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Науково-органiзацiйнi засади та завдання систем и

управлiння земельними ресурсами

06~"PYHmoвa/lO I/еобхiдuicть ефекmUGnого та системного управ·

лillJlЯ зе.ме;lЫIUМU ресурсами, 6 "ершу чергу державного. I/РОnОIlУ

юmься llaуково·органiзацiUнi засадu, адаnmовОlli завдшmя щодо

створения та Фуm.::цiонуваUIIЯ дiuоооi" системи Уllравлiння земе"ьнu·

.ми pecypca'flI.

Thcre аге prove [О lhe necessilY о/ effeclive and systemic maflagemeflt
о/ the lашl rcsources. SсiеШifiсаllу·огgаnizatiОflаl grounds. adapted tаsю

"'hich аге related to тaking and /unctioning the management system о[

the IUlld resources аге proposed.

В'юн Ha-,"а.IМ IUЯlli8НIt - к.wtДИдaТсI\OНО\4I ....
НИХ Ilayк. JЮцсtrr кuфСЩ>И еКОНО\!lЮI та Cl(~

HOMC'ТpII, ДОI\l'ОРЗШ Pan.н гю 81tвчеюuo про

.n;ytm1f\HIfX си:! УКР:iШJ.l IlAH Уli:palllН. Ко:ю

нзукО8lt'( IIrrcpccl8 - екoлoro--eКОI-IО"4IЧНJ JЧ»

БЛС\4Н ро3КН11С)' лпк.
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Розвиток соцiально-економi~lн.их формацiй,

суспiльного вирсбництва може здiйсиюватися тiль~

ки в конкретних природних умовах, серед яках

наЙважлиВlШи..\otи Ш1я житгя людства с земельнi

ресурси.

Зе\U1Я С осоБЛИВИ,\1 видом природних pecypciв,

"кий ВllКОРНСТОВУcrься в pOJ'Ii головного засобу

Вllробниuтва в сiльсыюму i лiсовому rocподарствах

i просторовоУ базlf для розвкгку i розмiщення Bcix
га.тrузей народного господаретва. Адже вiдомо, що

земельнi ресурс и, на використаннi яких формуcrься

бiля 95% обеяг;в ПРОДОВОЛЬЧОI'О фонду та 2/3 фОН

ду тoвapiв споживания, правомiрно вважаються

neр"шним фаtmJром виробництва, фундаментом

е~ОIIO\tiки Укра"iни. Частка зеМeJlЬНИХ pecypciв У

сюадi продукгивних сил краУIШ склздас понад 40

вUcоткiв. У ресурснiй забезпеченocтi соuiально·

еконо\tiчного розвитку Украi'ни земля склада( май~

же 45%. Тому Вт того, наскiльки ефективно cYClli
льство буде управляти земельними ресурсами, бу·

дуть залежати теМП1J соцiЗ11l .•но-економiчного, ду

ховного та lНШОro розвитку держави.

ОсоблИВО актуальною WI проблема стас в умо·

вах РИНКОВОI економiки. коли законодавчо ЗЗJ""Рiп~

:uoютьcя рiзнi 4юрми власностi i rocподарювання

~зе\lЛi,

ГроМадЯНам у,,:ра'iки кинi передано у власнiсть

мL1ЬЙОНИ rel..~piв продуктивних земель для розмi

щення осоБИСТИХ пiдсобних госгюдаретв, органiза

uii селянсышх (фермерських) господарств. Переда,

но значнi ПJ10щi для 6удiвництва житла, ведення

ca:riВНlщrБa, городництва ТОЩО.

Збiльшення чисельноcтi суб'eктiв rocподарю~

вання на зе~tЛi зiнiцiювало розширення кола учас

I!Икiв земельних вiднОСИJ-I, заrocтpило екологiчнi

щю6.,е~и дОВкiлля. Це, в свою черry. заrocтpило

необхiднiсть розробки нового i вдосконалення ic~

I/)'ЮЧОro пакета законодавчих ДOкyMeнтiв щодо

!jюрм власностi, плати за землю, оренди землi, iпо

теки, охорони землi ТОЩО. Вже CbOГOHHi стало оче

BIUHK\t, що методи ynравлiння земельн'ИМи ресур·

са.ЧII, якi склашtСЯ за часiв державно'j власнocтi на

Je\tlЮ i проДовжують зберiгатися до сьогоднi, не

ВL1JЮвiдають сучасним 8ИМОгам рннковот eKoHoMi
Щ не задовольняють потреб суб'сктiв rocподарю

вання на землi.

