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FEATURES OF LAND MANAGEMENT IN UKRAINE

У статті охарактеризовано роль та значення земельних ресурсів у сучасних умовах розвитку економіки. З'ясова<
но місце земельних відносин у системі соціально<економічних відносин. Визначено сутність та зміст поняття "зе<
мельні ресурси" та "управління земельними ресурсами". Охарактеризовано мету, об'єкт управління та суб'єкти уп<
равління земельними ресурсами, які поділяються на суб'єкти загальної та спеціальної компетенції. Висвітлено функції,
що окресленні навколо найважливіших завдань щодо регулювання земельних відносин та збалансованого розвитку
аграрного виробництва у сферах правових відносин, управління земельними ресурсами та інформаційних послуг.
Для підвищення рівня ефективності управління землями сільськогосподарського призначення досліджено споживчі
особливості землі та специфічні аспекти.

This article describes the role and significance of land resources in the current conditions of economic development.
The place of land relations in the system of socio<economic relations is elucidated. The essence and content of the concept
of "land resources" and "management of land resources" are determined. The objective, object of management and subjects
of land resources management, which are divided into subjects of general and special competence, are characterized.
The functions, which provide land management, are outlined, as well as the list of the most important tasks concerning
the regulation of land relations and the balanced development of agricultural production in the spheres of legal relations,
land resources management and information services. To improve the efficiency of land management, the consumer
features of land and specific aspects of agricultural land management have been investigated.
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ня земельними ресурсами — це одне з найго@
ловніших завдань, яке постає на шляху до роз@
витку та врегулювання економічних відносин.

Національне відродження економіки краї@
ни прямо пропорційне оптимальному поєднан@
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ню використання та охорони земельних ре@
сурсів, вирішення державних проблем та до@
тримання засад ресурсозбереження.

З огляду на це, необхідно забезпечити умо@
ви для популяризації та інтегрування у су@
спільство засад сталого розвитку, застосову@
вати новітні технології та останні досягнення
науково@технічного прогресу у сфері сільсько@
господарського землекористування. Відповід@
но, важливим аспектом у вирішенні цього пи@
тання є врахування особливих функцій та при@
родних характеристик землі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні аспекти управління земельними
ресурсами, як однієї з головних складових еко@
номічних відносин знайшли своє відображен@
ня в дослідженнях вітчизняних вчених, серед
них: В. Вакуленко, П. Гарасим, М. Геєць, М. Гла@
дій, В. Горлачук, А. Даниленко, Д. Добряк,
Т. Дудар, В. Кравців, П. Кулініч, А. Мірошни@
ченко, А. Мартин, Р. Марусенко, О. Мордвінов,
О. Новоторов, М. Орлатий, В. Трегобчук, Г. Ша@
рий, М. Хвесикта ін. Наукові праці щодо зе@
мельної та аграрної політики загалом були
предметом досліджень І. Міхаліної, М. Присяж@
нюка, А. Третяка, А. Штукатурової, А. Юрчен@
ка та ін. Алe нeдocтaтньo дocлiджeним зaлиши@
лocь питaння підвищення ефективності управ@
ління земельними ресурсами.

ФОРМУЛЮВАННЯ
ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Основною метою є обгрунтування сутності
та механізмів управління земельними ресурса@
ми з урахуванням унікальності їх природних
особливостей.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

ДОСЛІДЖЕННЯ
У сучасних умовах відбувається трансфор@

мація в структурі земельних ресурсів, тому
необхідно сформувати раціональні механізми
управління земельними ресурсами, які зале@
жать від таких чинників: стратегічні ресурси
держави (ураховуючи загострення глобальних
проблем продовольчої безпеки, якості харчу@
вання й стану розвитку сільського господар@
ства), земельні ресурси, що формують просто@
ровий базис соціально@економічного розвитку,
головний засіб виробництва у сфері сільського
господарства, земля, як природна скарбниця
мінерально@сировинних ресурсів, необхідних
для ефективного функціонування промисло@

вості та економіки, це середовище формуван@
ня національних багатств України, що перебу@
ває під особливою охороною держави.

