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У статті досліджено поняття “земельні 
ресурси”, виявлено їхні типологічні ознаки та 
здійснено класифікацію. Проаналізовано нау-
кові публікації з питань земельних ресурсів. 
Відсутність єдності поглядів щодо пояснення 
науковцями сутності та змісту земельних 
ресурсів зумовлює необхідність поглиблення 
досліджень їхніх сутнісних характеристик, 
типологічних ознак та класифікації. На основі 
цього узагальнено наукові підходи до тракту-
вання сутності категорії «земельні ресурси» 
і запропоновано їх класифікацію. Розглянуто 
земельні ресурси на предмет їх викорис-
тання, відтворення й охорони, володіння та 
розпорядження. Встановлено, що доцільно 
класифікувати наведене групування у 3 блоки 
економічного, екологічного та соціального 
характеру. Наведено класифікацію земель-
них ресурсів на основі узагальнення підходів 
вітчизняних та зарубіжних учених. Відзначено 
важливість дослідження земельних ресурсів 
для ефективного їх використання. 
Ключові слова: земельні ресурси, типоло-
гічні ознаки, класифікація земельних ресур-
сів, використання земельних ресурсів, еко-
номічна, екологічна та соціальна складові 
частини.

В статье проведено исследование понятия 
«земельные ресурсы», выявлены их типоло-

гические признаки и осуществлена класси-
фикация. Проанализированы научные публи-
кации по вопросам земельных ресурсов. 
Отсутствие единства точек зрения отно-
сительно объяснения учеными сущности 
и содержания земельных ресурсов вызывает 
необходимость углубления исследований их 
сущностных характеристик, типологиче-
ских признаков и классификации. На основе 
этого обобщены научные подходы к трак-
товке сущности категории «земельные 
ресурсы» и предложена их классификация. 
Рассмотрены земельные ресурсы на пред-
мет их использования, воспроизводства 
и охраны, владения и распоряжения. Уста-
новлено, что целесообразно классифициро-
вать приведенное группирование в 3 блока 
экономического, экологического и социаль-
ного характера. Представлена классифика-
ция земельных ресурсов на основе обобще-
ния подходов отечественных и зарубежных 
ученых. Отмечена важность исследования 
земельных ресурсов для эффективного их 
использования. 
Ключевые слова: земельные ресурсы, 
типологические признаки, классификация 
земельных ресурсов, использование земель-
ных ресурсов, экономическая, экологическая 
и социальная составляющие.

The article conducted a study of the concept of land resources, identified their typological characteristics and carried out the classification. The scientific 
publications on land resources and their use are analyzed. It is established that the positions of scientists do not fully reflect the aspects of knowledge of land 
resources. The lack of unity of points of view regarding the explanation by scientists of the nature and content of land resources necessitates deepening 
research on their essential characteristics, typological features and classification. The substantial characteristics of land resources are analyzed. Existing 
concepts of land resources are considered on the basis of three guidelines: economic, environmental and social. The use of land for various purposes is 
determined by the presence of various lands and the needs of the state. It is established that the land of Ukraine in accordance with applicable law are 
divided into 9 categories. Based on this, scientific approaches to the interpretation of the essence of the category “land resources” are generalized and their 
classification is proposed. Land resources are examined for their use, reproduction and protection, ownership and disposal. It has been established that it is 
advisable to classify the given grouping into 3 blocks of an economic, environmental and social nature. It is proved that the economic block characterizes the 
use of land resources, the ecological block characterizes the reproduction and protection of land, the socio-institutional block characterizes the ownership 
and disposal of land resources. The classification of land resources based on a synthesis of approaches of domestic and foreign scientists is presented. It is 
established that such a classification lays the foundation for the effective regulation of land relations. The importance of the study of land resources for their 
effective use is noted. It is emphasized that land is the main national wealth. It needs special protection by the state and landowners or land users, because 
it affects the interests of both modern and future generations.
Key words: land resources, typological features, classification of land resources, land use, economic, environmental and social components.

ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ: СУТНІСТЬ, ТИПОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
LAND RESOURCES: ESSENCE,  
TYPOLOGICAL CHARACTERISTICS AND CLASSIFICATION

Постановка проблеми. Розвиток економіки 
визначається значною мірою природним потенціа-
лом територій країни, зокрема земельними ресур-
сами. Земельне питання було і залишається осно-
вним у функціонуванні господарства будь-якої 
країни. Земельні ресурси є одним із найважливі-
ших компонентів навколишнього природного сере-
довища, що використовуються для виробництва 
матеріальних благ та зазнають постійно зростаю-
чого антропогенного навантаження. Уся сукупність 
земельних угідь становить єдиний державний 
земельний фонд. Земельні ресурси є незамінним 
національним багатством, базисом для розсе-
лення людей, розміщення і розвитку продуктивних 
сил суспільства. Тому необхідно систематично 
вивчати, узагальнювати та доповнювати питання 
змістовності земельних ресурсів, віддаючи пере-

