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Сучасна система управління земельними ре�
сурсами має галузевий характер та впроваджує
систему управління відповідно до функцій зе�
мель, зокрема соціальних, економічних та еко�
логічних пріоритетів їх використання. Законо�
давчо�нормативне регулювання використання
та охорони земель є одним із основних ме�
ханізмів управління земельними ресурсами в
Україні. Воно здійснюється у трьох напрямах:
відносин землекористування, методів еконо�
мічного регулювання, землеохоронної діяль�
ності [1].

Земельні відносини регулюються Конститу�
цією України, Земельним Кодексом, а також
прийнятими відповідно до них нормативно�пра�
вовими актами. Ефективність управління зале�
жить від комплексності їх реалізації. Внаслідок
реформування земельних відносин у 90�х роках
минулого століття в Україні виникла нова сис�
тема приватних, приватно�орендних, колектив�
них і одноосібних землекористувань, які мають
різноманітний правовий статус, власність, орен�
ду тощо. З'явилось багато землевласників у
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особі власників земельних часток (паїв), се�
лянських господарств та орендарів. Усе це уск�
ладнило впровадження екологозберігаючих та
грунто�відновлювальних технологій на рівні
природно�територіальних одиниць та агролан�
дшафтів. Унаслідок неузгодженого використан�
ня земельних ресурсів у межах агроландшафтів
відбуваються процеси погіршення їх стану та
деградації. Для впровадження ефективнішого
управління земельними ресурсами було створе�
но орган державної виконавчої влади із земель�
них ресурсів (Держкомзем України). Однак
створений державою орган земельних ресурсів
не впровадив нової системи управління земель�
ними ресурсами, яка б відповідала вимогам часу
[1—3].

Мета роботи — провести аналіз чинного за�
конодавства у сфері землекористування. Об'єкт
дослідження — земельне законодавство. Пред�
мет досліджень — законодавче забезпечення ви�
користання земельно�ресурсного потенціалу.
Під час виконання роботи використовувалися
такі методи досліджень: інформаційно�бібліог�
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рафічний, аналітичний (аналіз літератури, уза�
гальнення результатів).

За результатами досліджень, останніми ро�
ками недостатньо проводяться землевпорядні
роботи із складання планів земельно�госпо�
дарського устрою в новоутворених агроформу�
ваннях та фермерських господарствах. Вказані
роботи фінансуються за залишковим принци�
пом. Із прийняттям Земельного кодексу Украї�
ни у державі створено підгрунття правової бази
для створення механізмів ринкового регулюван�
ня земельних відносин. Відповідно до Консти�
туції України, прийнятий Земельний кодекс Ук�
раїни встановлює три форми власності на зем�
лю. Згідно з цим земля може перебувати в дер�
жавній, комунальній та приватній власності (ст.
78 п. 3). Всі форми власності — рівні [1].

Відповідно до Конституції України встанов�
лено, що управління землями державної влас�
ності належить до повноважень органів виконав�
чої влади — Кабінету Міністрів України, Ради
Міністрів Автономної Республіки Крим, облас�
них та районних (міських) державних адмініст�
рацій. Органи місцевого самоврядування розпо�
ряджаються землями комунальної власності.

Нині детально визначено класифікацію зе�
мель України та впроваджено 9 категорій зе�
мель. Земельний кодекс України — це документ,
у якому в систематизованому вигляді розміще�
но норми, які регулюють земельні відносини
щодо володіння, користування і розпоряджен�
ня землею. Однак, на нашу думку, цей документ
має деякі недоліки, які в майбутньому можуть
позначитися на екологічному стані земельних
ресурсів та їх раціональному використанні.

Насамперед, недостатньо виписані відноси�
ни між орендодавцем і орендарем. Зокрема, у Зе�
мельному кодексі України (ст. 22 п. 5) вказано,
що землі сільськогосподарського призначення
не можуть надаватися у власність іноземним
державам, іноземним громадянам, особам без
громадянства, іноземним юридичним особам,
але можуть надаватися в оренду до 50 років. За
цих умов іноземний орендар може бути незаці�
кавленим у відновленні родючості грунтів та у
раціональному їх використанні. Крім того, за
інтенсивної експлуатації сільськогосподарських
угідь наприкінці терміну оренди землевласник
може повернути землі у незадовільному стані.
Згідно з нормою закону, орендодавці (особли�
во власники невеликих паїв) неспроможні
відстоювати свої інтереси у судових спорах із
великими компаніями, з огляду на фінансові
умови, некомпетентність тощо. Тому виникає
необхідність у створенні об'єднань власників зе�
мельних паїв, які могли б відстоювати свої пра�
ва у судовому порядку і мали б можливість
впливати на орендаря впродовж терміну дії
оренди, а не після її закінчення, коли виправити

становище щодо екологічного стану земель буде
неможливим.

