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Статтю присвячено порівняльному аналізу регулюванню земельних 

відносин у сфері використання землі України та Китаю, враховуючи точку 

зору як вітчизняних, так і закордонних науковців. Визначені відмінності в 

правовому регулюванні систем землекористування в обох країнах. Виділені 

основні напрямки  реформування земельних відносин України та Китаю. 

Спираючись на досвід Китаю, обгрунтавана  необхідність розробки нової 

економічної моделі землекористування, на сучасних методологічних засадах 

відповідно Конституції України. 

Ключові слова: регулювання земельних відносин України та Китаю, 

використання землі, адміністративно-правовий режим, методологічні засади. 

The article is devoted to the comparative analysis of the regulation of land 

relations in the field of land use in Ukraine and China, given the point of view of both 

domestic and foreign scholars. Identified the differences in the legal regulation of 

land use systems in both countries. And also  the basic directions of land reform are 



identified in Ukraine and China. Based on the experience of China, there is need to 

develop new economic models of land use on modern methodological principles 

under the Constitution of Ukraine. 

Keywords: regulation of land relations between Ukraine and China, land use, 

administrative and legal regime ,methodological grounds. 

Актуальність теми обумовлена, тим що використання землі як природного 

ресурсу грає важливу роль в успішному економічному розвитку будь-якої 

країни. У зв'язку з інтенсивним освоєнням і експлуатацією земельних ресурсів, 

що мають дефіцитний і не поновлюваний характер, раціональне використання і 

охорона землі на користь нинішнього і майбутніх поколінь сьогодні набувають 

важливого значення, що знаходить своє віддзеркалення в національному 

законодавстві і міжнародному праві. 

Питання регулювання земельних відносин досліджувалось як 

вітчизняними так і зарубіжними вченими, а саме Г.Є. Бистров, В.В. Носік, С.В. 

Єлькіна, В.В. Кулинич, І.І. Каракаш, А.А. Погрібний, Л.Я. Новаковський, В.І. 

Семчик, А.М. Третяк, Ю.С. Шемшученко.  

Що стосується дослідження питання регулювання земельних відносин в 

Китаї, то слід зазначити, що зарубіжних вчених цікавить земельне питання, з 

точки зору головного чинника сталого розвитку країни. Серед таких вчених 

особливо слід відмітити Ли Го, Лоурен Бранд, Скотт Розел, Хуан Цзинкунь. 

Метою нашого дослідження є здійснення порівняльно-правового аналізу 

питання регулювання земельних відносин в сфері використання землі в Україні 

та Китаю. 

Для досягнення даної мети в процесі написання статті, автором 

вирішувалися наступні завдання: 

- розглянути відмінності правового регулювання відносин у сфері 

використання землі в Україні та в Китаї; 

- проаналізувати методологічні засади сучасного земельного ладу в обох 

країнах;  



Правове регулювання земельних відносин у сфері використання землі в 

Китаї зародилося більше 100 років тому і грає важливу роль у сфері 

регулювання суспільних відносин. З переходом від планової економіки до 

ринкової, розвитком багатообразних форм власності істотно змінилися підходи 

до  регулювання земельних відносин у сфері використання землі.  Цей процес 

об'єктивно вимагає розробки нових правових інститутів і створення нової 

правової системи регулювання в даної області. Зі вступом Китаю в ВТО перед 

законодавцем встав ряд теоретичних і практичних питань в багатьох галузях 

права, у тому числі і в земельному  законодавстві. Не дивлячись на те, що в 

період перехідної економіки в Китаї сформувалася організаційно -правова 

система регулювання земельних відносин, що ефективно діяла, сучасна 

юридична модель регулювання земельних відносин у сфері використання землі 

Китаю поки лише складається.  Китай і Україна в попередні десятиліття мали 

схожі політичні,  економічні і юридичні системи. З розвитком ринкових 

стосунків в  обох країнах був розроблений і прийнятий ряд законів і інших 

нормативних правових актів в області регулювання земельних відносин. 

Порівняльний  аналіз регулювання земельних відносин у сфері використання 

землі Китаю і України дозволяють виділити нам основні напрями розвитку  

земельних відносин і методи їх регулювання, дають можливість врахувати 

помилки і недоліки, а також використовувати досвід інших країн у розробці 

правової концепції, стратегії і методів регулювання земельних відносин на 

сучасному етапі розвитку держав. 

Слід зазначити, що мова йде про істотно нові за змістом й характером 

земельні відносини які в обох країнах в сучасних умовах змінилися з виключно 

публічних на приватно-публічні відносини, що, як стверджують вчені, 

зумовлює необхідність розробки адекватного механізму їхнього правого 

регулювання з використанням елементів, принципів, методів приватного права 

відповідно до Конституції [1,с.33]. Якщо для демократичної Україні цей процес 

є природнім та відповідає формуванню сучасної національної правової системи, 



то для соціалістичного Китаю цей процес є новелою в правовій системі, який 

пов’язаний з інтеграційними процесами країни в міжнародну  економіку. 

На перший погляд, регулювання земельних відносин в Китаї 

здійснюється здебільш нормами цивільного права, але ця думка хибна. Тому що 

в Китаї, як і в Україні, земельне право має перехідний характер, від 

утверджених радянських норм  і, відповідно, якісно нового земельного права як 

самостійного, соціального і державно-правового явища. Відсутність Земельного 

кодексу в Китаї, свідчить лише про специфіку регулювання земельних відносин 

у вигляді сукупності окремих нормативно-правових актів, кодифікація яких має 

бути проведена по завершенню земельної реформи.  

