
69

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Україна має унікальні за структурою земельні ре(

сурси та є лідером серед країн Європи за показниками

площі сільськогосподарських угідь у розрахунку на
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душу населення, обсягами чорноземів. У той же час,

чинний законодавчий механізм, який регулює питання

землекористування, не забезпечує раціональність та

ефективність використання земель, що, в свою чергу,
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не сприяє стратегічному розвитку економіки держави,

а також може привести до погіршення стану навколиш(

нього середовища. Так, спостерігається надзвичайно

високий рівень освоєння життєвого простору (до гос(

подарського використання залучено понад 92% тери(

торії), зменшення площі територій, зайнятих поверхне(

вими водами, недостатня для забезпечення екологічної

рівноваги лісистість. Наявні також проблеми в земель(

них відносинах, адже до теперішнього часу не завер(

шене формування їх організаційного та правового ме(

ханізмів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Враховуючи актуальність вдосконалення механізмів

державного управління земельними ресурсами та зе(

мельними відносинами, останніми роками науковцями

проводиться досить великий обсяг досліджень: Андрей(

цев В.І., Варламов А.А., В'юн В.Г., Лозинська Т.М., Мар(

тин А.Г., Погрібний О.О., Третяк А.М., Шеремет А.П. Ок(

ремо відзначимо дослідження: Боклаг В.А., результа(

тами яких стала розробка Концепції державного управ(

ління земельними ресурсами в Україні, що є системно(

методологічною основою для формування стратегії

державного управління земельними ресурсами як ок(

ремої сфери регулювання економіки країни [1]; Добря(

ка Д.С., який вивчає сучасний стан земельної реформи

та перспективи розвитку земельних відносин в Україні

[3].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Процес формування сучасного механізму держав(

ного управління земельними відносинами в Україні ак(

тивізувався з проголошенням незалежності, а особли(

во останніми роками. Проте очікуваних соціально(зна(

чимих позитивних зрушень не відбулось, діюче зако(

нодавство сьогодні не в повній мірі відповідає су(

спільним викликам, не сприяє соціально(економічно(

му розвитку регіонів і держави. Окремою проблемою

постає недостатньо раціонально організоване інститу(

ціональне й інституційне забезпечення земельних

відносин. У той же час, проведення земельної рефор(

ми є одним із напрямів дорожньої карти, визначеної

Стратегією сталого розвитку "Україна — 2020". Тому

розробка й впровадження раціонального механізму

державного управління земельними ресурсами та фор(

мування ефективних земельних відносин в Україні за(

лишається актуальним напрямом для наукових дослі(

джень.

МЕТА СТАТТІ
Проаналізувати проблеми, які виникають у процесі

землекористування та при земельних відносинах, виок(

ремити чинники, які заважають їх подоланню та визна(

чити перспективи та шляхи реалізації земельної рефор(

ми в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Історично земельні відносини завжди виступали

предметом уваги суспільства, адже земля є і засобом

виробництва, і об'єктом соціально(економічних

зв'язків одночасно. Відповідно, процес їх унормуван(

ня та вдосконалення відбувався постійно, змінюючись

під впливом розвитку суспільства та держав. Сьогодні

основним нормативним актом, який регулює земельні

питання в нашій державі, є Земельний кодекс України,

що визначає земельні відносини як суспільні відноси(

ни щодо володіння, користування і розпорядження

землею [4].

Аналізуючи зміни, які відбувались із земельними

відносинами в ретроспективі, можна констатувати, що

економічна, аграрна, земельна і адміністративно(тери(

торіальна реформи завжди супроводжували одна одну,

при тому:

— процеси носили комплексний характер, мали

відзначену етапність;

— реформи проводили програмно, стратегічно і

планово;

— суб'єктами, які проводили реформи виступали

уповноважені органи державної влади;

— механізми реформування поєднували економічні

стимули та елементи суспільного та індивідуального при(

мусів;

— заходи, що були спрямовані на реалізацію ре(

форм підтримувались інституціонально та інституційно,

шляхом формуванням відповідних установ.

