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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Досягнення стратегічної мети та вирішення усього

спектру завдань визначених в концептуальних держав-
них документах [1; 2] розвитку земельних відносин в
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У статті зазначено, що досягнення стратегічної мети та вирішення усього спектру завдань визна-

чених у концептуальних державних документах розвитку земельних відносин в Україні не можли-

вий без науково-теоретичного обгрунтування із подальшою практичною перевіркою ефективності

застосовуваних механізмів формування та реалізації державної політики у цій сфері. Зазначено,

що однією із вагомих причин кризового стану в сфері земельних відносин в Україні є відсутність

зваженої державної земельної політики та механізму її реалізації, ефективної системи фінансово-

го-економічного і землевпорядного механізму регулювання земельних відносин і землекористу-

вання. Проведено аналіз наукових напрацювань, що дозволяє визначити класифікаційну схему ме-

ханізмів формування та реалізацій державної політики в сфері земельних відносин за структурни-
ми, функціональними, об'єктними, процесуальними ознаками, які характеризують наявність у ме-

ханізмах системної та організованої діяльності з наявністю мети, функцій, процесуальної узгодже-

ності реалізації дій, предметної і цільової сфери впливу, об'єктно-суб'єктної взаємодії на основі

чітко визначених, усталених правил, принципів управління, що в сукупності утворює складну, відкри-

ту систему сукупності управлінських технологій. Розглянуто правовий, економічний, фінансовий,

адміністративний, організаційний, інформаційний, соціальний, мотиваційний, психологічний, си-

стемно-аналітичний, програмно-цільовий механізми формування та реалізації державної політики

у сфері земельних відносин України.

The article states that the achievement of the strategic goal and the solution of the whole spectrum of

tasks defined in the conceptual state documents of land relations development in Ukraine is impossible

without a scientific and theoretical substantiation with further practical verification of the effectiveness

of the mechanisms used to formulate and implement the state policy in this area. It is noted that one of

the most important reasons for the crisis situation in the field of land relations in Ukraine is the lack of a

well-balanced state land policy and mechanism for its implementation, an effective system of financial,

economic and land-use regulation of land relations and land use. The analysis of scientific developments

allows to determine the classification scheme of mechanisms of formation and implementation of state

policy in the field of land relations by structural, functional, objective, procedural features, which

characterize the presence in the mechanisms of system and organized activities with the presence of

goals, functions, procedural coherence of the implementation of actions , subject and target sphere of
influence, object-subjective interaction on the basis of clearly defined, established rules, management

principles that together with creates a complex, open system of management technologies. The legal,

economic, financial, administrative, organizational, informational, social, motivational, psychological,

system-analytical, programmatic and target mechanisms of formation and implementation of state policy

in the field of land relations of Ukraine are considered.
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Україні не можливий без науково-теоретичного обгрун-
тування із подальшою практичною перевіркою ефектив-
ності застосовуваних механізмів формування та реалі-
зації державної політики у цій сфері.
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Як визначено у Державній цільовій програмі роз-
витку земельних відносин, в Україні на період до 2020
року [2] однією із вагомих причин кризового стану в
сфері земельних відносин в Україні є відсутність зва-
женої державної земельної політики та механізму її
реалізації, ефективної системи фінансового-економ-
ічного і землевпорядного механізму регулювання зе-
мельних відносин і землекористування, що обумов-
лює нагальну необхідність в удосконаленні змісту
організаційного, економічного, землевпорядного ме-
ханізмів державного управління розвитком земель-
них відносин, формування ефективного інституту об-
межень у використанні земель, пов'язаних з їх охо-
роною, фінансового та інвестиційного механізмів за-
безпечення заходів реалізації державної політики
тощо.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що
дослідженню механізмів формування та реалізації дер-
жавної політики у сфері земельних відносин України
присвячені роботи дослідників: Боклага В.А., Бізікіна
С.В., Бойко Л.М., Базарко І.М., Браткова С.І., Гуль-
ко О.О., Гузій О.І., Дудич Г.М., Заставнюк Л.О., Пресіч П.Ю.,
Помаза-Пономаренко А.Л., Степенко О.В., Суворова В.П.,
Коваленко В.П., Худолей В.Ю., Шерстюкова К.Ю. та ін.
Механізми державного управління земельними ресур-
сами та регулювання земельних відносин розглядали
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
Бізікін С.В., Матюшенко О.І., Новаковська І.О., Охрій О.П.,
Пересоляк В.Ю., Сташенко В.Ю., Строкань В.І., Цип-
лухіна В.С., Чеботарьова О.К. та ін. Розбудовою систе-
ми державного управління земельними відносинами
займалися Боклаг В.А., Прокопович Т.Г., Шарий Г.І. та
ін.

