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ВСТУП 

 

Земельно-ресурсний потенціал України характеризується високим 

біопродуктивним різноманіттям, в якому питома вага чорноземних ґрунтів створює 

сприятливі умови для розвитку вітчизняного землеробства з метою задоволення 

власних потреб у сільськогосподарській продукції та її експорту. 

Світова спільнота занепокоєна проблемою нестачі продовольчих ресурсів у 

зв’язку з ростом населення планети, яке перевищує нині 7 млрд. чоловік. 

Раціональне використання сільськогосподарських угідь нашої держави та 

припинення процесів їх деградації дозволить забезпечити вирішення власної 

проблеми продовольчої безпеки, а також збільшити експортний потенціал. В 

умовах триваючої економічної кризи збільшення обсягів експортування 

продовольства відіграє незаперечну позитивну роль у розвитку економіки країни з 

потужним земельно-ресурсним потенціалом. 

В умовах завершення процесу земельної реформи в державі формування 

нових землеволодінь і землекористувань, забезпечення раціонального 

використання земель, їх охорони від необґрунтованих вилучень та дії природних і 

антропогенних чинників, стають головною ланкою в системі управління 

земельними ресурсами. 

Одним із слабких місць в економіці землекористування залишається 

організація використання та охорони земель сільськогосподарського призначення. 

Фактично не діє запроваджений законодавством пріоритет сільськогосподарського 

землекористування. Відсутнє належне правове і економічне обґрунтування 

регулювання обігу та консолідації земель сільськогосподарського призначення, які 

використовуються для ведення товарного виробництва, у дуже обмежених обсягах 

здійснюються землеохоронні заходи, що обумовлює зростання деградації 

ґрунтового покриву. 

Роздержавлення і приватизація земель, що здійснені в процесі проведення 

земельної реформи в Україні, обумовили низку нових недоліків у 

землекористуванні. Територіальне розміщення земель сільськогосподарського 

призначення державної власності належним чином не обґрунтовано, внаслідок чого 

не створено компактних землекористувань і черезсмужжя є основним їх недоліком. 



 

 

Виникла проблема використання земельних ділянок не витребуваних паїв та 

відумерлої спадщини, які розташовуються переважно серед масивів орендованих 

земель. 

Формування землекористувань аґрохолдингів та інших сільсько-

господарських підприємств ринкового типу, що функціонують на орендованих 

земельних ділянках і земельних частках (паях) громадян, здійснювалося без будь-

якого економічного обґрунтування, а тому земельні площі цих підприємств або їх 

підрозділів не співставні з науково обґрунтованими розмірами, а тому потребують 

суттєвих змін і розробки відповідної  землевпорядної документації. 

Із-за відсутності належного економічного обґрунтування значні площі 

продуктивних сільськогосподарських угідь, особливо навколо великих міст, 

зайнято під котеджне житлове будівництво. Аналогічні дії вчинено і щодо лісових 

площ, які під виглядом відведення для розвитку особистого селянського 

господарства, фактично зайнято під індивідуальне житлове і дачне будівництво. 

Частина сільськогосподарських угідь безпідставно включена в межі населених 

пунктів. 

У зв’язку з набранням  з 1 січня 2013 року чинності Закону України «Про 

державний земельний кадастр» створена, функціонує і розвивається 

автоматизована система ведення кадастру. Вона дозволить мати повну і достовірну 

інформацію про землі держави, її адміністративно-територіальних одиниць та про 

земельні ділянки юридичних і фізичних осіб. Цим створюються передумови для 

проведення аналізу, оцінки та еколого-економічного обґрунтування 

землекористування та земельноохоронних заходів на принципово іншій, 

актуалізованій земельно-інформаційній базі, що значно змінить підходи до 

економічної оцінки та якість її результатів. 

Проблеми, що виникли у сфері регулювання земельних відносин, 

використання та охорони земельного фонду в значній мірі пов’язані з фаховим 

рівнем кадрів у сфері землеустрою, охорони навколишнього природного 

середовища, економіки. Підвищення кваліфікації вказаних кадрів безпосередньо 

пов’язане з вивченням проблем оптимізації та екологізації землекористування, 

оцінки земельних ресурсів, орендних відносин, плати за землю, економічного 

механізму охорони земельних ресурсів. 



 

 

Заслуговують на особливу увагу проблеми організації та функціонування 

системи землекористування, зокрема наукової основи їх формування та еколого-

економічного обґрунтування, економічного обґрунтування перерозподілу 

земельного фонду та пов’язаних з ним втрат власників, користувачів земель і 

держави. 

Потребують розробки економічно обґрунтовані нормативи плати за 

встановлення сервітутів і використання земельних ділянок на правах емфітевзису 

та суперфіцію. 

Автор монографії ставила за мету дослідити процеси організації та 

функціонування землекористувань, всебічно розглянути їх економічну складову та 

сформувати теоретико-методологічні засади і механізми розвитку економіки 

землекористувань в умовах ринкових відносин. 

Автор висловлює щиру подяку доктору економічних наук, професору, 

академіку Національної академії аграрних наук Л.Я.Новаковському та рецензентам 

доктору економічних наук, професору, член-кореспонденту Національної академії 

аграрних наук Д.С.Добряку, доктору економічних наук, професору В.В.Горлачуку, 

доктору геологічних наук, професору М.С.Ковальчуку за надану допомогу при 

написанні монографії та підготовці рукопису до друку. 
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