Слід відмітити, що реформи знаходили підтрим(

ку суспільства тоді, коли держава поєднувала еко(

номічні, соціальні, аграрні, земельні та адміністратив(

но(територіальні перетворення і враховували думку

громади.

Сучасна ситуація в Україні в сфері землекорис(

тування обтяжена рядом неврегульованих економі(

чних, адміністративних, аграрних та інших питань. До

цього часу в Україні продовжує існувати радянська

система адміністративно(територіального устрою,

адже окремий Закон України "Про адміністративно(

територіальний устрій" донині не прийнято, на(

томість, чинним залишається Положення про поря(

док вирішення питань адміністративно(територіаль(

ного устрою УРСР [7], прийняте ще у 1981 році. Ад(

міністративно(територіальний устрій, по(суті, мож(

на назвати основою для побудови соціально(еконо(

мічних відносин. Наявна ж система не відповідає су(

часним викликам, адже змінились економічні зв'яз(

ки, центри тяжіння, демографічна ситуація, прохо(

дять процеси урбанізації, частина сільських посе(

лень втратили селоутворюючу базову економічну

складову, формуються територіальні соціально(еко(

номічні диспропорції [6].

Основною причиною недостатньої ефектив(

ності земельних відносин та землекористування в

Україні є нераціонально побудована система дер(

жавного управління земельними ресурсами, якій

притаманні:

— неузгодженість, непослідовність і суперечливість

рішень дій різних виконавчих органів влади;

— дуалізм повноважень та функцій в різних уста(

новах;

— надмірна концентрація функцій управління на

вищих рівнях виконавчої влади;

— відсутність належного механізму контролю за

процесами земельних відносин та землекористування;

— корупція.
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Щодо наявної системи розподілення функцій і

повноважень по регулюванню земельних відносин

між органами державної влади та місцевого само(

врядування, то спостерігається їх дублювання, яке

заважає прийняттю ефективних управлінських

рішень, призводить до бюрократії та корупції. Тому

важливим напрямом реформування земельних відно(

син є  перерозподіл повноважень та  функцій

міністерств і відомств в частині регулювання земель(

них відносин, в тому числі їх децентралізація та де(

концентрація.

Вагомою проблемою виступає також відсутність

належного механізму адміністрування плати за землю,

який не враховує її реальну вартість. Наразі земельний

податок, з точки зору його фіскального потенціалу, не

в повній мірі реалізується, що позначається на надход(

женнях до бюджетів. У цьому аспекті також варто ви(

рішити питання стосовно необхідності визначення не

тільки реальної вартості земель, а й контролю за вико(

ристанням особливо цінних земель сільськогосподарсь(

кого призначення, розташованих на чорноземах та грун(

тах чорноземного типу.

Вважаємо, що за органами органам виконавчої вла(

ди повинні залишатися регуляторні функції щодо зем(

лекористування та земельних відносин, а контрольні

функції повинні здійснюватись окремим незалежним

підрозділом. Також у цьому напрямі за принципом суб(

сидіарності необхідно надати дієві повноваження орга(

нам місцевого самоврядування. Крім того, необхідно

запровадити ефективний механізм адміністративної,

фінансової та кримінальної відповідальності за пору(

шення земельного законодавства.

Важливою проблемою також є відсутність дієво(

го законодавчого механізму охорони земель

сільськогосподарського призначення з родючими

грунтами. В той час, як Конституція України визначає

землю національним багатством України, а якість ук(

раїнських грунтів є дуже високою, наявне законодав(

ство та підзаконні акти належних заходів, спрямова(

них на охорону землі не передбачають, що ставить

під загрозу стратегічні перспективи розвитку

сільського господарства в Україні. Наведемо прикла(

ди провідних країн, які цьому питанню приділяють

досить значну увагу:

Згідно з законодавством Франції не допускається

у сільській місцевості розвиток поселень міського типу,

а будівельні роботи на сільських угіддях обмежені

лише зведенням потрібних для господарювання спо(

руд. Заборонено купівлю(продаж особливо родючих

земель для не сільськогосподарського використання.

