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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток земельних відносин в Україні —

надзвичайно важливий процес. Оскільки зем�
ля вважається найціннішим багатством, вдос�
коналення інструментів її обліку та контролю
постають першочерговим завданням для забез�
печення збалансованого розвитку держави.

Земельний кадастр в Україні потребує знач�
ного вдосконалення. При чому необхідно вра�
ховувати, що наша країна досі знаходиться на
перехідному етапі до ринкової економіки. І ті
кадастрові системи, які зараз ефективно фун�
кціонують у розвинених країнах (Німеччина,
Франція, США), втратять свою ефективність,
якщо бездумно екстраполювати їх принципи в
вітчизняне інституціональне поле.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні основи й узагальнення практич�
ного досвіду із розвитку земельно�кадастрових
систем знайшли своє відображення в працях
вітчизняних науковців: І. Бистрякова, С. Були�
гіна, Д. Добряка, В. Кривова, В. Леонця, Л. Но�
ваковського, О. Новоторова, С. Осипчука, А. Со�
хнича, М. Ступеня, А. Третяка та інших. Проте
недосконалість земельного законодавства та
недостатній рівень інформативності сучасних
земельно�кадастрових документів зумовили
потребу подальших досліджень у цьому напрямі.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є проведення порівняльного

аналізу зарубіжного досвіду розвитку земель�
но�кадастрових систем та розроблення на його
основі пропозицій щодо удосконалення вітчиз�
няної земельно�кадастрової системи з ураху�
ванням сучасних вимог ринкової економіки.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Для забезпечення сталого розвитку зе�

мельних відносин в Україні, потрібно вдоско�
налювати чинну земельно�кадастрову систе�
му, але таким шляхом, який використовува�
ли зарубіжні країни, знаходячись на тому ж
етапі розвитку, що і Україна зараз. Закордон�
ний досвід з питань формування і функціо�
нування земельно�кадастрової системи важ�
ливо об'єктивно проаналізувати і виокреми�
ти саме ті фактори, які матимуть позитивний
вплив на розвиток земельних відносин в Ук�
раїні.

Франція. Земельно�кадастрова система в
даній країні вважається найрозвинутішою си�
стемою у всій Європі. Метою створення фран�
цузької кадастрової системи як яскравого
представника "наполеонівських" систем, стало
достовірне та справедливе оподаткування влас�
ників та користувачів земельних ділянок.

Національна служба кадастру реалізовує
свої повноваження за трьома основними напря�
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мами (службами): адміністративний, юридич�
ний та технічний [4].

Адміністративна служба здійснює:
— формування кадастрових реєстрів;
— реєстрацію передачі права власності на

земельку ділянку;
— видачу копій та виписок з кадастрових

документів;
— нарахування податків з землі.
Юридична служба земельного кадастру:
— розмежування власності на землю;
— ідентифікацію даних про землю, її окре�

мих ділянок;
— ведення земельно�кадастрової книги.
Технічна служба:
— відновлення старих та пошкоджених кар�

тографічних планів;
— координація, перевірка та централізація

знімання земельних ділянок;
— збереження межових знаків та геодезич�

ної мережі в цілому.
Сполучені Штати Америки. З огляду на вели�

ку площу, в США не існує єдиної земельно�када�
стрової системи, дія якої б поширювалась на всю
територію країни. Кожен штат має свою кадаст�
рову систему, але основні принципи лишаються
незмінними. До цих принципів відноситься поділ
території кожного штату на кадастрові блоки та
секції. Територія штату ділиться на чотири великі

частини (по горизонталі — базовою лінією, по
вертикалі — головним меридіаном). Наступний
рівень поділу — колони та строфи, які утворю�
ють квадрати зі стороною 6 миль. І сам цей квад�
рат ділиться на 36 частин (квадрати зі стороною
в 1 милю). Кожній частині присвоюється свій іден�
тифікаційний номер. Потрібно відзначити
гнучкість підходів до класифікації земель у США,
тому що вона спрямована на вирішення конкрет�
них цілей використання земель.

