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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
З 90-х років ХХ ст. у земельній сфері відбувся ряд

перетворень, які поки що не призвели до масштабних
позитивних змін. Прикметно й те, що одне з найбіль-
ших загострень приватних і публічних інтересів спосте-
рігається саме в земельно-орендній сфері. Отже, акту-
альним питанням сьогодення є вдосконалення держав-
ного регулювання земельно-орендних відносин у на-
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Ідентифіковано, що елементами комплексного механізму державного регулювання земель-

но-орендних відносин в Україні є правовий, організаційний та економічний механізми. Останні

мають забезпечувати побудову соціально орієнтованої вітчизняної ринкової економіки за ра-

хунок розвитку таких відносин. Зважаючи на це та ураховуючи виняткове значення й природу

інтересів, наявних у сфері вказаних відносин, ідентифіковано мету комплексного механізму.

Крім того, обгрунтовано, що запропонований комплексний механізм інтегрує й інші елементи

правового, організаційного й економічного механізмів. Зокрема поєднує в собі загальні та спец-

іальні принципи, керуючу й керовані підсистеми, ряд функцій, форм, методів і засобів, техно-

логію та ін. державно-управлінський інструментарій. У статті мотивовано необхідність прак-

тичного впровадження цих складників у діяльність органів публічної влади.

It has been determined that the elements of a complex mechanism for state regulation of relations

pertinent to land lease in Ukraine are legal, organizational, and economic mechanisms. These

mechanisms are to ensure the construction of a socially-oriented domestic market economy through

development of the said relations. Granting this, and taking into account an exceptional value and

specific nature of the interests involved in the sphere of the relations in question, the objective of the

complex mechanism has been identified. Furthermore, it has been proved that the suggested complex

mechanism integrates other elements of legal, organizational, and economic mechanisms as well.

In particular, it comprises general and special principles, controlling and controlled subsystems, a

number of functions, forms, methods and means, technology, and other kinds of public administration

instrumentation. The paper also justifies the necessity for practical implementation of the

components in public authorities' activity.
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прямі акцентування уваги на визначенні складників
відповідного комплексного механізму.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Невирішені частини загальної проблеми. Засади
формування механізмів державного регулювання соці-
ально-економічних відносин, у тому числі й земельних,
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розроблялися в працях багатьох науковців: Л. Бойко,
В. Боклаг, А. Дєгтяра, О. Євграфова, Д. Карамишева,
А. Кузнецова, М. Латиніна, В. Мартиненка, Н. Мельтю-
хової, А. Мерзляк, Г. Шарого та ін. Водночас низка про-
блем, пов'язаних з внутрішнім устроєм комплексного
механізму державного регулювання земельно-орендних
відносин залишилась поза увагою вчених. Це пов'язано
з тим, що виокремлені відносини розглядаються як ок-
ремий аспект усіх земельних відносин, хоча саме зе-
мельно-орендні забезпечують повноцінне використан-
ня потенціалу землі. Крім того, їх специфічність поля-
гає в збереженні традицій землеробства, сприянні роз-
витку місцевої інфраструктури, зниженні кризової ат-
мосфери в соціумі тощо.

МЕТА СТАТТІ
Мета нашої розвідки — теоретично обгрунтувати

складники комплексного механізму державного регу-
лювання земельно-орендних відносин, намітити шляхи
практичного впровадження таких складників у
діяльність органів публічної влади.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Визначальним чинником розвитку земельно-орен-

дних відносин (далі — ЗОВ) є регульований державою
вплив, здійснюваний за допомогою правового, еконо-
мічного й організаційного механізмів. Незважаючи на
те, що вони класифіковані залежно від специфіки за-
собів впливу, зазначені механізми залишаються недо-
сконалими. Наприклад, правові інструменти подекуди
застосовуються керуючими суб'єктами з метою задо-
волення власних цілей. Стосовно організаційно-функ-
ціональної структури системи державного регулюван-
ня ЗОВ, то вона не відповідає концептуальним вимогам.
Свідченням цього є те, що рівні регулювання та суб'єкти,
що його реалізують, не в повній мірі відповідають та