Характеризуючи сучасний стан вітчизняної
економіки, слід зазначити, що у суспільстві за@
гострюються правові, політичні, організаційні,
екологічні та соціальні конфлікти, пов'язані з
управлінням земельними ресурсами. Відсут@
ність системи законодавства та суперечливість
нормативних актів один одному, загострення
проблем у сфері екології та збереження при@
родних ресурсів, соціальна невдоволеність ре@
зультатами влади рішень щодо врегулювання
земельних відносин змінюють характер, стан та
стратегічні плани державного управління у
даній сфері. З огляду на це, необхідно узгоди@
ти процес системного трансформування з по@
ложеннями Стратегії — 2020. Відповідно до
даного документу, механізм регулювання зем@
лекористуванням необхідно забезпечити висо@
копрофесійними кваліфікованими працівника@
ми на всіх рівнях управління. Також слід за@
уважити, що земельні ресурси є одним з визна@
чальних факторів в економічному механізмі
держави, а з точки зору інституційного виміру
є центральним елементом у механізмі держав@
ного управління.

У законодавстві та вітчизняних наукових
доробках існує декілька визначень поняття "зе@
мельні ресурси". Під терміном "земля" в земель@
ному законодавстві, як правило, розуміється
розташований над надрами територіально об@
межений кордонами України цілісний, нерухо@
мий поверхневий шар земної кори. Характер@
ними ознаками землі як природного ресурсу є
її незамінність, обмеженість у просторі, ло@
кальність і нерухомість [6, с. 7; 13].

Що стосується поняття "земельні відноси@
ни", то на нашу думку найбільш влучним ви@
значенням поняття слід вважати тлумачення,
представлене у Земельному кодексі України
(ст. 2): "Земельні відносини — це суспільні
відносини щодо володіння, користування і роз@
порядження землею" [3, с. 71].

М. Федоров доповнює дане визначання і вва@
жає, що земельні відносини — це суспільні відно@
сини щодо володіння, користування, розпоряд@
ження і управління землею на державному, гос@
подарському і внутрішньогосподарському рівнях
як об'єктом господарювання і засобом виробниц@
тва у сільському господарстві [11, с. 12].

З визначення поняття "земельні ресурси"
витікає основна мета управління земельними
ресурсами, а саме забезпечення потреб су@
спільства, що задовольняються на основі вико@
ристання властивостей землі. Мета відображає
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перспективний стан земельних ресурсів і про@
цесу їх використання. Останнє виникає за без@
посередньої дії суспільства або окремих
суб'єктів на землю. При цьому в кожній такій
дії є певна мета, пов'язана з конкретним влас@
тивостями землі. Суспільство не може повністю
контролювати мету окремих суб'єктів земель@
них відносин через їх численність і різноманіт@
тя, тому управління таким процесом означає
встановлення загальних правил і меж викори@
стання землі. Ці межі існують відповідно до
встановлених і юридично оформлених (у ви@
гляді правових норм) правил використання, що
регламентують земельні відносини та систему
землекористування [7, с. 122—125].

Слід зауважити, що будь@яка форма і режим
користування земельними відносинами характе@
ризується такими положеннями і тому вони є
універсальними для будь@яких відносин у сфері
сільськогосподарського землекористування.

Як зазначається у дослідженнях земельно@
го права, земля виконує дві основні функції: є
просторово@територіальним базисом життєді@
яльності людей — місцем розміщення населених
пунктів, народного господарства тощо, а також
виступає основним засобом виробництва у
сільському та лісовому господарстві [6, с. 22; 13].

