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LEGISLATIVE AND INSTITUTIONAL BASES FOR FORMATION AND REALIZATION OF STATE
POLICIES IN THE LAND RELATIONS OF UKRAINE

У статті зазначено, що досягнення вагомих успіхів у розвитку і удосконаленні сфери земель-

них відносин, забезпечення високої ефективності та якості процесів формування та реалізації

державної політики, здійснення державного управління на рівні світових стандартів не можли-

ве без законодавчо-інституційного забезпечення цих процесів. Наголошено, що вдосконален-

ня системи управління земельними відносинами необхідно здійснити через створення єдино-

го державного органу з управління земельними ресурсами у вигляді багатофункціонального і

структурно складного об'єкту де складовими частинами мають виступати агентство з управ-

ління землями державної власності, агентство з охорони навколишнього природнього середо-

вища, екологічна інспекція, інспекція з використання та охорони земель усіх категорій та форм

власності, департамент державного кадастру і реєстрації прав на землю. Розкрито зміст кате-

горій "законодавчо-інституційні засади", "функції державного управління сферою земельних

відносин в Україні" та "система державного управління сферою земельних відносин". Зазна-

чено, що система державного управління сферою земельних відносин характеризується склад-

ною архітектонікою організаційної структури, складними взаємозв'язками управлінських про-

цесів між її ланками (підсистемами), наявністю широкого кола управлінських функцій, які в за-

лежності від управлінського рівня, сфери предметної діяльності органів законодавчої та вико-

навчої влади можна класифікувати та згрупувати за ознаками процесуальної спрямованості

регулюючих впливів (законотворча, політико-формуюча, регулятивне-погоджувальна, реалі-

заційне-розпорядча, координаційна, організаційна, контролююча, інформаційна), повноважен-

нями щодо формування та реалізації державної політики органами державної влади в сфері

земельних відносин.

The article states that achievement of significant successes in the development and improvement

of the sphere of land relations, ensuring high efficiency and quality of the processes of formation

and implementation of state policy, implementation of state management at the level of world

standards is impossible without legislative and institutional support of these processes. It was

emphasized that the improvement of the land management system should be implemented through

the creation of a unified state body for managing land resources in the form of a multifunctional and

structurally complex object, where the constituent parts should be the State Property Management

Agency, the Environmental Protection Agency, the Environmental Inspection, Inspection on use and
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protection of land of all categories and forms of ownership, Department of state cadastre and

registration of rights to the emblem The content of the categories "legislative and institutional

foundations", "functions of state administration in the field of land relations in Ukraine" and "system

of state administration in the sphere of land relations" are revealed. It is noted that the system of

public administration in the sphere of land relations is characterized by complex architectonics of

the organizational structure, complex interconnections of management processes between its units

(subsystems), the presence of a wide range of managerial functions, which, depending on the

managerial level, the scope of the substantive activity of the legislative and executive bodies can be

classified and grouped according to the procedural orientation of regulatory influences (legislative,

politico-forming, regulatory-concerted, re organizational, regulatory, coordination, organizational,

controlling, informational), authorities regarding the formation and implementation of state policy

by state authorities in the field of land relations.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Досягнення вагомих успіхів в розвитку і удоско-

наленні сфери земельних відносин, забезпечення ви-
сокої ефективності та якості процесів формування
та реалізації державної політики, здійснення дер-
жавного управління на рівні світових стандартів не
можливе без законодавчо-інституційного забезпе-
чення цих процесів.

Як переконливо свідчить практика державного
управління, результати проведених аналітико-діаг-
ностичних досліджень, вихідні положення теорії
організації управлінських систем, розробка органі-
заційно-функціональної структури, вибір оптималь-
ної архітектоніки системи державного управління
сферою земельних відносин, законодавче розмежу-
вання та закріплення спектру повноважень та сфер
відповідальності між її елементами спрямована на
вирішення проблеми оптимізації системи державно-
го управління, усунення дублювання повноважень і
функцій, забезпечення скорочення чисельності уп-
равлінського апарату та витрат на його утримання,
підвищення ефективності державного управління в
цілому [1].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що
дослідженню процесів формування та реалізації дер-
жавної політики у сфері земельних відносин в Україні
присвячені роботи дослідників: Боклага В.А., Титарен-
ка Т.Г., Петрука О.В., Шарого Г.І. та ін.
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жавного управління сферою земельних відносин в Україні, система державного управління сферою зе-
мельних відносин.

Key words: state policy in the field of land relations, subjects of the system of land relations, realization of state
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sphere of land relations in Ukraine, system of state administration in the field of land relations.

Механізми державного управління земельними ре-
сурсами та регулювання земельних відносин розгляда-
ли Маліхін Д.М., Сердюк С.А., Євграфов О.Є., Ковальсь-
кий М.Р., Набока К.О., Пресіч П.В., Шапоренко О.І. та
ін. Державне управління земельними ресурсами тери-
торіально-адміністративних одиниць вивчали науковці Бі-
зікін С.В., Матюшенко О.І., Новаковська І.О., Охрій О.П.,
Пересоляк В.Ю., Сташенко В.Ю., Строкань В.І., Циплу-
хіна В.С., Чеботарьова О.К. та ін. Розбудовою системи
державного управління земельними відносинами зай-
малися Боклаг В.А., Прокопович Т.Г., Шарий Г.І. та ін.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в проведенні аналізу законодав-

чо-інституційних засад формування та реалізації дер-
жавної політики в сфері земельних відносин України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Визначимо найбільш загальні і актуальні напрями

наукових пошуків щодо вирішення вищеозначеної про-
блематики.