Звичайно на сучасному етапі розвитку китайська системи 

землекористування, виходить за рамки речового права. Так, наприклад, право 

підрядного господарювання, що отримало визнання в законодавстві і в 

юридичній науці Китаю, не можна розглядати лише  як речове право, оскільки 

це право є комплексом правомочностей  різного характеру, що включає близькі 

до речових права користування,  зобов'язальні права і права адміністративного 

порядку, що підлягають оформленню на основі договору [2,с.229]. Тобто ми 

можемо зробити висновок, що норми цивільного права відіграють значну роль 

в регулюванні сучасних земельних відносин в Китаї, але в лише в 

співвідношенні з іншими галузями права – насамперед с земельними, 

конституційними та адміністративними.  

Також слід відзначити, що в Китаї, на відміну від України, регулювання 

земельного питання залишається виключно прерогативою держави. Міцне 

державне регулювання усіх процесів реформування в державі – це одна із рис 

країн соціалістичного табору. Тобто норми адміністративного права у сфері 

регулювання земельних відносин в Китаї мають більш вагоме значення, ніж в 

Україні.  

Натомість, в Україні сучасні умови розвитку земельних відносин 

змінюють межі втручання держави та органів місцевого самоврядування в 

регулювання земельних відносин, що зумовлює з'ясування суті й характеру 



державного і самоврядного регулювання відносин власності на землю в 

ринкових умовах. Адже, як зазначають вчені, без виваженого впливу держави 

та органів місцевого самоврядування на регулювання відносин власності на 

землю, використання і охорони земель неможливо провести соціаль но 

справедливий розподіл і перерозподіл земель, забезпечити належний рівень 

обліку кількості та якості земель, а також реєстрацію прав на землю і мати 

об'єктивну інформацію про правовий режим земель, створити належні 

юридичні гарантії захисту прав власників землі й землеко ристувачів при 

вирішенні земельних спорів тощо [1, с.33]. 

Таким чином, як ми вже зазначали, використання землі на сучасному 

етапі розвитку повинне відбуватися в обох країнах на нових методологічних 

засадах за для гармонійного розвитку суспільства та економічного прогресу 

держави. Але, на наш погляд, саме в виборі методологічних засад полягає 

основна проблема Української держави.  

В Китаї, на відміну від України, з моменту проведення реформ були 

обрані послідовні та незмінні методологічні засади в системі 

землекористування. 

Теоретичну основу методологічних засад китайської сучасної правової 

системи  в Китаї склали теорії, розроблені видатним ученим - теоретиком і 

видним державним діячем Ден Сяопіном: теорія соціалізму з китайською 

специфікою [3,с.114]. Принципи теорії соціалізму з китайською специфікою 

покладені у основу концепції і політики реформи народного господарства 

Китаю, що представляє систему наукових знань про закономірності і 

особливості розвитку китайської цивілізації, суспільства і народного 

господарства [3,с.115]. Тому передумова «створення системи соціалістичної 

ринкової економіки» зумовила основну особливість перетворення відносин 

власності і права власності в Китаї - це розвиток форм власності за умов 

збереження провідного положення державною власністю. 

Фактично в теорії соціалізму з китайською специфікою Ден Сяопіна 

сформульована китайська національна ідея, що ввібрала в себе багатовікові 



традиції китайської цивілізації. Не випадково, що на першому місці в 

теоретичних розробках Ден Сяопіна - Батьківщина, гордість за її велике 

минуле, вражаюче сьогодення і ще більше і вражаюче майбутнє. 

Основним завданням методологічних засад китайської сучасної правової 

системи ставиться не зміни суспільної системи, а усунення її недоліків.  

В Україні з моменту здобуття незалежності, держава обрала шлях 

демонополізації державної власності. Тому постала необхідність в відмови від 

комуністичних постулатів К. Маркса, В. Леніна стосовно методологічних засад 

нового земельного ладу країни. Але, нажаль, відмова від методологічних засад 

К.Маркса та В.Леніна відбулася лише номінально. Ідеологія народу 

(марксистсько-ленінська) не була підготовлена до реформування правової 

системи. Це призвело до того, що на сьогодні Україна не має базису 

методологічних засад щодо використання землі.  

Спираючись на досвід Китаю щодо вирішення питання 

землекористування з економічної точки зору, стає зрозумілим, що  базис 

методології щодо використання землі полягає в матеріальній площині, тому річ 

йде про розробку економічної моделі землекористування. 

Також ми погоджуємось з точкою зору В.В. Носіка,  який стверджує, що 

сучасна українська методологія щодо використання землі повинна базуватися 

на тому, що земля – це основне національне багатство, основу якого складає 

родючий грунт [4]. 

З вище сказаного, ми можемо зробити наступний висновок. На сучасному 

етапі розвитку земельних відносин України та Китаю особливе місце займає 

питання використання землі. Спираючись на досвід Китаю, Україні необхідно 

розробити саме економічну модель землекористування з метою підвищення 

дієвості  механізму правового регулювання земельних відносин у сфері 

використання землі. Задля ефективності дії цієї моделі Український 

законодавець повинен вирішити проблему вибору методологічних засад в 

системі землекористування шляхом запровадження сучасної української 

методології щодо використання землі відповідно Конституції держави. 
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