Водночас, не зважаючи на вагомий науковий доро-
бок актуальною залишається проблема класифікацій та
систематизації механізмів державного управління роз-
витком земельних відносин, формування та реалізації
державної політики в зазначеній сфері.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в характеристиці та класифікації

механізмів формування та реалізації державної політи-
ки у сфері земельних відносин України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналіз змісту низки наукових праць останніх років

доводить, що великої уваги науковцями приділяється
дослідженню сутності поняття та предметного застосу-
вання механізмів державного управління сферою зе-
мельних відносин, їх системно-функціональної архітек-
тоніки, ефективності та інструментальної спроможності
щодо розв'язання конкретних проблем, нормативно-
правового базису їх використання. Але, зважаючи на
завдання нашого дослідження зупинимось більш де-
тально на вихідних дефініціях понятійного апарату з
метою конкретизації положень науково-понятійного

базису процесу державного управління сферою земель-
них відносин.

Дослідження сутності змісту поняття "механізм"
з позицій системно-процесуального підходу дозво-
лило науковцям [3—9] визначити його як єдність ок-
ремих елементів, що в сукупності утворюють нову
якість, а саме складну систему, що дозволяє більш
функціонально і ефективно вирішувати складні зав-
дання.

Так, "механізм" — це поєднання певних технологій,
засобів, методів які утворюють інструментальну скла-
дову системи управління. Саме завдяки цій складовій,
завданням якої є практична реалізація технологічних
процесів управління, відбувається уречевлене-предмет-
ний вплив на керовані системи шляхом просторово-ча-
сового, узгодженого розгортання низки взаємопов'яза-
них управлінських дій спрямованих на переведення
об'єкту управління в новий, прогнозований якісний стан.
Саме зміна станів суб'єкту та об'єкту управління, їх фун-
кціонування відображає процесуальний аспект поняття
"механізм" [10].

У державному управлінні широко використовують-
ся структурно-організаційний та структурно-функціо-
нальний підходи до розуміння цього поняття, де пер-
ший визначає механізми, як сукупність впорядкованих
та взаємопов'язаних елементів, які утворюють органі-
заційну основу реалізації процесів і похідним від якого
є поняття "механізм держави", а другий характеризує
механізми з точки зору функціонального прояву певної
організаційної структури, який здійснюється в проце-
суальній формі [11].

Згідно з енциклопедичним визначенням [12] "ме-
ханізм держави" це система державних організацій, які
виконують завдання держави та реалізують її функції.
Саме єдність організаційних, нормативно-регулятив-
них, матеріально-технічних, бюджетно-фінансових,
ідеологічних та соціально-культурних способів та за-
собів матеріалізації публічної влади визначає механізм
держави, надає їм демократичного і правового харак-
теру, соціально орієнтованої визначеності та предмет-
ності.

Слід погодитись із думкую дослідників [13], що по-
няття "механізм держави" є родовим і за понятійним об-
сягом включає в себе такі поняття, як "державний ме-
ханізм", "механізм самоврядування", "механізм прямо-
го народовладдя", що власне змінює його загальновиз-
нане енциклопедичне понятійне розуміння, адже воно
більш відображає зміст поняття "державний механізм",
як сукупності органів влади, які утворюють систему
управління державою шляхом реалізації державної вла-
ди і не включають у якості суб'єктів управління народ і
систему органів місцевого самоврядування.

Повне за понятійними ознаками і вичерпне за логіч-
ною структурою визначення поняття "механізми дер-
жавного управління", якого будемо дотримуватись у
нашому дослідженні наведене у енциклопедії держав-
ного управління [12], під яким укладачі розуміють спо-
соби розв'язання суперечностей явища чи процесу в
державному управлінні, послідовну реалізацію дій, які
базуються на основоположних принципах, цільовій
орієнтації, функціональній діяльності з використанням
відповідних форм і методів управління.
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Таким чином, ключ для визначення основних кри-
теріїв, за якими доцільно здійснювати класифікацію та
систематизацію механізмів державного управління сфе-
рою земельних відносин знаходиться в змісті вище-
означеного поняття, адже змістоутворюючими логічними
конструктами виступають його ознаки: цілепокладання,
організаційна структура, функціональна спрямованість,
процесуальна впорядкованість відповідно до принципів
організації управлінських процесів, інструментальна
змістовність щодо досягнення мети відповідних до зав-
дань і мети методів, засобів та важелів управлінського
впливу.

