер&
мінують їх юридичну форму. А виходячи із па&
радигми сталого розвитку необхідно вибудо&
вувати відносини власності на землю та інші
природні ресурси на визначальних соціально&
економічних та екологічних принципах.

За дослідженнями А.М. Третяка, власність
на землю — це суспільні (земельні) відносини,
які в умовах неможливості задоволення всіх
потреб у земельних ресурсах як благах, що при&
своюються людьми за допомогою будь&якого
виду праці, визначають, у чиїй зацікавленості,
для задоволення чиїх потреб зазначені блага
присвоюються [2, с. 110]. Керуючись вказаним
формулюванням власності на землю, ним за&
пропоновано логічно&змістову модель методо&
логічної побудови категорії власність на зем&
лю (рис. 1), сутність якої полягає у відносинах
між людьми щодо присвоєння земельних благ.

Також необхідно відзначити, що в еконо&
мічних та екологічних відносинах, що склада&
ються у процесі природокористування через
певну міру відокремлення і одночасного усус&
пільнення, виражається сутність відносин
власності на землю й інші природні ресурси.
Відокремлення використання природного, в

Відносини 
між людьми 

Процес присвоєння 
земельних благ 

Відносини між 
людьми 

Присвоєння земельних 
ресурсів шляхом освоєння 

або захоплення 

Присвоєння продуктів праці 
(виробництва сільськогосподарських 
та інших продуктів) або духовних благ 

Власність на землю 

Рис. 1. Логічно#змістовна модель методологічної побудови
категорії власність на землю

Джерело: [2, с. 110].
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т.ч. земельного, капіталу, що перебуває у дер&
жавній чи комунальній формі власності, суб&
'єктами різноманітних форм землекористу&
вання сприяє виникненню особливих економ&
ічних інтересів у процесі використання землі
та інших природних ресурсів. У цій ситуації ви&
никають два варіанти інтересів, які потребу&
ють регулювання:

1) інтереси відокремлено&
го суб'єкта землекористуван&
ня збігаються з суспільними
інтересами;

2) інтереси відокремлено&
го суб'єкта землекористуван&
ня не збігаються із суспільни&
ми інтересами.

На рисунку 2 наведено ло&
гічно&змістовну схему сут&
ності методу і його інстру&
ментів державного та само&
врядного регулювання зе&
мельних відносин. Як видно із
рисунка 2 метод державного
та самоврядного регулюван&
ня земельних відносин вклю&
чає цілу низку інструментів.

Територіально&просторо&
ве планування розвитку зем&
лекористування представля&
ючи собою складніший про&
цес, ніж просте регулювання
землекористування, воно за&
чіпає розбіжності і протиріч&
чя, які є в політиці, що прово&
диться в різних секторах, на&
приклад, конфлікти між по&
літикою економічного розвит&
ку, політикою в області охо&

рони навколишнього середовища і політикою
соціальної єдності. Проте його здійсненням за&
безпечується надання статусу заходам із роз&
витку землекористування, надання статусу те&
риторіальним обмеженням (обтяженням) у ви&
користанні земель та інших природних ресурсів
і їх межам, надання статусу землевпорядним
регламентам (обов'язки землекористувачів, об&

меження та обтяження прав) та
інші управлінські заходи.

Адміністрування землеко&
ристування є новим методом в
системі управління земельними
ресурсами та землекористу&
ванням. "Адміністрування зем&
лекористування — це процеси,
пов'язані із земельною власні&
стю, вартістю землекористу&
вання, використанням землі і
розвитком землекористування,
які здійснюються державою
шляхом використання установ
суспільного або приватного
сектора. Політика сталого роз&
витку вимагає, щоб ці чотири
функції були інтегровані" [5].

Рис. 3 Види земельних відносин у проблемній сфері
адміністрування землекористування

Рис. 2. Логічно#змістовна схема сутності інструментів методу
державного та самоврядного регулювання земельних відносин

Метод державного та самоврядного регулювання земельних 
відносин 

Економічні 
інструменти 

Землевпорядно-
правові інструменти 

Диференціація 
земельного податку 

Диференціація 
орендної плати 

Компенсаційні 
платежі при 
вилученні 

Встановлення 
правового режиму 
землекористування 

(цільове 
призначення)

Дозволене 
використання 

(угіддя) 

Територіально-
просторове 
планування 

розвитку земле-
користування 
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Сучасна теорія земельного
адміністрування забезпечує
регулювання земельних відно&
син чотирьох видів (рис. 3):

— відносинами власності
на землю;

— відносинами оцінки зе&
мель, земельних ділянок та
землекористування;

— відносинами викорис&
тання землі (землекористуван&
ня);

— відносинами розвитку (планування) зем&
лекористування [5].