Також зауважимо, що широке коло функ@
цій земельного кадастру обумовлює виділення
найважливіших завдань щодо регулювання зе@
мельних відносин та збалансованого розвитку
аграрного виробництва, а саме [4, с. 207]:

1. У сфері правових відносин — забезпечен@
ня розмежування прав власності на земельні
ділянки між органами державної влади та орга@
нами місцевого самоврядування, фізичними та
юридичними особами; державна реєстрація
прав на земельні ділянки та угоди, обумовлені
ними; забезпечення стійкості господарського
використання земель, територіальної (просто@
рової), економічної та екологічної стійкості.

2. У сфері управління земельними ресурса@
ми — надання повної та достовірної інформації
для планування та управління земельними ре@
сурсами територій на базі даних кількісного та
якісного обліку земель; здійснення державно@
го земельного контролю; моніторингу за ста@
ном, використанням земель, а також поточних
змін тощо.

3. У сфері інформаційних послуг — надан@
ня законодавчим та виконавчим структурам,
судам, банкам, юридичним та фізичним особам
достовірної земельно@кадастрової інформації;
інформаційне забезпечення геодезичних, про@
ектно@дослідних та інших робіт; інформаційна
підтримка інших відомчих реєстрів та кадастрів.

Отже, об'єкти державного управління у га@
лузі землекористування й ресурсозберігання —
це земельні ресурси, що обмежені територіаль@
но кордонами України та земельні ділянки для
індивідуального користування.

До суб'єктів управління загальної компе@
тенції відносяться [3, с. 68], є:

1. Верховна Рада України, обласні ради,
Київська міська рада, районні ради, районні у
містах ради, сільські, селищні та міські ради
(представницькі органи);

2. Кабінет Міністрів України, обласні, Киї@
вська міські, районна державна адміністрації
(виконавчі органи).

До суб'єктів управління спеціальної компе@
тенції належать [12, с. 222—227; 3, с. 79—85; 3,
с. 114—120]: Державна служба України з пи@
тань геодезії, картографії та кадастру (в яку ре@
організоване Державне агентство земельних
ресурсів України згідно з постановою Кабіне@
ту Міністрів України "Про оптимізацію систе@
ми центральних органів виконавчої влади" від
10.09.2014 р. № 442), Міністерство екології та
природних ресурсів України, Міністерство
аграрної політики та продовольства України,
Державне агентство водних ресурсів України,
Державне агентство лісових ресурсів України
та деякі інші органи. Вони мають статус цент@
ральних органів виконавчої влади з наявністю
всіх притаманних таким органам ознак.

Слід указати на нормативно@правовий аспект
формування механізмів державного управління
земельними ресурсами. Конституція України
чітко визначає суб'єктів формування таких ме@
ханізмів: "від імені Українського народу права
власника здійснюють органи державної влади та
місцевого самоврядування", доводить, що вик@
лючно органи публічної влади мають легітимне
право провадити діяльність щодо управління ко@
ристуванням земельних ресурсів у межах зако@
ну [1, с. 44]. Лише держава має право у вигляді
нормативно@правових актів закріплювати норми
права, що регулюють форми власності на при@
родні ресурси, межі та особливості їх викорис@
тання; планувати та прогнозувати використання
ресурсів; заохочувати або стримувати освоєння
ресурсів; визначати форми регуляторного впли@
ву на процес природокористування; створювати
спеціальні органи для контролю та нагляду, які
мають відповідні функції; створювати умови для
ефективного природокористування; охороняти
та зберігати природні ресурси; формувати у на@
селення підходи до ощадливого, раціонального
природокористування.

У процесі використання земель різних видів
власності виникають об'єктивні суперечності,
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обумовлені суперечностями між сучасним ба@
жанням отримати максимальний зиск від вико@
ристання земель та майбутнім інтересом, відпов@
ідно до якого земельні ресурси мають бути збе@
режені в стані, який дасть можливість у подаль@
шому прибутково користуватися ними. Супереч@
лива інтегративність інтересів суб'єктів@землеко@
ристувачів вимагає існування державного регу@
лятора, і це створює ситуацію актуалізації існу@
вання і постійного вдосконалення [8, с. 46 — 48].