Особливістю ведення кадастру в США є
Актова система реєстрації прав [5]. Держава,
виступаючи лише в ролі реєстратора, не бере
на себе ніякої відповідальності стосовно конт�
ролю за дотриманням законності здійснення
операцій з землею.

Німеччина. Головною особливістю земельно�
кадастрової системи в Німеччині є відсутність фе�
дерального рівня. Кожна федерація має свій го�
ловний офіс та регіональні представництва. Робо�
ти з реєстрації здійснених операцій з землею по�
кладені на спеціальних працівників — ліцензова�
них осіб. Ліцензію землевпорядника може отри�
мати особа, яка має необхідну університетську
освіту та два роки практичного досвіду. Окрім цьо�
го потрібно здати державний іспит [5].

Земельно�кадастрова система Німеччини
має дві складові: кадастр нерухомості та гос�
подарський кадастр [7]. В першому класифіка�

Таблиця 1. Зарубіжний досвід розвитку земельно2кадастрових систем

Джерело: систематизовано автором на основі [1; 5—7].
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ція земель здійснюється за природними, еко�
номічними та юридичними показниками. В гос�
подарському ж кадастрі поділ відбувається за
землі безпосередньо сільськогосподарського
призначення (рілля, сади, виноградники тощо),
лісогосподарські види (ліси, болота та землі, не
придатні до обробітку), землі під забудову та
інші землі (дороги, аеродроми тощо).

Для достовірної та справедливої оцінки
землі в Німеччині земельно�оціночні роботи
передбачали детальне вивчення грунтів за ге�
нетико�морфологічними ознаками для визна�
чення продуктивності тієї чи іншої ділянки
землі сільськогосподарського призначення.
Цей процес називається бонітуванням.

Інформацію, отриману в результаті боніту�
вання, в поєднанні з даними, отриманими від
економічної оцінки, можна використовувати
для оцінювання ділянки за 100�бальною шка�
лою та розподілити землі на сім груп: в першу
групу потрапляють кращі землі, а в останню,
сьому, відповідно, найгірші.

Матеріали оцінки земель сільськогосподарсь�
кого призначення використовуються для плану�
вання виробничого районування території, роз�
міщення виробничих потужностей, створення
планів перспективного використання земель.

Канада. Відповідальний за ведення кадаст�
ру орган — служба інвентаризації земель, за�
безпечує вивчення земель за однаковими для
всієї країни критеріями з метою надання по�
вних та точних даних стосовно потенційної
продуктивності земель федеральним та про�
вінційним органам влади [7]. На основі отри�
маних даних формується оптимальна система
планування і управління земельними ресурса�
ми, прогнозування трансформації угідь. Виді�
ляють чотири типи оцінки земель: для сільсько�
го господарства, лісового господарства, для
рекреаційних цілей та відтворення фауни.

Реєстраційна система дозволяє отримати
повну правову інформацію про земельну ділян�
ку, а також виконати історичний пошук, тобто
визначити всіх власників земельної ділянки від
сьогоднішнього дня до першого її власника,
звичайно, за відповідну плату. Таку роботу
можна виконати, завдяки чіткій системі нуме�
рації прав власності та наявності картографіч�
ного матеріалу на всі зареєстровані ділянки.
Історичний пошук деякі покупці землі здійсню�
ють для того, щоб провести операцію купівлі
землі з найменшим ризиком для себе [7].

Італія. В країнах, в яких діє наполеонівська
кадастрова система, до визначення просторо�
вого знаходження земельної ділянки підходять
по�різному. Так, в Італії земельний кадастр

розділяється на "горизонтальний", до нього
відносяться об'єкти, що знаходяться на гори�
зонтальній площині землі, і "вертикальний", так
званий урбаністичний, куди входять такі об'єк�
ти, як будівлі і споруди, а також об'єкти для
промислового і комерційного використання.