У системі адміністрування землекористу&
вання ці чотири види земельних відносин є взає&
мозалежними один від одного і взаємодіючи&
ми один з одним. До однієї земельної ділянки
як об'єкта земельних відносин можуть бути
визначені чотири види земельних відносин. З
одним об'єктом земельних відносин можуть
бути пов'язані один або кілька суб'єктів земель&
них відносин через чотири види земельних
відносин.

В управлінні земельними ресурсами та зем&
лекористуванням об'єкт управління асоціюєть&
ся із поняттям власності (property) щодо зе&
мельної ділянки як нерухомості. Земельний
об'єкт, до якого юридичні права можуть бути
приєднані, особливо права власності, назива&
ють нерухомим майном, нерухомістю, нерухо&
мою власністю, реальною власністю (real
property) [5]. Нерухоме майно в Україні трак&
тується по&іншому, ніж у зарубіжних країнах.
У цьому зв'язку для земельних відносин клю&
човим поняттям є земельна ділянка, інші при&
родні ресурси, нерухомі речі, що невіддільні від
неї. У більшості країн власником землі вважа&
ють особу, чиє ім'я зареєстровано в реєстрі як
власник у відсутності будь&яких доказів зво&
ротного.

Суб'єктами земельних відносин є особи,
наділені чинним законодавством правами та
обов'язками, що достатні для участі в тих або
інших правовідносинах. Відповідно до Консти&
туції України та Земельного кодексу суб'єкта&
ми земельних правовідносин можуть бути: —
фізичні особи (громадяни, іноземні громадяни
та особи без громадянства); юридичні особи
(засновані громадянами України або юридич&
ними особами України та іноземні); територі&
альні громади (реалізують свої правомочності
безпосередньо або через органи місцевого са&
моврядування); держава (Україна та іноземні
держави реалізують свої земельні правомоч&
ності через відповідні органи державної влади).

Адміністрування землекористування охоп&
лює проблемну область, яка однозначно являє
системну тріаду: об'єкт — процес землекорис&
тування — суб'єкти. Тріада являє собою загаль&
ний патерн і базову структуру проблемної об&
ласті адміністрування землекористування.
Вона визначає єдність трьох роздільних членів/
частин: об'єкт землекористування, процес зем&
лекористування, суб'єкти землекористування
(рис. 4).

Ці окремі частини взаємозалежні. Їхні сис&
темні зв'язки визначаються при взаємодії час&
тин усередині цілого — тріади предметної об&
ласті адміністрування землекористування. По&
дання проблемної області адміністрування зем&
лекористування як тріади є основою формулю&
вання вихідних ключових постулатів для побу&
дови ефективної системи адміністрування зем&
лекористування:

— розуміння проблемної області адмініст&
рування землекористування як цілого;

— розуміння взаємозалежності та взаємо&
зв'язку всіх частин проблемної області адміні&
стрування землекористування;

— чітке однозначне визначення сенсу,
змісту і охоплення компонентів проблемної
області адміністрування землекористування.

В адмініструванні землекористування [5]
режим землекористування встановлюються в
результаті виконання чотирьох основних
функцій:

— раціоналізація володіння земельною
ділянкою або їх сукупністю;

— оцінювання стану та змін землекористу&
вання;

— соціалізація, екологізація, капіталізація
та інституціоналізація використання і охоро&
ни земель і інших природних ресурсів;

— оптимізація розвитку (планування) зем&
лекористування.

Ключовою умовою парадигми екологічно
раціонального управління є те, що чотири
функції системи адміністрування землекорис&
тування розглядаються виключно у взаємодії
(рис. 5).

Об’єкт 
землекорис-
тування 

(земельна 
ділянка або 
сукупність 
ділянок) 

Процес 
землекористування 
(використання та 
охорони земель і 
інших природних 

ресурсів) 

Суб’єкти 
землекористу-
вання (власник, 
землекористувач, 
органи виконавчої 

влади та 
місцевого 

самоврядування ) 

Рис. 4. Тріада проблемної області адміністрування
землекористування
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Політика сталого розвитку вимагає, щоб
чотири функції адміністрування землекористу&
вання були стратегічно інтегрованими. Це до&
сягається у чотири основні способи:

1) у теорії ці функції розглядають як чоти&
ри частини єдиного цілого, а не як незалежні
діяльності. Це означає, що кожна функція не є
самоціллю, але всі чотири разом є засобом для
сприяння сталому розвитку;

2) процеси, які використовують для реалі&
зації функцій, повинні спрямовуватись на ста&
лий розвиток;

3) інформація та результати, породжені
процесами, повинні бути взаємно поділеними і
мати широкий доступ;

4) всі функції мають бути побудовані на ядрі
кадастрових знань [6].