Так, на думку Боклаг В.А. [2], суб'єкти державного
регулювання земельних відносин доцільно об'єднати у
дві групи: перша група — це органи державної влади та
управління, до компетенції яких входить формування та
реалізація державної політики у сфері земельних відно-
син; друга — це організації й установи різних форм влас-
ності й організаційно-правових форм, які допомагають
державним органам регулювати процес землекористу-
вання.
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Як зазначає науковець, серед основних причин
низької ефективності виконавчої влади в системі уп-
равління земельними ресурсами є: неузгодженість
дій різних виконавчих структур, непослідовність і су-
перечливість рішень, низька виконавча дисципліна;
дублювання споріднених функцій різними органами
управління; надмірна концентрація функцій управл-
іння на вищих щаблях виконавчої влади; незбалан-
сована регіональна політика; закритість органів ви-
конавчої влади для контролю з боку суспільства;
корупція та економічна злочинність у державних
структурах, а також низький престиж державної
служби в Україні.

Автор у своєму дослідженні пропонує вдоскона-
лити організаційний механізм реалізації державної
земельної політики шляхом реформування організа-
ційної структури центрального органу виконавчої вла-
ди з питань земельних ресурсів шляхом зведення його
функцій виключно до регуляторних; централізувати
ведення державного земельного кадастру всіх кате-
горій земель; забезпечити створення раціональної
інфраструктури ринку землі, що дасть змогу звести
функції органів державної влади до реєстрації май-
нових прав на земельні ділянки, ліцензування діяль-
ності інфраструктурних організацій, контролю за гро-
шовою оцінкою земель та їх раціональних викорис-
танням.

Як зазначає у своїх працях Титаренко Т.Г. [3; 4],
неефективність системи органів державного управлін-
ня земельними відносинами зумовлена намаганням
різних політичних сил, які приходять до влади, на свій
лад реорганізувати існуючу систему та змінити її кад-
ровий склад.

Слід погодитись із такою думкою дослідниці, але
причиною цих змін є не відсутність належної підго-
товки, про що зазначає автор, а спрямування про-
цесів організаційних, функціональних, кадрових змін
на досягнення мети, яка передбачає реалізацію внут-
рішньо кланових, партійних інтересів, відповідних
бізнес структур, що обслуговують і одночасно ма-
ють за мету створення економічної бази діяльності
таких політичних сил, збагачення окремих осіб, що
входять в олігархічне-кримінальні угрупування, по
встановленню повного контролю за процесами на-
буття власності, володіння та користування земель-
ними ресурсами через механізм держави, що в свою
чергу, дискредитує систему державного управління
сферою земельних відносин України, породжує соц-
іальну напругу шляхом систематичного порушення
Конституційно встановлених прав громадян України
в сфері володіння, користування і розпорядження
землею.

На думку автора, удосконалення інституціонально-
го забезпечення має відбутись шляхом впровадження у
практику державного та регіонального управління нової
інституціональної дорадчої форми — Ради з розвитку
продуктивних сил України, структурні підрозділи якої
опікуватимуться вирішенням проблем щодо фінансово-
економічного, адміністративного, правового, організа-
ційно-землевпорядного забезпечення, формування зе-
мельної власності та землекористування, забезпечен-
ня охорони земель, стратегічного управління та плану-

вання, контролювання та коригування діяльністю щодо
розвитку продуктивних сил в Україні.

Дослідження Прокопович Т.Г. [5; 6] узагальнено
представляють низку недоліків, які можна усунути під
час оптимізації архітектури системи державного уп-
равління земельними відносинами, до яких автор
відносить: наявність великої кількості державних
органів управління в сфері земельних відносин, підпо-
рядкування центральних органів виконавчої влади у
галузі земельних відносин різним міністерствам;
відсутність єдиного органу управління землями дер-
жавної і комунальної власності; розпорошена відпо-
відальність за ефективне використання земель дер-
жавної і комунальної власності між різними органа-
ми виконавчої влади і місцевого самоврядування;
відсутність стабільності в системі органів управління
земельними відносинами.

Автор приходить до висновку, що вдосконален-
ня системи управління земельними відносинами не-
обхідно здійснити через створення єдиного держав-
ного органу з управління земельними ресурсами у
вигляді багатофункціонального і структурно склад-
ного об'єкту де складовими частинами мають висту-
пати агентство з управління землями державної влас-
ності, агентство з охорони навколишнього природнь-
ого середовища, екологічна інспекція, інспекція з
використання та охорони земель усіх категорій та
форм власності, департамент державного кадастру і
реєстрації прав на землю.

Таким чином, з огляду на окреслене коло науко-
вої проблематики та перспективних шляхів вирішен-
ня пов'язаних із нею завдань доцільно констатувати
необхідність наукового обгрунтування змісту та
структури законодавчо-інституційних засад форму-
вання та реалізації державної політики в сфері зе-
мельних відносин України саме з точки зору систем-
ного, структурного, процесного та функціонального
підходів.

У нашому дослідженні під поняттям "законодавчо-
інституційні засади" ми розуміємо низку вихідних зако-
нодавче закріплених правових норм, які визначають
організаційно-правову форму, організаційну структуру,
систему повноважень та напрямів функціональної діяль-
ності органів державної влади, місцевого самоврядуван-
ня що здійснюють формування та реалізацію держав-
ної політики в сфері земельних відносин в Україні. За-
конодавчо-інституційні засади забезпечують реалізацію
механізму правового регулювання процесів управління,
розвитку земельних відносин, які мають відповідати
загальнодержавним, загальносуспільним, індивідуаль-
ним потребам та інтересам.