ураховують інтереси об'єкта впливу; відсутнє чітке виз-
начення переліку питань і вимог планування, організації,
мотивації та контролю; ці функції виконуються великою
кількістю керуючих суб'єктів; повноваження останніх
розпорошені та дублюються; центр регулювання не
зміщується на місцевий рівень тощо. Виходом з ситуації,
що склалася, є визначення й обгрунтування складових
комплексного механізму. Останні висновки зроблені на
підставі того, що правовий, організаційний та економі-
чний механізми характеризуються здатністю не тільки
до комбінування, а й інтеграції. Об'єднання елементів
цих механізмів забезпечує відповідний комплексний ме-
ханізм. Ним, уважаємо, є механізм збалансування та
державної підтримки реалізації інтересів у сфері ЗОВ.
Ідентифікація його важливості в масштабах усієї дер-
жави, на жаль, не відбулась і тому є предметом розгля-
ду.

Як відомо, до елементів системи державного управ-
ління відносять керуючу (суб'єкт) й керовану підсисте-
ми (об'єкт), принципи, методи, засоби, технологію та ін.
інструментарій. На наше переконання, комплексний ме-
ханізм у сфері ЗОВ, як й інші механізми, — форма ви-
раження державного регулювання. Це дає підстави на-
полягати на тому, що виділені елементи системи остан-
нього апріорі входять і до складу механізму збалансу-
вання та державної підтримки реалізації інтересів у
сфері ЗОВ (рис. 1).

Аналіз показав, що в сучасних публікаціях з держав-
ного управління відсутній єдиний підхід до репрезентації
змісту механізмів, тому першочерговим завданням є
встановлення їх мети. Підкреслимо, що мета запропо-
нованого комплексного механізму полягає не тільки в
побудові соціально орієнтованої вітчизняної ринкової
економіки за рахунок розвитку ЗОВ, а й в узгодженні
публічних і приватних інтересів, державній підтримці їх
реалізації та захисті. Останнє викликано тим, що інте-

Джерело: розробка автора.
Рис. 1. Комплексний механізм державного регулювання ЗОВ
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реси відіграють роль вимог, що висуваються до відно-
син, на задоволення яких розраховують їх учасники, а
призначення держави — впливати на зміну цих вимог.

Досягнення поставленої мети комплексного меха-
нізму у сфері ЗОВ найбільш економічним шляхом за-
безпечує виконання певних функцій. Виокремлюючи їх,
уважаємо, слід зважати на ті, що запропонував У. Шу-
харт. Стосовно циклу управління Е. Демінга, то він має
звужений зміст, оскільки функція "Перевіряй" ("Check")
замінена на "Вивчай" ("Study") [4]. Однак складники
моделі безперервного поліпшення процесів управління,
наведені У. Шухартом, також потребують доповнення
й конкретизації. Зокрема управлінський процес пови-
нен мати дещо інший вигляд, сегменти якого такі: га-
рантуючо-планувальний, регулюючо-дієвий, стимулюю-
чо-мотиваційний, перевіряючо-корекційний. Перша
функція охоплює не тільки встановлення мети, а й га-
рантування її досягнення шляхом планування необхід-
них робіт за умови залучення до цього об'єкта регулю-
вання й чіткого визначення обсягу та розподілу інфор-
маційних, кадрових і матеріально-фінансових ресурсів.
Другий (регулюючо-дієвий) компонент управлінського
циклу вимагає організації, безпосередньо реалізації
запланованих дій та проміжної перевірки стану їх вчи-
нення. Третя функція також виконує важливу роль і пе-
редбачає наявність, насамперед, стимулу, який має
сприяти виникненню стійкого мотиву в соціальних
суб'єктів до належного виконання ними дій. Останній
сегмент процесу управління включає остаточну пере-
вірку, що не можлива без збору, оцінювання інформації
на основі ключових показників результативності, а та-
кож виправлення наявних відхилень і контроль за цим.
З огляду на викладене, зазначимо, що функціональний
підхід має бути покладений в основу вдосконалення
системи державного регулювання ЗОВ.