Враховуючи викладене, розглянемо сут&
ність інструментів державного та самоврядно&
го адміністрування землекористування (рис. 6).

Отже, важливими інструментами адмініст&
рування землекористування державою є як
економічні, так і землевпорядно&правові та
організаційно&землевпорядні, для яких базою
є теж територіально&просторове планування
розвитку землекористування та зонування зе&
мель за типами (підтипами) землекористуван&
ня [3; 7], землеустрій та землевпорядкування,
ведення державного земельного кадастру, ре&
гулювання екологічно безпечного та еконо&
мічно ефективного використання земель.

Метод землевпорядного проєктування не є
новим. Він застосовується в різних країнах
світу та в Україні із різним наповненням та
змістом. Так, для управління використанням
землі в країнах Америки та Європи зазвичай ви&
користовується зонінг (zoning). На відміну від
плану зонування території в Україні, який вста&
новлює функціональне призначення, вимоги до
забудови, ландшафтної організації території

[8], зонінг є інструментом уп&
равління використанням зе&
мель [9]. Зонінг регулює види
діяльності, які можуть бути
розміщені на певній ділянці
землі, а також обсяг, відведе&
ний для цих видів діяльності,
і шляхи та форми розташу&
вання будівель. Він уточнює
дозволене використання і
стандарти для земельної
ділянки. Слово "зонінг" є по&
хідним від практики визна&
чення видів дозволеного ви&
користання земельних діля&
нок на основі картографова&

них зон (зонінгових округів), які відокремлю&
ють один набір використання землі від іншого.
Зонінг має статус юридичного документу [6].
Декрет (Положення) про зонінг складається з
двох частин: тексту зонінгу та карти зонінгу
[10]. Текст встановлює зони (округи зонінгу) і
положення, що регулюють правила викорис&
тання землі та забудови. Текст зонінгу вклю&
чає дозволене використання землі, стандарти
розвитку земельної ділянки та питання з адмі&
ністрування зонінгу. Карти показують розта&
шування зон (округів зонінгу).

В Україні у процесі здійснення землеустрою
(землевпорядного проєктування) розробля&
ються заходи із землеустрою, які "передбачені
документацією із землеустрою, роботи щодо
раціонального використання та охорони зе&
мель, формування та організації території об'єк&
та землеустрою з урахуванням їх цільового
призначення, обмежень у використанні та об&
межень (обтяжень) правами інших осіб (земель&
них сервітутів), збереження і підвищення родю&
чості грунтів". Документація із землеустрою
(землевпорядна документація) — це "затверд&
жені в установленому порядку текстові та
графічні матеріали, якими регулюється вико&
ристання та охорона земель державної, кому&
нальної та приватної власності, а також мате&
ріали обстеження і розвідування земель тощо"
[11].

Враховуючи, що згідно статті 2 Закону
України "Про землеустрій" [11] землеустрій
забезпечує прогнозування, планування і
організацію раціонального використання та
охорони земель на національному, регіо&
нальному, локальному і господарському
рівнях, відповідно при розробленні докумен&
тації із землеустрою розробляються уп&
равлінські рішення щодо перспективи та по&
точного раціонального використання та охо&

 
Раціоналізація володіння 
земельною ділянкою або їх 

сукупністю 
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Рис. 5. Логічно#змістовна схема взаємозв'язку функцій
адміністрування землекористування
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рони земель. Ці управлінські рішення на&
правлені на [11]:

— "реалізацію державної політики щодо
використання та охорони земель, здійснення
земельної реформи, вдосконалення земельних
відносин, наукове обгрунтування розподілу зе&
мель за цільовим призначенням з урахуванням
державних, громадських та приватних інте&
ресів, формування раціональної системи зем&
леволодіння і землекористування, створення
екологічно сталих агроландшафтів тощо";

— "встановлення і закріплення на місце&
вості меж адміністративно&територіальних
одиниць, територій природно&заповідного
фонду та іншого природоохоронного призна&
чення, оздоровчого, рекреаційного та істори&
ко&культурного призначення, меж земельних
ділянок власників і землекористувачів";

