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I. Вступ 
На сучасному етапі все більше зроста-

ють вимоги до підвищення наукової обґрун-
тованості державного управління в галузі 
використання земель сільськогосподарсько-
го призначення. Використання землі як за-
собу виробництва в усіх галузях потребує 
організації ефективної системи управління з 
боку державних органів влади.  

В аграрному секторі економіки України 
виникла принципово нова система відносин 
земельної власності, основу якої становлять 
відносини приватної власності на землі 
сільськогосподарського призначення. Землі 
сільськогосподарського призначення є уні-
кальним природним ресурсом, основою 
економічного розвитку держави та матеріа-
льного добробуту народу України. Викорис-
тання земель сільськогосподарського приз-
начення полягає в правовому регулюванні 
суспільних земельних відносин, на основі 
врахування особливостей цих земель, що 
забезпечує інтереси суб’єктів цих відносин. 
Земля, крім її традиційних властивостей 
(засіб виробництва, територіальний базис, 
природне тіло тощо), стала об’єктом право-
відносин. 

Багато вчених підкреслює, що на сучас-
ному етапі розвитку аграрного виробництва 
виникає потреба розробки заходів ефектив-
ного використання сільськогосподарських 
угідь при збереженні якості природного се-
редовища. 

Вивчення суті земель сільськогосподар-
ського призначення та розуміння принципів 
їх використання допоможе забезпечити ви-
конання ефективних заходів, спрямованих 
на охорону цих земель, у тому числі й за 
допомогою правових засобів. 

Проблеми державного управління земель-
ними ресурсами досліджували багато вчених, 
а саме: Д.І. Бабміндра, О.С. Дорош, В.М. Кри-
вов, О.Г. Мордвінов, М.Г. Ступень, А.М. Третяк 
та інші [2; 4; 13]. Порядок та умови викорис-
тання земель сільськогосподарського приз-
начення досліджувались такими вченими, 
як: В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, І.І. Ка-
ракаш, В.М. Корнієнко, В.І. Курило, О.О. По-
грібний [3; 10; 15].  

Особливість земель сільськогосподарсь-
кого призначення через їх ґрунтову харак-

теристику, що є визначальною умовою ви-
користання землі в сільському господарст-
ві відзначають такі вчені: В.І. Андрейцев, 
Г.В. Анісімова, Н.О. Багай, А.П. Гетьман, 
М.В. Шульга [1; 11].  

Поглиблене вивчення принципів викори-
стання земель сільськогосподарського при-
значення забезпечить максимальне враху-
вання всіх особливостей цієї категорії для 
раціонального використання та охорони зе-
мель. 

II. Постановка завдання 
Мета статті – проаналізувати категорію 

земель сільськогосподарського призначення 
в системі категорій земель України; дати 
аналіз і принципи використання земель 
сільськогосподарського призначення як ос-
новного засобу виробництва, враховуючи 
природні властивості цих земель та їх роль 
для забезпечення продовольчої безпеки 
країни; з’ясувати, хто є суб’єктами права 
приватної власності на землі сільськогоспо-
дарського призначення; проаналізувати ро-
звиток земельного законодавства та забез-
печення державного управління в галузі ви-
користання земельних ресурсів. 

III. Результати 
На сучасному етапі розвитку земельного 

законодавства, особливо з прийняттям но-
вого Земельного кодексу України, функції 
управління землями набули нового забарв-
лення та змісту. Вони передбачають необ-
хідність усілякої підтримки розвитку ринко-
вих відносин у агропромисловому комплексі 
України, побудови приватноправових засад 
використання земель країни з безумовним 
та обов’язковим здійсненням державного 
публічно-правового впливу на процес екс-
плуатації земель та їх охорони. 