Важливим складником комплексного механізму у
сфері ЗОВ, є суб'єкти, які здійснюють управлінський
вплив. Керуюча підсистема представлена органами пуб-
лічної влади, зокрема державними, самоврядними, а
також громадськими організаціями. Ці суб'єкти у своїй
діяльності мають керуватися державноуправлінськими
принципами, що вимагає системного їх формулювання.
Зважаючи на визначальність категорії "інтереси", а в
попередніх роботах ми запропонували модель форму-
вання й підтримки балансу останніх [2], робимо висно-
вок, що елементи цієї моделі мають бути враховані під
час систематизації аналізованих принципів. Серед них
ми пропонуємо виділити загальні й спеціальні. До за-
гальних віднести такі, як науковості, доцільності, легі-
тимності, послідовності, економічності, адресатності,
справедливості, своєчасності, гарантованості, відпові-
дальності, доступності інформації, результативності,
профілактики й протидії корупції тощо. Практичне
втілення цих принципів залежить від їхнього обгрунту-
вання.

Підкреслимо, що принцип науковості є одним з най-
важливіших принципів, адже полягає у взаємному на-
ближені та розвитку науки й практики. Стосовно зап-
ропонованого комплексного механізму у сфері ЗОВ, то
його дієвість на практиці залежить від урахування по-
ложень міждисциплінарної науки — державне управлі-
ння.

Другим за значимістю є принцип доцільності, оскіль-
ки цілком природно, що відносини між керуючою й ке-
рованою підсистемами повинні мати певний сенс, бути
спрямованими на реалізацію певної мети. Їй мають
відповідати методи регулювання, засоби. Ураховуючи
це, наполягаємо, що другий принцип передбачає прак-
тичну корисність механізму збалансування та держав-
ної підтримки реалізації інтересів у сфері ЗОВ. Пору-
шення цього принципу (наприклад, незміна наявного
правового припису, реалізація якого наразі не може
бути успішною, тому що орендна плата визначається в
розмірі до 3 % від нормативної грошової оцінки землі)
має бути підставою для відміни законодавчих і норма-
тивних актів, угод.

У сфері ЗОВ третім за важливістю, уважаємо, є
принцип легітимності, хоча більшість науковців його
ототожнюють із законністю. "Легітимність", на відміну
від останньої, — ємніша категорія, яка передбачає, з
одного боку, правове закріплення правил поведінки,
процес виправдання держави, а з іншого — громадсь-
ке та особисте визнання й додержання юридичних норм.
Зв'язок принципу легітимності з владою свідчить про те,
що він пронизує всі інститути державно-правової над-
будови й сфери їх діяння у соціумі. Цей принцип корес-
пондується з багатьма іншими, оскільки виконання
функції нормотворчості та охорона закріплених прин-
ципів — прерогатива держави.

Принцип економічності також має одне з провідних
місць, тому що вона полягає в дієвій та економічній
організації системи державного регулювання ЗОВ. Під
час цієї організації мають бути враховані суспільно-по-
літична природа, соціально-функціональна роль, мета
й зміст указаної системи. Зокрема те, що остання об'єд-
нує в собі певну сукупність державних організацій, їх
персонал, ресурси, що виділяються й витрачаються на
формування та реалізацію державноуправлінських
впливів і підтримання життєздатності самого суб'єктів
регулювання. Окрім мінімізації витрат на утримання уп-
равлінського апарату, використання принципу економіч-
ності передбачає довгостроковий, економічно сплано-
ваний курс державної політики. Він має спрямовувати-
ся на інтегроване, екологоорієнтоване вирішення вели-
комасштабних завдань у сфері користування природ-
ними, особливо земельними, ресурсами. Аналізований
принцип, безумовно, пов'язаний із іншими вихідними
положеннями — принципом гарантованості, що поля-
гає в підкріпленні законом, програмою або договором
зобов'язання держави щодо надання підтримки фізич-
ним та юридичним особам-тимчасовим землекористу-
вачам. Принцип гарантованості означає також взаємну
відповідальність як держави в особі уповноважених
органів влади за виконання таких зобов'язань, так і учас-
ників ЗОВ за раціональне використання землі, тієї чи
ін. форми підтримки тощо.