— "організацію території сільськогоспо&
дарських підприємств, установ і організацій з
метою створення просторових умов для еколо&
го&економічної оптимізації використання та
охорони земель сільськогосподарського при&
значення, впровадження прогресивних форм
організації управління землекористуванням,
удосконалення структури і розміщення земель&

них угідь, посівних площ, системи сівозміни,
сінокосо& і пасовищезміни";

— "розробку і здійснення системи заходів
із землеустрою для збереження природних
ландшафтів, відновлення та підвищення родю&
чості грунтів, рекультивації порушених земель
і землювання малопродуктивних угідь, захис&
ту земель від ерозії, підтоплення, висушення,
зсувів, вторинного засолення, закислення, за&
болочення, ущільнення, забруднення промис&
ловими відходами та хімічними речовинами
тощо, консервації деградованих і малопродук&
тивних земель, запобігання іншим негативним
явищам";

— "організацію території підприємств, ус&
танов і організацій з метою створення умов ста&
лого землекористування та встановлення обме&
жень і обтяжень (земельних сервітутів) у вико&
ристанні та охороні земель несільськогоспо&
дарського призначення".

Отже, землевпорядне проєктування як ме&
тод у системі управління земельними ресурса&
ми та землекористуванням, володіє інструмен&
тами прогнозування розвитку землекористу&
вання, планування (територіально&просторове
планування розвитку землекористування), зем&

Рис. 6. Логічно#змістовна схема сутності інструментів методу державного та самоврядного
адміністрування землекористування
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леустрою, землевпорядкування та державного
земельного кадастру ("отримання інформації
щодо кількості та якості земель, їхнього стану
та інших даних" (рис. 7).

Метод землевпорядного проєктування є
відносно самостійним напрямком з організації
раціонального використання земельних ре&
сурсів. При цьому окремі заходи з використан&
ня землі, пов'язані з прямим біотехнологічним
впливом на землю і продуктивною працею лю&
дини, що здійснює цей вплив не відносяться до
методу землевпорядного проєктування.

Цей метод особливо актуальний станом на
2021 р. коли земельна реформа є не заверше&
ною. Наприклад, А.М. Третяк впевнений, що
таких земель, які необхідно найближчим часом
передати в комунальну власність органам
місцевого самоврядування, не менше 15 млн
гектарів. І це не тільки сільськогосподарські
землі, а й лісові, водні та інші території. Хто
заважає створювати, наприклад, лісові ферми,
як це робиться в Канаді, Швеції, Фінляндії,
США, особливо у степових районах у зв'язку
із зміною клімату? Це буде набагато ефектив&
ніше, ніж якщо вони не використовуються

зовсім, у зв'язку із відсутністю зрошення.
Лісові ферми грають там значну роль в системі
боротьби із опустелюванням та комплексного
ведення лісового господарства на своїй землі.
Тут без методу землевпорядного проєктуван&
ня не обійтися.

Відомо, що без обліку земель, який в Украї&
ни після 2016 р. детально не ведеться, не мож&
на проводити зонування земель за типами
(підтипами) землекористування, планувати
ефективне використання землі та інших при&
родних ресурсів та їх оцінку, а відповідно і охо&
роняти їх, як це передбачено Конституцією Ук&
раїни і земельним законодавством.

Ефективне управління земельними ресурса&
ми методом землевпорядного проєктування
також впроваджено в Китаї, де однією з най&
важливіших функцій міністерства земельних і
природних ресурсів, створеного ще в 1998 році,
є збір ренти за використання ресурсів, норма&
тивно&правове регулювання та контроль за ви&
користанням цих коштів. Ці заходи дозволяють
державі використовувати переваги вільного
ринку, а суспільству — максимально виключи&
ти негативні антисоціальні явища, які процвіта&

Рис. 7. Логічно#змістовна схема сутності інструментів методу землевпорядного
проєктування

Метод землевпорядного проєктування

Планувальні 
інструменти 

Землевпорядно-
правові інструменти 

Надання статусу 
заходам із розвитку 
землекористування 

Надання статусу 
типам (підтипам) 
землекористування 

та їх межам 

Наукове обґрунтування 
розподілу земель за 

цільовим призначенням 
з урахуванням 

державних, громадських 
та приватних інтересів

Формування земельних 
ділянок та раціональної 
системи землеволодіння 
і землекористування, 
створення екологічно 
сталих агроландшафтів 

тощо 

Організація 
території сільсь-
когосподарських 
та інших підпри-
ємств, установ і 
організацій 