вагу їх єдності із природними, мінеральними, тру-
довими, виробничими, матеріальними ресурсами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Визначенню змісту та сутності земельних ресур-
сів присвячують свої наукові праці як вітчизняні, 
так і зарубіжні вчені. Першим напрямом дослід-
ження є визначення землі як ресурсу, що забезпе-
чує розширене відтворення національного багат-
ства і слугує чинником соціально-економічного 
розвитку. Така думка щодо визначення земель-
них ресурсів описана у працях П. Борщевського, 
В. Будзяка, Д. Добряка, К. Маркса, М. Туган-
Барановського. Іншим напрямом дослідження є 
вивчення земельних ресурсів як фундаментальної 
бази аграрного виробництва, що забезпечує роз-
виток агропромислового комплексу, задовольняє 
потреби населення у продуктах харчування та 
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суспільних благах. Вивченням земельних ресурсів 
у такому аспекті займалися такі вчені, як А. Дани-
ленко, О. Алімов, Л. Новаковський, М. Чернюк, 
В. Заремба, Л. Шашула, В. Рошер, П. Струве. 
Проте, незважаючи на вагомий внесок і практичну 
значущість праць провідних учених, вважаємо, що 
необхідно ширше відобразити аспекти пізнання 
земельних ресурсів та здійснити дослідження на 
предмет використання, володіння та розпоря-
дження, охорони та відтворення земельно-ресурс-
ного потенціалу.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є визначення сутності земельних ресурсів, наве-
дення їх класифікації на основі економічної, еко-
логічної та соціальної складових частин із визна-
ченням можливих елементів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Земельні ресурси у звичайному розумінні – це 
землі, що використовуються або можуть викорис-
товуватися для сільського чи лісового господар-
ства, містобудування тощо. Наявні поняття змісту 
земельних ресурсів необхідно розширити і розгля-
дати їх використання на основі трьох орієнтирів: 
економічного, екологічного та соціального.

Категорія, що визначає земельні ресурси як 
засіб виробництва, просторовий базис, об’єкт 
інформаційної системи земельного кадастру, 
об’єкт економічної безпеки, об’єкт правовідносин, 
товар, визначатиме економічний орієнтир вико-
ристання земельних ресурсів.

Використання землі в різних цілях зумовлене 
наявністю різноманітних угідь і потребами дер-
жави. Земельні ресурси є основним засобом 
виробництва, адже за його допомогою вирощу-
ється сільськогосподарська продукція як основа 
продовольчого забезпечення населення та пере-
робної промисловості сировиною. Земельні 
ресурси є просторовим базисом, необхідним для 
життя і діяльності населення [4, с. 48]. Території, 
що забезпечують людину продуктами харчування, 
використовуються у сільському господарстві (орні 
землі, сади, луки, пасовища). Простором для роз-
ташування лісових та водних господарств слугують 
лісові та водні території. На інших територіях роз-
ташовуються промислові підприємства, кар’єри, 
шляхи, населені пункти. Земельні ресурси висту-
пають об’єктом реєстраційної системи земель-
ного кадастру, де накопичується інформація про 
власників землі, землекористувачів, площу, кон-
фігурацію, функціональне використання, доступ-
ність до транспортної мережі, фізичні власти-
вості, фіскальний облік, умови використання 
тощо. Земельні ресурси є об’єктом економічної 
безпеки адже їх використання впливає на частку 
валового внутрішнього продукту, на торговельний 
баланс між експортом та імпортом країни, є резер-
вом продовольчої основи, що забезпечує умови 
подолання економічної небезпеки. На земельні 

ресурси розповсюджуються усі перелічені права, 
що мають місце під час використання, відтворення 
та охорони, володіння та розпорядження землею.

Соціальний орієнтир земельних ресурсів 
визначатиме категорія, яка характеризує земельні 
ресурси як місце прикладення праці та прожи-
вання, об’єкт володіння, об’єкт продовольчої без-
пеки. Території, які придатні для проживання, вико-
ристовуються для розміщення житлових масивів. 
Землі, на яких розміщені промислові та громад-
ські об’єкти, слугують місцем прикладання праці. 
Як об’єкт продовольчої безпеки земельні ресурси 
забезпечують умови вирощування продуктів хар-
чування, насичення ринку продовольством, ство-
рюють передумови для налагодження експорту 
продукції до інших країн [5, с. 53]

Категорія, яка характеризує природно-ресурсні 
особливості земельного потенціалу, забезпечува-
тиме екологічний орієнтир щодо відтворення та 
забезпечення екологічної безпеки. Як природний 
ресурс земельні ресурси становлять собою земель-
ний масив, який складається з однієї або декількох 
земельних ділянок, що відмежовані на місцевості, 
систематично використовуються у виробництві 
або мають потенційно умови для такого викорис-
тання [2]. Як об’єкт екологічної безпеки земельні 
ресурси характеризуються постійністю та кіль-
кісною обмеженістю, є незамінними іншими при-
родними ресурсами, є акумулятором корисних 
копалин та вічними у використанні. Суспільству 
необхідно уникати споживацького ставлення до 
природи та розуміти складні проблеми взаємоза-
лежності природного середовища і людей.