Власник не повинен залишати без обробітку наділ

більш ніж п'ять років. Законодавство Німеччини перед(

бачає відповідний дозвільний порядок для наділів пло(

щею понад 1 га: потенційний покупець має обгрунту(

вати мету придбання землі й подати свідоцтво щодо

фахової підготовки [2]. Отже, в багатьох державах

побороли приватний інтерес на користь громад, утри(

муючи велику частину земель у власності комун, муні(

ципалітетів і держави, інституціонально регулюючи дії

приватних землевласників. Рівень соціально(економі(

чного розвитку цих свідчить, що зазначена практика

має позитивний ефект. У більшості успішних країн світу

також розроблені проекти зонування, схеми та плани

розвитку територій і землеустрою, які забезпечують

сталий, економічно і екологічно збалансований роз(

виток територій.

Вітчизняна система прямого державного контролю

за землекористуванням представлена низкою органів

виконавчої влади, функції яких дублюються за такими

напрямами:

— контроль за дотриманням органами державної

влади та місцевого самоврядування, юридичними та

фізичними особами вимог земельного законодавства;

— дотримання вимог земельного законодавства при

набутті права власності на земельні ділянки за догово(

рами купівлі(продажу, міни, дарування, застави та інши(

ми цивільно(правовими угодами;

— ведення державного обліку і реєстрації земель;

— використання земельних ділянок відповідно до

цільового призначення тощо.

Основні функції загального контролю покладені на

Держземагентство і Мінприроди, проте контроль не є

основним видом їх діяльності, що пояснює його недо(

статню ефективність. На практиці дії органів влади,

уповноважених на здійснення державного контролю за

використанням і охороною земель переважно є реагу(

ванням на зловживання у сфері землекористування, а

функції щодо запобігання порушенням майже не вико(

нуються. Контроль над земельними ресурсами та зем(

лекористуванням здійснюють самі органи управління,

що не дає можливості створити ефективні й прозорі

системи контролю та аудиту.

Перешкодою на шляху здійснення контрольних по(

вноважень органами місцевого самоврядування є те, що

передбачене законодавством право органів місцевого

самоврядування вимагати у землевласників та землеко(

ристувачів певні відомості щодо стану використання

земельних ділянок не підкріплене санкціями за ненадан(

ня інформації.

Узагальнюючи недоліки сучасної системи держав(

ного контролю в сфері земельних відносин в Україні,

виділимо наступні:

— діяльність органів, уповноважених на здійснен(

ня контролю переважно є реакцією на зловживання у

сфері землекористування, проте недостатньо прово(

дяться превентивні заходи;

— контрольні функції в сфері земельних відносин

досить часто покладаються на органи, які здійснюють

управління ними;

— відсутність дієвого механізму самоврядного кон(

тролю за використанням і охороною земель;

— відсутність належного державного контролю за

особливо цінними грунтами.

Наразі в Україні планується вдосконалення земель(

них відносин за такими основними напрямками: дере(

гуляція обороту прав на земельні ділянки, стале земле(

користування, консолідація землеволодіння та земле(

користування, запровадження повноцінного ринку зе(

мель сільськогосподарського призначення, вдоскона(

лення та розвиток системи кадастру та реєстрації речо(

вих прав на нерухоме майно та забезпечення та захист

прав на земельні ділянки [13].