Тобто, значне занепокоєння викликає про�
блема неефективності орендних відносин. Так,
є ризик виснаження найближчим часом значної
частини найбільш родючих земель, переданих в
оренду на короткі та середні терміни (понад 60%
всіх договорів на оренду), а також ризик втрати
своєї власності селянами пенсійного віку, які
здають земельні ділянки в оренду терміном на
10 і більше років [1]. Також чітко не визначено
власності полезахисних насаджень та хто несе
відповідальність за їх стан і відповідно витрати
із їх утримання. Так, у пункті 8 статті 25 Земель�
ного кодексу України говориться: "Внутрішнь�
огосподарські шляхи, господарські двори, поле�
захисні лісосмуги та інші полезахисні насаджен�
ня, гідротехнічні споруди, водойми тощо можуть
бути відповідно до цього кодексу передані у
власність громадян, сільськогосподарських
підприємств, установ та організацій. На нашу
думку, слід більш чітко та однозначно визначи�
ти права власності на полезахисні лісосмуги та
інші захисні насадження, оскільки їх утриман�
ня пов'язане з фінансовими витратами, які нео�
хоче бере на себе виробник. Внаслідок цього
створюється ситуація, коли немає відповідаль�
них за їх утримання. Невирішеним аспектом за�
лишається також питання створення захисних
лісових насаджень. Нині такі насадження ство�
рюються на землях меліофонду, що передані під
залісення державним лісогосподарським
підприємствам. Попри це майже неможливо
сформувати усю систему захисних лісових на�
саджень у межах окремих територій чи фер�
мерських господарств, які належать окремим
власникам.

Потребують також законодавчого забезпе�
чення деякі питання щодо ефективного викори�
стання земель їх власниками та орендарями. Так,
за даними Центру Разумкова, в Україні неефек�
тивно використовується значна кількість розпай�
ованих земельних ділянок. Зокрема понад 1 млн
осіб не обробляють і не здають ділянки в оренду,
внаслідок чого у масштабах країни не викорис�
товується земельна частка загальною площею 4,8
млн га (близько 12% від загальної площі сільгос�
пугідь) [1]. Надані в оренду землі обробляються
застарілою технікою, яка спричиняє значне еко�
логічне навантаження на земельні ресурси. Важ�
ливим видом відповідальності за порушення зе�
мельного законодавства є така санкція, як при�
пинення права користування землею. Відповідно
до статті 141 Земельного кодексу України, право
користування земельною ділянкою припиняєть�
ся у разі: використання земельної ділянки у
способи, які суперечать екологічним вимогам; ви�
користання земельної ділянки не за цільовим при�
значенням; систематичної несплати земельного
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податку або орендної плати. Проте механізм при�
пинення права користування земельною ділян�
кою недостатньо розроблений і практично не
функціонує [1; 4; 5; 6]

Закон України "Про плату за землю" (ст. 12)
визначає широке коло пільговиків, які звільня�
ються від сплати за землю або користуються
його зменшеною сумою, а це — різноманітні
підприємства, установи, організації, навчальні
заклади тощо. Також відсутній механізм інвен�
таризації платників податку. Така ситуація про�
вокує розвиток на цій основі зловживань, а
відтак, недоотримання коштів, які могли б бути
направлені на покращення екологічного стану
земель. Тому перелік пільговиків слід перегля�
нути і скоротити до мінімальної кількості з ме�
тою недопущення безвідповідального ставлен�
ня до землі.