Здійснення 
системи заходів 
із землеустрою 
для збереження 
природних ланд-
шафтів, віднов-
лення та підвище-
ння родючості 
ґрунтів, ре куль-
тивації поруше-
них земель і 
землювання 

малопродуктивних 
угідь, захисту 

земель від ерозії, 
підтоплення тощо  

Надання статусу 
територіальним 

обмеженням (обтя-
женням ) у вико-
ристанні земель та 
інших природних 
ресурсів і їх межам 

Дії щодо удосконалення 
структури і розміщення 

земельних угідь, 
посівних площ, системи 
сівозміни, сінокосо- і 

пасовищезміни

Надання статусу 
землевпорядним 
регламентам 

(обов’язки землекорис-
тувачів, обмеження 
та обтяження прав) 

Організаційно-
землевпорядні 
інструменти 

Управління земельними ресурсами та землекористуванням 

Земельно-кадастрові інструменти: накопичення та систематизації інформації 
щодо кількості та якості земель, земельних ділянок, землеволодінь та 

землекористувань, їхнього стану та інших даних 
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ють при приватизації земельної ренти. Це для
України, де 49% державної та комунальної
власності, дуже важливо. Головний земельний
документ у Китаї — генеральний план викори&
стання землі, а за українськими поняттями, це
план землеустрою, який складається на всю те&
риторію країни і її регіони, всенародно обго&
ворюється, законодавчо стверджується і підля&
гає обов'язковому виконанню. У ньому на
місцевому рівні проводиться зонування земле&
користування із зазначенням цільового призна&
чення кожної ділянки і її оцінкою. Всі показ&
ники вносяться в єдину земельно&інформацій&
ну систему, куди може вільно звернутися будь&
який громадянин або юридична особа. Вибрав&
ши необхідний варіант, він направляє запит до
владних структур, які в установлений термін
зобов'язані прийняти відповідні рішення. Роль
чиновників — всього лише підготувати відпов&
ідне рішення. У Китаї працюють близько 200
тис. землевпорядників, з них в сфері послуг
90%, решта за рахунок бюджету [12]. В Україні
все навпаки. Потребують перегляду і умови на&
дання земельних ділянок у власність або орен&
ду, як за термінами, так і по порядку оформ&
лення. У країні відсутній чіткий обов'язок
органів місцевого самоврядування формувати
земельні ділянки з урахуванням комплексного
розвитку землекористування територій. Бюд&
жетні витрати на це не передбачаються, іноді,
мабуть, і спеціально. Мається на увазі весь про&
цес оформлення — від вибору ділянки та прий&
няття рішення до її внесення у земельний ка&
дастр та реєстрації права.

ВИСНОВКИ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

РОЗВІДОК
Рішення таких стратегічно важливих про&

блем, як охорона земель, організація раціо&
нального їх використання, досягнення стійкої
екологічної та продовольчої безпеки, можли&
во шляхом як удосконалення методів управ&
ління — регулювання земельних відносин та
землевпорядного проєктування, так і запровад&
ження нового методу — адміністрування зем&
лекористування. Вони проявляються в прямо&
му законодавчому або дозвільному впливі на
користувачів земельних ділянок з боку держав&
них та самоврядних органів, так і формування
ефективної системи економічних важелів, які
забезпечують охорону прав суб'єктів земель&
них відносин на землю, створення умов рівноп&
равного розвитку різних форм господарюван&
ня на землі, формування і розвиток земельно&
го ринку.

Важливими інструментами адміністрування
землекористування державою є як економічні
так і землевпорядно&правові та організаційно&
землевпорядні, для яких базою є теж терито&
ріально&просторове планування розвитку зем&
лекористування та зонування земель за типа&
ми (підтипами) землекористування, земле&
устрій та землевпорядкування, ведення дер&
жавного земельного кадастру, регулювання
екологічно безпечного та економічно ефектив&
ного використання земель.

Землевпорядне проєктування як метод у
системі управління земельними ресурсами та
землекористуванням володіє інструментами
прогнозування розвитку землекористування,
планування (територіально&просторове плану&
вання розвитку землекористування), земле&
устрою, землевпорядкування та державного
земельного кадастру ("отримання інформації
щодо кількості та якості земель, їхнього стану
та інших даних").

Враховуючи світовий досвід, можна ствер&
джувати, що створення системи методів та
інструментів управління в Україні призведе до
розв'язання зазначених вище проблем управ&
ління земельними ресурсами та землекористу&
ванням.
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