Як визначено в енциклопедії державного управлін-
ня [7] основними формами правового регулювання як
інструменту державного управління в Україні є: Консти-
туція та закони України, укази й розпорядження Прези-
дента України, постанови та інші акти Верховної Ради,
постанови й розпорядження Кабінету Міністрів Украї-
ни, нормативно-правові акти центральних органів вико-
навчої влади, нормативні акти місцевих органів виконав-
чої влади. Наступною важливою складовою зазначено-
го поняття є інституційні засади організації раціональ-
ної структури управління.
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Як визначено в низці наукових праць [7—9] органі-
заційна структура управління це форма організації сис-
теми управління, що визначає сукупність її стійких
зв'язків, забезпечує цілісність і стабільність, збережен-
ня основних властивостей при різних внутрішніх і
зовнішніх зв'язках. У структурі управління виділяють
ланки, рівні управління та зв'язки між ними — горизон-
тальні та вертикальні. Вагомою є закономірність, що
полягає у взаємозв'язку та взаємообумовленості двох
аспектів систем управління, які виступають як зміст та
форма — функції та організаційна структура управлін-
ня.

Слід відзначити, що функції є первинними, а органі-
заційна структура є вторинною або похідною від
функцій управління, адже функції відображають стра-
тегію діяльності системи управління, а стратегія виз-
начає структуру управління, яка має забезпечити до-
сягнення цілей суб'єкта та об'єкта управління. Функ-
ція, визначає зміст управлінської діяльності та в пере-
кладі з латини розуміється як "завершення, виконан-
ня".

Згідно з енциклопедичним визначенням [10] функ-
ція це стандартизована соціальна (управлінська) дія, яка
регулюється певними правовими нормами і реалізуєть-
ся відповідними соціальними (управлінськими) інститу-
тами, а у більш вузькому розумінні функція ототож-
нюється з низкою завдань, які вирішуються із викорис-
танням системного інструментарію певного виду управ-
лінської діяльності (планування, контроль, прогнозуван-
ня тощо) [11].

Як свідчить аналіз низки наукових праць [12—
17] поняття "функції державного управління" утво-
рюється низкою родових ознак: наявністю цілеспря-
мованого та організуючого впливу суб'єкта управлі-
ння на об'єкт управління; розуміється як вид держав-
но-управлінської діяльності із подальшим функціо-
нальним розподілом праці в залежності від рівнів та
ланок управління; спрямованість на досягнення мети
та вирішення завдань управління; утворюють зміст,
визначають стадії, етапи і є напрямами управлінсь-
кої діяльності; здійснюються у відповідності до за-
конодавства органами державної влади; реалізують-
ся шляхом застосування механізмів державного уп-
равління.

Вищезазначене дозволяє нам сформулювати розу-
міння поняття "функції державного управління сферою
земельних відносин в Україні" як державно-управлінсь-
ку діяльність, спрямовану на регулювання процесів во-
лодіння, користування та розпорядження землею шля-
хом використання механізмів державного управління,
процесуальної регламентації напрямів та змісту такої
діяльності.

Водночас у теорії державного управління зустрі-
чається поняття "управлінські функції державних орга-
нів", яке на нашу думку відображає специфіку управлі-
нського впливу в межах наданих повноважень та орга-
нізаційних можливостей визначених у положеннях та
статутах певних органів державної влади.

Зміст поняття "повноваження" визначає сукупність
прав і обов'язків державних органів влади, посадових
осіб, закріплених за ними у встановленому законодав-
ством порядку для здійснення покладених на них функ-

цій [18]. Слід відзначити, що повноваження органів дер-
жаного управління сферою земельних відносин ви-
пливають з основних функцій, і власне є їх відображен-
ням.

Організаційна структура органів державного управ-
ління сферою земельних відносин в Україні побудована
відповідно до адміністративно-територіального устрою
країни, поділу гілок влади на законодавчу, виконавчу,
судову, основних положень про місцеве самоврядуван-
ня в Україні.

Зважаючи на завдання нашого дослідження ми про-
аналізуємо архітектоніку організаційної структури
органів державного управління в сфері земельних відно-
син лише в частині законодавчої, виконавчої гілки вла-
ди та органів місцевого самоврядування.

Аналізуючи зміст організаційної структури доціль-
но відзначити, що вона характеризується ієрархічністю,
централізацією, функціональною спеціалізацією, наяв-
ністю трьох рівнів управління і відповідною кількістю
ланок, значною кількістю горизонтальних та вертикаль-
них взаємозв'язків між її елементами. Це дає підстави
стверджувати, що за пріоритетними ознаками організа-
ційну структуру державного управління сферою земель-
них відносин можна характеризувати як функціональ-
но-дивізіональну, яка поряд із централізацією владних
взаємовідносин передбачає наявність значної автономії
органів місцевого самоврядування в межах визначених
законодавством в процесах управління сферою земель-
них відносин відповідних територіально-адміністратив-
них утворень.