Як вважають вченi-аграрiУ [1], Земельни:й ко

декс УкраУни, прийнятий Верховною Радою УкраУ,

ни 25 жовтня 2001 року, заЮlaВ економiчний фуН

J:шеfrГ дIlЯ формування реального господаря - ела

CНl{},.1! на землi. BiH зорiпrroваний на перехiд до

~ганiзaцiйно-rocподарських i економiчних мето-
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AiB управлiння земельними ресурсами, оскiльки

адмiнiсч>ативними методами управлiння нiколи не

вдаcrься створ~пи умови для розвитку ефе .....,.ивного
Jе~1ЛеКОРИС1)'вання. З ЦbOI'O погляду кожна стаття,

кожен пункт ПО..10жень Земельного кодексу ( вихiд

ною базою, на niAcтaBi яко'i повиннi прий.\tатися

ефективнi управлiнськi рiшення в ranузi ВИКОР~IС

тання охорони землi.

Проте вони стверджують, шо БУ~10 б великою

ПDМlmкою вважати, що Земсльний кодекс ( само

HocтaTHiM документом, який може забеЗllечити

внрiшення icнуючих проблем землекористування,

На пiдставi Земельного кодексу потрiбно на

прашовати низку iНШ~IХ paMKoB~rx законiв, якi б

деталiзувалlt стратеriю i тактику управлiння зе~1е

ЛЬН~tМИ ресурса\1И, Зокремз, це Закони v...."Ра.'iни
"Про землевпорядкування", «Про Державний земе

льний кадастр", "Про ринок землi", "Про inoтeкy",

''Тlpo розмежування земель державно'i i комуналь
ноУ влаСIIОСтi", а також з огляду на особливу важли

BicTb охорони земеJlЬНИХ pecypciв потрiбно першо

чергово прийняти Закони Украi'ни "Про охорону

земель", "Про охорону грунт;в", "Про консервацiю

rocподарських yгiдъ" ТОЩО.

Всупереч очiкуванням, земеЛЫlа реформа

1991-1999 рр. не тiлъки не дала позитивних резуль

таnв, але навпаки, призвела до новоУ руйнацii' сi.лъ

ськогосподарського землеКОРИС1)'ванtIЯ, плуганини

в земельних вiдносинах, ВИЮlиканих иеДОСКDналiс

тю законодавчих актiв,

Однi(ю з важли:вих причин TaKoi' ситуацii' (
втрата державою функцiУ централ;зованого управ

лiння земельними ресурсами i BiAcyrHiCТb (диlюi'

зеМeJiЬНО'i полiПIКИ, що позбавИЛО можливocтi ре

гулювання процесу фор")'В3ННЯ земельних .iдHO

син з допомогою державних важелiв. Це видно

нзвiть iз ТОГО, що Держкомзем У"'''Раi'ни, на ккий

законом про земельну реформу (1990 р.) Biд ;меиi

держави покладалися органiзацiйна, землевпоряд·

из, контроль на i консультацiйна функцii', перестав

видiляти кошти на органiзацiю рацiонального вико

ристання й охорону земель. Надходж:ення Biд земе

льного подаTh')' викор~tстовyвaлJ1СЯ не за Wльовим

призначеШIЯМ, що призвело до поriршення я.кiсно

го стану земель, руйнування мeл.iоративно'j мережi,

розвитку ерозii' та iH. Внаслiдок цього показники

екоиомiчного розвитку агросфери Укра'iни значно

вiдстають вiд свiтових Досягнень. Напри.клад, ефек

тивнiсть виробництва зерна i зернобобових у Kpa'ilii
на 3-5 порядкiв нижча. нiж, вiдnовiдно, в fталi'i,