Усе вищезазначене на основі системно-функціо-
нального, процесуального, організаційного підходів
дозволяє сформулювати авторське розуміння поняття
"механізми формування та реалізації державної політи-
ки в сфері земельних відносин" як методологічно-
інструментальну систему, яка забезпечує формування
мети, завдань, напрямів, способів та методів держав-
ної політики, їх реалізацію органами державної вико-
навчої влади, місцевого самоврядування, з метою ефек-
тивного розвитку земельних відносин в Україні, регла-
ментацію та оптимізацію правових, економічних, соці-
альних, управлінських процесів щодо набуття власності,
користування та розпорядження земельними ресурса-
ми.

Останніми роками вітчизняними науковцями знач-
ної уваги приділено удосконаленню механізмів держав-
ного управління земельними ресурсами, сферою зе-
мельних відносин тощо.

Так, для оптимізації державного управління земель-
ними ресурсами населених пунктів запропоновано
організаційно-правовий механізм, основою якого є зо-
нування території на базі містобудівної документації
[14].

Удосконалення механізмів взаємовідносин органів
публічної влади вбачалось можливим через обгрунту-
вання принципів ефективності: законності, розмежуван-
ня повноважень з управління земельними ресурсами,
організаційне, кадрове та фінансове забезпечення,
організація та координація діяльності всіх учасників
земельних відносин, послідовність і прозорість інфор-
мації [15].

Державне регулювання раціонального викорис-
тання земельних ресурсів передбачалось вдоскона-
лити за рахунок підвищення ефективності механізмів
моніторингу земельних ресурсів, створення інформа-
ційної інфраструктури державного й муніципального
управління, впровадження концепції автоматизовано-
го моніторингу в системі управління земельними ре-
сурсами в частині фіксації стану антропогенного на-
вантаження на землю, формування земельного када-
стру [16; 17].

На думку Шарого Г.І. [18], оптимізація процесу дер-
жавного регулювання земельних відносин в Україні
можлива за рахунок удосконалення організаційно-еко-
номічного механізму стимулювання раціонального ви-
користання земель шляхом надання податкових і кре-
дитних пільг, виділення бюджетних коштів, звільнення
від плати за земельні ділянки, компенсації втрат вна-
слідок тимчасової консервації деградованих і малопро-
дуктивних земель тощо та організаційно-правового ме-

ханізму шляхом доповнення нормативно-правової бази
щодо відчуження земельних ділянок права приватної
власності такими положеннями: гарантування викупу
земельних ділянок для суспільних потреб за згодою
власника, попереднього відшкодування викупної ціни у
випадку примусового відчуження із наступною випла-
тою компенсації тощо.

У науковій праці Ковальського М.Р. [19] обгрунто-
вується необхідність удосконалення механізму держав-
ного управління земельними ресурсами, який автор ро-
зуміє як складовий елемент системи державного управ-
ління, шляхом спрощення системи виділення та відве-
дення земельних ділянок під цільове призначення, ско-
рочення процедури інвентаризації земель, розмежуван-
ня земель державної і комунальної власності, підвищен-
ня ефективності економічного механізму регулювання
ринку земельних ресурсів у частині оподаткування,
зміцнення державного контролю за ціновим механізмом
на ринку земельних ресурсів.

Також деякими дослідниками виокремлюється ад-
міністративно-правовий механізм регулювання земель-
них відносин [20], який встановлює систему заходів
реагування уповноважених державних органів на про-
типравні посягання, урегульованих нормами адмініст-
ративного права з метою забезпечення ефективної си-
стеми державної охорони й раціонального використан-
ня земель.

Значної уваги дослідниками [21] приділено орган-
ізаційно-системному механізму впливу органів місце-
вого самоврядування на розвиток земельних відно-
син, зміст якого вбачається в побудові системи управ-
ління земельними ресурсами на рівні територіально-
адміністративного утворення з процесуальною регла-
ментацією реалізації низки завдань відповідно до
етапів комплексної оцінки стану використання зе-
мельних ресурсів територіальної громади та розроб-
ки місцевої політики перспективного розвитку земель-
них відносин.