Чим досконаліше законодавство, тим 
швидше й повніше будуть досягатися цілі, 
визначені при виданні конкретних юридич-
них норм. У законодавчому забезпеченні 
здійснення земельної та аграрної реформи і 
регулювання земельних відносин в Україні 
прийняті законодавчі акти, які внесли суттєві 
зміни в реформування земельних відносин 
та спрямовані на вдосконалення нового зе-
мельного законодавства відповідно до су-
часних умов реформування земельних від-
носин, забезпечення зміни сутності та хара-
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ктеру відносин власності на землю як об’єк-
та права власності народу України, рефор-
мування суспільних відносин у сфері вико-
ристання й охорони земель, створення га-
рантій захисту прав на землю громадян і 
юридичних осіб, визначення основних фун-
кцій державного управління земельним фо-
ндом України тощо [2]. 

Під правовим режимом земель (режим 
від франц. regime, від лат. regimen – прав-
ління) розуміють встановлений правовими 
нормами порядок та умови використання за 
цільовим призначенням земель усіх катего-
рій і форм власності, забезпечення прав 
власників землі й землекористувачів, здійс-
нення державного управління земельними 
ресурсами, контролю за раціональним ви-
користанням землі з додержанням земель-
ного законодавства, ведення земельного 
кадастру, проведення землеустрою, моніто-
рингу землі, стягнення плати за землю та 
застосування юридичної відповідальності за 
порушення земельного законодавства [10]. 
Класифікація земель проводиться за їх ос-
новним цільовим призначенням, залежно 
від того, для якої мети відведені землі. За 
основним цільовим призначенням землі 
України поділяються на дев’ять категорій: 
землі сільськогосподарського призначення; 
землі житлової та громадської забудови; 
землі природно-заповідного та іншого при-
родоохоронного призначення; землі оздо-
ровчого призначення; землі рекреаційного 
призначення; землі історико-культурного 
призначення; землі лісогосподарського при-
значення; землі водного фонду; землі про-
мисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони; іншого призначення.  

У структурі земельного фонду України 
особливе місце посідають землі сільськогос-
подарського призначення. Із 60,3 млн га усіх 
земель, землі сільськогосподарського призна-
чення становлять майже 70% (41,8 млн га). 
Ці землі пов’язані зі сферою сільськогоспо-
дарського виробництва, і на сьогодні є ос-
новною категорією земель, на яких прово-
диться земельна реформа, і які підпорядко-
вані принципу раціональності їх викорис-
тання та охорони. Таким чином, землі сіль-
ськогосподарського призначення є унікаль-
ним природним ресурсом, основою економі-
чного розвитку держави та матеріального 
добробуту народу України.  

Відповідно до Земельного кодексу, зем-
лями сільськогосподарського призначення 
визнаються землі, надані для виробництва 
сільськогосподарської продукції, здійснення 
сільськогосподарської науково-дослідної та 
навчальної діяльності, розміщення відпові-
дної виробничої інфраструктури [9]. Виходя-
чи з цього, можна визначити основні правові 
ознаки земель сільськогосподарського при-
значення – надання для потреб сільського 

господарства, а також використання у сфері 
сільськогосподарського виробництва. З еко-
номічної точки зору землі сільськогосподар-
ського призначення відрізняються від інших 
земель тим, що вони самі є засобом вироб-
ництва, виробничим потенціалом. Землі 
сільськогосподарського призначення розпо-
діляються на сільсьгосподарські угіддя: ріл-
лю, сіножаті, пасовища, перелоги, землі, 
зайняті багаторічними насадженнями, а та-
кож на землі, які до них не належать, а са-
ме: господарські шляхи і прогони, полезахи-
сні лісові смуги та інші захисні насадження, 
крім тих, що віднесені до земель лісового 
фонду, землі під господарськими будівлями 
і дворами.  

До земель сільськогосподарського приз-
начення належать землі, які використову-
ються: 

1) громадянами – для ведення особис-
того сільського господарства, садівництва, 
городництва, сінокосіння та випасання ху-
доби, ведення товарного сільськогосподар-
ського виробництва; 

2) сільськогосподарськими підприємст-
вами – для ведення товарного сільськогос-
подарського виробництва; 

3) сільськогосподарськими науково-до-
слідними установами та навчальними за-
кладами, сільськими професійно-технічними 
училищами та загальноосвітніми школами – 
для дослідних і навчальних цілей, пропага-
нди передового досвіду ведення сільського 
господарства; 

4) несільськогосподарськими підприєм-
ствами, організаціями та установами, релі-
гійними організаціями й об’єднаннями гро-
мадян – для ведення підсобного сільського 
господарства. 