Досить слабкою в наполеонівської кадаст�
ровій системі є юридична сторона. В Італії дані
кадастру не вважаються правовизначними,
тобто, довідки, отримані з реєстру, не мають
юридичної сили, що тягне за собою низку пра�
вових негативних наслідків для покупців [6].

Іспанія. Кадастрова система Іспанії яв�
ляється яскравим представником наполеоні�
вської системи. Для кадастрової системи цьо�
го типу управління нею, як правило, централі�
зовано, на муніципалітети покладено виконан�
ня робіт з кадастру.

Спочатку наполеонівський кадастр мав ви�
ключно фіскальний характер, але сучасні тен�
денції розвитку світової економіки розширили
цільової діапазони кадастру [6]. В Іспанії ка�
дастр має фіскальний характер. Кадастрова си�
стема цього типу зазвичай складається з картог�
рафічної і текстової (графічної) частин. У ка�
дастр включені реєстр прав і кадастрові карти.
Реєстри, як правило, взаємодіють, але не інтег�
ровані. Додатково в кадастри включаються реє�
стри, що містять відомості природного і кліма�
тичного характеру. Так, в кадастр Іспанії вклю�
чені реєстри про грунти і природні ресурси.

Особливістю земельного кадастру саме в
Іспанії [6] є розділення його на міський та
сільський. Сільський кадастр ведеться згідно з дво�
ма напрямами: інвентаризація земель сільськогос�
подарського призначення в цілях реєстрації та
використання кадастру в цілях оподаткування.

Інформація, що міститься в земельному ка�
дастрі Іспанії, відображає не лише дані про су�
часний стан земель, а й показує зміни різного
характеру: фізичного, економічного та юри�
дичного (рис. 1).

Реєстрація зазначених змін у кадастрі не
лише дозволяє розширити інформаційну базу
для проведення максимально точних оцінок
земель та прогнозів їх використання, а й забез�
печує потенційного покупця земель інформа�
цією про попередніх власників та про форми
використання ними конкретної території.

Визначимо місце вітчизняної земельно�ка�
дастрової системи. Офіційно земельний ка�
дастр ведеться в Україні з початку 80�х років
минулого століття. На думку Р. Панас, сучасна
система включає в себе наступні елементи [4]:

— кадастрове зонування;
— кадастрові знімання;
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— бонітування грунтів;
— економічна оцінка;
— грошова оцінка і державна реєстрація зе�

мельних ділянок;
— облік кількості та якості земель та ін.
Значною проблемою проведення бонітуван�

ня в Україні є наявність застарілих баз даних,
деякі з яких містять інформацію лише за 1987 рік.
Провести достовірну оцінку та створити об�
'єктивні плани, опираючись на подібну інформа�
цію, неможливо, а оновлення баз просувається
значно повільніше, ніж необхідно, у зв'язку з
нестачею коштів в державному бюджеті.

Важливо розуміти, що сама земельно�када�
строва система в Україні, незважаючи на неак�
туальність наявних в неї даних про стан земель,
потребує принципових змін.

Візьмемо визначення, яке пропонує Закон
України "Про Державний земельний кадастр"
[2], де вказано, що Державний земельний ка�
дастр — єдина державна геоінформаційна сис�
тема відомостей про землі, розташовані в ме�
жах державного кордону України, їх цільове
призначення, обмеження у їх використанні, а
також дані про кількісну і якісну характерис�
тику земель, їх оцінку, про розподіл земель між
власниками і користувачами.