Так, Суворов В.П. [22] в своєму дослідженні до ме-
ханізмів розвитку земельних відносин відносить орга-
нізаційний, соціально-психологічний та фінансово-еко-
номічний механізми, і на основі яких наводить класи-
фікаційну схему механізмів державного регулювання
земельних відносин у сфері містобудування, в яку вхо-
дять: фінансово-економічний, адміністративно-органі-
заційний, правовий, політичний, мотиваційний, соціаль-
но-психологічний механізми.

На думку Боклаг В.А. [23; 24], економіко-право-
вий механізм державного регулювання земельних
відносин складається з двох компонентів: норматив-
но-правових норм які регулюють певний вид земель-
них відносин за сферою дії, діяльністю кола суб'єктів
у територіальному і часовому аспектах та таких, що
встановлюють диференційований розмір платежів за
землю, стимулюють раціональне землеволодіння та
землекористування, врегульовують застосування еко-
номічних санкцій та захист від вилучення земель
сільськогосподарського призначення для несільсько-
господарських потреб, інвестиційну та кредитно-
фінансову політику держави.

Перспективні напрями удосконалення правового,
адміністративного, економічного механізмів державно-
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го управління розвитком земельних відносин в Україні
визначені у праці Коваленко В.В. [25], до яких автор
відносить: стимулювання цільового і високоефективно-
го використання сільськогосподарських угідь, упрова-
дження новітніх технологій, залучення інвестицій в аг-
рарний сектор; захист інтересів учасників земельних
відносин на рівноправній основі; більш досвідчений
обліг якості землі, кон'юнктури ринку; удосконалення
інформаційного забезпечення щодо кількісного та які-
сного стану земельних ділянок, їх власників та земле-
користувачів; забезпечення збалансованого землекори-
стування; підвищення дієвості механізмів захисту прав
власників під час оренди та продажу земель; встанов-
лення матеріальної відповідальності за стан і збережен-
ня використовуваних земель.

Слід відзначити, що низкою науковців [26—29]
особливої ваги надається саме організаційно-еконо-
мічному механізму регулювання земельних відносин,
під яким розуміють системну єдність організаційного
та економічного механізмів де перший має забезпечи-
ти послідовність виконання робіт, у рамках яких
здійснюється використання земельних ресурсів, а дру-
гий об'єднує економічні важелі регулювання у цілісну
систему.

Таким чином, поєднуючи ці поняття виходять на ро-
зуміння організаційно-економічного механізму регулю-
вання земельних відносин як сукупність організаційних
заходів, спрямованих на дотримання та ефективне ви-
користання економічних законів та важелів в процесах
володіння, користування та розпорядження земельни-
ми ресурсами, або як систему елементів організаційно-
го та економічного впливу на управлінський процес у
сфері земельних відносин.

Деякі науковці в системі механізмів державного
управління земельними відносинами виокремлюють
рентний механізм [30], механізм оцінки земель [31] та
фінансово-економічний механізм [32].

В основі рентного механізму лежить земельна рен-
та яка є економічною формою реалізації права влас-
ності на землю і за допомогою якого реалізуються про-
цеси створення, розподілу, привласнення та вилучення
доходів від використання земельних ресурсів відповід-
но до прав власності на землю. Грошова оцінка земель
розуміється як основний економічний механізм плати
за землекористування та основою регулювання земель-
них відносин при оподаткуванні та укладанні цивільно-
правових угод і належить до єдиної системи державно-
го земельного кадастру.

Зокрема Степенко О.В. [32] визначає фінансово-
економічний механізм розвитку земельних відносин як
сукупність економічних важелів й фінансових інстру-
ментів забезпечення розбудови системи земельних
відносин на національному, регіональному та місцево-
му рівнях з метою економічного обгрунтування конк-
ретних заходів спрямованих на раціональне використан-
ня і відтворення землересурсної сфери країни і скла-
довими інструментами якого є: інструменти економіч-
ного стимулювання, економічного гарантування, рин-
кові інструменти, кредитно-іпотечні інструменти,
фіскальне-бюджетні та інноваційні інструменти.