Нині розроблено ряд законопроектів, напрямом

яких є вдосконалення земельних відносин. Наприклад,
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протягом 2015—2016 років: проекти Законів України

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо

розширення повноважень органів місцевого самовря(

дування з розпорядження земельними ділянками і

здійсненням контролю за використанням та охороною

земель" [10], "Про внесення змін до Закону України

"Про оцінку земель" щодо удосконалення процедури

проведення оцінки земель" [12]; у 2017 році: "Про вне(

сення змін до деяких законодавчих актів України щодо

оптимізації використання масивів земель сільськогос(

подарського призначення" [11], "Про державну інвен(

таризацію (аудит) земель" [8], "Про внесення змін до

деяких законів України щодо збереження українсько(

го села та відродження фермерства" [9] та ін. Проте

процес розгляду та прийняття законодавства в сфері

земельних відносин занадто тривалий та політизова(

ний.

В основу нормативних актів, дія яких направлена

на реформування земельних відносин, повинні бути по(

кладені не лише юридичні норми, економічні інтере(

си, а й традиції нашої держави. Роз'яснюючи положен(

ня статті 8 Конституції України, де зазначено, що в

Україні визнається і діє принцип верховенства права,

Конституційним Судом України зазначено: "Одним з

проявів верховенства права є те, що право не обме(

жується лише законодавством як однією з його форм,

а включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми

моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспіль(

ством і зумовлені історично досягнутим культурним

рівнем суспільства" [14]. Проте останні правові новації

в Україні досить часто зводяться лише до спрощених

правових підходів та ігнорують традиційні інститути

общинно(сільського розпорядження землями сіль(

ських громад як у кожному поселенні, так і за його

межами, сталий розвиток територій, необхідність охо(

рони земель, аграрні, виробничі аспекти, і систему

розселення та багато іншого. В результаті, спостері(

гається супротив громади, що не дозволяє в повній мірі

впроваджувати реформи.

На нашу думку, необхідно в найкоротші строки

провести аграрну і земельну реформи, поєднуючи їх з

адміністративно(територіальною та бюджетною ре(

формами: зробити кроки від лібералізації до держав(

ного регулювання через інституційну економіку до

ринку земель. Починати необхідно з формування еко(

номічного базису існування поселенської мережі як

основи для розвитку територій, передати сільськогос(

подарські землі у комунальну власність громад за ме(

жами поселень, а також провести переоцінку (норма(

тивно(грошову) земель врахувавши рентні відносини

та визначивши реальну плату за користування землею

як національним багатством України. Також важливо

залучати до реалізації реформ громадськість, що доз(

волить з одного боку, врахувати прагнення та потреби

громадян, а з іншого — подолати недовіру та опір до

процесів реформування та забезпечити їх практичну

реалізацію.

ВИСНОВКИ
Парадигма економічного інституціонізму, особливо

в аграрній та земельній сферах враховує історичні умо(

ви розвитку, ментальність та традиційну систему цінно(

стей і орієнтацій населення. Сучасний стан розвитку те(

риторій вимагає завершення земельної, аграрної адмі(

ністративно(територіальної та бюджетної реформ, ре(

гуляторного інституціонального втручання держави в

економічний оборот земель сільськогосподарського

призначення, на принципах соціальної збалансованості

та землевпорядних вимог формування землекористу(

вання, розробленої системи обмежень на ринку земель

і формування стимулюючих правових норм для забез(

печення сталого соціально(економічного розвитку.

Вказані реформи необхідно проводити в комплексі,

невід'ємно одна від одної, включаючи напрями: інсти(

туціонально(економічні — з включенням земельного ре(

сурсу в економічний обіг, переоцінкою і формуванням

земельного капіталу; адміністративні — з ліквідацією

вертикально(владних, бюджетно(розподільчих коруп(

ційних схем; територіальні — з повним громадським та

самоврядним контролем за земельними; аграрні — з

відновлення ефективної агровиробничої структури у

кожному сільському поселенні; земельні — на основі

раціонального землекористування, ефективного меха(

нізму оцінки земель та забезпечення їх раціонального

використання.
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