5) оптовими ринками сільськогосподар-
ської продукції – для розміщення власної 
інфраструктури [9]. 

Землі сільськогосподарського призна-
чення можуть надаватись у власність і ко-
ристування, при цьому правочинність щодо 
визначення та зміни цільового призначення 
земельної ділянки не може належати ні 
власникові, ні користувачеві, а зберігається 
за органами державної влади. Земля в 
Україні може перебувати у приватній, кому-
нальній та державній власності. 

У приватну власність для сільськогоспо-
дарського використання передаються земе-
льні ділянки громадянам України та юриди-
чним особам, які заснували громадяни або 
юридичні особи України. Чинне законодав-
ство виходить з того, що право приватної 
власності на землю має давати користь не 
тільки власникові, а й суспільству. Тому ре-
гулювання відносин приватної власності на 
землю базується на принципі дотримання 
інтересів власника й усього суспільства. У 
зв’язку із цим законодавець установлює пе-
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вні обмеження щодо здійснення землевлас-
ником своїх правочинностей.  

У сільськогосподарському виробництві 
земля є незамінним чинником завдяки осо-
бливостям, серед яких найчастіше вирізня-
ються: обмеженість (незмінність кількості), 
непереміщуваність, невідтворюваність, прак-
тична невичерпність її продуктивної сили. 
Відповідно до Земельного кодексу, у влас-
ності й користуванні сільськогосподарських 
підприємств і громадян можуть перебувати 
тільки індивідуально визначені, виділені в 
натурі на місцевості земельні ділянки, що 
мають точні межі [9]. 

Землям сільськогосподарського призна-
чення не випадково відводиться перше міс-
це серед закріплених у законодавстві дев’я-
ти категорій земельного фонду нашої дер-
жави. На відміну від інших категорій земель, 
які використовуються головним чином як 
просторово-операційний базис, ці землі є 
основним засобом виробництва продуктів 
харчування, кормів для тварин і сировини 
для різних галузей промисловості. Це голо-
вна особливість зазначеної категорії зе-
мель, для якої встановлено особливий пра-
вовий режим, що характеризується таким 
використанням цих земель, за якого забез-
печується підвищення родючості ґрунтів, 
охорона цих земель, недопущення їх вилу-
чення із сільськогосподарського обігу. 

Особливістю земель сільськогосподарсь-
кого призначення є їх ґрунтова характерис-
тика [15]. Саме ґрунт є визначальною умо-
вою використання землі в сільському госпо-
дарстві, що пов’язано з конкретним уявлен-
ням про якість землі. Підвищення родючості 
ґрунтів є обов’язком землевласників та зем-
лекористувачів, які використовують землю із 
сільськогосподарською метою. Як зазначає 
М.В. Шульга, “при визначенні поняття зе-
мель сільськогосподарського призначення 
законодавець повинен акцентувати увагу, в 
першу чергу, на природних властивостях і 
якості земель як елемента екосистеми”, що 
перебуває в органічному взаємозв’язку з 
іншими його елементами (водами, лісами, 
атмосферним повітрям тощо) [11]. За сло-
вами В.В. Андрейцева, сутність цих земель 
об’єктивно зумовлена їх природною власти-
вістю родючості та необхідністю забезпечу-
вати суспільство екологічно чистою продук-
цією сільського господарства [1]. 