Загалом розвиток земельних відносин у ме@
жах певного регіонального формату (держави,
регіону, субрегіону) сприяє: концентрації сіль@
ськогосподарських угідь у руках активної час@
тини населення; повному забезпеченню потре@
би сільських жителів у земельних ділянках; за@
доволенню потреб у земельних ділянках пра@
цівників соціальної сфери на селі; створенню
інфраструктури ринку сільськогосподарських
угідь, забезпеченню його державного регулю@
вання; раціоналізації землекористування еко@
номічними методами [5].

Отже, управління земельними ресурсами —
це процес постійного вдосконалення земельних
відносин, землекористування і землеволодіння,
землевпорядкування території і землеустрою
господарств, оптимізації розподілу земель між
галузями господарського комплексу і раціона@
лізації їх використання у кожній із них, роз@
робка і впровадження комплексу заходів з охо@
рони земельного фонду та підвищення продук@
тивності й економічної ефективності викорис@
тання [14, с. 128].

А.М. Третяк розширює визначення по@
няття управління земельними ресурсами в
ринкових умовах та зауважує, що це проце@
си реєстрації і розповсюдження інформації
про власність на землю, вартість і викорис@
тання землі та пов'язаних із нею ресурсів
[10].

Таким чином, в Україні передбачено систе@
му управління земельними ресурсами, яка ба@
зується на регулювання відносин у сфері
сільськогосподарського землекористування за
допомогою нормативно@правових актів, дотри@
мання вимог чинного законодавства, система@
тичного контролю використання та охорони
землі, обмеження прав і свобод тих суб'єктів
змелених відносин, які порушують встановлені
державою норми.

З цього випливає, що забезпечення виконан@
ня функцій державного регулювання відносин
у сфері земельного права і є державним управ@
лінням земельними ресурсами України.

Ефективність державного управління та
регулювання питань землекористування зале@
жить від регулярного моніторингу поточного
стану та аналізу наявного потенціалу земель@
ного фонду, оцінки основних тенденцій у його
використанні.

Для підвищення рівня ефективності управ@
ління земельними ресурсами слід враховувати
той факт, що вони мають певні споживчі особ@
ливості (див. табл. 1).

Отже, особливостями, що характеризують
земельні ресурси є те, що земля виконує бага@

Особливості Характеристика
Призначення Багатофункціональне: екологічне, соціальне і економічне

Засіб виробництва, предмет праці, просторовий базис будь-якого бізнесу 
Форма функціонування у 
сфері підприємництва 

Натурально-речова і вартісна

Походження Невідтворна, природна частина природи, базовий ресурс усіх благ 
Ступінь рухливості Абсолютно нерухома, неможливо фізично перемістити в більш зручне місце. Велика 

залежність ціни від місця розташування 
Тривалість господарського 
кругообігу 

Нескінченне використання у цілому і частково 

Стан споживчої форми в 
процесі використання 

Зберігається натуральна форма протягом усього періоду використання й невикористання

Знос у процесі використання Не зношується, не руйнується, не втрачає своїх корисних властивостей, а покращується при 
раціональному використанні 

Зміна вартості в часі Потенційно вартість не знижується, а підвищується через зростаючий її дефіцит, інфляцію та 
інші фактори 

Кількість Постійна, не відновлюється в натурі
Якість Визначається унікальним місцем розташування і родючістю, які поновлюються природним 

шляхом, рельєфом і т. д. 
Взаємозамінність Не може бути замінена ніяким іншим ресурсом
Оборотоспроможність на 
ринку 

Окремі види земель обмежені чи виключені з господарського обороту 

Можливість сервітуту Право обмеженого користування чужою земельною ділянкою
Формування споживчої 
вартості 