Нiмеччию, Франuii Також ми поступаемося ци.м

краУнам iy виробtrnцтвiм'яса BCix видiв.
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Отже, на сьоroднi потрiбна система державно

го управлiння земельними ресурсами, яка б ре'ШЬ

НО забезпечlUШ:

•

прiоритет у HaA8HHi продуктивних земель

для потреб сiльського господарства базу

&ться на тому, щQ землi, придатнi для

сiльськоrocnодарського виробництва, по

виннi передаватися в першу чергу для цих

цiлей, 8изначення земель, ПРИД8ТНИХ для

потреб сiльського господарства, здiйсню

еться на пiдставi даних Державного земе

льного кадастру;

системний niAxiA у землекористуваннi

знаходить сво& вiдображення у комплекс

ному вивченнi земельних pecypciB i Tie'i
частини середовища, яка визнаЧ8& необ·

xiAHi умови i"x iснування, Системному пiд·

екологiзацi'j землекористування;

• заКDиодавчого, нормативного та методич

ного забезпечення рацiонального земле

користування та iH.

Вllрiшсння озна'tених завдань потребу( чiтко

ГО, cyrHicHoro визначення 'ix 3Micтy, а саме:

• наукоео обr'рунтований перерозподiл эе

мельних pecypciB передбача& розподiл

землi мiж рiзними формами власностi на

землю, що здiйсню&ться на OCHOBi проек

Tis роздержаsлення j приватизацli земель

сiльськогосподарських пiдпри&мстs;

• pisHonpaBHiCТb ycix форм власностi i гос

подарювання на землi виража&ться В то

му, що за допомогою землевпорядних дiй

держава sиступа& гарантом рiвноправнос

~держаВНо"i, комунально'i та приватно!

форм власностi;

платнiсть землекористування проявля&ть

ся у виглядi земельного податку або орен

ДНО"I плати за землю, виходячи обов'язко

ВО з кадастрово'! ОЦIНКИ земель i мiсцепо
ложення земельно"i дiлянки, Платнiсть за

землю проводиться з метою створення

економiчного механiзму рацiонального

використання i охорони земель;

економiчне стимулювання рацiонального

землекористування передбача& видiлення

коштiв власникам землi i землекористува
чам з метою компенсацi'j тих затрат, якi

вони спрямовують на пiдвищення родючо

CTi rpyHTiB i запобiгання негаТИ8НИХ явищ у

землекористуваннi, вироБНИЦТ8i екологiч

но чисто'i суспiльно необхiДНо"l продукцП

тощо, а таКQЖ стягнення вiдповiдних

штрафiв, розмiри яких ПQвиннi бути адек

BaTHi затратам, направленим на усунення

негативних процесiв у землекористуваннi

в результатi недотримання r'рунтозахис

них технологiй;

HeAoTopKaHHiCТb права власностi та права

користування землею поляга& в тому, що

втручання в дiяльнiсть власникiв землi i
землекористувачiв, пов'язане з викорис

танням землi, з боку державних, гаспо

дарських та iнших opraHiB i органiзацiй

забороня&ться, за виняткQм випадкiв по

рушення ними земельного законодавства;

науково обr'pунтованого перерозподiлу

земельних pecypciB;

забезпечення piBHonpaBHocтi Bcix форм

власностi на землю;

стимулювання та вiдшкодування зБИТКiВ,

грошово-фiнансово"i та noAaTKoBoi' полiти·
ки, дотаЦl1 i субвенцj'j тощо;

недоторканност; права власностi j права

користування землею;

прiоритету у иаданиi продуктивних земель

для потреб сiльського господарства;

системного niAxoAy до використання зе

мельних pecypciB;

врахування регiональних особливостей

землекористування;

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

гарантiю i захист прав влаеноетi i користу
вэння землею Bcix форм власностi;

результативнiеть процесу паювання землi

та органiзацiю П· рацiонального i ефектив
ного використання;

систему дiЙО80ГО зэхисту та охорони зем-

лi i НЭВКQЛИШНЬОro середовища;

РО3ВИТОК оренди землi;

гарэитi'l пiд кредит i inoTeKy;

розвиток i контроль ринку землi;

iнформацiйне забезпечення зацiкавлених

у ньому юридичних та фiЗИЧНИХ осiб;

здiйенення контролю за господарською

дiяльнiетю на землi та iнше.