Установлений законодавством порядок, 
способи та межі використання земель сіль-
ськогосподарського призначення забезпе-
чуються відповідними заходами впливу (за-
охочення та відповідальності) з боку органів 
виконавчої влади та місцевого самовряду-
вання. Виходячи з особливостей викорис-
тання земель сільськогосподарського приз-
начення як об’єкта земельних відносин 
установлюються такі види правового режи-

му: загальний, спеціальний та особливий. 
Загальний правовий режим охоплює всі зе-
млі, придатні для потреб сільського госпо-
дарства. Основне цільове призначення цих 
земель – бути засобом виробництва проду-
ктів харчування й кормів для тварин, а та-
кож сировини для промисловості. Особли-
вий правовий режим поширюється на сіль-
ськогосподарські угіддя з кадастровою оцін-
кою вище середньорайонного рівня й поля-
гає в їх пріоритетному використанні із сіль-
ськогосподарською метою. Спеціальний 
правовий режим встановлюється для особ-
ливо цінних сільськогосподарських угідь.  

Важливу роль у збереженні земель і під-
вищенні їх родючості відіграє державне 
управління земельними ресурсами. Крім 
того, важливе значення має виконання 
обов’язків власниками земельних ділянок та 
землекористувачами в процесі виробничої 
діяльності, яка пов’язана з господарським 
використанням земель сільськогосподарсь-
кого призначення, щодо необхідності вико-
ристання цих земель за їх цільовим призна-
ченням, підвищення родючості ґрунтів та 
збереження інших корисних властивостей 
землі. Для цього власники земельних діля-
нок і землекористувачі мають вживати всіх 
заходів для захисту земель від водної та 
вітрової ерозії, селів, підтоплення, перео-
сушення, ущільнення, забруднення відхо-
дами виробництва, хімічними та радіоактив-
ними речовинами й від інших несприятли-
вих природних та техногенних процесів.  

Враховуючи особливості земель сільсь-
когосподарського призначення, передбача-
ється, щоб громадяни-власники, землеко-
ристувачі та інші особи під час їх викорис-
тання забезпечували: оптимальний водний 
режим ґрунтів; належний сольовий режим 
ґрунтів, шляхом захисту земель від вторин-
ного засолення; збільшення родючості ґрун-
тів, незважаючи на винесення поживних ре-
човин із врожаєм; належний культуртехніч-
ний стан ґрунтів; належну екологічну ситуа-
цію на земельній ділянці, не допускаючи її 
погіршення. 

Значною мірою проблема збереження й 
підвищення родючості земель вирішується 
на рівні управління використанням і охоро-
ною земель. Це управління здійснюється 
спеціально уповноваженими державними 
органами (Міністерством охорони навколи-
шнього природного середовища України, 
Міністерством аграрної політики України, 
Державним комітетом України по земельних 
ресурсах тощо), основними функціями яких 
є: облік; планування; розподіл і перерозпо-
діл земель; регулювання порядку експлуа-
тації земель; контроль і правове забезпе-
чення використання земель; охорона зе-
мель.  
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Усі землі, придатні для сільськогоспо-
дарського виробництва, мають пріоритетний 
режим використання. Земельним законо-
давством встановлені види земель сільсь-
когосподарського призначення, які повністю 
виключаються з цивільного обігу, котрі не 
можуть бути об’єктами права приватної 
власності. До таких земель, відповідно до 
ст. 170 та 172 Земельного кодексу, нале-
жать техногенно забруднені землі сільсько-
господарського призначення, на яких не за-
безпечується одержання продукції, що від-
повідає установленим вимогам, а також де-
градовані й малопродуктивні землі, які ви-
лучаються з цивільного обігу. Отже, аналі-
зуючи таку категорію земель, як землі сіль-
ськогосподарського призначення, необхідно 
враховувати їх особливості та проводити 
спеціальний порядок використання цих зе-
мель, установлений законодавством для 
найбільш цінної категорії земельного фонду 
України.  

Провідне місце серед суб’єктів сільсько-
господарського землекористування посіда-
ють громадяни України. Вони можуть вико-
ристовувати свою землю як індивідуально, 
так і за допомогою певних групових (колек-
тивних) організаційно-правових форм. 