Таким чином, проведений аналіз наукових напра-
цювань дозволяє визначити класифікаційну схему ме-

ханізмів формування та реалізацій державної політи-
ки в сфері земельних відносин за структурними, фун-
кціональними, об'єктними, процесуальними ознака-
ми, які характеризують наявність в механізмах сис-
темної та організованої діяльності з наявністю мети,
функцій, процесуальної узгодженості реалізації дій,
предметної і цільової сфери впливу, об'єктно-суб-
'єктної взаємодії на основі чітко визначених, устале-
них правил, принципів управління що в сукупності ут-
ворює складну, відкриту систему сукупності управлі-
нських технологій.

На нашу думку, класифікаційна схема дозволяє
представити усе різноманіття механізмів формування та
реалізації державної політики в сфері земельних відно-
син за такими групами: за адміністративними впли-
вом — прямі (механізми державного управління сфе-
рою земельних відносин) та не прямі (механізми дер-
жавного регулювання сфери земельних відносин); за
рівнем впливу — механізм держави, державний ме-
ханізм, механізм місцевого самоврядування, механізм
прямого народовладдя; за функціями управління —
правовий, економічний, організаційний, інформаційний,
фінансовий, адміністративний, мотиваційний, психоло-
гічний, соціальний, системно-аналітичний, програмно-
цільовий, політичний; за структурою — комплексні, ком-
біновані, прості (організаційно-правовий, організацій-
но-економічний, адміністративно-правовий, фінансово-
економічний, соціально-психологічний, економічно-пра-
вовий тощо); за суб'єктністю — механізми в сфері охо-
рони й використання землі, в сфері грошової оцінки
землі, в сфері містобудування, механізми взаємодії та
координації діяльності органів державної влади та
місцевого самоврядування тощо.

Предметна конкретизація змісту механізмів відбу-
вається в таких його складових, як методи, засоби та
інструменти, як важелі впливу. В нашому дослідженні
під поняттям "метод державного управління" розуміє-
мо спосіб практичної реалізації управлінських функцій
шляхом організаційно-розпорядчого впливу суб'єкта
управління на поведінку та суспільну діяльність керо-
ваного об'єкта з метою досягнення поставлених
управлінських цілей [33]. Також під цим поняттям ро-
зуміють способи та прийоми аналізу й оцінювання уп-
равлінських ситуацій, використання правових і органі-
заційних форм, впливу на свідомість та поведінку лю-
дей у керованих суспільних процесах, відносинах і
зв'язках [3; 4; 34].

Також ми розмежовуємо поняття "засіб управлін-
ня" та "інструмент управління", де засіб управління ви-
ступає технічною складовою методу, який використо-
вується відповідно до його сутності, тобто метод рег-
ламентує порядок використання певних засобів. Інстру-
ментами управління є важелі впливу які безпосередньо
відображають специфіку певного механізму формуван-
ня та реалізації державної політики в сфері земельних
відносин України, його суб'єктно-об'єктну сутність взає-
мозв'язків рівень та сферу застосування.

На нашу думку, представлення інструментального
арсеналу механізмів державного управління формуван-
ня та реалізації державної політики в сфері земельних
відносин доцільно здійснювати за функціональною їх
класифікацією:
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— правовий механізм, спрямований на врегулюван-
ня земельних відносин в частині володіння, розпоряд-
ження, користування земельними ресурсами, шляхом
здійснення правоохоронної, правозахисної, судової
функцій, встановлення і законодавчого закріплення
правових норм врегулювання управлінських процесів із
застосуванням законодавчо-правових (закони, постано-
ви, укази) та нормативно-адміністративних (розпоряд-
ження, рішення, накази, інструкції, правила, положен-
ня, договори) інструментів;

— економічний механізм, передбачає врегулюван-
ня процесів створення, розподілу, привласнення та ви-
лучення доходів від використання земельних ресурсів
відповідно до прав власності на землю, стимулювання
щодо раціонального використання земельних ресурсів,
відновлення та їх збереження. Економічний механізм
передбачає застосування інструментів квотування,
ліцензування, патентування, реєстрації та обліку, які
здійснюють безпосередній адміністративний вплив на
діяльність суб'єктів земельних відносин, що обумовлює
їх економічну поведінку відповідно до владних заборон
та дозволів. Важливою інструментальною складовою
даного механізму є врегулювання процесу ціноутворен-
ня на земельні ресурси шляхом проведення їх грошової
оцінки, формування ринку землі, тарифікація та вста-
новлення економічних цільових пріоритетів використан-
ня земельних ресурсів, створення системи земельних
аукціонів;