Дане визначення має ряд недоліків, оскіль�
ки не в повній мірі висвітлює принципи та
функції, які мають бути притаманні земельно�
кадастровій системі європейської держави. Для
того, щоб наблизити вітчизняну земельно�када�
строву систему до європейської, на нашу дум�
ку, не вистачає такого важливого елементу, як
реєстрації земель з усіма характеристиками, що

необхідні для сталого еколого�
економічного та соціального
розвитку територій. Тобто фор�
мування та зберігання інфор�
мації про стан, кількісні та якісні
характеристики земель, не по�
винне стати самоціллю, а дані —
використовуватись не лише в
правовому полі. Яскравим при�
кладом є Іспанія, кадастрові
бази якої містять інформацію не
лише про стан та місцезнаход�
ження землі, а й про всі зміни,
які відбувалися з тим чи іншим
об'єктом власності за весь час
ведення записів.

Враховуючи світовий досвід
регулювання земельних відно�
син [8], для формування ефек�
тивної земельно�кадастрової
системи в Україні важливо

сформувати масив інформації про: землі та зе�
мельні ділянки, права на які не оформлені, або
оформлені неправильно; невикористовувані
або неефективно використовувані землі і зе�
мельні ділянки; землі, вільні від прав третіх
сторін, придатних до використання. Ці заходи
дозволять сформувати структуру земельного
ринку, яка складається з нормативно�правової
бази, методів економічного регулювання та ін.

Таким чином, згідно з [3], сучасна земель�
но�кадастрова система, яка вибудовується з ви�
користанням сучасних інформаційних техно�
логій, у перспективі створює можливість опе�
ративно отримувати необхідну інформацію
про землі та земельні ділянки на всій території
України за рахунок користування відомостя�
ми про об'єкти кадастру, що відображені на
цифровій картографічній основі.

Тому на етапі формування єдиної націо�
нальної земельно�кадастрової системи і забез�
печення повної та достовірної інформації щодо
правового режиму земель, їх цільового призна�
чення, обмеження у їх використанні, а також
даних про кількісну та якісну характеристику
земель, їх оцінку, про розподіл земель між
власниками й користувачами, потрібно врахо�
вувати, що досі залишаються тимчасово не вне�
сені до земельного кадастру відомості попе�
редніх років про всі його об'єкти, які задоку�
ментовані на паперових носіях. Важливо за�
значити, що в разі виявлення розбіжностей між
відомостями електронного та паперового зе�
мельного кадастру, відомості на паперових но�
сіях матимуть юридичну перевагу над елект�
ронними.
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Рис.  1. Характеристика змін у даних земельно2кадастрової
системи Іспанії

Джерело: сформовано автором на основі [7].
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ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, ефективна робота земельно�
кадастрової системи в Україні — єдиний спосіб
наведення порядку в правовому аспекті вико�
ристання земель, в тому числі, сільськогоспо�
дарського призначення.

Світовий досвід показує, який вигляд по�
винна мати сучасна, ефективна, добре органі�
зована земельно�кадастрова система. Не�
від'ємними складовими такої системи повинні
бути юридична, технічна та економічна сторо�
ни (як, наприклад, у Франції та Іспанії). Юри�
дична частина кадастру розкриватиме інфор�
мацію про усіх власників та користувачів землі
від сьогодення до початку ведення записів
(історичний аспект реєстрації прав власності
добре представлений в земельно�кадастровій
системі Канади), технічна сторона міститиме
дані про фізичний, хімічний склад грунту, гео�
графічне місцезнаходження ділянки, її форму
та розмір, а економічна — про способи вико�
ристання цієї землі (в господарських цілях, за�
лісення, забудова тощо).

Отриману багатошарову інформацію необ�
хідно використовувати для побудови планів
використання земель в майбутньому (аналогі�
чних німецьким) для отримання максимальної
вигоди з кожної окремо взятої ділянки одно�
часно зі здійсненням мінімального впливу на
рівень забруднення земель. Крім того, в Україні
значною проблемою досі лишається процес
реєстрації інформації про земельні та інші при�
родні ресурси, права власності, використання
та оцінку земель у складі земельно�кадастро�
вої системи. Державний земельний кадастр
повинен стати системою не лише реєстрації,
накопичення і узагальнення даних про землі та
території, а й системою обліку, управління і
забезпечення збалансованого розвитку країни.
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