Основну площу земель сільськогоспо-
дарського призначення займають підприєм-
ства та організації, які безпосередньо ве-
дуть сільськогосподарське виробництво – 
сільськогосподарські товаровиробники. У 
сільському господарстві найбільшого поши-
рення набули такі сільськогосподарські то-
варовиробники: сільськогосподарські коопе-
ративи, господарські товариства, приватні 
(приватно-орендні) підприємства, державні 
сільськогосподарські підприємства. Порядок 
створення, діяльності, реорганізації та лікві-
дації окремих організаційно-правових форм 
суб’єктів сільськогосподарського виробниц-
тва визначається законодавством України.  

Не можуть бути суб’єктами права влас-
ності на землі сільськогосподарського приз-
начення іноземні громадяни, особи без гро-
мадянства, іноземні юридичні особи та іно-
земні держави. Законодавством закріплені 
права та обов’язки суб’ктів права власності 
на землі сільськогосподарського призначен-
ня. 

Земельний кодекс України 2001 р. закрі-
пив загальні права власників земельних ді-
лянок (ст. 90) та їх загальні обов’язки (ст. 91) 
[9]. Зокрема, усі власники земельних діля-
нок мають право: продавати або іншим чи-
ном відчужувати земельну ділянку, переда-
вати її в оренду, заставу, спадщину; самос-
тійно господарювати на землі; власності на 
посіви й насадження сільськогосподарських 
та інших культур, на вироблену сільськогос-
подарську продукцію; використовувати у 
встановленому порядку для власних потреб 

наявні на земельній ділянці загальнопоши-
рені корисні копалини, торф, лісові наса-
дження, водні об’єкти, а також інші корисні 
властивості землі; на відшкодування збитків 
у випадках, передбачених законом; спору-
джувати житлові будинки, виробничі й інші 
будівлі та споруди. 

Як бачимо, врахування цих прав дає 
власникам земельних ділянок можливість 
вільно володіти, користуватися й розпоря-
джатися своїми земельними ділянками, а 
також посівами та насадженнями на них, 
виробленою продукцією. Крім того, вони 
можуть, за певних умов, використовувати й 
деякі інші природні ресурси, що є на їх діля-
нках. Третя група прав цих власників зосе-
реджена у сфері організації господарської 
діяльності на власних земельних ділянках. 
Нарешті, всім земельним власникам нале-
жить право відшкодування завданих збитків. 
Відповідно до ст. 156 Земельного кодексу 
України збитки відшкодовуються внаслідок 
вилучення (викупу) сільськогосподарських 
угідь, тимчасового їх зайняття для інших 
видів використання, встановлення обме-
жень щодо них, погіршення якості ґрунтово-
го покриву цих угідь, приведення їх у непри-
датний для використання стан та неодер-
жання доходів за час тимчасового їх неви-
користання. Встановлено порядок відшко-
дування цих збитків. 

Загальні для всіх власників земельних 
ділянок обов’язки встановлено ст. 91 Земе-
льного кодексу [9]. Зокрема, вони зобов’я-
зані: забезпечувати використання земель-
них ділянок за цільовим призначенням; до-
держуватися вимог законодавства про охо-
рону довкілля; своєчасно сплачувати земе-
льний податок; не порушувати прав власни-
ків суміжних земельних ділянок та землеко-
ристувачів; підвищувати родючість ґрунтів 
та зберігати інші корисні властивості зе-
мель; своєчасно надавати відповідним ор-
ганам виконавчої влади та органам місцево-
го самоврядування дані про стан і викорис-
тання земель та інших природних ресурсів у 
порядку, встановленому законом; додержу-
ватися правил добросусідства та обмежень, 
пов’язаних зі встановленням земельних 
сервітутів та охоронних зон; зберігати гео-
дезичні знаки, протиерозійні споруди, мере-
жі зрошувальних і осушувальних систем. 
Аналізуючи систему обов’язків, слід зазна-
чити, що не враховано головний з них – ра-
ціональне використання землі сільськогос-
подарського призначення.  