Отже, аналізуючи змістовні характеристики 
земельних ресурсів, можна згрупувати їх за типо-
логічними ознаками, визначивши екологічні, соці-
альні та економічні характерні особливості (рис. 1).

Усі землі в межах території України, в тому 
числі острови та землі, зайняті водними об’єктами, 
незалежно від їхнього природного стану, як зазна-
чається у статті 18 Земельного кодексу України, 
становлять одне ціле – землі України. До цих 
земель належать території, які вкриті шаром 
ґрунту, і території з голою материнською породою, 
а також днища річок та інших водойм [1]. Усі землі 
мають спільну ознаку, виступаючи об’єктом сус-
пільних відносин, які регулюються нормами 
земельного законодавства. Нині основні напра-
цювання у галузі класифікації земель в Україні 
пов’язуються насамперед із обліком їхньої кіль-
кості [3, с. 125].

Землі України відповідно до чинного законодав-
ства поділяються на 9 категорій. Виходячи із харак-
теристики земельних ресурсів, доцільно категорії 
земельних ресурсів сформувати у 3 напрями за 
економічною, екологічною та соціальною спрямова-
ністю. До економічного складника слід відносити такі 
категорії земель, як: землі сільськогосподарського 
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призначення, землі лісогосподарського призна-
чення, водного фонду, промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони, іншого призначення, 
запасу. До екологічного складника належать землі 
природно-заповідного та іншого природоохорон-
ного призначення, водного фонду, запасу, рекре-
аційного призначення. До соціального складника 
віднесемо землі житлової та громадської забудови, 
оздоровчого призначення, історико-культурного 
призначення, запасу [4, ст. 54].

Розглядаючи земельні ресурси на предмет їх 
використання, відтворення й охорони, володіння 
та розпорядження, доцільно класифікувати наве-
дене групування у 3 блоки економічного, екологіч-
ного та соціального характеру. Економічний блок 
характеризує використання земельних ресурсів 
і поділяє його на такі групи: за територіальною 
належністю – світові та національні; за можли-
вістю використання – ті, що використовуються, 
можливі для використання, резервні, недоступні; 
за рівнем вивченості – детально вивчені, вияв-
лені, прогнозні; за характером використання – 
одноцільового та багатоцільового використання; 
за якістю – типами ґрунтів та іншими класифіка-
ційними одиницями; за можливістю залучення до 
господарського обігу – можливі для експлуатації 
(дійсні або освоєні), законсервовані та потен-
ційні; за меліоративними ознаками – осушені та 
зрошувальні.

Екологічний блок характеризує відтворення 
й охорону земель та поділяє на такі складники: 
за впливом виробництва – зазнають шкідливого 
впливу, зазнають невеликого впливу, не зазна-
ють впливу; за можливістю та термінами понов-
лення – поновлювальні, частково поновлювані 
або ті, що залучаються у повторне використання, 
та непоновлювані.

Соціально-інституційний блок характеризує 
володіння та розпорядження земельними ресур-
сами і поділяє на такі складники: за відношенням 
до прав власності земельні ресурси можуть перебу-
вати у державній, комунальній або приватній влас-
ності; за характером користування – знаходяться 
в тимчасовому користуванні (оренда), постійному 
користуванні або невитребуваному стані (наприк-
лад, невитребувані частки (паї) або земельні 
ресурси, що перебувають у запасі); за можливістю 
створення робочих місць – з розвинутою господар-
ською інфраструктурою та депресивні [4, ст. 50].

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, проведене дослідження щодо сутності 
земельних ресурсів дало змогу сформувати три-
єдину концепцію соціо-еколого-економічного роз-
витку, яка закладає основи регулювання земельних 
відносин. Виходячи з характеристик, притаманних 
земельних ресурсам, їх згруповано за типологіч-
ними ознаками та визначено екологічні, соціальні 
та економічні характерні особливості.
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Рис. 1. Типологічні ознаки щодо визначення характеристик земельних ресурсів
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Розглянуто земельні ресурси на предмет їх 
використання, відтворення й охорони, володіння 
та розпорядження. Це дало змогу класифікувати 
наведене групування у 3 блоки економічного, еко-
логічного та соціального характеру.

Запропонована класифікація сприяє підви-
щенню обґрунтованості управлінських рішень 
у сфері використання земельних ресурсів. Зем-
лекористування забезпечує залучення земель-
них ресурсів у відтворювальний процес, і земля 
як основне національне багатство потребує осо-
бливої охорони державою та землевласниками чи 
землекористувачами, адже торкається інтересів 
як сучасних, так і майбутніх поколінь.
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