Також слід відзначити, що вищезазначена орган-
ізаційна структура за часовою ознакою може харак-
теризуватись як інтенсивна, адже згідно проведених
наукових досліджень [4—6; 20] відбувається посту-
пове збільшення кількості функціональних взаємоз-
в'язків між її окремими ланками, внаслідок поглиб-
лення поділу праці, функціональної спеціалізації, зро-
стає рівень координованості управлінської діяль-
ності, що свідчить про зростання потужності та зла-
годженості управлінських процесів, хоча водночас
науковці зазначають, що на тлі частих і під час не вип-
равданих реструктуризацій органів державної вико-
навчої влади в сфері земельних відносин спостеріга-
ються екстенсивні ознаки розвитку організаційної
структури адже відбувається зростання кількості уп-
равлінських елементів на фоні сталої кількості управ-
лінських функцій.

З точки зору системного підходу, організаційна
структура органів державного управління сферою зе-
мельних відносин характеризується складною внутріш-
ньою організацією яка полягає у поєднанні соціальної,
технічної, економічної та інформаційної складових, на-
явністю окремих підсистем, які мають свій змістовий та
функціональний характер і напрям діяльності, наявні-
стю великої кількості різноманітних внутрішніх і
зовнішніх функціональних зв'язків, налагодженістю і
циркуляцією всередині організаційної структури мате-
ріальних і інформаційних потоків, ієрархічною розга-
луженістю вертикальних і горизонтальних взаємо-
зв'язків між окремими підсистемами, що дозволяє по-
єднувати принципи централізованого та децентралізо-
ваного управління.
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Усе вищенаведене обумовлює доцільність визна-
чення поняття "система державного управління сфе-
рою земельних відносин", під яким ми розуміємо
ієрархічно впорядковану за функціонально-змісто-
вою сутністю сукупність органів державної влади, які
забезпечують розгортання управлінських процесів
спрямованих на формування та реалізацію держав-
ної політики, удосконалення та розвиток земельних
відносин в Україні.

Законодавцем у Конституції України [21] закріпле-
но норму, яка визначає, що єдиним органом законо-
давчої влади в Україні є парламент — Верховна Рада
України, а вищим органом у системі виконавчої влади є
Кабінет Міністрів України, який очолює низку централь-
них органів державної виконавчої влади, які відповідно
до організаційної логіки ієрархічно-владних відносин
наділені відповідними повноваженнями та реалізують
низку функцій та процесів під час формування та реа-
лізації державної політики у сфері земельних відносин
України.

Згідно зі ст. 6 Земельного Кодексу України [22] по-
вноваженнями Верховної Ради України в галузі земель-
них відносин визначено: прийняття законів у галузі ре-
гулювання земельних відносин; визначення засад дер-
жавної політики в галузі використання та охорони зе-
мель; встановлення і зміна меж районів і міст; погод-
ження питань, пов'язаних із зміною цільового призна-
чення особливо цінних земель державної та комуналь-
ної власності, припинення права постійного користуван-
ня ними відповідно до Земельного Кодексу; вирішення
інших питань у галузі земельних відносин відповідно до
Конституції України.

Зміст вищезазначених повноважень дозволяє кон-
статувати, що основною функцією Верховної Ради
України як складової системи державного управління
формування та реалізації державної політики в сфері
земельних відносин є розробка та прийняття законів в
сфері земельних відносин (законотворча функція), фор-
мування засад і власне змісту державної політики в
сфері земельних відносин (політико-формуюча функ-
ція), решта повноважень відображають зміст регулятив-
не-погоджувальної функції.

Так ст. 7 Земельного кодексу України (далі —
ЗКУ) [22], зазначає що, до повноважень Верховної
Ради Автономної Республіки Крим віднесено: роз-
порядження землями, що знаходяться у спільній
власності територіальних громад; забезпечення ре-
алізації державної політики в галузі використання та
охорони земель; погодження загальнодержавних
програм використання та охорони земель, участь їх
реалізації в межах території АРК; затвердження та
участь у реалізації республіканських програм вико-
ристання земель, підвищення родючості грунтів,
охорони земель; координація діяльності районних і
міських рад у галузі земельних відносин, діяльності
місцевих органів земельних ресурсів, здійснення
контролю за використанням та охороною земель;
встановлення та зміна меж сіл, селищ, що не входять
до складу відповідного району. Зміст цих повнова-
жень доцільно звести до трьох функцій: регулятив-
не-погоджувальної, реалізаційне-розпорядчої, ко-
ординаційної.

Згідно зі ст. 8 Земельного кодексу України [22] по-
вноваження обласних рад у галузі земельних відносин
полягають у розпорядженні землями спільної власності
територіальних громад; погодження, затвердження та
участь загальнодержавних, регіональних програм вико-
ристання, охорони земель, підвищення родючості
грунтів; координація діяльності місцевих органів зе-
мельних ресурсів; організація землеустрою, встанов-
лення та зміна меж сіл, селищ; вирішення земельних
спорів. Законодавцем розширено повноваження облас-
них рад в частині вирішення земельних спорів та орга-
нізації землеустрою, зауважимо, що вирішення земель-
них спорів є функцією судової гілки влади і в даному
контексті не уточняється процедурна та змістова сто-
рона діяльності обласних рад в розв'язанні земельних
спорів. Таким чином, основними функціями обласних
рад в сфері земельних відносин є: регулятивне-пого-
джувальна, реалізаційна, координаційно-організаційна.