Права та обов’язки користувачів земель-
них ділянок регулюються ст. 95, 96 Земель-
ного кодексу України та є аналогічними до 
прав та обов’язків власників земельних ді-
лянок. Правомірний виняток становить ли-
ше право власників продавати або іншим 
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шляхом відчужувати земельну ділянку, пе-
редавати її в оренду, заставу, спадщину. 

Якісний стан земельного фонду, в тому 
числі сільськогосподарських угідь, постійно 
погіршується. Землі сільськогосподарського 
призначення, від яких залежить продоволь-
че забезпечення країни, характеризуються 
низькою віддачею. Основними причинами 
цього є безгосподарне ставлення до землі, 
тривала відсутність реального власника, 
помилкова стратегія максимального залу-
чення земель до обробітку, недосконалі те-
хніка й технологія обробітку землі та вироб-
ництва сільськогосподарської продукції, не-
виважена цінова політика, недотримання 
науково обґрунтованих систем ведення зе-
млеробства і, зокрема, повсюдне недотри-
мання сівозмін, внесення недостатньої кіль-
кості органічних добрив, низький науково-
технічний рівень проектування, будівництва 
та експлуатації меліоративних систем, не-
досконала система використання і внесення 
мінеральних добрив та невиконання приро-
доохоронних, комплексно-меліоративних, 
протиерозійних та інших заходів. Погіршен-
ня якісного стану землі викликає необхід-
ність раціонального використання й особли-
вої охорони.  

Цілеспрямоване управління земельними 
ресурсами має бути обов’язковим, якщо су-
спільство хоче забезпечити раціональне 
використання та всебічну охорону земель 
[11]. Проблемам управління земельним фо-
ндом останніми роками приділяється все 
більше уваги. Управління земельними ресу-
рсами – це комплексна справа держави в 
регулюванні розвитку та існування земель-
них відносин. 

Система управління земельними ресур-
сами передбачає науково-методичне обґру-
нтування основних напрямів поєднання 
державного управління земельними ресур-
сами, ринкового управління земельними 
ресурсами, тобто систему менеджменту, 
зарубіжного досвіду виконання цих робіт і 
створення на території України необхідної 
законодавчої бази. Отже, Конституція Укра-
їни [12] є стратегічною основою подальшого 
розвитку й удосконалення законодавчого 
забезпечення раціонального використання 
та охорони земель. 

Закон України “Про землеустрій” основ-
ною метою визначає забезпечення раціона-
льного використання й охорони земель, 
створення сприятливого екологічного сере-
довища та поліпшення природних ландша-
фтів. Одним з основних положень, закріп-
леним у Законі, є порядок здійснення зем-
леустрою через політику держави в галузі 
регулювання земельних відносин [5]. Насту-
пний закон, що впливає на використання 
земель у ринкових умовах – це Закон Украї-
ни “Про оцінку земель” [6]. Він визначає 

правові засади проведення оцінювання зе-
мель, професійної оціночної діяльності та 
спрямований на регулювання відносин, 
пов’язаних із процесом оцінювання земель з 
метою захисту законних інтересів держави 
та інших суб’єктів правовідносин у питаннях 
оцінки земель, інформаційного забезпечен-
ня оподаткування та ринку земель. Закон 
дає змогу вдосконалити державну політику 
щодо плати за використання земель, сприя-
тиме розвитку цивілізованого ринку земель, 
зокрема запровадженню системи іпотечного 
кредитування. Правові результати Закону 
полягають, насамперед, у правовому врегу-
люванні питань професійного оцінювання 
земель, що різко звузить можливість неква-
ліфікованого або недобросовісного оціню-
вання земель. 