— фінансовий механізм, спрямований на забезпе-
чення якісної економічної діяльності суб'єктів господа-
рювання, в першу чергу, сільгоспвиробників, підтримку
та розвиток водного та лісового господарств, рекреа-
ційних земельних ресурсів, ефективного землекористу-
вання в усіх галузях економіки країни, захисту та охо-
рони земельних ресурсів шляхом широкого використан-
ня інструментів бюджетування, адресної фінансової
допомоги, субсидій, дотацій, пільгового кредитування
та оподаткування, накладення фінансових санкцій. Важ-
ливою складовою фінансового механізму є фіскальні
інструменти, які передбачають встановлення розміру
податків на прибуток, додану вартість, податку на зем-
лю, рентних платежів інших обов'язкових платежів та
зборів. Фінансовий механізм утворюють також інстру-
менти фінансового інвестування, лізингу, відшкодуван-
ня втрат пов'язаних із вилученням та консервацією дег-
радованих земель із процесу сільськогосподарського
виробництва тощо;

— адміністративний механізм, передбачає визна-
чення меж повноважень, функцій, напрямів діяльності,
сфер відповідальності між суб'єктами земельних відно-
син, врегулювання та координацію взаємодії між орга-
нами державної виконавчої, законодавчої та судової
гілок влади, місцевого самоврядування, громадськими
інституціями та юридичними і фізичними особами.
Відповідно до основних напрямів діяльності і функцій
органів державної виконавчої влади інструментами ад-
міністративного механізму є: ведення кадастру і реєст-
рації земельних ресурсів, геодезія і картографія земель-
них ресурсів, надання адміністративних послуг, здійс-
нення землеустрою та охорони земель, проведення дер-
жавної експертизи в галузі земельних відносин, серти-
фікація та розпорядження землями сільськогосподарсь-

кого призначення державної власності, дозвільний та
контрольний інструменти, моніторинг використання та
стану земельних ресурсів;

— організаційний механізм, спрямований на визна-
чення інституціональної структури системи державно-
го управління в сфері земельних відносин, внутрішньо-
організаційної системи галузевих і територіальних
органів управління, а також впорядкування управлінсь-
ких процесів в частині їх процедурної організації служ-
бових взаємовідносин шляхом застосування інстру-
ментів владного впливу керівника на підлеглих, владної
мотивації, переконанні, примусу з метою належного
виконання посадовими особами покладених на них фун-
кціональних обов'язків та реалізації владних повнова-
жень;

— інформаційний механізм, спрямований в першу
чергу на інформування суспільства щодо результатів
реалізації державної політики в сфері земельних відно-
син, діяльності органів державної виконавчої влади
шляхом використання інструментів засобів масової
інформації, комп'ютерних електронних мереж в частині
оприлюднення наказів щодо розпорядженнями земля-
ми, змін у земельному законодавстві, винесення на гро-
мадське обговорення проектів та нормативно-правових
актів в сфері земельних відносин, проведення консуль-
тацій із громадськістю, забезпечення можливості елек-
тронного звернення громадян і повідомлення про ко-
рупційні злочини в сфері земельних відносин з боку
посадових осіб тощо;

— соціальний механізм, передбачає забезпечення
реалізації балансу суспільних інтересів в сфері земель-
них відносин, гарантування реалізації інтересів держа-
ви, суспільства, юридичних та фізичних осіб без пору-
шення їх конституційно гарантованих прав і свобод, і
який реалізується шляхом дослідження інтенсивності,
спрямованості, напруженості соціальних процесів у
сфері земельних відносин, оцінки якості реалізації дер-
жавної політики щодо задоволення суспільних потреб
щодо володіння, користування та розпорядження зе-
мельними ресурсами. Провідними інструментами тут ви-
ступають: експертні оцінки, соціологічні опитування, ан-
кетування тощо;

— мотиваційний механізм, спрямований на форму-
вання в кадрового корпусу органів державної виконав-
чої влади, виконавчих органів місцевого самоврядуван-
ня ціннісних установок та переконань щодо підвищен-
ня професійної компетентності, розвитку ініціативності
у вирішення поставлених завдань, креативності, твор-
чості, прагнення оволодіння інноваційними технологія-
ми управління, постійного самовдосконалення та на-
вчання шляхом використання інструментів стимулюван-
ня через оплату праці, наданні пільг в оподаткуванні
доходів фізичних осіб, матеріальній допомозі, премію-
вання, компенсаційних виплат, виділення коштів на ви-
рішення соціальних проблем пов'язаних із придбанням
житла, оздоровлення і відпочинку, встановлення над-
бавок за інтенсивність праці, трудовий стаж, особливі
заслуги тощо;