Зміст основних функцій Київської і Севастопольсь-
кої міських рад у галузі земельних відносин на їх тери-
торії доцільно представити через повноваження, які
визначені у ст. 9 ЗКУ [22]:

— регулятивне-погоджувальна: розпорядження
землями територіальної громади міста; передача зе-
мельних ділянок комунальної власності у власність гро-
мадян та юридичних осіб; надання земельних ділянок у
користування; вилучення земельних ділянок із земель
комунальної власності; викуп земельних ділянок для
суспільних потреб міста; припинення права користуван-
ня земельними ділянками; прийняття рішення щодо
звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок;
підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надан-
ня земельних ділянок із земель державної власності, що
проводяться органами виконавчої влади; встановлення
меж сіл, селищ, районів у містах; обмеження, тимчасо-
ва заборона чи припинення використання земельної
ділянки в разі порушення вимог земельного законодав-
ства, вирішення земельних спорів;

— координаційно-організаційна — організація зем-
леустрою; координація діяльності місцевих органів зе-
мельних ресурсів.

— контролююча — здійснення контролю за вико-
ристанням і охороною земель комунальної власності,
додержанням земельного та екологічного законодав-
ства;

— інформаційна — інформування населення щодо
надання, вилучення (викупу) земельних ділянок.

Районні ради у галузі земельних відносин відповід-
но до наданих законодавцем повноважень виконують
наступні функції:

— регулятивне-погоджувальну — розпорядження
землями на праві спільної власності відповідних тери-
торіальних громад, вирішення земельних спорів, вста-
новлення та зміну меж сіл, селищ, які не входять до скла-
ду відповідного району;

— координаційно-організаційну — координація
діяльності місцевих органів земельних ресурсів, орга-
нізація землеустрою та затвердження землевпорядних
проектів;

— реалізаційне-розпорядчу — забезпечення реа-
лізації державної політики в галузі охорони та викорис-
тання земель.
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У ст. 12 ЗКУ [22] визначено зміст повноважень
сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих
органів у галузі земельних відносин. Згідно з офіцій-
ним правовим тлумаченням, яке було наведене у Рішенні
Конституційного Суду України у справі № 1-6/2010 від
1 квітня 2010 № 10-рп/2010 [23] органи місцевого са-
моврядування є суб'єктами владних повноважень, які
виконують владні управлінські функції, зокрема нормот-
ворчу, координаційну, дозвільну, реєстраційну, розпо-
рядчу. Як суб'єкти владних повноважень органи місце-
вого самоврядування реалізують у межах закону функ-
ції в галузі земельних відносин:

— регулятивне-погоджувальна: розпорядження
землями територіальних громад; передача земельних
ділянок комунальної власності у власність громадян та
юридичних осіб; надання земельних ділянок у користу-
вання; вилучення земельних ділянок із земель комуналь-
ної власності; викуп земельних ділянок для суспільних
потреб міста; підготовка висновків щодо вилучення (ви-
купу) та надання земельних ділянок; встановлення за
зміна меж районів у містах з районним поділом; обме-
ження, тимчасова заборона чи припинення використан-
ня земельної ділянки в разі порушення вимог земель-
ного законодавства, вирішення земельних спорів; вне-
сення пропозицій до районної ради щодо встановлен-
ня і зміни меж сіл, селищ, міст, надання відомостей з
Державного земельного кадастру відповідно до зако-
ну;

— координаційно-організаційна — організація зем-
леустрою; координація діяльності місцевих органів зе-
мельних ресурсів;

— контролююча — здійснення контролю за вико-
ристанням і охороною земель комунальної власності,
додержанням земельного та екологічного законодав-
ства;

— інформаційна — інформування населення щодо
надання, вилучення (викупу) земельних ділянок.

Відповідно до організаційної структури органів
державного управління сферою земельних відносин в
Україні вищим органом у системі виконавчої влади є Ка-
бінет Міністрів України, на який покладено повноважен-
ня в межах виконуваних ним функцій в галузі земель-
них відносин, а саме:

— регулятивне-розпорядча — розпорядження
землями державної власності, викуп земельних діля-
нок для суспільних потреб, розроблення і забезпечен-
ня виконання загальнодержавних програм використан-
ня та охорони земель, встановлення порядку введен-
ня моніторингу земель, внесення до ВРУ пропозицій
щодо встановлення та зміни меж районів, міст, реалі-
зація державної політики у галузі використання та охо-
рони земель;

— координаційно-організаційна — координація
проведення земельної реформи, організація ведення
державного земельного кадастру, державного контро-
лю за використанням і охороною земель та здійснення
землеустрою [22].

Слід відзначити, що деталізація повноважень КМУ
в залежності від функціональних напрямів регулюван-
ня діяльності суб'єктів сфери земельних відносин
здійснюється законодавцем в низці нормативно-право-
вих актів [24—32] правові норми яких відображають

зміст повноважень КМУ визначених у ЗКУ із більш гли-
боким висвітленням специфіки управлінських впливів в
залежності від сфери регулювання, яка є частиною га-
лузі земельних відносин: землекористування, грошової
оцінки земель, ведення Державного земельного Када-
стру, охорони земель, охорони навколишнього природ-
ного середовища, державного контролю за охороною
та використанням земель тощо.

Принцип системно-функціонального підходу зреа-
лізуваний під час конкретизації та правового визначен-
ня у Земельному Кодексі України [22] змісту повнова-
жень інших центральних органів виконавчої влади у
сфері земельних відносин.