Закон України “Про охорону земель” ви-
значає правові, економічні та соціальні ос-
нови охорони земель з метою забезпечення 
їх раціонального використання, відтворення 
та підвищення родючості ґрунтів, інших ко-
рисних властивостей землі, збереження 
екологічних функцій ґрунтового покриву та 
охорони довкілля [7]. Охорона земель – це 
передусім система правових, організацій-
них, економічних, технологічних та інших 
заходів, спрямованих на раціональне вико-
ристання земель, запобігання необґрунто-
ваному вилученню земель сільськогоспо-
дарського призначення для несільськогос-
подарських потреб, захист від шкідливого 
антропогенного впливу, відтворення й під-
вищення родючості ґрунтів. Передбачено 
системність та комплексність заходів у сфе-
рі охорони земель. До такої системи заходів 
належать державна комплексна система 
спостережень, розробка загальнодержавної 
і регіональних програм використання та 
охорони земель, розробка документації із 
землеустрою, створення екологічної мережі, 
здійснення природно-сільськогосподарсько-
го, еколого-економічного, протиерозійного 
та інших видів районування земель, еконо-
мічне стимулювання землеохоронної діяль-
ності суб’єктів господарювавня, стандарти-
зація та нормування використання земель з 
метою їх захисту. 

Закон України “Про охорону навколиш-
нього природного середовища” визначає 
правові, економічні та соціальні основи ор-
ганізації охорони навколишнього природно-
го середовища в інтересах нинішнього і 
майбутніх поколінь [8]. До прийняття Закону 
України “Про державний контроль за вико-
ристанням та охороною земель” [16] така 
важлива функція держави, як контроль за 
використанням та охороною основного на-
ціонального багатства, здійснювалася в по-
рядку, передбаченому Тимчасовим поло-
женням про порядок здійснення органами 
Держкомзему державного контролю за ви-
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користанням та охороною земель і, звичай-
но, це не давало можливості ефективно 
протидіяти тим численним порушенням, що 
мають місце при використанні земельних 
ділянок їхніми власниками та користувача-
ми. Більше того, у процесі поглиблення зе-
мельної реформи, із збільшенням кількості 
власників землі та землекористувачів намі-
тилася тенденція стрімкого зростання кіль-
кості правопорушень у сфері земельних пи-
тань. 

Мета Закону України “Про державний ко-
нтроль за використанням та охороною зе-
мель”, який був розроблений і прийнятий 
згідно з вимогами ст. 188 Земельного коде-
ксу України, полягає в удосконаленні поряд-
ку здійснення державного контролю за ви-
користанням та охороною земель, запобі-
ганні правопорушенням у галузі земельних 
відносин, а також правовому забезпеченні 
вжитих заходів щодо вдосконалення вияв-
лених порушень земельного законодавства. 
Завдання Закону полягає в забезпеченні 
дотримання органами державної влади, ор-
ганами місцевого самоврядування, власни-
ками землі та землекористувачами вимог 
земельного законодавства, а також у ефек-
тивній і високоякісній реалізації державної 
політики у сфері охорони та раціонального 
використання земель. 

IV. Висновки 
Землі сільськогосподарського призна-

чення займають центральне місце у складі 
земель України. Це положення випливає з 
конституційного закріплення цих земель як 
основного національного багатства, що пе-
ребуває під особливою охороною держави. 
Принцип пріоритетності земель сільськогос-
подарського призначення закріплений у Зе-
мельному кодексі – “землі, придатні для по-
треб сільського господарства, повинні нада-
ватись насамперед для сільськогосподарсь-
кого використання”. Йдеться про природну 
властивість цих земель виконувати функцію 
основного засобу виробництва. Ці землі ви-
значені на підставі даних державного земе-
льного кадастру придатними для потреб 
сільського господарства, не можуть бути 
використані для інших потреб. Отже, прин-
цип пріоритетності земель сільськогоспо-
дарського призначення – це загальна вимо-
га законодавства у вигляді спеціальних 
правил, спрямованих на збереження цих 
земель як найбільш цінної категорії.  