Не забезпечується пріоритетність земель
сільськогосподарського призначення, не зважа�
ючи на те, що, відповідно до статті 23 Земельно�
го кодексу України, для потреб, не пов'язаних
із веденням сільськогосподарського виробниц�
тва, мають надаватися переважно несільсь�
когосподарські угіддя або сільськогосподарські
угіддя гіршої якості. Однак на практиці вимоги
цієї статті не дотримуються, внаслідок чого Ук�
раїна втрачає значні площі родючих земель, які
використовують під забудову, розміщення
об'єктів тощо [2].

Сучасне управління земельними ресурсами
дедалі більше вимагає застосування нових
підходів та принципів до організації території
землекористувань і володінь. Таким принципом
є ландшафтний підхід, який дає змогу вивчити
увесь комплекс природно�географічних умов і
ресурсів, а також виявити закономірності побу�
дови частин ландшафту, їх внутрішні зв'язки,
динаміку змін у ландшафті. Оптимальне вико�
ристання ландшафту має забезпечити ефектив�
не виконання відповідних функцій, зберігаючи
властивості ландшафту як системи. Впровад�
ження проектних рішень, спрямованих на захист
грунтів від ерозії, відновлення їхньої родючості,
створення стійких агроландшафтів, закріплених
законодавчими і нормативними документами,
має бути обов'язковим для господарючих на те�
риторії України підприємств усіх форм влас�
ності.

Потребує удосконалення механізм вилучен�
ня землі з інтенсивного обробітку. Згідно з Ука�
зом Президента України від 3.12.1999 № 1529/
99 "Про невідкладні заходи щодо прискорення
реформування аграрного сектора економіки",
характер і шляхи і використання орних земель
визначають самі власники землі — землекори�
стувачі. Тому під час виведення орних земель з
ітенсивного обробітку необхідно, насамперед,
керуватися економічною й екологічною доціль�

ністю, досвідом та пропозиціями самих земле�
користувачів. Обов'язковому вилученню з обро�
бітку підлягають сильноеродовані і радіаційно
забруднені землі. Також підлягають трансфор�
мації в луко�пасовищні угіддя середньозмиті
грунти на складних схилах крутизною понад 3°
та землі сильно еродовані грунти на схилах по�
над 7° і піщані переважно потрібно вилучити не
тільки з орних земель, але й зі складу сільсько�
господарських угідь. Найдоцільнішим є переве�
дення їх у еколого�стабілізуючі території, зок�
рема шляхом їх залісення. Слід також прийня�
ти відповідні закони щодо запобігання розорю�
ванню схилових земель, земель гідрографічної
мережі та осушених заплавних торфових і тор�
фоболотних грунтів [3].

Не менш важливим механізмом правового
регулювання раціонального використання та
охорони земель є стандартизація та нормуван�
ня землекористування. Завдання нормування —
сприяти найефективнішому використанню зе�
мельних ресурсів та планомірно обмежувати
вплив господарської діяльності на них через ре�
алізацію проектів землеустрою. Відповідно до
статті 30 Закону України "Про охорону земель"
у галузі охорони земель та відтворенні родю�
чості грунтів встановлюються стандарти, норми
та правила, зміст яких розглянуто у четвертому
розділі. Незважаючи на досконалість методів
використання та охорони земель, а також при�
родоохоронного законодавства, землевласники
і землекористувачі їх не використовуватимуть,
якщо це не буде їм вигідно. З огляду на це, по�
ряд із покращенням земельного законодавства,
важливим завданням держави є створення таких
умов діяльності землевласників і землекористу�
вачів, коли вони будуть матеріально зацікавле�
ними раціонально використовувати земельні
ресурси та змушені займатися землеохоронною
діяльністю. З іншого боку, економічні методи
теж не завжди забезпечують необхідний якісний
рівень землеохоронної діяльності. Тому найкра�
щих результатів можна досягти за розумного
поєднання економічної зацікавленості з доволі
жорстким контролем та адміністративним при�
мусом дотримання екологічних аспектів земле�
користування. Контроль за використанням і
охороною земель — це складова механізму уп�
равління. Його ефективність залежить від здійс�
нення механізмів управління на початкових
рівнях. Такими рівнями є землекористувач, село,
селище, місто, район, область. Контроль має
бути безперервним і вестись на основі оператив�
ної земельно�кадастрової інформації та земле�
впорядної документації на місцях.