Здійснюється власними силами протягом тисячоліть, прикладанням праці і капіталу 

Особливий спосіб розпоряд-
ження землею 

Землевпорядно-правові дії 

Таблиця 1. Особливості управління земельними ресурсами

Джерело: [9, с. 157].
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тофункціональну роль, є засобом виробницт@
ва, предметом праці та основою будь@якого
бізнес@плану. Іншою особливістю є те, що зе@
мельні ресурси за недбалого використання є
невідтворюваними, тому ціна землі залежить
від територіального розміщення та якості грун@
ту. Однак при раціональному користуванні
може покращувати свої властивості та рівень
родючості.

Слід також зауважити, що головна особ@
ливість управління земельними ресурсами по@
лягає в тому, що наслідки від цієї діяльності
спостерігаються у всіх сферах життєдіяльності
суспільства.

Окремо визначимо, що землі сільськогос@
подарського також характеризуються ря@
дом особливостей. До земель сільськогоспо@
дарського призначення належать: сільсько@
господарські угіддя (рілля, багаторічні на@
садження, сіножаті, пасовища та перелоги),
тобто з певним господарським використан@
ням; несільськогосподарські угіддя (госпо@
дарські шляхи і прогони, полезахисні лісос@
муги та інші захисні насадження, крім тих,
що віднесені до земель лісового фонду, землі
під господарськими будівлями і дворами,
землі тимчасової консервації тощо) [9, с.
158].

Цінність земельних ресурсів на сільськогос@
подарських виробництвах є беззаперечною,
оскільки має ряд специфічних особливостей та
характеризується обмеженістю, непереміщува@
ністю, невідновністю, практичною невичерпні@
стю продуктивності за умови раціонального
користування.

Загальновідомо, що земельні ресурси сіль@
ськогосподарського призначення є вищими
за пріоритетом у законодавчих актах, де виз@
начено дев'ять категорій земельних ресурсів.
Відмінною ознакою є те, що сільськогоспо@
дарські землі є основним засобом c/г вироб@
ництв, кінцевими продуктами яких є продук@
ти харчування, корми для тварин, а також си@
ровина для інших промислових галузей. Така
особливість є головним аспектом управління
цією категорією земельних ресурсів. На рівні
держави з метою удосконалення механізмів
управління сільськогосподарськими угіддями
було встановлено особливий правовий ре@
жим, який передбачає такий спосіб господа@
рювання, при якому можна забезпечити охо@
рону земель, підвищення рівня родючості
грунту, недопущення виснаження земельних
ділянок, результатом чого такі землі будуть
не виведені із сільськогосподарського оборо@
ту.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ході дослідження було визначено, що уп@

равління земельними ресурсами — це система@
тичні, цілеспрямовані дії з боку держави і су@
спільства у сфері земельних відносин та зем@
лекористування. Ці дії повинні базуватися на
земельній політиці управління земельних відно@
син, яка, в свою чергу, полягає в об'єктивності
та закономірності інформації задля формуван@
ня ефективних механізмів використання зе@
мельних ресурсів в країні, окремих регіонах та
територіях. Особливостями, що характеризу@
ють земельні ресурси є те, що земля виконує
багатофункціональну роль, є засобом вироб@
ництва, предметом праці та основою будь@яко@
го бізнес@плану. Земельні ресурси за недбало@
го використання є невідтворюваними, тому ціна
землі залежить від територіального розміщен@
ня та якості грунту. Однак при раціональному
використанні сільськогосподарських земель
можуть покращувати свої властивості та рівень
родючості.

Подальші дослідження даного питання ма@
ють розкрити механізми багатоукладного зем@
лекористування і паритетного розвитку
різних форм власності у сфері сільськогоспо@
дарського користування земельними угіддя@
ми, державного управління у сфері раціональ@
ного використання та охорони земельних ре@
сурсів.
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