у процесi здiйенення земельно'j реформи вини

кла необхiднiсть розмежування форм влаеноетi на

землю, створення на базi колгоспiв i колишнiх КСI1

приваТНI1Х агроформувань, акумулювання i нитрат

коштiв, якi надходять У результатi чшнсакцii' з зем

лею, пiдвищення вiдповiдальностi суб'сктiв госгlO

дарювання за використання землi. На сьоroднi ста

ло О~lевидним, що реестрацiя земельних дmянок та

прав власностi на НИХ, визначення BapТOCTi на зе:-.1·

ЛЮ, встановлення правового режиму землекориС1У

взння i iНШI1Х AU1, якi стосуються землi, {: необхiд
ною умовою забезпечення функцiонування ринко

Boi' економiки, ефектнвного управлiнl-IЯ земельними

ресур<:а."".

Orже, тепер ше бiльше ста( очевндни.\1, шо

запроваджен.ня ефеКТИ8но'j системи управлiння

зе~елЬНИМII ресурсами с одним з найа!\."1)'альнiши:х

завдань украУнськоro суспШЬСТВЭ..

Багатограннiсть поставлено"i проблеf\.Ш Вl1Зна

ча( необхiднiсть розв'язання u.iлоro KOMГUleKCY 33
вдань:
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ходу у землекористуваннi найбiльш вiдпо

eiAae: землевпорядкування територi'( агро

формування на OCHOBi об'ективно iсную

чих ландшафтних систем. це означае, що

землевпорядкування повинно r'pунтувати

ся не тiльки на ypaxYBaHHi комплексу при

родно-економiчних та iнших умов, але i в

пiзнаннi закономiрностей будови ландша

фтiв, процеав, якi в них проходять, BMiHHi
дати прогнозний аналiз змiн у ландшаф

тах за певний nepioA часу, якi виникають

niA впливом антропогенноУ Ai'i;

регiональний niAxiA передбачае: викорис

тання земель з урахуванням конкретних

мiсцевих умов, якi властиsi даному perio
ну;

екологiзацiя землекористування знахо

дить свое вiдображення в такому викорис

TaHHi землi, при якому забезпечуеться "11
природний, вiдновлювальний характер,

передбачено збереження rpyHTiB, обмеже
но негативний вплив на них, а також на

рослинний i тваринний cBir, геологiчнi

породи, BOAHi джерела та iншi компоненти

еередовища;

законодавче, нормативне та методичне

забезпечення рацiонального землекорис

тування реалiзуе:тьея через еукупиiсть

законодавчих, нормативних та методич

них AOкyMeHTie, епрямованих на створен

ия умов для рацiонального використання i
охорони земель, рtsиоправного розsитку

Bcix форм еласностi на землю i господа

рювання, зберiгання та вiдновлення ро

дючостi rpYHTie, полiпшення природного

еередовища, охорони прав громадян, niA
ПрИЕ:меrв, уста нов i органiзацiй на землю.
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KpiM того, досягнення мети ефективного

управлiНIIЯ земельними pecypcaMI1 вимага€ розв'я

зання таких важливих завдань, як створення систе

:\111 Державного земельного кадастру, державного

КОНТРО,lЮ i МОlliторингу земелЬ, створення системи

державного i комерцiйного землевпорядкування,

пi,З,roтовку, nepeniДГOTOBIC)' i пiдвищення квалiфiка

ui.i' кaдpiB у галузi упраМlНl1Я земелън.и.\1~1 ресурсами.

Вирiшсння перелiчених завдань i буде вiдло

вiддю на розв'язання пр06лем ефективного управ

лiння земельними реСУРС3.J\1И в Yk.-раi'нi в умовах

вiДНОСИI-I ри.нКО80ГО типу.
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