— психологічний механізм, полягає у врахуванні
індивідуальних морально-етичних якостей державних
службовців під час їх призначення на відповідні поса-
ди, психологічної стійкості до стресів, здатності проти-
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діяти негативним факторам впливу, витримувати значні
психоемоційні навантаження під час проходження дер-
жавної служби де провідними інструментами виступа-
ють нейролінгвістичне програмування, психогігієна, за-
стосування концептуальних положень конфліктології
тощо;

— системно-аналітичний механізм є провідним у
процесах розробки та формування державної політи-
ки в сфері земельних відносин, який відображає тех-
нологічну сутність прийняття управлінських рішень на
стратегічному рівні управління, основним завданням
якого є формування довгострокової політики держа-
ви в сфері земельних відносин. Системно-аналітичний
механізм є, по суті, комплексною системою взаємопо-
в'язаних алгоритмів діагностики та оцінки поточного
стану розвитку сфери земельних відносин, визначен-
ня основних проблем, формування групи інформатив-
них критеріїв про стан суб'єкта та об'єкта управління,
визначення основних цілей і завдань політики, вибору
адекватних механізмів розвитку сфери, прогнозуван-
ня сценаріїв розвитку керованої системи внаслідок за-
стосовуваних управлінських впливів, предметне визна-
чення цільових кількісно-якісних ознак розвитку сис-
теми внаслідок реалізації технологічних програм уп-
равлінського впливу, налагодження дієвої системи
моніторингу і контролю, зворотних зв'язків аналізу
поточних змін з метою внесення своєчасних коректив
до змісту програмних заходів. Системний, ситуаційний
підходи є науково-методологічною основою систем-
но-аналітичного механізму в якому основними інстру-
ментами виступають: методи експертних оцінок, метод
сценаріїв, оцінювання кількісних показників за номі-
нальною, ранговою, метричними шкалами, метод
Делфі та фокус-груп, методи математичної статисти-
ки — екстраполяція (трендовий метод), кореляційний,
регресійний, факторний, кластерний, дисперсійний
аналізи, різноманітні виробничі функції, метод шість
сигм, метод блок-схем тощо;

— програмно-цільовий механізм, є сукупністю ме-
тодичних прийомів, способів, технологій відображен-
ня та систематизації програми дій із чітким визначен-
ням цільових установок та завдань, стандартів, норм
і нормативів, розподілу наявних ресурсів, послідов-
ності розгортання етапів реалізації програмних за-
ходів із їх часовою узгодженістю, розмежуванням
функціональних завдань між виконавцями тощо. Цей
механізм відображає дорожню карту реалізації дер-
жавної політики в сфері земельних відносин, яка за
змістом може відображати стратегічні, тактичні, опе-
ративні, поточні цілі та завдання. Основними інстру-
ментами є балансове, нормативне, індикативне, ка-
лендарне планування, із відображенням основних
результатів у концепціях, стратегіях розвитку сфери
земельних відносин, державних цільових програмах,
проектах, річних планах, регіональних програмах,
поточних планах дій щодо реалізації програм розвит-
ку земельних відносин.

ВИСНОВКИ
Таким чином, підводячи підсумки проведеного

нами дослідження сутності механізмів формування та
реалізації державної політики в сфері земельних відно-

син слід констатувати, що в сукупності вони утворю-
ють складну технологічну систему, яка функціональ-
но спрямована на вирішення завдань проектування,
прогнозування, практичну реалізацію низки завдань
щодо розвитку сфери земельних відносин в Україні,
визначає технологічний зміст управлінської діяльності
органів державної влади, місцевого самоврядування
щодо забезпечення реалізації інтересів держави, сус-
пільства, юридичних та фізичних осіб в процесах во-
лодіння, користування та розпорядження земельних
ресурсами, яка визначальною мірою інструментально
забезпечує ефективність і якість процесів формуван-
ня і реалізації цілей і завдань державної політики у
даній сфері.

Перспективою подальших розвідок цієї проблема-
тики, є на наш погляд аналіз сучасного стану функціо-
нування державної політики у сфері земельних відно-
син України.
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