Реалізація підходу здійснюється за відповідни-
ми напрямами (функціями) діяльності без зазначен-
ня назви центрального виконавчого органу, що
свідчить про нормативне закріплення законодавцем
лише загальних компетенцій і повноважень за фун-
кціональною складовою між ланками і рівнями уп-
равління, що в сукупності утворюють систему дер-
жавного управління сферою земельних відносин,
адже це дозволяє здійснювати перерозподіл
функцій і повноважень, їх передачу між відповідни-
ми центральними органами державної виконавчої
влади внаслідок їх оптимізації, об'єднання, реструк-
туризації без внесення змін і доповнень до ЗКУ. В
цьому контексті законодавцем проведено групуван-
ня повноважень центральних органів виконавчої вла-
ди за функціональними напрямами, які відобража-
ють загальний зміст управлінських дій із їх розме-
жуванням за процесами формування та реалізації
державної політики в сфері земельних відносин:

Формування державної політики:
— сфера охорони навколишнього природного се-

редовища у галузі земельних відносин: участь у роз-
роблені загальнодержавних і регіональних програм
використання і охорони земель; участь у формуванні
державної політики в галузі охорони та раціонально-
го використання земель; організація моніторингу зе-
мель;

— ЦОВВ у сфері земельних відносин: здійснення
нормативно-правового забезпечення у сфері земельних
відносин; забезпечення проведення земельної рефор-
ми; розробка та реалізація загальнодержавних і регіо-
нальних програм використання та охорони земель; за-
безпечення здійснення землеустрою, моніторингу зе-
мель і державного контролю за використанням та охо-
роною земель; забезпечення проведення державної
експертизи документації із землеустрою у випадках та
порядку, визначених законом, ведення та адмініструван-
ня Державного земельного кадастру, охорони земель,
реформування земельних відносин; розроблення еко-
номічного механізму регулювання земельних відносин;
участь у розробленні заходів щодо розвитку ринку зе-
мель; міжнародне співробітництво в галузі земельних
відносин.

Реалізація державної політики:
— сфера охорони навколишнього середовища у

галузі земельних відносин: участь у реалізації загаль-
нодержавних і регіональних програм використання та
охорони земель; участь у розробці проектів норматив-
но-правових актів у галузі охорони земель та відтво-
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рення родючості грунтів; координація і забезпечення
здійснення оцінки впливу на довкілля; внесення про-
позицій щодо формування державної політики в галузі
охорони та раціонального використання земель;
здійснення міжнародного співробітництва з питань
охорони земель;

— сфера охорони навколишнього природного се-
редовища, раціонального використання, відтворення і
охорони природних ресурсів у галузі земельних відно-
син: консервації деградованих і малопродуктивних зе-
мель; збереження водно-болотних угідь; виконання еко-
логічних вимог при наданні у власність і користування,
в тому числі в оренду, земельних ділянок; здійснення
заходів щодо запобігання забрудненню земель хімічни-
ми і радіоактивними речовинами, відходами, стічними
водами; додержання режиму використання земель при-
родно-заповідного та іншого природоохоронного при-
значення; додержання екологічних нормативів з питань
використання та охорони земель; установлення та ви-
користання природоохоронних зон і прибережних за-
хисних смуг, а також додержання режиму використан-
ня їх територій;

— ЦОВВ у сфері земельних відносин: внесення
пропозицій щодо розпорядження землями державної
та комунальної власності, встановлення меж області,
району, міста, району в місті, села і селища, регулю-
вання земельних відносин; участь у розробленні та
виконанні державних, регіональних та місцевих про-
грам з питань регулювання земельних відносин, раці-
онального використання земель, їх відтворення та охо-
рони, проведення моніторингу земель, територіальне
планування; організація проведення робіт, пов'язаних
із реалізацією земельної реформи; проведення моні-
торингу та охорони земель; ведення та адмініструван-
ня Державного земельного кадастру; участь у держав-
ному регулюванні планування територій; проведення
державної експертизи землевпорядної документації;
здійснення заходів щодо вдосконалення порядку ве-
дення обліку і підготовки звітності з регулювання зе-
мельних відносин, використання та охорони земель,
формування екомережі;

— у сфері здійснення державного нагляду (контро-
лю) в агропромисловому комплексі, у сфері земельних
відносин: веденням державного обліку і реєстрацію зе-
мель, достовірністю інформації про наявність та вико-
ристання земель; виконанням умов зняття, збереження
і використання родючого шару грунту під час проведен-
ня гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівель-
них та інших робіт, пов'язаних із порушенням грунтово-
го покриву, своєчасним проведенням рекультивації по-
рушених земель; дотриманням вимог земельного зако-
нодавства при набутті права власності на земельні ділян-
ки за договорами купівлі-продажу, міни, дарування,
застави та іншими цивільно-правовими угодами; дотри-
мання суб'єктами земельних відносин вимог земельно-
го законодавства та встановленого порядку набуття і
реалізації права на землю; дотримання правил установ-
леного режиму експлуатації протиерозійних, гідротех-
нічних споруд, збереженням захисних насаджень і ме-
жових знаків; проведенням землеустрою, виконанням
заходів, передбачених проектами землеустрою, дотри-
манням власниками та користувачами земельних діля-

нок вимог, визначених у проектах землеустрою; розмі-
щенням, проектуванням, будівництвом та введенням в
експлуатацію об'єктів, що негативно впливають або
можуть вплинути на стан земель; здійснення заходів
стосовно захисту земель від водної і вітрової ерозії,
селів, підтоплення, заболочення, засолення, солонцю-
вання, висушування, ущільнення та інших процесів, що
призводять до погіршення стану земель, а також щодо
недопущення власниками та користувачами земельних
ділянок псування земель шляхом їх забруднення
хімічними та радіоактивними речовинами і стічними во-
дами, засміченням промисловими, побутовими та інши-
ми відходами, заростання чагарниками, дрібноліссям та
бур'янами; дотриманням строків своєчасного повернен-
ня тимчасово зайнятих земельних ділянок та обов'яз-
ковим виконанням заходів приведення їх у стан, придат-
них до використання за призначенням; дотриманням
порядку визначення та відшкодування втрат сільсько-
господарського та лісогосподарського виробництва;
використанням земельних ділянок відповідно до цільо-
вого призначення; дотримання вимог земельного зако-
нодавства органами управління в сфері земельних
відносин з питань передачі земель у власність та надан-
ня у користування, у тому числі в оренду, зміни цільо-
вого призначення, вилучення, викупу, продажу земель-
них ділянок або прав на них на конкурентних засадах
[22].