Основними суб’єктами права приватної 
власності на землі сільськогосподарського 
призначення є громадяни України. Суб’єк-
тами землекористування цього виду земель 
можуть бути також певні юридичні особи. 
Це – фермерські господарства, сільськогос-
подарські кооперативи, приватні аграрні пі-
дприємства. Селяни мають право вільного 
вибору організаційно-правових форм здійс-

нення землекористування. Іноземні юриди-
чні особи та іноземні юридичні держави не 
можуть бути суб’єктами права власності на 
землі сільськогосподарського призначення 
(п. 4 ст. 22 ЗК). Право приватної власності 
на землі сільськогосподарського призначен-
ня стало головним наслідком реалізації зе-
мельної реформи. Земельний кодекс Украї-
ни 2001 р. визначив, що “земля в Україні 
може перебувати у приватній, комунальній 
та державній власності”. Таким чином, в аг-
рарному секторі економіки України виникла 
принципово нова система відносин земель-
ної власності, основу якої становлять відно-
сини приватної власності на землі сільсько-
господарського призначення.  

Значення земель сільськогосподарського 
призначення, їх незамінна роль для забез-
печення продовольчої безпеки країни ро-
бить принцип раціонального використання 
цих земель однією з основних вимог для 
всіх суб’єктів земельних відносин. Тому і 
приватний власник, і орендар сільськогос-
подарських земель не можуть керуватися 
лише особистою потребою одержання най-
більшого доходу від цих земель, а мають 
додержуватися правил їх охорони, яка є 
складовою поняття раціональності сільсько-
господарського землекористування. У зв’яз-
ку з особливою цінністю і водночас посиле-
ною можливістю погіршення стану земель 
сільськогосподарського призначення вису-
вається вимога правової охорони цих зе-
мель, зокрема їх ґрунтів як “об’єкта особли-
вої охорони”. Раціональне використання, у 
тому числі охорона земель, як його складо-
ва, забезпечується відшкодуванням втрат 
сільськогосподарського виробництва. Перш 
за все воно стосується сільськогосподарсь-
ких угідь, зокрема ріллі, як найціннішої 
складової земель сільськогосподарського 
призначення, а також багаторічних наса-
джень, перелогів, сіножатей, пасовищ. За 
загальним правилом, площі земель сільсь-
когосподарського призначення не повинні 
знищуватися та переводитися в інші катего-
рії земель. Якщо ж таке трапляється або 
має місце обмеження прав власників зе-
мель і землекористувачів чи погіршення 
якості сільськогосподарських угідь (ґрунтів), 
то одержані внаслідок цього втрати мають 
бути відшкодовані. 
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Макєєва Л.М. Законодавче забезпечення державного управління землями сільського-
сподарського призначення 

Анотація. У статті проаналізовано категорію земель сільськогосподарського призначен-
ня у системі категорій земель України. Здійснено аналіз використання земель сільськогоспо-
дарського призначення як основного засобу виробництва, враховуючи природні властивості 
цих земель та їх роль для забезпечення продовольчої безпеки країни. Наведена характерис-
тика законодавчого забезпечення державного управління в галузі використання земельних 
ресурсів. 

Ключові слова: землі сільськогосподарського призначення, суб’єкти сільськогосподарсь-
кого землевикористання, особливості використання земель. 

Макеева Л.Н. Законодательное обеспечение государственного управления землями 
сельскохозяйственного назначения 

Аннотация. В статье проанализирована категория земель сельскохозяйственного назна-
чения в системе категорий земель Украины. Проведен анализ использования земель сельс-
кохозяйственного назначения как основного средства производства, учитывая природные 
свойства этих земель и их роль для обеспечения продовольственной безопасности страны. 
Дана характеристика законодательного обеспечения государственного управления в обла-
сти использования земельных ресурсов.  

Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, субъекты сельскохозяйст-
венного землепользования, особенности использования земель. 

Makeeva L. Legislative support of government land agricultural 
Annotation. The article analyzes the location of agricultural land among the categories of land in 

Ukraine. The analysis of agricultural land as people helpful basic means of production taking into 
account the natural property of these lands and their role for prostuffs security. The characteristic of 
legal provisions for administration of land resources. 
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