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Актуальність
Сучасний стан розвитку економіки вимагає розробки принципово нового

підходу до формування політики у сфері земельних відносин. Вирішення

проблеми неефективного управління земельними ресурсами — це одне з

найголовніших завдань, яке постає на шляху до розвитку та врегулювання

економічних відносин. Національне відродження економіки країни прямо

пропорційне оптимальному поєднанню використання та охорони земельних

ресурсів, вирішення державних проблем та дотримання засад

ресурсозбереження. З огляду на це, необхідно забезпечити умови для

популяризації та інтегрування у суспільство засад сталого розвитку,

застосовувати новітні технології та останні досягнення науково-технічного

прогресу у сфері сільськогосподарського землекористування. Відповідно,

важливим аспектом у вирішенні цього питання є врахування особливих функцій

та природних характеристик землі.



Об’єкт дослідження

ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ.



Предмет дослідження

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ 
РІВНЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ 
РЕСУРСАМИ В УКРАЇНІ



Мета

РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПІДХОДІВ ТА

МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ УПРАВЛІННЯ 

ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ УКРАЇНИ



Земельні ресурси – це компонент природи, землі, 
що можуть бути використані в різних галузях 

господарства як засіб виробництва або предмет 
споживання. 



Світовий досвід управління 
земельними ресурсами

Земельні ресурси є джерелом національного 
багатства держави, від їх використання залежить 

сталий економічний розвиток країни й рівень життя 
її населення. 



Німеччина
У Німеччині внутрішньогосподарське 

землевпорядкування виникло на початку 19 
століття. На даний час ринок земельних угідь 

знаходиться під чітким контролем держави для 
запобігання спекуляції земельними ділянками. 



Аргентина
Аргентина — індустріально-аграрна країна, яка має 

добре розвинене  сільське господарство. Землі 
сільськогосподарського призначення становлять 

трохи більше половини земельного фонду країни –
54.5%. 



Управління земельними ресурсами — це процес постійного 
вдосконалення земельних відносин, землекористування і 

землеволодіння, землевпорядкування території і 
землеустрою господарств. 



Кіровоградська область має значний ресурсний 
потенціал для формування високотехнологічного 
аграрного сектору, здатного здійснювати суттєвий 

внесок у забезпечення продовольчої безпеки країни. 



Власники найбільших за площею 
сільськогосподарських земель у 

Бобринецькому районі 



Власники найбільших за площею 
сільськогосподарських земель в 

Онуфріївському районі



Удосконалення державного управління 
земельними ресурсами в Україні

Сучасний етап реформування системи 
землекористування потребує негайного вирішення 

проблем, що склалися, та запобігання їх появі в 
майбутньому. 



Висновки
1. Запропоновано сутнісну характеристику поняття земельні ресурси. 

Так, земельні ресурси - це компонент природи, землі, що можуть бути 
використані в різних галузях господарства як засіб виробництва або 
предмет споживання.

2. Дослідження світового досвіду та методів управління земельними 
ресурсами дозволило виділити особливості управління земельними 
ресурсами в Україні. Виконано аналіз ефективності управління 
земельними ресурсами Кіровоградської області. 

3. Проаналізовано недоліки управління земельними ресурсами в Україні і 
на основі аналізу автором запропонована модель, розглянуті основні 
методи підвищення рівня якості управління земельними ресурсами 
України.



Дякую за увагу!
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