Як свідчить подальший аналіз повноважень і функ-
цій Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місце-
вих державних адміністрацій у галузі земельних відно-
син, їх змістове-функціональна спрямованість полягає
у реалізації державної політики на рівні відповідного
адміністративно-територіального утворення, і за
змістом не носять принципових відмінностей від функцій
ЦОВВ у сфері земельних відносин. Законодавцем лише
конкретизовано функцію контролю за використанням
коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського вироб-
ництва, пов'язаних із вилученням (викупом) земельних
ділянок: регулятивну, в частині підготовки висновків
щодо надання або вилучення (викупу) земельних діля-
нок; викуп земельних ділянок для суспільних потреб
тощо [22].

Конкретизація функцій і повноважень відповідно
до Земельного Кодексу України, інших нормативно-
правових актів що регулюють окремі аспекти земель-
них відносин в Україні відбувається в положеннях про
відповідні міністерства та державні служби які є голов-
ними та центральними органами виконавчої влади в
системі державного управління сферою земельних
відносин, а саме:

— Міністерство аграрної політики та продовольства
України є головним органом у системі центральних
органів виконавчої влади з питань формування та за-
безпечення реалізації державної політики з питань зе-
мельних відносин, топографо-геодезичної і картогра-
фічної діяльності, лісового та мисливського господар-
ства, родючості грунтів [33].

— Міністерство екології та природних ресурсів
України є головним органом у системі центральних
органів виконавчої влади, що забезпечує формуван-
ня і реалізує державну політику у сфері охорони на-
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вколишнього природного середовища та екологічної
безпеки. Основними завданнями в галузі земельних
відносин є: охорона та раціональне використання зе-
мель; збереження, відтворення та невиснажливого ви-
користання біологічного та ландшафтного різноман-
іття, формування, збереження та використання еко-
логічної мережі; організації, охорони та використан-
ня природно-заповідного фонду розвитку водного
господарства і меліорації земель; державного нагля-
ду (контролю) за додержанням вимог законодавства
про раціональне використання, відтворення і охоро-
ну природних ресурсів, відтворення та охорону зе-
мель, екологічну та радіаційну безпеку, охорону та
використання територій та об'єктів природно-запові-
дного фонду, збереження, відтворення і невиснаж-
ливе використання біологічного та ландшафтного
різноманіття тощо [34].

Аналіз змісту Положень про Державне агентство
лісових ресурсів [35], про Державне агентство водних
ресурсів України [36] свідчить, що вищеозначеними
державними структурами і їх територіальними органа-
ми реалізується низка функцій дотичних до сфери зе-
мельних відносин у частині ведення лісовпорядкуван-
ня, мисливського впорядкування, ведення державного
лісового кадастру, моніторингу грунтів з метою виро-
щування продуктивних лісових насаджень, моніторинг
меліоративного стану зрошуваних та осушуваних зе-
мель, ведення державного водного кадастру, погоджен-
ня проектів землеустрою, що розробляються з метою
вилучення, надання, зміни цільового призначення зе-
мель водного фонду.

Як свідчить проведений аналіз функцій і повнова-
жень центральних органів державної виконавчої влади
за відповідними функціональними напрямами діяльності
визначених у Земельному Кодексі України [22], інших
Законах України, які визначають правові основи регу-
лювання взаємодії між суб'єктами земельних відносин
[24—32] більша частина ключових завдань щодо реа-
лізації державної політики в сфері земельних відносин
покладено на Державну службу України з питань гео-
дезії, картографії та кадастру [37], до яких законодав-
цем віднесено:

— реалізація державної політики у сфері топогра-
фо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних
відносин, землеустрою, у сфері Державного земельно-
го кадастру, державного нагляду (контролю) в агропро-
мисловому комплексі в частині дотримання земельно-
го законодавства, використання та охорони земель усіх
категорій і форм власності, родючості грунтів;

— надання адміністративних послуг згідно із зако-
ном сфері земельних відносин;

— внесення на розгляд Міністра аграрної політики
та продовольства пропозицій щодо забезпечення фор-
мування державної політики у сфері топографо-геоде-
зичної і картографічної діяльності, земельних відносин,
землеустрою, у сфері Державного земельного кадаст-
ру, державного нагляду (контролю) в агропромислово-
му комплексі в частині дотримання земельного законо-
давства, використання та охорони земель усіх категорій
і форм власності, родючості грунтів.

Організаційна структура Держгеокадастру скла-
дається з 24 головних обласних управлінь, головного

управління у м. Києві, 466 управлінь і відділів у райо-
нах, 62 управлінь і відділах у містах, 1 міськрайонного
та міжрегіонального управління [38], які наділені відпо-
відними повноваженнями в межах територіально-адмі-
ністративних одиниць і реалізують функції державного
управління у сфері земельних відносин відповідно до
законів України і положень, що регламентують їх діяль-
ність.