Стосовно принципу доступності інформації, то його
використання, уважаємо, є неоціненним, оскільки він
передбачає, з одного боку, поширення відомостей про
ті чи ті заходи, програми, проекти тощо фізичним та
юридичним особам-землекористувачам у найбільш до-
ступний для них спосіб. А з другого — інформаційне
забезпечення діяльності державних і самоврядних
органів під час прийняття відповідного рішення, забез-
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печення простоти управлінських дій. Крім того, цей прин-
цип пов'язаний з положенням щодо результативності,
яка охоплює порівняння очікуваного результату з фак-
тичним на основі отриманих даних.

Наступний принцип, виконання якого є актуальним
питанням сьогодення, стосується профілактики й про-
тидії корупції в земельній сфері. Його дотримання без-
посередньо залежить від організації роботи органів
публічної влади щодо виявлення актуальних проблем,
наявних у системі державного регулювання, та шляхів
їхнього усунення. Така робота вимагає впровадження
дієвого механізму внутрішнього й зовнішнього контро-
лю, засобами якого є проведення перевірок, опитувань,
нарад тощо. Практичному використанню цих засобів
має передувати вдосконалення механізмів державного
регулювання. Важливо, що зміни потрібно здійснюва-
ти в напрямі затвердження концепції, загальна страте-
гія якої має передбачати впорядкування системи й
функцій органів публічної влади у сфері ЗОВ, починаю-
чи з центрального рівня.

Окрему групу принципів становлять спеціальні; вони
покликані ідентифікувати інтереси, допомагати їх реа-
лізовувати та захищати. Ступінь дотримання вказаних
принципів характеризує рівень розвитку ЗОВ. Зважаю-
чи це, стверджуємо, що у сфері ЗОВ технологічно реа-
лізація спеціальних принципів, може мати такий вигляд.
Етапу збалансування інтересів повинен передувати етап
їх опосередкованого виявлення й аналізу з метою виз-
начення серед них пріоритетних. До речі, на практиці
пошук і порівняння інтересів у сфері ЗОВ є прерогати-
вою суб'єктів державного регулювання без належної
участі об'єкта впливу. Крім того, пошук та порівняння
майже не відбувається, тому наразі засобами для ос-
таннього можуть слугувати, по-перше, аналіз норматив-
но-правових актів, проведення референдумів, соціоло-
гічних опитувань і громадських слухань. А по-друге,
узагальнення питань, викладених у зверненнях грома-
дян до органів публічної влади. Окремий спектр робіт
щодо ідентифікації інтересів слід проводити в напрям-
ку дослідження програмних документів партій, гро-
мадських організацій, матеріалів ЗМІ, а також аналізу
результатів виконання державних і місцевих програм.
Очевидно, що реалізація цих засобів має бути покладе-
на на відповідних фахівців, але на початковій стадії це
можуть робити відділи внутрішньої політики, спеціалі-
сти по зв'язках із громадськістю, а також загальних
відділів (секторів), депутати та/або їхні помічники, орга-
ни самоорганізації населення та ін.

На другому етапі має вже відбуватися збалансуван-
ня інтересів як усередині однієї підсистеми (публічної
чи приватної), так і між ними обома. Це варто робити,
починаючи з місцевого рівня, за допомогою програмно-
цільового методу, що, власне кажучи, вимагає: 1) фор-
мулювання мети (необхідності розвитку ЗОВ та узгод-
ження інтересів учасників останніх між собою, а також
з публічними); 2) проведення відкритих семінарів для
депутатів, їх помічників і членів громади щодо особли-
востей, переваг ЗОВ та важливості збалансування інте-
ресів, наявних у цій сфері відносин; 3) підготовки поса-
дових осіб органів державної влади та виконкому місце-
вої ради з питань регулювання розвитку ЗОВ й узгод-
ження інтересів, наявних у такій сфері відносин; 4) ви-

явлення інтересів та потреби у ЗОВ на території грома-
ди, їх кількісна оцінка (наприклад, за допомогою клю-
чових положень кваліметрії); 5) розроблення (разом із
потенційними учасниками ЗОВ, представниками грома-
ди) і затвердження відповідних програм; 6) реалізація
вищевказаних програм; 7) проведення внутрішнього,
незалежного моніторингу результативності реалізації
місцевих програм, їх корегування.