Існують проблеми щодо фінансування при�
родоохоронних програм, головним чином, через
відсутність підтримки охорони земель на дер�
жавному рівні. Законами України "Про бюджет"



6
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 9, 2012

встановлено, що всі надходження від сплати зе�
мельного податку залишаються в органах місце�
вого самоврядування. Місцеві ради майже усі
надходження від сплати земельного податку на�
правляють на цілі, не пов'язані із земельною ре�
формою та охороною земель, що спричиняє по�
силення деградації угідь, подальше зниження
їхньої родючості [2].

Отже, дії існуючих еколого�економічних ме�
ханізмів із захисту земель від деградаційних про�
цесів спрацьовують не повною мірою. Тому не�
обхідна їх модернізація за допомогою впровад�
женням заходів щодо стимулювання природо�
охоронного землекористування із обов'язковим
юридичним оформленням конкретного механі�
зму. Кошти від плати за землю, відповідно до За�
кону України "Про плату за землю", мають пе�
рераховуватися на спеціальні рахунки Держ�
комзему України та обласних головних уп�
равлінь земельних ресурсів, які використовують�
ся для розробки відповідних землевпорядних
розробок із захисту земель від деградаційних
процесів, відтворення родючості грунтів і на цій
основі — для поліпшення довкілля.

ВИСНОВКИ
1. Недоліки реформування земельних відно�

син і землекористування простежуються як у
сфері сільськогосподарського виробництва, так
і у самій системі управлінні земельними ресурса�
ми, особливо на місцевому рівні (сільські, селищні
ради, землекористувачі). Існуючі механізми во�
лодіння, користування і розпорядження земель�
ними ресурсами не дають змогу здійснити перехід
земельної власності до ефективно господарчих
об'єктів. Значні недоліки у системі справляння
плати за землю зумовлюють істотні втрати над�
ходжень до бюджету, внаслідок чого не здійсню�
ються (через брак коштів) заплановані заходи
щодо охорони та відтворення земель.

2. Екологічний стан земельних ресурсів Ук�
раїни зумовлює необхідність створення мотива�
ційно�стимулювальної основи для формування
і розвитку екологічно�орієнтованого землеко�
ристування. Необхідним є створення системи
нових економічних регуляторів екологічного
поліпшення землекористування. До таких регу�
ляторів слід віднести різні види податкових пільг
у межах податкової та кредитно�фінансової
політики щодо стимулювання інноваційної та
інвестиційної активності товаровиробників для
застосування сучасних ресурсозберігаючих тех�
нологій у використанні земельних ресурсів.

3. Важливим інструментом у здійсненні еко�
логізації землекористування є диференціація цін
із врахуванням екологічних чинників, тобто
встановлення доплат або зниження цін залеж�
но від екологічно чистої чи забрудненої про�
дукції. Це зумовлює необхідність впровадження

відповідної системи еколого�економічних ме�
ханізмів захисту земель від деградаційних про�
цесів, яка заохочувала б і зобов'язувала земле�
власників та землекористувачів реалізовувати
природоохоронні та ресурсозберігаючі заходи.
З огляду на захисну роль, яку здійснюють під час
екологічної стабілізації землекористування, під
механізмами захисту земель від деградаційних
процесів розуміється стабільно зафіксований
зв'язок взаємодії, що створює відповідний стан
системи, спрямованої на локалізацію та ліквіда�
цію вказаних процесів у використанні земельних
ресурсів і сприяння відтворенню навколишньо�
го природного середовища.

4. Для здійнення екологічних та економічних
механізмів захисту земель від деградаційних
процесів необхідним є комплексне спрямуван�
ня їх за відповідним фінансовим і організацій�
ним забезпеченням та державною підтримкою і
регулюванням. Особливо потребує відновлення
дії Закону України "Про плату за землю", за
яким 30% надходжень від податку на землю ви�
діляються на охорону, збереження і відтворен�
ня родючості грунтів. На виняткову увагу зас�
луговує розробка "Регіональних програм вико�
ристання і охорони земельних ресурсів", яка є
однією із основних передпроектних розробок,
що враховує конкретні територіальні й природ�
но�кліматичні особливості господарської
діяльністі, яка здійснюється на цій території,
щодо розвитку земельно�ерозійних та інших дег�
радаційних процесів, а також сучасний стан дов�
кілля.
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