Відповідно до основних функцій і повноважень Дер-
жгеокадастр здійснює системну організацію та реалі-
зацію низки управлінських процесів за такими напря-
мами діяльності:

— державний земельний кадастр та реєстрація —
єдина державна геоінформаційна система відомостей
про землі, розташовані в межах державного кордону
України, їх цільове призначення, обмеження у їх вико-
ристанні, а також дані про кількісну та якісну характе-
ристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між влас-
никами і користувачами [24];

— геодезія та картографія — створення та розви-
ток національної інфраструктури геопросторових да-
них, встановлення та унормування географічних назв,
демаркації та делімітації державного кордону, підготов-
ка міжнародних договорів тощо;

— надання адміністративних послуг через центри
надання адміністративних послуг при місцевих держав-
них адміністраціях та органах місцевого самоврядува-
ння, які надаються на платній та безоплатній основі за
такими напрямами: внесення інформації до бази даних
Державного земельного кадастру (державна реєстра-
ція земельних ділянок, обмежень у використанні зе-
мель); видача з бази даних витягів та довідок; прове-
дення державної експертизи [39];

— землеустрій та охорона земель — перерозподіл
земель, формування раціональної системи землево-
лодінь і землекористувань, створення екологічно ста-
лих ландшафтів і агросистем, встановлення меж адмін-
істративно-територіальних одиниць, територій з особ-
ливим природоохоронним, рекреаційним і заповідним
режимами, меж земельних ділянок власників і земле-
користувачів тощо; охорона земель спрямована на за-
безпечення збереження та відтворення земельних ре-
сурсів, екологічної цінності природних і набутих якос-
тей земель [25];

—  державна експертиза землевпорядної докумен-
тації — полягає в аналізі з метою перевірки та оцінки
об'єктів експертизи на предмет їх відповідності вимо-
гам законодавства, встановленим стандартам, нормам
і правилам [27];

— грошова оцінка земель — регулювання діяль-
ності суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки зе-
мель, які визначають вартість об'єкта оцінки, яка вико-
ристовується при здійсненні цивільно-правових угод;
проведенні нормативної грошової оцінки для визначен-
ня розміру земельного податку, державного мита при
міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок, орен-
дної плати за земельні ділянки державної та комуналь-
ної власності, втрат сільськогосподарського і лісогос-
подарського виробництва, вартості земельних ділянок
площею понад 50 гектарів для розміщення відкритих
спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд, а також
при розробці показників та механізмів економічного
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стимулювання раціонального використання та охорони
земель тощо [32];

— сертифікація інженерів-землевпорядників та
інженерів-геодезистів з метою забезпечення якісного
надання послуг із складення землевпорядної докумен-
тації та гарантією якісного виконання робіт із земле-
устрою, яка здійснюється шляхом приймання іспиту на
отримання сертифікату Кваліфікаційною комісією;

— створення ефективного ринку сільськогоспо-
дарських земель в Україні — є одним із найважливіших
завдань стратегії розвитку України, від реалізації яко-
го залежить динаміка соціально-економічного розвит-
ку держави, земельних відносин, національної еконо-
міки [22];

— розпорядження землями сільськогосподарсько-
го призначення державної власності, яке згідно чинно-
го законодавства [22; 29] здійснюється Держгеокадас-
тром та його територіальними органами шляхом пере-
дачі його у власність або у користування земельних діля-
нок сільськогосподарського призначення державної
власності.

ВИСНОВКИ
Проведений системно-функціональний аналіз зако-

нодавчо-інституціональних засад формування та реа-
лізації державної політики в сфері земельних відносин
в Україні дозволяє переконливо констатувати, що си-
стема державного управління сферою земельних відно-
син характеризується складною архітектонікою орган-
ізаційної структури, складними взаємозв'язками управ-
лінських процесів між її ланками (підсистемами), наяв-
ністю широкого кола управлінських функцій, які в за-
лежності від управлінського рівня, сфери предметної
діяльності органів законодавчої та виконавчої влади
можна класифікувати та згрупувати за ознаками про-
цесуальної спрямованості регулюючих впливів (законо-
творча, політико-формуюча, регулятивне-погоджуваль-
на, реалізаційне-розпорядча, координаційна, організа-
ційна, контролююча, інформаційна), повноваженнями
щодо формування та реалізації державної політики
органами державної влади в сфері земельних відносин.
Доцільно чітко розмежовувати функції, повноваження,
процеси щодо формування та реалізації державної полі-
тики в сфері земельних відносин, які характеризуються
змістовою специфікою їх організації, реалізації, доціль-
ністю і відповідністю застосовуваних механізмів дер-
жавного управління під час формування державної по-
літики і її реалізації органами державної влади, склад-
ністю узгодження цих процесів у розрізі взаємодії між
різними рівнями управління (вертикальна взаємодія), за-
конодавчою, виконавчою гілками влади (горизонталь-
на взаємодія) та органами місцевого самоврядування
(полівекторна взаємодія).

На нашу думку узагальненим відображенням спе-
цифіки процесів формування і реалізації державної полі-
тики в сфері земельних відносин є класифікація та сис-
тематизація за змістовою сутністю механізмів держав-
ного управління, які виступають основним засобом ре-
алізації функцій і повноважень органами державної вла-
ди покладених на них завдань щодо розвитку земель-
них відносин в Україні, що і стане предметом нашого
розгляду у подальшій роботі.

Перспективою подальших розвідок цієї проблема-
тики є, на наш погляд, характеристика та класифікація
механізмів формування та реалізації державної політи-
ки у сфері земельних відносин України.
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