Особливої уваги також потребує задоволення ана-
лізованих інтересів та з'ясування ролі держави в
підтримці останнього. Водночас, зауважимо, що на сьо-
годні пошук різноманітних шляхів реалізації будь-яких
інтересів є проблематичним, але з огляду на предмет
розгляду, уважаємо, що найбільш поширеним варіан-
том узгодження інтересів є укладення договорів орен-
ди.

Учасникам ЗОВ (у тому числі й потенційним) повин-
на надаватися своєчасна, адресна, гарантована, обгрун-
тована, за умови виваженого поєднання різноманітних
видів допомога, якщо необхідно, то на конкурсній ос-
нові, починаючи з місцевого рівня, тобто безпосеред-
ньо соціальним суб'єктам, що її справді потребують.
Питання співвідносності дефініцій "допомога" та
"підтримка", на наше переконання, слушно розкрити
через етимологію цих понять, тому що різниця між ними
не закріплена законодавчо. Власне кажучи, "допомо-
га" за Великим тлумачним словником сучасної українсь-
кої мови є синонімом терміна "підтримка" [1, с. 240].
Відтак, у нашому дослідженні поняття "державна допо-
мога" і "державна підтримка" будуть використовуватись
як такі, що позначають різного роду роботи, послуги,
пільги тощо, які надаються державою й отримуються
майбутніми та нинішніми учасниками ЗОВ.

За вищезазначеним словником "допомога" може
також вживатися у значенні терміна "захист". З огляду
на це, уважаємо за доцільне вести також мову про не-
обхідність захисту різноманітних інтересів, наявних у
сфері ЗОВ. Наразі ситуація з визначенням органу судо-
вої гілки влади, до якого слід звертатися із позовною
заявою за захистом порушених прав при укладанні та
виконанні умов договорів оренди землі, а, отже, й інте-
ресів, є проблематичною. Так, незрозуміло, чи спір буде
вирішуватися загальним, чи спеціальним судом. Розв'я-
зати ж це питання можна двома шляхами: 1) активно
використовувати практику досудового вирішення
спорів; 2) погоджуючись з Й. Дорошем, уважаємо за
необхідне створити єдиний судовий орган — Земель-
ний суд [2, с. 32].

Наука державного управління не тільки вивчає за-
гальні й спеціальні принципи, а й виробляє на основі їх
пізнання методи впливу. Аналіз показав, що базовими
методами управлінської діяльності у сфері ЗОВ є пра-
вовий, організаційний, економічний, соціальний, інфор-
маційний, які на практиці застосовуються разом. Проте
владні суб'єкти подекуди не керуються принципом пріо-
ритетності публічних інтересів, тому призначення ком-
плексного механізму у сфері ЗОВ — унеможливити за-
доволення власних (явних і латентних) інтересів керую-
чих суб'єктів. Досягти цього можливо за умови класи-
фікації методів за напрямом дії, який указує на об'єкт
впливу, що дає підстави стверджувати таке: у сфері ЗОВ
вибір методів зумовлений, з одного боку, цільовою
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функцією, тобто інтересом суб'єкта регулювання, а з
другого — інтересами об'єкта. З цієї позиції доречно
виокремити методи макро- і мікрорівня, полегшити по-
шук яких державним і самоврядним органам повинно
визначення засобів — важелів, обмежень, стимулів і
законів. Поділ таких засобів зумовлений їх залежністю
від міри й характеру впливу.

З нашої точки зору, класифікація правових засобів
регулювання впливу держави зумовлена також тим, що
одні засоби (публічно-правові, зокрема, закони й підза-
конні акти) покликані забезпечувати реалізацію стра-
тегічних інтересів держави, суспільства в цілому, окре-
мих територіальних громад тощо. Призначенням же
приватно-правових, наприклад, договору оренди землі,
є ідентифікація й захист інтересів окремих соціальних
суб'єктів, перш за все — учасників ЗОВ. Уточнимо, що,
оскільки відмінною ознакою приватно-правових засобів
є прагнення наділити учасників ЗОВ можливостями ви-
ражати, реалізовувати та захищати свої інтереси, то
публічно-правове регулювання відбувається за рахунок
встановлення обмежень, приписів, заборон, відпові-
дальності та ін. (яке не слід розглядати, як тотальне
державне втручання).

Варто зауважити, що в складі організаційних за-
собів державного регулювання ЗОВ наявні як публічні,
так і приватні. Перших, тобто публічних, засобів
більшість; вони покликані підкріплювати дію комплекс-
ного механізму за умови пріоритетності державних і
суспільних інтересів. Проте шляхом активізації гро-
мадського впливу, розробки концепцій, стратегій, про-
грам. Умовно до приватно-організаційних засобів ми
відносимо надання інформації, наприклад, орендарями
на вимогу керуючих суб'єктів, сприяння укладенню до-
говорів оренди землі тощо.

У сфері ЗОВ, окрім організаційних і правових за-
собів державного регулювання, виділено ще й еко-
номічні. Урівноваженість між останніми засобами також
напряму пов'язана з формуванням і підтримкою балан-
су публічних і приватних інтересів у сфері аналізованих
відносин. Так, публічні економічні засоби охоплюють
економічні санкції за порушення норм закону, установ-
лення податків, систему пільг, приватні ж — ринкову ціну
землі, у певній мірі орендну плату та ін.

Застосування виокремлених методів і засобів впли-
ву державними й самоврядними органами, особливо у
сфері ЗОВ, має бути прозорим, що означає обізнаність
громадян стосовно матеріальної та процесуальної сто-
рони цих інструментів. Відзначимо, що обумовлювати
форми державного регулювання досліджуваних відно-
син повинні правові засоби. Йдеться про те, що керуючі
суб'єкти реалізують свої повноваження шляхом видання
правових документів, що супроводжується проведенням
різних організаційних і матеріально-технічних дій. Заз-
начені форми впливу слід поділяти також залежно від
очікуваних результатів на регулювання: 1) як реакцію,
наприклад, на негативні дії учасників ЗОВ; 2) спрямова-
не "у майбутнє". Таке групування форм впливу є підста-
вою для висловлення думки, що запропонований комп-
лексний механізм складається з механізмів державного
регулювання, метою яких є впорядкування ЗОВ еволю-
ційним (механізми спрямовані "на майбутнє") чи револю-
ційним шляхом (механізми відповідають "на виклик").

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗРОБОК

Підсумовуючи, зазначимо, що в основу побудови
комплексного механізму державного регулювання
ЗОВ слід покласти правовий, організаційний та еконо-
мічний механізми. Його функціонування відбувається
з дотриманням загальних і спеціальних принципів, ок-
рему групу серед яких становлять ті, що покликані іден-
тифікувати інтереси, допомагати їх задовольняти та за-
хищати. Указані принципи забезпечують відбір, по-пер-
ше, функцій (гарантуючо-планувальної, регулюючо-
дієвої, стимулюючо-мотиваційної та перевіряючо-ко-
рекційної), по-друге, методів макро- і макрорівня, а по-
третє, засобів (важелів, стимулів, обмежень, законів),
які можуть бути публічними й приватними, оскільки
забезпечують реалізацію різних за природою інте-
ресів. Обгрунтовано, що технологічно реалізація цих
принципів набуває вигляду алгоритму, а сам запропо-
нований механізм — форми реакції та/або спрямуван-
ня. Упровадження виділених складників варто покла-
сти на відповідних фахівців, але на початковій стадії
це можуть здійснювати певні відділи, сектори місце-
вих державних адміністрацій, органів місцевого само-
врядування та ін.

Досягненню уніфікації запропонованого комплек-
сного механізму заважають недоліки вітчизняної орга-
нізаційно-функціональної структури системи державно-
го регулювання ЗОВ, тому в умовах незавершеності
адміністративної та земельної реформ актуальним пи-
танням сьогодення є упорядкування останньої.
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